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أعضاء هيئة التحرير:
صيف 2016

عبد الرحمن سعود مسامح
حـسـيـن مـحـمـد حـسـيـن
مـحـمـد حـمـيـد الـسلـمان

فراس عثمان الشاعر

حترير القسم اإلجنليزي
البشري قربوج

حترير القسم الفرنسي
ترجمة امللخصات على املوقع اإللكتروني:
w w w. f o l k c u l t u r e b h . o r g

نعمان الموسوي

الترجمة الروسية

عمر بوحاشي

الترجمة اإلسبانية

فريدة ونج فو

الترجمة الصينية

سيد أحمد رضا

سكرتاريا التحرير
إدارة العالقات الدولية
عمرو محمود الكريدي

اإلخراج الفني والتنفيذ
سيد فيصل السبع

إدارة تقنية املعلومات
حسن عيىس الدوي

دعم النشر اإللكتروني

وكالء توزيع الثقافة الشعبية:
ال ـ ـ ـب ـ ــح ـ ــري ـ ــن :داراالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام لـ ـلـ ـصـ ـح ــاف ــة والـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــر والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع -
السعودية :الشركة الوطنية امل ــوحــدة للتوزيع  -قطر :دار الشرق
للتوزيع والنشرُ -ع مان (مسقط) :الشركة املتحدة خلدمة وسائل
اإلعــام  -االمــارات العربية املتحدة :دار احلكمة للطباعة والنشر
 الــك ــويــت :الـش ــركــة املـتـح ــدة لـتــوزيــع الصحف ُ -ع ـمــان (ال ـس ـيــب):النور لتوزيع الصحف واملجالت  -جمهورية مصر العربية:مؤسسة
االه ــرام  -اليمن :القائد للنشر والتوزيع  -األردن :ارامكس ميديا
 املـغ ــرب :الشركة العربية االفريقية للتوزيع والنشر والصحافة( سبريس)  -تونس :الشركة التونسية للصحافة  -لبنان :شركة
االوائ ــل لـتــوزيــع الصحف واملـط ـبــوعــات  -س ــوريــا :مؤسسة ال ــوحــدة
للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع  -ال ـس ــودان :دار عــزة للنشر
والـتــوزيــع  -ليبيا :شركة ليبيا املستقبل للخدمات اإلعــامـيــة -
موريتانيا:وكالة املستقبل لإلتصال واإلعــام  -بريطانيا (لندن):
دار ال ـســاق ــي  -ف ــرن ـســا (بــاري ــس):م ـك ـت ـبــة م ـع ـهــد ال ـعــال ــم ال ـع ــرب ــي.

شروط وأحكام النشر
ترحــب (

) مبشــاركة الباحثــن واألكادمييــن فيهــا مــن أي مــكان ،وتقبــل الدراســات واملقــاالت العلميــة

املعمقــة ،الفولك ـ ــلورية واالجتماعيـ ـ ــة واالنث ـ ــروبولوجيـ ــة والنفسـ ـ ــية والســيميائية واللســانية واألســلوبية واملوســيقية
وكل م ــا حتتمل ــه ه ــذه ُ
الش ــعب يف ال ــدرس م ــن وج ــوه يف البح ــث تتص ــل بالثقاف ــة الش ــعبية ،يع ــرف كل اختص ــاص
اخت ــاف أغراضه ــا وتع ــدد مس ــتوياتها ،وفق ـ ًا للش ــروط التالي ــة:
املادة املنشورة يف املجلة تعبر عن رأي كتابها ،وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة.
) بأيــة مداخــات أو تعقيبــات أو تصويبــات علــى مــا ينشــر بهــا مــن مــواد وتنشــرها حســب
ترحــب (
ورودهــا وظــروف الطباعــة والتنســيق الفنــي.
) عل ــى عنوانه ــا البري ــدي أو اإللكترون ــي ،مطبوع ــة الكتروني ــا يف ح ــدود 4000
ترس ــل امل ــواد إل ــى (
  6000كلم ــة وعل ــى كل كات ــب أن يبع ــث رف ــق مادت ــه املرس ــلة مبلخ ــص له ــا م ــن صفحت ــن  A4لتت ــم ترجمت ــه إل ــىاإلجنليزي ــة والفرنس ــية ،م ــع نب ــذة م ــن س ــيرته العلمي ــة.
تنظ ــر املجل ــة بعناي ــة وتقدي ــر إل ــى امل ــواد الت ــي ترس ــل وبرفقته ــا ص ــور فوتوغرافي ــة ،أو رس ــوم توضيحي ــة أو بياني ــة،
وذل ــك لدع ــم امل ــادة املطل ــوب نش ــرها.
تعت ــذر املجلة عن عـ ــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقي ًا.
ترتي ــب امل ــواد واألسم ــاء يف املجـ ـل ــة يخض ــع العت ــبارات فن ــية وليس ــت ل ــه أي ــة صلة مبكانة الكاتب أو درجته العلمية.
متت ــنع املجـ ـل ــة بص ــفة قطع ــية ع ــن نـ ـش ــر أي ــة م ــادة سب ــق نش ــره ــا ،أو مع ــروضة لـ ـلـ ـن ــشر ل ــدى من ــابر ثقافية أخرى.
أصول املواد املرسلة للمجلة ال ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
تتول ــى املجل ــة إب ــاغ الكات ــب بتس ــلم مادت ــه ح ــال وروده ــا ،ث ــم إبالغ ــه الحق ــا بق ــرار الهيئ ــة العلمي ــة ح ــول م ــدى
صالحيته ــا للنش ــر.
متن ــح املج ــلة مق ــاب ــل ك ــل م ــادة تنش ــر به ــا مك ــافأة م ــالية من ــاسبة ،وف ــق الئ ــحة األج ــور واملك ــاف ــآت املعت ــمدة لدي ــها.
عل ــى كل كات ــب أن يرف ــق م ــع مادت ــه تفاصي ــل حس ــابه البنك ــي ( )IBANواس ــم وعن ــوان البن ــك مقرونـ ـ ًا بهوات ــف
التواص ــل مع ــه.
البريد االلكترونيeditor@folkculturebh.org :
الرجاء املراسلة على البريد االلكتروني املشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:
البحـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن 1 :دينـ ـ ــار  -الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت 1 :دينـ ـ ــار  -ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس 3 :دينـ ـ ــار  -سل ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـن ـ ــة عـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان 1 :ري ــال
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودان 2 :ريـ ـ ــال  -قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 10 :ري ــال  -ال ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن 100 :ري ــال  -م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 5 :جني ــه
ل ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان 4000 :ل.ل  -الـمـم ـ ـل ــكة ال ـع ــرب ــية السع ـ ـ ــودي ــة 10 :ريال  -اإلم ـ ـ ــارات العـ ــربـ ـيــة ال ـم ـتـ ـحـ ـ ــدة 10 :درهـم
األردن 2 :دين ـ ـ ـ ـ ــار  -الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق 3000 :دينـ ـ ــار  -فل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن 2 :دينـ ـ ــار  -ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا 5 :دينـ ـ ــار
ال ـمـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب 30 :درهم ــا  -سـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا 100 :ل.س  -ب ـ ـ ـ ـ ــريطـ ـ ـ ــانـيـ ـ ـ ــا 4 :جني ــه  -كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا 6 :دوالر
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــرال ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــا 6 :دوالر  -دول االت ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي 4 :يـ ــورو  -ال ــوالي ـ ـ ــات الـم ـت ـحـ ــدة األمــري ـكـيـ ــة 6 :دوالر
حساب المجلة البنكي -IBAN: NBOB BH8300000099619989 :بنك البحرين الوطني  -البحرين.
الطباعة :دار أخبار اخلليج للطباعة والنشر
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بيــــن مــا هـــو
طبيعي وأصيل
وبيـن تصنيعــه
وإعـادة إنتـاجــه

أ .علي عبداهلل خليفة

عل ــى رأس احلكاي ــا واألس ــاطير املتداول ــة عب ــر التاريخ حول س ــر
تكـ ّون اللؤلؤ يف الصدف حقيقة علمية ثابتة مفادها أن ذرة رمل ،أو
لرمب ــا كائ ــن بح ــري طفيلي بال ــغ الدقة حجما قد تس ــلل إلى داخل
الصدف ــة فأف ــرز احلي ــوان الرخوي داخ ــل تلك الصدفة م ــادة أحاط
به ــا الكائ ــن الغري ــب حماي ــة ل ــه م ــن أخط ــاره احملتملة ،فج ــاء إفراز
ه ــذه امل ــادة ليكـ ـ ّون اللؤلؤ الثمني الن ــادر الذي ط ّوح بأعم ــار الرجال،
وراك ــم أرب ــاح س ــدنة اإلقط ــاع البح ــري يف ه ــذه املنطق ــة العربي ــة،
وليجع ــل م ــن تاري ــخ مهن ــة الغ ــوص على اللؤل ــؤ يف اخللي ــج العربي
وم ــا أح ــاط به ــا م ــن أهازيج وع ــادات وتقالي ــد ومعارف تراث ــا غنيا.
وذات اخلط ــر ال ــذي ته ــدد بع ــض احمل ــار ،لك ــن على هيئة حش ــرة
صغي ــرة تخت ــرق حل ــاء نوعي ــة خاص ــة م ــن األش ــجار تس ــمى األج ــار
( )Agar Treesوه ــي ش ــجر دائ ــم اخلض ــرة ينم ــو يف الهن ــد ويف
بل ــدان جن ــوب ش ــرق آس ــيا ،تق ــوم ه ــذه احلش ــرة بنخ ــر أح ــد أغصان
هذه الش ــجرة لتخلق نوعا من العفن يتلف الغصن ،إال أن الش ــجرة
املصابة تنتج مادة دهنية ُسـمـ ّيـة للدفاع عن نفسها ضد هذا الكائن
املهاجم ،فتش ّبع بهذه املادة الغصن املصاب وحتيله إلى اللون البني
الداك ــن ،فتقض ــي بذل ــك على ه ــذا الكائن الدخي ــل ،ويف الوقت ذاته
تكس ــب الغص ــن رائح ــة عطرية أخ ــاذة ونادرة ال يوج ــد لها مثيل من
بني كل العطور يف العالم بأس ــره إذا تعرض للحرق فوق اجلمر ،هو
«عود البخور» الثمني الذي يس ــتخلص منه بوس ــيلة ما «دهن العود»
املس ــتخدمني من ــذ أزم ــان طويلة كعط ــور راقية يف الثقافة الش ــعبية
مبنطق ــة اخللي ــج واجلزي ــرة العربية ،ورمبا دخ ــل يف صناعة البخور
باملعاب ــد الهندوس ــية والبوذي ــة ،إال أن مكانت ــه كـ«طي ــب» ال تدان ــى يف
ثقافتنا الش ــعبية ،إذ تباع الكس ــر الصغيرة النادرة من هذه األغصان
باجل ــرام وتش ــترى بأثمان عالية.
ومب ــا أن اللؤل ــؤ ال يوجد يف كل الص ــدف ،فإن األغصان املعطوبة
ال توج ــد يف كل ش ــجر األج ــار ،وبفع ــل اإلنس ــان مت اس ــتزراع اللؤل ــؤ
باس ــتحداث نف ــس العام ــل املؤث ــر ،وابت ــذل وج ــود اللؤل ــؤ الصناع ــي
بكميات جتارية ،فغلت أثمان اللؤلؤ الطبيعي وندر وجوده.
ول ــرواج جت ــارة الـ«ع ــود» و«ده ــن العود» اس ــتولت العصاب ــات واملافيات
املس ــلحة عل ــى أغلبي ــة األج ــزاء املهم ــة م ــن الغاب ــات الت ــي ينمو بها
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شجر األجار يف الهند ،التي يعد منتوجها من أعلى األصناف جودة ،فتوقف تقريبا تصدير الـ «عود»
م ــن الهن ــد ،إال فيم ــا ندر ،فغزت س ــوق الطيب أن ــواع أقل جودة من بلدان آس ــيوية أخرى ،بعضها يصل
برائحة مغشوش ــة.
إلين ــا إم ــا مص ّنعـ ـ ًا أو خش ــب ًا مصبوغ ًا مشـ ـ ّبع ًا
ٍ
وحي ــث أن التط ّي ــب حاج ــة يف حي ــاة قط ــاع ش ــعبي عري ــض ،ومب ــا أن ــه ال ميك ــن له ــذه الثقاف ــة أن
تس ــتبدل إرثه ــا املتص ــل بهويته ــا وبعاداته ــا الط ّيـ ــبة األصيل ــة ظل ــت يف ش ــغف البحث الس ــتعادة تلك
الرائح ــة العطري ــة الزكي ــة الت ــي ال تكتم ــل األع ــراس وال األعي ــاد دونه ــا فتلقفت الش ــركات اآلس ــيوية
املقيم ــة يف اخللي ــج األم ــر وطفق ــت يف إنت ــاج بدائل حتاكي تلك الرائحة متوس ــلة ذات اإلس ــم ،حالفة
بأغل ــظ اإلمي ــان بأن العود املس ــتخدم عود ًا ملكيـ ـ ًا من أفخر أنواع العود ،فانطلى ذلك على البس ــطاء
والس ــذّ ج من عام ــة الناس.
ولطامل ــا ش ــكّ لت العط ــور وروائ ــح ّ
الطي ــب والبخ ــور ج ــزء ًا مهم ــا م ــن الثقاف ــة الش ــعبية يف اخللي ــج
واجلزيرة العربية منذ األزل ،فليس من املفاجئ أن تواصل صناعة العطور يف املنطقة ازدهارها على
ال ــدوام .ووفقـ ـ ًا ألبح ــاث أجرته ــا حديث ًا ش ــركة يورو مونيتور إنترناش ــونال ،فمن املتوق ــع أن تبلغ قيمة
س ــوق العطور يف دولة اإلمارات العربية املتحدة على س ــبيل املثال  1.12مليار درهم إماراتي عام ،2017
مقارن ــة م ــع  937ملي ــون درهم العام املاضي .أما على الصعيد العاملي فقد بلغت قيمة أس ــواق العطور
مرش ــحة لالرتفاع إل ــى  45.6ملي ــار دوالر بحلول
الع ــام املاض ــي حوال ــي  30ملي ــار دوالر أمريك ــي ،وهي ّ
العام  ،2018بحس ــب شركة مينتـ ــل لألبحاث السوقية.
ومؤخ ــرا طرح ــت إحدى كبريات الش ــركات الفرنس ــية املتخصصة يف صناعة وإنت ــاج العطور عطرا
كحولي ــا مس ــتخلصا م ــن تركيب ــة صناعي ــة حتاكي الع ــود وده ــن العود ،وطرحت ــه يف األس ــواق احمللية
بأغل ــى األثم ــان  ،تبعته ــا بع ــد ش ــهور كل الش ــركات املنافس ــة يف املي ــدان بعطور ال حتاك ــي فقط رائحة
الـ«ع ــود» و«ده ــن الع ــود» وإمنا املس ــك والعنبر والصن ــدل والكهرمان ودهن ال ــورد ،وكلها عطور كحولية
طـ ّيـ ــارة ال عالق ــة له ــا مب ــا مت توارث ــه وتداوله إال لدقائق الش ــم األولى.
ه ــل علين ــا القب ــول باألم ــر الواق ــع ،اخل ــارج ع ــن الس ــيطرة ،واالقت ــراب م ــن باق ــة الزه ــور اجلميلة
لنتأك ــد باللم ــس إن كان ــت حقيق ــة أو مقل ــدة بإتق ــان من م ــادة البالس ــتيك ،وأن وجودها يس ــد حاجة
ما؟؟
وحي ــث أن ال ح ــول وال ق ــوة أم ــام مجريات احلياة وتغلب الظروف واجتياح أصالة كل ش ــيء فال بد
م ــن التأكي ــد عل ــى ض ــرورة تصحي ــح أمور ميكن تاليف تكريس ــها ،فجمي ــل يف البحري ــن أن توجد هيئة
رقابي ــة حكومي ــة عريق ــة لفح ــص اللؤلؤ الوارد إلى الب ــاد لفرز الزائف عما ه ــو طبيعي وأصيل ،لكن
كي ــف ميك ــن الس ــيطرة عل ــى قط ــاع صناع ــة العطور املقل ــدة وحماي ــة املس ــتهلك احمللي البس ــيط من
الغ ــش واالس ــتغفال يف س ــلعة حيوي ــة تعد ضمن حاجات ــه اليومية  ..؟
فهل ميكن حماية املستهلك بهذا القطاع ؟
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التاريخ الثقافي في
مجتمعات الخليج:
إشكالية التأصيل

د .حـسـن مــدن
كاتب وأديب من البحرين

تط ــرح كتاب ــة التاريخ الثق ــايف وتدوينه أكثر من إش ــكالية
يف ظ ــروف املجتمع ــات النامي ــة ،حيث كانت الثقافة الس ــائدة
حت ــى ح ــن قريب ثقافة ش ــفاهية ،ح ــن أدت العزلة الطويلة
الت ــي فرض ــت عل ــى ه ــذه البل ــدان من قب ــل الق ــوى اخلارجية
إل ــى احليلول ــة بينه ــا وب ــن امت ــاك أدوات التدوي ــن بس ــبب
األمية التي س ــادت طويال .وحني نش ــأت الدول احلديثة بعد
انحس ــار الكولونيالي ــة ،ف ــإن أولوي ــات ه ــذه البل ــدان توجه ــت
نح ــو مج ــاالت أخرى غير مجال كتاب ــة التاريخ الثقايف الذي
ل ــم يح ــظ باالهتم ــام العائ ــد ل ــه ،مم ــا أدى يف ح ــاالت كثي ــرة
إل ــى اندث ــار الكثي ــر م ــن احل ــرف وامله ــارات واأللع ــاب وحت ــى
الرقص ــات الش ــعبية ،وحت ــت ضغ ــط عوامل التح ــول الثقايف
الناجم ــة عن االنفت ــاح على العالم اخلارجي وتش ــكل أمناط
س ــلوك جدي ــدة فإن املوروث الش ــعبي توارى إل ــى اخللف ،ومع
وف ــاة ال ــرواة وحافظ ــي الذاك ــرة الش ــعبية ف ــإن بلدانـ ـ ًا عدي ــدة
فق ــدت الكثي ــر من مخزونه ــا الثق ــايف التقليدي.
وال تشكل دول اخلليج العربي ،استثناء يف هذا املجال ،بل
صور أكث ــر فداحة مما هو عليه يف
لع ــل األم ــر يتجلى هنا يف ٍ
البل ــدان األخرى ،بالنظر إلى فج ــاءة التحوالت االجتماعية
وس ــرعتها ،وتغي ــر الكثي ــر من مظاه ــر الس ــلوك االجتماعي،
وتش ــكل أمن ــاط وعي مختلف ــة ،فحتى عهد قري ــب جد ًا كانت
الثقاف ــة الس ــائدة يف مجتمع ــات اخللي ــج ثقاف ــة ش ــفاهية،
وكان ــت رم ــوز الثقافة تس ــتجيب حلاجات البيئ ــة احملدودة يف
مجتم ــع كان أق ــرب إلى الس ــكون منه إل ــى احلركة.
أحدث ــت الطف ــرة االجتماعي ــة  -االقتصادي ــة مع النفط
ه ــزة عميق ــة ،ه ــددت معال ــم الثقاف ــة الش ــفاهية الس ــائدة
باالندثار قبل أن توثق أو جتمع مادتها ،وكان حجم القطيعة
م ــع املاض ــي كبيراً ،األمر الذي ب ــات يهدد املجتمع بأن يصبح
مجتمعـ ـ ًا ب ــا ذاك ــرة ،حت ــت س ــرعة وتي ــرة التح ــوالت املش ــار
إليه ــا ،مم ــا أح ــدث م ــن اآلثار الس ــلبية م ــا لم يحدث س ــابق ًا،
فخ ــال عق ــود قليل ــة جداً ،ال تتجاوز الثالثة ،جرى ما يش ــبه
االنق ــاب القيمي الذي جنم عن ــه تصدع يف منظومة القيم،
وأزيح ــت الكثي ــر من احلرف واملهن لصالح ش ــيوع منط إنتاج
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جدي ــد جل ــب مع ــه ثقاف ــة فيه ــا الكثير من مظاهر التش ــوه ،بوصفها يف الغالب األعم ،ثقافة اس ــتهالكية تتوس ــل الس ــهولة
واالس ــترخاء واالتكالي ــة ،ويغي ــب عنه ــا ،أو يكاد ،التأصي ــل الضروري.
وم ــع الوق ــت ُص ـ ّـد َرت ص ــورة س ــلبية ع ــن املجتمع ــات اخلليجي ــة بوصفه ــا مجتمعات نش ــأت مع اكتش ــاف النف ــط ،فيما
الدراس ــة التاريخية تش ــير إلى وجود مناذج ثرية ومتعددة يف حقول الثقافة والفنون واحلرف واألش ــعار واألمثال الش ــعبية
التي تلخص اخلبرة الش ــعبية املديدة يف الفترة الس ــابقة الكتش ــاف وتس ــويق النفط ،وأن جزء ًا كبير ًا من هذه النماذج قد
اندث ــر فيم ــا يهدد االندثار م ــا تبقى منها.
ل ــذا تنش ــأ احلاجة املاس ــة إلى دراس ــة التاريخ الثقايف ملجتمعاتنا وتس ــليط الض ــوء على رموز ه ــذا التاريخ ومعامله ،بيد
أن مث ــل ه ــذه الدراس ــة ل ــن تك ــون ميس ــرة ،م ــا لم يج ـ ِـر تأصيل منه ــج البحث نفس ــه ،ألن كثير ًا م ــن الكتابات يف ه ــذا املجال
مازال ــت تفتق ــد املنهجي ــة ،ومتي ــل إلى االنطباعي ــة ،وأحيان ًا اجلمع العش ــوائي ،وإذا كانت هذه اجلهود حتق ــق فائدة يف أنها
تيس ــر للباحث املادة اخلام املطلوبة للدراس ــة ،إال أنها تظل بحاجة ألن تنتظم يف نس ــق منهجي -معريف يدرس التاريخ من
حي ــث ه ــو فعالي ــة إنس ــانية ،وم ــن حيث هو ح ــراك اجتماعي متص ــل ،وللثقافة يف هذا احل ــراك دور اللحم ــة التي تعبر عن
الوج ــدان الش ــعبي العام عبر رموزه ــا وتعابيرها املختلفة.
وإضافة إلى االهتمام الرس ــمي الذي ظهر على ش ــكل دعوات ومبادرات من أجهزة حكومية ،فإن مبادرات فردية متعددة
عل ــى أي ــدي مجموع ــة م ــن املهتم ــن والباحث ــن الش ــباب وجامع ــي امل ــواد التراثي ــة ق ــد أثم ــرت يف الس ــنوات األخي ــرة جهد ًا
كاف ،ومازال من املتعني بذل املزيد من اجلهود على ش ــكل اس ــتراتيجيات
محم ــوداً ،لك ــن يظ ــل ه ــذا اجلهد مح ــدود ًا وغي ــر ٍ
واضح ــة مدعوم ــة م ــن اجله ــات الرس ــمية لكتاب ــة التاريخ الثق ــايف يف بلدان اخلليج ،بوصفه حق ًال مس ــتق ًال ،ول ــو يف حدود
نس ــبية ع ــن التاري ــخ عام ــة ،وإن كان ــت مث ــل ه ــذه الكتاب ــة للتاري ــخ الثقايف ليس ــت منفصلة ع ــن التاريخ ككل م ــن حيث هو
مالبس ــات وأح ــداث اجتماعي ــة وسياس ــية ألق ــت بآثارها ،يف هذه الص ــورة أو تلك عل ــى حقل الثقافة.
وغن ــي ع ــن الق ــول أن الوق ــت لغي ــر صاحلن ــا ،فم ــا ل ــم تقم مثل ه ــذه املب ــادرة التي ج ــرت الدعوة إليه ــا طوي ـ ًـا ،فإننا قد
نصب ــح ب ــا ذاك ــرة يف زم ــن يب ــدو إيق ــاع كل ش ــيء في ــه س ــريع ًا ورافضـ ـ ًا للتأن ــي أم ــام ه ــذه التفاصي ــل املهم ــة الت ــي ال ميك ــن
معاجلته ــا إال بالدراس ــة والتأن ــي ،فاملوض ــوع يس ــتحق الكثي ــر من الندوات والدراس ــات املتخصصة ،وحس ــبنا هن ــا أن يطرح
املوض ــوع عل ــى ش ــكل إش ــكالية بحاج ــة للبح ــث .إن الصياغ ــة الصحيح ــة للس ــؤال هي نص ــف اإلجابة.
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إمتدادا  ..ربما آلخر األجيال

البحري ــن من ــذ الق ــدم فج ــذور هذه احلرفة ضاربة يف أعماق التاريخ؛ حيث مت العث ــور يف قبور يرجع تاريخها لقرابة القرن
الراب ــع قب ــل املي ــاد ،عل ــى مخارز ومغازل وفل ــكات املغازل وهي أدوات تس ــتخدم حللج القطن أو الص ــوف لتحويلها خليوط
قب ــل أن يت ــم نس ــجها ،كم ــا مت العث ــور عل ــى العدي ــد م ــن ب ــذور القط ــن يف موق ــع قلع ــة البحري ــن والت ــي تع ــود لفت ــرة دمل ــون
املتأخ ــرة .وه ــذه دالئل تش ــير بوضوح لق ــدم هذه املهن ــة يف البحرين.

ومنذ حقبة دملون وعلى مدى قرون اس ــتطاعت صناعة النس ــيج أن تلبي معظم حاجيات س ــكان البحرين من امللبوس ــات
ونس ــج األش ــرعة للس ــفن البحري ــة وغيره ــا م ــن األدوات ،وقد اش ــتهر العديد من الق ــرى يف البحرين بصناعة النس ــيج وذلك
ألهمية هذه الصنعة يف إنتاج أش ــرعة الس ــفن .هذا ،وحتى نهاية النصف األول من القرن العش ــرين ،كانت هناك قرابة تس ــع
قرى ،على األقل ،اش ــتهرت بحرفة النس ــيج ،منها ما كانت تعمل يف نس ــج العبي ونس ــج أش ــرعة الس ــفن وهي :بني جمرة ،أبو
صيبع ،املرخ ،الدراز ،القر ّيـ ــة واجلنبية ،ومنها ما تخصص فقط يف صناعة أش ــرع الس ــفن وهي :كرزكان وش ــهركان ودار كليب.
ويف األربعيني ــات م ــن الق ــرن املنص ــرم ،وبالتحدي ــد ،بع ــد احل ــرب العاملي ــة الثاني ــة ،حدث ــت انتكاس ــة يف مهن ــة النس ــيج،
وتقل ــص ع ــدد الق ــرى الت ــي كان ــت تعمل يف النس ــيج ،ولم يعرف من هذه الق ــرى إال ثالث ،هي بني جم ــرة واملرخ وأبو صيبع.
ويف نهاي ــة األربعيني ــات م ــن الق ــرن املنص ــرم ،انحص ــرت مهنة النس ــيج يف قرية بن ــي جمرة فقط.
من ــذ بداي ــة اخلمس ــينيات وبن ــي جم ــرة ت ــكاد تك ــون القري ــة الوحي ــدة املش ــهورة مبهن ــة النس ــيج ،وق ــد كان به ــا ،يف ه ــذه
احلقب ــة ،قراب ــة  50مصنعـ ـ ًا للنس ــيج ،وال ت ــكاد تكون عائلة يف بني جم ــرة إال وعمل أحد أفرادها يف مهنة النس ــيج .وبالرغم
من ذلك لم تتطور مهنة النس ــيج بس ــبب وجود عدة مش ــاكل أهمها عدم وجود رؤوس أموال لدى املش ــتغلني بهذه الصناعة،
وع ــدم تواف ــر الكثي ــر من أنواع الغ ــزل الالزم.
بعد اخلمس ــينيات من القرن املنصرم ،اس ــتمر بعض رجال بني جمرة يف مزاولة مهنة النس ــيج ،إال أنها أخذت تتقلص
ش ــيئ ًا فش ــيئا ،ولم يبق من خمس ــن مصنعا صمدت حتى العام 1951م إال ثالثة عش ــر مصنع ًا وذلك يف بداية الثمانينات،
ويف الوق ــت الراه ــن ال يوجد إال مصنع واحد للنس ــيج يف بني جم ــرة ،وهو الوحيد يف البحرين.
عل ــى الغ ــاف األمام ــي له ــذا الع ــدد لقط ــة م ــن مهرج ــان الت ــراث مبملك ــة البحري ــن للع ــام  ،2016يب ــدو فيه ــا احل ــاج
عبداحلس ــن جن ــم ،م ــن قري ــة بن ــي جم ــرة ،وقد جتاوز عمره الس ــبعني عامـ ـ ًا ،وال ي ــزال يزاول مهنة النس ــيج بهمة ونش ــاط،
من ــذ أكث ــر م ــن س ــبع وعش ــرين عامـ ـ ًا . .إمت ــدادا رمب ــا آلخر األجي ــال به ــذه املهن ــة العريقة.

أ .حسني محمد حسني

املراجع:
حسني محمد حسني ،مهنة النسيج يف بني جمرة  ...تاريخها ووصفها ورجاالتها ،إصدارات شركة دار الوسط للنشر والتوزيع،
املنامة ،مملكة البحرين 2011 ،م.
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المِ ْرواس
سيـد اإليـقـاع فـي فـن ''الـصـوت''
ّ

وركيزتا األداء املوسيقيتني املصاحبتني للغناء يف فن ''الصوت'' هما آلة العود كأساس إلى جانب عدد من ''ال َـمـراويس''،
جم ــع ِ''مـ ـ ْـرواس'' ،وتض ــاف إليهم ــا يف بعض األحي ــان آلتا الكمان والقانون كآلت ــن وتريتني داعمتني آللة الع ــود .و''املرواس''
آلة إيقاع هيكلها األس ــطواني من خش ــب «الس ــاج» الش ــهير بالصالبة املقاومة لرطوبة اجلو ،والذي يجلب عادة من الهند،
يتك ــون ع ــادة م ــن قطع ــة متماس ــكة من س ــاق الش ــجر قطرها وارتفاعه ــا حوالي  15س ــم تقريباُ ،تـ ــحفر من الداخ ــل بإتقان
لتش ــكل هي ــك ًال اسطوانيـ ًــا س ــمك ج ــداره حوال ــي س ــنتميتر واح ــدُ ،يـشـ ـ ّـد عليه باخلي ــوط القطني ــة أو احلبال جلد املاعـ ــز
ليص ــدر ح ــن الضرب عليه صوتـ ًــا إيقاعيـ ًــا ح ــاد ًا ومميز ًا يراف ــق اآللة الوترية التي يع ــزف عليها املغني.
ويعتم ــد ف ــن ''الص ــوت'' على مجموعة م ــن ''املراويس'' كأداة إيقاعية وحيدة ترافقها موجات من التصفيق احلاد املوقّ ـ ــع
وامل ّتـ ــسق بالـ ّتـ ــداخل م ــع ضرب ــات اإليق ــاع يؤديه ــا جمه ــور احلاضري ــن يف اجللس ــات الفني ــة تفاع ــا وتعبيرا ع ــن االندماج
يف ج ــو الط ــرب .وال ميك ــن ألي كان أن ميس ــك بـ''امل ــرواس'' ملرافق ــة أداء ف ــن الص ــوت ،فللض ــرب عل ــى هذه اآلل ــة بإتقان رفيع
فنان ــون متمرس ــون يس ــمى واحده ــم ''مر ّوس'' وجمعها ''مروسـ ـ ّيه'' ،وأش ــهر م ــؤدي فن ''الص ــوت'' يختارون م ــن يتولى العزف
عل ــى ''املراوي ــس'' يرافقونه ــم يف س ــهراتهم الفني ــة ،وبعض ''املروسـ ـ ّية'' مؤدين مجيدين لفن الص ــوت ومتقنني للضرب على
املراوي ــس يف ذات الوقت.

يحت ــاج ''امل ــرواس'' م ــن بع ــد كل وصل ــة وأخ ــرى تقريب ــا إل ــى إع ــادة ش ــد اجلل ــد عل ــى الهي ــكل لضب ــط ح ــدة ص ــوت اآللة،
فالض ــرب عل ــى ه ــذه اآلل ــة يت ــم عن طريق اإلمس ــاك بها بيد والض ــرب على أحد وجهيها بقوة باس ــتخدام س ــبابة كف اليد
األخ ــرى ،ونتيج ــة الض ــرب املتواص ــل وعوام ــل رطوب ــة اجلو احملي ــط يرتخي اجللد ويحتاج إلى إعادة ش ــد م ــن جديد يقوم
به ــا الع ــازف نفس ــه كلما أح ــس باحلاجة إل ــى ذلك.
ومن املالحظ أن ''املرواس'' ال يس ــتخدم يف فن غنائي آخر مبنطقة اخلليج العربي غير فني «الصوت» و«الفجري» فهو
األداة اإليقاعي ــة الت ــي تف ــرد بهم ــا ه ــذان الفن ــان عبر الس ــنوات وبخال به ــا على بقية الفن ــون ليجعال من الـ''مرواس'' س ّيـ ــد
اإليق ــاع يف ف ــن «الصوت» ،تنافس ــه آلة «الطب ــل» يف فن الفجري..
عل ــى غالفن ــا األخي ــر مجموع ــة منتق ــاة م ــن الـ''مراوي ــس'' تش ــكل هرمـ ـ ًا فنيـ ـ ًا جمي ـ ًـا كلم ــا تأملن ــاه تذكرنا أجي ــا ًال من
ـماء عزي ــز ًة كان له ــا أال تغي ــب.
الـ''مروسـ ّيـ ــة'' واس ــتحضرنا أس ـ ً

أ .عـلـي يـعـقــوب
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العوملة واألدب الشعبي:
«القرية» ضد القرية!

()1

د.كامل فرحان صالح
اجلامعة اللبنانية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،لبنان

ال تكمن قيمة األدب الشعبي (الفولكلور  )Folkloreفي ذاته ،إمنا قيمته في مقدار ما ميكن أن يحققه من اندماج
بحركــة احلاضــر ،واجتــاه صــوب املســتقبل ،لــذا ،يؤمــل أن تكــون دراســة األدب الشــعبي علــى أســس مــن هــذا املعيــار الــذي
يتخذ من احلاضر قاعدةً ،أو منطل ًقا فكريًّا ،بهدف وعي طبيعة املاضي ،وحتديد االجتاه الصحيح له في حركة احلاضر،
ليعطي الدفعة الروحية للمســتقبل( ،)2فمن الوهم االعتقاد أن التحول إلى التراث انقطاع عن احلاضر ،ألن احلياة ال تنقســم
وضرورة ،لكن هذا ال يعني أن يلغي
حاجة
على ذاتها ،وال تنكر تاريخها ،إال أنه من املنطقي القول إن إلغاء بعض التراث ٌ
ٌ
املرء هويته ،ويضرب صميم كيانه ،إمنا هذا املنحى هو من قبيل «تيسير العسير ،وتسهيل الصعب»(.)3
14
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كان يح ــدث عل ــى ط ــول التاري ــخ انهي ــار يف بع ــض
نوع ــا
أج ــزاء األدب الش ــعبي ،لك ــن ه ــذا ل ــم يك ــن إال ً
م ــن التجدي ــد ،إذ يع ــاد عل ــى الف ــور تكوي ــن مجموعات
أخ ــرى م ــن التقلي ــد« .وكان مظه ــر التجدي ــد األكبر يف
ه ــذا الص ــدد ،ه ــو اختف ــاء ذل ــك الن ــوع التقلي ــدي م ــن
االبت ــداع( ،)4م ــا نتج عن ــه ظاهرة فن ــاء التقاليد ،األمر
ال ــذي أث ــار دهش ــة عام ــة وال ش ــك»(.)5

طبيع ــة ثاني ــة ُمش ـ َّـوهة ل ــدى اإلنس ــان ،يترك ــز اهتمامه
عل ــى وظيفته الت ــي يضطلع بها (فهو إنس ــان وظيفي)،
نتجا،
وتتركز أحالمه على الس ــلع ،وي ــرى ذاته بوصفه ُم ً
ومس ـ ً
ـتهلكا وحس ــب ،م ــن دون أدن ــى إحس ــاس بأية غائية
ُ
كب ــرى أو ه ــدف أعظ ــم .وي ــرى أن َتقُّ ق ذات ــه إمنا يكمن
يف حصوله على الس ــلع ،فتُ ش ــبع كل رغبات هذا اإلنسان
داخ ــل مج ــال الس ــلع ه ــذا حت ــى يصب ــح أح ــادي ال ُبع ــد
ً
مرتبطا بسوق السلع؛ حدوده
(متسـ ـ ِّل ًعا ُمتش ِّيئًا)
متاما ُ
ً
()10
ال تتج ــاوز عالم الس ــوق ،والس ــلع .

يب ــدو أن ــه م ــن املسـ ـلّم ب ــه ًإذا ،قب ــول خضوع أن ــواع من
األدب الش ــعبي لقان ــون امل ــوت والتح ــول والتط ــور ،مثلها
مث ــل كل األن ــواع األدبية والفني ــة األخ ــرى ،فالفولكور يف
احملصل ــة ،ه ــو «الت ــراث الروح ــي للش ــعب» ،ويطاب ــق ه ــذا
التعريف توصي ــات وفود مؤمتر أرنه ــامي ()Arnhem
الذي عقد يف هولنده يف العام  ،1955وعبره يصل اإلنسان
إلى القصد بتعبير أقصرعلى مختلف درجاته يف الثقافة
واإلدراك ،فهو «من حيث تعريف البالغة (مطابقة الكالم
ملقتض ــى احل ــال) موافق كل املوافقة لهذا التعري ــف»(.)7

أمـ ـ ـ ــا مف ـ ـ ـهـ ــوم مص ـ ـ ــطل ــح ال ـع ـ ــولـمـ ــة أو الـ ـكــوك ـ ـ ـ ـبــة
ـدءا م ـ ـ ـ ــن
( )Globalizationنـفـ ـ ــسه الـ ـ ــذي انتـ ـ ــشر ب ـ ـ ـ ً
العق ـ ـ ــد األخـ ـ ــير مـ ـ ــن الـق ــرن العش ـ ــرين ،فـيـعـ ــني ازدياد
العالق ــات املتبادل ــة ب ــن األمم ،س ــواء املتمثل ــة يف تب ــادل
الس ــلع واخلدم ــات ،أو يف انتق ــال رؤوس األم ــوال ،أو يف
تأث ــر ّأم ــة بقي ــم غيرها م ــن األمم ،وعاداته ــا ،وتقاليدها
وقواعده ــا( ،)11فـ«اإلنس ــان املعول ــم»  -إذا ص ـ ّـح التعبي ــر -
ُحـ ـ ّرر م ــن املعايير املطلقة للمجتمع التقلي ــدي ،وجرى
تنقيت ــه م ــن كل املب ــادئ باس ــتثناء مبدأ الس ــعادة وامتاع
الذاتُ ،
وف ـ ـ ّرغ من كل املقاصـ ــد والقـيم إال مقـصد البقاء
وحفظ النفس ،وأصبح إنس ــانًا ُم ً
فرغا من كلّ محتوى،
ومعيار ،وأصبح عاجزًا عن تقـ ــييم اخلـ ــيارات املطروحة،
أو إدراك حقـ ــيقة التش ــوهات احلـ ــاصلة بغي ــة تصوي ــب
األخط ــاء ،وإنت ــاج احلل ــول .بذل ــك ل ــم َت ُع ــد لدي ــه أي ــة
ق ــدرة على جتاوز ذاته الضيق ــة ،أو الظروف احمليطة به،
ول ــم َت ُع ــد لدي ــه املق ــدرة على النظ ــر إليها نظ ــرة نقدية،
وأصبح ــت املق ــدرة األساس ــية عن ــده ه ــي الق ــدرة عل ــى
التكيف مع القوى االجتماعية املهيمنة ،وأداء الوظيفة
املوكل ــة ل ــه؛ فالتك ّي ــف ال يب ــدأ م ــن اللحظة التي ُيش ــرع
فيها بإنتاج أجهزة الراديو والتلفزيون بكميات كبيرة ،وال
من اللحظة التي تفرض فيها الرقابة املركزية عليهما،
فعندم ــا يدخ ــل الناس يف هذه املرحلة يكون التكيف قد
قط ــع ش ـ ً
ـوطا طوي ًال ،وما حاس ــم اآلن ه ــو أن املفارقة (أو
الص ــراع) ب ــن املعطى واملمكن ،بني احلاج ــة ا ُمللباة وغير
حدته ــا ،وما ُيس ــمى بتحقيق
ا ُمللب ــاة ،ق ــد أخ ــذت تخ ـ ّـف ّ
املس ــاواة ب ــن الطبقات ،يس ــفر هنا النق ــاب عن وظيفته
ورب العم ــل يش ــاهدان
األيديولوجي ــة؛ ف ــإذا كان العام ــل ّ

لكن ،ماذا يحدث إذا ُ«قتلت» روح عنصر من العناصر،
أو ُحش ــرت مع هذه الروح ،أرواح أخرى ،أو نُزعت من هذا
العنصر روحه ،وحلّت محلها روح لعنصر آخر؟
تتس ــم هذه األس ــئلة بطبيعة اإلجابة املتوقعة ،وهي
حتم ــا ،إذ ال معنى
اإلجم ــاع عل ــى إجاب ــة :حل ــول امل ــوت ً
ألي ش ــيء عل ــى ه ــذه األرض م ــن دون روح ،فه ــي الت ــي
ّ
ـدب يف كل مكان.
جتع ــل احلي ــاة ت ـ ّ
.1إنسان ذو ُبعد واحد:
م ــا ه ــو أب ــرز مصطل ــح م ــن مصطلح ــات العومل ــة يف
م ــوازاة ذل ــك؟ ه ــو« :إنس ــان ذو بع ــد واح ــد»(One( )8
 ،)Dimensional Manويعني« :تنميط املس ــتهلكني
بف ــرض س ــلع معينة عليه ــم يف مختلف أنح ــاء العالم،
ما يس ــهم يف إزالة هويتهم الوطنية ،واالجتماعية ،وزرع
الهوية العاملية فيهم من طريق ثورة املعلومات والسمات
املفتوحة»( ،)9فاإلنس ــان ذو ال ُبعد الواحد هو إنسان فقد
أيض ــا ،اإلنس ــان
متام ــا العق ــل النق ــدي ا ُملتج ـ ِـاوز ،وه ــو ً
ً
َ
ُ
الوظيف ــي ال ــذي ُيع ـ َّـرف يف ض ــوء وظيفت ــه الت ــي ت ــوكل
ود ّجن يف إطار العقالنية
إليه ،وهو اإلنس ــان الذي ُر ّش ــد ُ
املادي ــة التكنولوجي ــة .بذل ــك تنج ــح العومل ــة يف خل ــق
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البرنامج التلفزيوني نفسه ،وإذا كانت السكرتيرة ترتدي
ثيا ًبا ال تقل أناقة عن ابنة مستخدمها ،وإذا كان الفقير
جميع ــا يق ــرأون
ميل ــك س ــيارة م ــن الش ــركة ،وإذا كان ــوا
ً
الصحيف ــة نفس ــها ،فإن ه ــذا التماثل ال ّ
يدل عل ــى زوال
الطبق ــات ،إمن ــا يش ــير إلى العك ــس ،إلى مدى مس ــاهمة
الطبقات الس ــائدة يف حتديد احلاجات ،والتلبيات التي
تضمن اس ــتمرار الس ــيادة لها(.)12
يواكب انتش ــار العوملة الطريق الس ــريع للمعلومات
( ،)Informationوالسـ ـ ـمـ ــوات الــمف ـ ــتوحـة (Open
 ،)Skiesوانتـ ـ ـ ـ ـ ــشار الفـ ـ ـ ــضائ ـ ـ ــيات (،)Satellite TV
ـص
وس ــيطرة القي ــم الغربي ــة عل ــى العال ــم يف م ــا يخ ـ ّ
أساس ــا الدميوقراطي ــة ،وحق ــوق اإلنس ــان ،واملجتم ــع
ً
()13
املدن ــي ،فالعومل ــة ما هي إال رس ــملة العال ــم  ،وجتري
الس ــيطرة علي ــه يف ظ ــل هيمن ــة دول املرك ــز ،وس ــيادة
النظ ــام العامل ـ ّـي الواح ــد ،وبالتال ــي إضع ــاف القوميات،
وإضع ــاف الس ــيادة الوطني ــة ،وصياغ ــة ثقاف ــة عاملي ــة
واح ــدة تضمح ــل إلى جوارها اخلصوصي ــات الثقافية.
والنم ــط الس ــائد حال ًّي ــا ،هو العومل ــة األميركية ،مبعنى
«أم ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـعـ ـ ــال ـ ـ ــم» (Americanization of the
 ،)worldوسي ـ ـ ــادة األي ــدي ــول ـج ـ ــية األم ـيــرك ـيــة عـ ـل ــى
غيره ــا م ــن األيديولوجي ــات( ،)14إذ تش ــغل مكانته ــا يف
صيرورة اإلنتاج؛ فوس ــائل النقل ،واالتصال اجلماهيري،
وتس ــهيالت الس ــكن ،والطعام ،وامللبس ،واالنتاج املتعاظم
لصناع ــة أوق ــات الف ــراغ ،واإلع ــام ،إن ه ــذا كل ــه ،تترت ــب
علي ــه مواق ــف ،وع ــادات مفروض ــة ،وردود أفع ــال فكرية،
وانفعالي ــة معين ــة ترب ــط املس ــتهلكني باملنتج ــن ً
ربط ــا
مست ـحـ ـ ـ ًّبا بـ ـه ـ ــذا ال ـق ـ ـ ــدر أو ذاك ،ومـ ـ ــن ث ـ ــم تــرب ـط ـهـم
بـ ــاملجم ـ ــوع .إن املنت ـج ـ ــات تص ـ ــطنع وع ًّي ـ ــا زائفً ا عـديــم
اإلحس ــاس مب ــا في ــه من زي ــف(.)15
ل ــذا ،ل ــم يع ــد خاف ًي ــا ،أن العال ــم يعي ــش يف عص ــر
عوملة متوحش ــة ( ،)Wild globalizationقادرة على
إضف ــاء صف ــة احلاج ــة عل ــى ما ه ــو زائد ع ــن احلاجة،
وب ــات الن ــاس يتعرف ــون عل ــى أنفس ــهم يف بضائعه ــم،
ويج ـ ـ ــدون ج ــوهـ ـ ــر روحـ ـ ــهم يف سي ــاراتـ ـ ــهم ،وجه ــازه ــم
التلفزيون ــي( )16أو الهاتف ــي دقي ــق االس ــتقبال ،...عوملة
تفرض أدبياته ـ ــا علـ ـ ــى شعـ ـ ــوب األرض ق ــاط ـ ـ ـ ً
ـبة ،تـ ـ ــار ًة

()2
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بالترغي ــب ،وت ــار ًة أخ ــرى بالترهي ــب .وإذا كان الي ــوم
ثم ــة صعوب ــة بالغ ــة يف حتديد حج ــم التأثير الس ــلبي
للعوملة يف الدول واملجتمعات والش ــعوب ،إال أنه بات يف
جزءا
اإلم ــكان أن يلم ــس املرء أنه يخس ــر ش ــيئًا فش ــيئًا ً
م ــن مكون ــات هويت ــه الثقافي ــة( )17الت ــي متي ــزه إيجا ًب ــا
مقلدا
ع ــن اآلخر ،مقابل اكتس ــابه «ثقافة» جتع ــل منه
ً
وتبع ًّيا ،بل ومدمنًا على كل ما ينتجه اآلخر( ،)18لظنّه
أن احلياة املعاصرة احلقّ ة هي يف األخذ بهذه املنتجات،
واس ــتخدامها ،واللح ــاق بكل جديد تنتج ــه ،واالعتماد
عليه ــا اعتم ــادا كل ًّيا .وما هي يف احلقيقة س ــوى ثقافة
مصطنع ــة ( )Culture Industryينتجه ــا النظ ــام
إنتاجا ،أي ثقافة زائفة تقف يف مقابل الثقافة
العاملي
ً
الش ــعبية احلقيقية الناجتة تلقائ ًّيا من تفاعل البش ــر
بعضه ــم البع ــض يف إطار حركية املجتمعات ال متاثلها
كما ه ــي سياس ــة العوملة.

 والثانية تقضي على خصوصيات الش ــعوب ،والس ــيماآدابها الشعبية ،بحجة عدم صالحيتها ملواكبة العصر،
وفلس ــفة الس ــوق ،فتفرض بالتالي آدابه ــا ،ومناذجها،
وس ــلوكياتها بحسبان أنها النماذج «الكاملة».
لك ــن ،م ــا يبدو مرب ـ ًـكا حقً ا ،هو إقدام الش ــعوب على
اخلض ــوع للعب ــة العومل ــة م ــن دون ط ــرح أس ــئلة ،فيج ــد
املرء مث ًال ،أن ما حلّ محل األدوات واألشياء والعناصر
التي كان يتعاطى معها اإلنسان يوم ًّيا ،حافظت العوملة
عل ــى املهم ــة الت ــي ُوج ــدت ألجله ــا ،إمن ــا ما فعلت ــه ،هو
تغيي ــر صناعته ــا وامل ــادة الت ــي تنتجه ــا ،لتصب ــح قابلة
الفخاري ــات مث ـ ًـا
لالس ــتهالك الس ــريع ،ل ــذا ،اختف ــت
ّ
ليح ــلّ محله ــا البالس ــتيك واألملني ــوم (فاإلبري ــق بقي
فخ ــار
يس ــتخدم للم ــاء ،إمن ــا ب ــد ًال م ــن أن يك ــون م ــن ّ
ويصنع
مصن ــوع محل ًّي ــا ،أصب ــح يس ــتورد م ــن اخل ــارجُ ،
م ــن م ــواد ُيعتق ــد أنها مس ــببة للكثي ــر من األم ــراض)،
العمودية/املتعمق ــة ،لتحلّ محلها
وتراجع ــت الثقاف ــة
ّ
الثقاف ــة السطحية/الشاش ــة ،وأطل ــق الرص ــاص م ــن
كل ح ــدب وص ــوب عل ــى احللي ــب الطبيع ــي ،ليتق ــدم
محل ــه حلي ــب الب ــودرة ،كذل ــك شـ ـ ّوهت الذائق ــة ،فبد ًال
م ــن تن ــاول العصائ ــر الطبيعي ــة جت ــد العصائ ــر املعلّبة
واملصنّعة هي املنعش ــة ،واملناس ــبة لألمزج ــة يف كل وقت
وزم ــان ،وف ــوق ه ــذا وذاك ،وس ــمت األس ــاطير ،واألغاني
الش ــعبية ،واحلكاي ــات الش ــعبية بالبدائي ــة (باملفه ــوم
الس ــلبي) ،واملثي ــرة للغرائ ــز ،والوهم ،والتخل ــف ،لتحلّ
محله ــا أس ــاطير الس ــينما الهوليودي ــة ،...أي تنمي ــط
الف ــن ،وخل ــق األيقونة/املث ــال.

 .2اخلضوع للعبة :
م ــا يب ــدو الفتً ــا لالنتب ــاه يف مش ــهدية العومل ــة ،أنه ــا
تس ــتعيد إنتاج الفلس ــفة املثالية( )Idealism( )19التي
أس ـ ــس لهـ ــا  Platonأفـ ـ ــالطـ ــون( 347 - 427( )20ق .م).
لتكري ــس مفه ــوم املث ــال األوح ــد ،وكل م ــا يش ــابه ه ــذا
املث ــال /النم ــوذج ،ه ــو مح ــاكاة( )Mimesis( )21ل ــه،
وبه ــذا كلّ َم ــن يحاك ــي املث ــال يف العال ــم الطبيع ــي ،هو
ال يق ـ ّـدم معرف ـ ًـة حقيقي ـ ًـة ،ألن ــه يحاكي /يق ّل ــد أصو ًال
موج ــودة يف عال ــم املث ــل ال ــذي يتضم ــن كل الص ــور
اخلالص ــة ل ــكل املوج ــودات يف الطبيع ــة ،وه ــي به ــذا
بناء عليه ،جعل أفالطون
املعن ــى ،تكون ثابت ــة ،وكاملةً .
الفنان/الش ــاعر يف املرتب ــة الثالث ــة ،بع ــد اخلال ــق
احلقيق ــي للمثال ،ومح ــاكاة الصانع للمثال يف العالم
الطبيعي ،بحسبان أن الفنان/الشاعر يحاكي احملاكاة،
أي تقلي ــد التقلي ــد.

إن الديباج ــات الفردي ــة الت ــي تس ــتخدمها إعالنات
()22
«الشـ ـ ــركـ ـ ــات العاب ــرة للقـ ـ ــارات» (الكــوسمـوبـوليتية
 )Cosmopolitanismه ــي قن ــاع ماكر يخ ّبئ عملية
ف ــرض األمن ــاط االس ــتهالكية اجلمعي ــة الت ــي توح ــي
للمس ــتهلك بأن ــه يقل ــد اآلخري ــن ،وأن يتب ــع املوض ــات،
وآخ ــر الصيح ــات ،ف ــكأن الفردية هنا هي قن ــاع لعملية
ترش ــيد كامل ــة لباطن اإلنس ــانُ ،تدخ ــل يف روعه أن هذا
احللم هو حلمه وحده ،وأن هذه السلعة سبيله الوحيد
لتحقي ــق ذات ــه ،م ــع أن ــه يف واق ــع األم ــر وس ــيلة جتع ــل
تطلعات ــه وأحالم ــه مثل تطلعات اآلخري ــن وأحالمهم.

يلحـــظ املرء هـــذا التقاطع بـــن األفالطونية
والعوملة:
 فاألول ــى ط ــردت الفنان ــن والش ــعراء م ــن اجلمهوري ــةبحج ــة أنه ــم يثي ــرون يف نف ــوس أبن ــاء اجلمهوري ــة
اخل ــوف ،واحل ــزن ،واألل ــم ،واالبتع ــاد م ــن احلقيق ــة.
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م ــن هن ــا ،ميك ــن لآلل ــة االس ــتهالكية االس ــتمرار يف
ال ــدوران ،لـ«يتكون الفكر والس ــلوك أح ــادي البعد»(.)23

 .3فريحة وعبود و«الشعار األثيري»!
ه ــل يعي ــش اإلنس ــان املعاص ــر  -حقً ــا  -يف «قري ــة
صغيرة» ،وهو ش ــعار العوملة األثي ــري؟ وإذا لديه الرغبة
يف العي ــش يف ه ــذه القري ــة فع ـ ًـا ،واالنتماء إليه ــا ،ملاذا
أهم ــل قريت ــه اخلاص ــة الت ــي تش ــكل متي ــزه وهويت ــه،
وعالمت ــه الفارق ــة يف ه ــذا العال ــم؟

إن «املس ــتهلك أح ــادي ال ُبع ــد» ه ــو أني ــق امللب ــس
يس ــتهلك كلّ الس ــلع املطلوب منه أن يس ــتخدمها داخل
إط ــار مجتم ــع ُي ــدار م ــن الداخ ــل واخل ــارج بطريق ــة
هندس ــية رش ــيدة غي ــر دميوقراطي ــة .وم ــع ه ــذا (وهن ــا
تكم ــن ق ــوة املجتمع ــات االس ــتهالكية) ،يظ ــن اإلنس ــان
أن ــه مي ــارس حريت ــه وفرديته؛ فمجال االختي ــار يف عالم
حد .لكن هذا يخبئ احلقيقة
الس ــلع واس ــع إلى أقصى ّ
األساس ــية ،وه ــو أن مج ــال االختي ــار يف األم ــور املهم ــة
متاما،
(املصيري ــة ،واإلنس ــانية ،واألخالقية) ق ــد تقلص ً
واختف ــى ،وأن ه ــذا اإلنس ــان فقد مقدرته عل ــى التجاوز،
وعل ــى نقد املجتمع ،وأصبح ــت عنده مقدرة عالية على
التك ّي ــف ،وقب ــول األم ــر الواق ــع ،واإلذع ــان ل ــه .ويس ـ ّـمي
مارك ــوز ه ــذه املجتمع ــات «مجتمع ــات دميوقراطي ــة ال
تتمت ــع باحلري ــة» ،أي مجتمعات ش ــمولية جنحت يف أن
جتعل اجلماهير تس ــتبطن الرؤية السائدة يف املجتمع،
وتس ــلك حبس ــها م ــن دون قم ــع بوليس ــي ب ّران ــي ،بحيث
زايد التحكم يف
يرى اإلنسان أن الهدف من احلياة هو َت ُ
الطبيع ــة ،و َت ُ
راكم الس ــلع ،وبذا يس ــود ض ــرب من «افتقاد
احلرية يف إطار دميوقراطي س ــلس معق ــول (smooth
. »)reasonable democratic unfreedom

يف م ــوازاة هذي ــن الس ــؤالني ،ألم يك ــن الفتً ا لالنتباه،
أنه يف الوقت الذي كان األديب اللبناني أنيس فريحة
( )1993-1903يطل ــق صرخت ــه التي ترجمها عبر كتابه:
«حض ــارة يف طري ــق ال ــزوال :القري ــة اللبناني ــة»( ،)29رأى
الع ــالـ ـ ـ ــم الك ـ ـ ـ ــندي  Marshall McLuhanم ـ ــارشـ ــال
ماكلوه ــن( )1980-1911()30يف س ــتينيات الق ــرن املاضي،
أن وس ــائل اإلتصال س ــتح ّول جميع سكان كوكب األرض
بدول ــه املختلف ــة ،إل ــى أش ــبه بس ــكان قري ــة صغي ــرة؛ م ــا
يجري يف أي بيت من بيوتها سرعان ما يعلم به ويتأثر
به كلّ س ــكانها؟
()28

وفيما لم يبد األديب اللبناني مارون عبود(-1886()31
 )1962يف الع ــام  ،1953خش ــية عل ــى اللغ ــة الفصح ــى،
أع ــرب ع ــن خش ــيته م ــن «إفس ــاد اللهج ــة» ،فيق ــول« :إن
س ــهولة املواص ــات ،ومطام ــع الش ــركات ،واملهاج ــرة م ــن
وإل ــى ،ق ــد ت ــؤدي إلى إفس ــاد لهجتن ــا»(.)32
تبدو رؤيا عبود املبكرة للخطر الذي يتربص بـ«لهجة
احلي ــاة اليومي ــة» ،و«التفاهم بني أبناء األم ــة»( ،)33الفتة
لالنتب ــاه ،وهذا ما ميكن وضعه الي ــوم يف خانة «العوملة»،
ومن أبرز أدواتها :سهولة املواصالت واالتصال ،والشركات
متع ــددة اجلنس ــيات ،وقد باتت اليوم ته ــدد فع ًال ،ثقافة
األمة الش ــعبية ،وجام ــع تفاهمها املش ــترك ،أي اللهجة
الت ــي تعبر من خاللها عن حاجاته ــا ،وانفعاالتها ،وردود
أفعااله ــا ،وتعابيره ــا العفوي ــة والتلقائي ــة ،وبالتال ــي،
خاصا
«تفس ــد» العومل ــة  -لم تكن ق ــد اتخذت
مصطلحا ً
ً
به ــا يف زم ــن كتاب ــة عبود ه ــذه املقالة « -اللهج ــة» بعدما
جعلته ــا تنفص ــل عن ماضيه ــا ،وتقطع صل ــة التواصل
ب ــن جيلي اآلب ــاء واألبناء.

يف احلقيق ــة ،إن األه ــوال التي تنبعث من «حضارتنا
املعق ــدة» ،بحس ــب العال ــم النفس ــي السويس ــري Carl
 Jungكارل يون ــغ( ،)1961 - 1875()25ق ــد تك ــون «أش ــد
خطرا بكثير من تلك التي يعزوها البدائيون لألبالسة
ً
والش ــياطني»( ،)26فموق ــف اإلنس ــان املتم ــدن احلدي ــث
يذ ّك ــره أحيا ًن ــا ،مبري ــض بالذه ــان ،قص ــد عيادت ــه ،وكان
أيضا ،يقول يونغ« :لقد س ــألته ذات
ه ــذا املري ــض طبي ًبا ً
صب ــاح ع ــن حالت ــه ،فأج ــاب أن ــه قض ــى ليل ــة رائع ــة وهو
يعقّ ــم الس ــماء كله ــا بكلوري ــد الزئب ــق ،لكن ــه إب ــان تل ــك
أثرا لإلله» ،ويعلّق
العملية الصح ّية الش ــاملة ،لم يجد ً
العص ــاب أو م ــا هو أس ــوأ منه،
قائ ـ ًـا« :هن ــا ،ن ــرى م ــرض ُ
فب ــد ًال م ــن اإلله أو خش ــية اإلله ،هناك عص ــاب القلق أو
نوع من أنواع اخلوفً .إذا الش ــعور هو نفس ــه ،لكن هدفه
تغ ّي ــر ،مغ ّي ـ ًـرا ك ًال من اس ــمه وطبيعته نحو األس ــوأ»(.)27

أدرك عب ـ ــود يف وق ـ ــت مب ـ ــكر ،أن اخل ـ ــطر احلق ـ ــيقي
لي ــس على اللغ ــة الفصحى ،بل على اللهج ــة العامية،
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ومبعن ــى آخ ــر لي ــس اخل ــوف عل ــى أدب الفصح ــى ،ب ــل
عل ــى أدب العام ــة ،وذل ــك عل ــى الرغ ــم من ب ــروز أصوات
تدع ــو يف ذاك الوق ــت إل ــى حماي ــة الفصح ــى من خطر
«الداع ــن إل ــى إح ــال العامي ــة محله ــا» م ــن جه ــة،
وأص ــوات تدع ــو إل ــى جع ــل اللغ ــة الفصح ــى لغ ــة حياة
عب ــر إح ــال العامي ــة محله ــا من جه ــة أخ ــرى(.)34

عاملي ــة واحدة ،ودين عامل ـ ّـي واحد ،وثقافة عاملية واحدة،
وحض ــارة عاملية واح ــدة(.)38
ه ــذه املعطي ــات ميكنه ــا أن تظه ــر إل ــى أي ح ـ ّـد كانت
الثقاف ــات احمللي ــة غي ــر ق ــادرة عل ــى مقاوم ــة «وح ــش
التحديث» ( )Monster updatedيف القرن العشرين،
وكيف أن عصر العوملة أو «ما بعد احلداثة» الذي ما زال
يف بدايت ــه ،ميث ــل تهدي ـ ًـدا متواص ـ ًـا للثقاف ــات احمللية،
واللغ ــات املتداولة.

تنطب ــق صرخ ــة فريح ــة وخش ــية عب ــود يف طبيع ــة
احل ــال ،على ما هو أبعد من «حضارة القرية اللبنانية»
أو «اللهج ــة العامية» ،عل ــى «حضارات» املنطقة العربية
كلّها التي غزتها احلضارة الغربية بعنف وقوة ،فمحت
الكثي ــر م ــن معاملها ،ومظاهره ــا ،وعاداته ــا وتقاليدها،
وأس ــاليب عيش ــها ،ولم يعد ثمة رابط ب ــن ماضي هذه
الش ــعوب وحاضره ــا ومس ــتقبلها ،وإن وج ــد فه ــو رابط
يعتري ــه التش ــويه ،وإب ــراز أس ــوأ م ــا في ــه ،وه ــو العصبية
والعن ــف والغرائزي ــة الت ــي كان ــت ه ــذه الش ــعوب عب ــر
للحد من انتش ــاره
مس ــارها احلض ــاري الس ــابق ،جتهد
ّ
وتفش ــيه ،عب ــر فه ــم واقعه ــا ،واالنفت ــاح عل ــى اآلخ ــر،
وممارس ــة عملي ــات التأث ــر والتأثي ــر بوس ــائل واعي ــة،
تأخ ــذ م ــن اآلخ ــر م ــا يفيده ــا ،ويش ــكل إضاف ــة نوعي ــة
لوجوده ــا وملس ــيرة حضارته ــا ،وإهم ــال ما ال يناس ــبها،
أو م ــا يجعله ــا تندفع بتبعية عمياء لكل ما هو جديد.

 .4االستسالم ـ اخللل:
إن صفّ ــارات االن ــذار الت ــي كان ــت تطل ــق ب ــن الفين ــة
واألخ ــرى به ــدف االنتب ــاه إل ــى الهوي ــة الثقافي ــة ،ب ــدأت
خصوصا،
عموما واللبناني
تخفت ،وكأن اإلنسان العربي
ً
ً
ـاما كل ًّي ــا ل ــكل م ــا يأتي ــه م ــن
ـلما استس ـ ً
أصب ــح مستس ـ ً
اآلخ ــر ،حت ــى ي ــكاد يظ ــن أن ــه إذا فكّ ر للحظ ــة أن يختار
منتج ــا آخر ،س ــيصبح متخلفً ــا ،وغير
منتج ــا ،ويت ــرك
ً
ً
حض ــاري ،ب ــل وغير إنس ــاني!
لع ــل أخط ــر م ــا «فعلت ــه» العومل ــة ،يف هذا الس ــياق ،هو
م ــا يلحظ ــه املرء على مس ــتوى اخلل ــل ال ــذي أحدثته يف
ً
اإلرث املعريف الذي عادةً ،يس ــلك مس ـ ً
معروفا ،وهو من
ـلكا
املاض ــي إل ــى احلاض ــر ،أو مب ــا ميكن فهمه على املس ــتوى
اإلنس ــاني :انتق ــال الراي ــة م ــن األب إل ــى االب ــن ،إمن ــا م ــا
متام ــا ،فيج ــد املرء
يح ــدث يف ظ ــل العومل ــة ،ه ــو العك ــس ً
خصوصا يف املس ــائل املتعلقة
أن األبن ــاء يع ّلم ــون اآلب ــاء،
ً
بوسائل االتصال احلديثة ،والتقنيات العلمية املختلفة.
وبناء عليه ،يجد اآلباء أنفسهم ،يف أوقات كثيرة ،تالميذ
ً
أبنائهم ،ما يعني على مس ــتوى أعلى ،كس ــر مفه ــوم األب
«الع ــارف» ،و«اخلبي ــر» ،و«الق ــادر» ،و«املنق ــذ» ،و«احلامي»...

يلحظ علم ــاء اإلناس ــة()Anthropologists()35
يف س ــياق متص ــل ،أن البش ــرية عرف ــت عل ــى امت ــداد
تاريخه ــا ،عش ــرة آالف لغ ــة ،أم ــا الي ــوم ،فق ــد انخف ــض
الع ــدد إل ــى س ــتة آالف؛  300لغ ــة يتح ــدث ب ــكل واح ــدة
منها أكثر من مليون ش ــخص ،أي ما نس ــبته خمسة يف
املئ ــة م ــن اللغ ــات املتداولة التي ال يعرف بعضها س ــوى
مئ ــات قليل ــة م ــن املتكلم ــن .وتب ــرز األرق ــام أن نص ــف
اللغ ــات الت ــي م ــا زال ــت متداول ــة ،س ــتندثر خ ــال ه ــذا
الق ــرن الواح ــد والعش ــرين.

أيض ــا ،أن
لي ــس ه ــذا فحس ــب ،ب ــل يج ــد املتاب ــع ً
الثقاف ــة العربي ــة؛ الفصيح ــة منه ــا والعامي ــة ،حتولت
()39
ـري إل ــى «نه ــج
إل ــى «ثقاف ــة شاش ــة»  ،وم ــن نه ــج فك ـ ّ
خطاب ــي شاش ــوي»( ،)40مرتكزاتها تنحص ــر باليوميات
الصحافي ــة( ،)41وببعض ما تبثه مواقع اإلنترنت ،وكأن
اإلنس ــان يعي ــش م ــن دون تاري ــخ ،وتص ــورات مس ــتقبل،
ُكس ــرت رؤيته للحياة ،والعالم ،والكون ،فطبعته العوملة
بطابعه ــا ،وبأيديولوجيته ــا املهيمن ــة(.)42

وال ت ــزال محاول ــة العومل ــة لف ــرض اإلنكليزي ــة لغ ـ ًـة
وحي ــد ًة يف العال ــم ،جت ــري عل ــى ق ــدم وس ــاق ،وه ــو م ــا
يعلــنه ص ـ ً
ـراحة من ــظرو العــولـمــة ،وال سيـ ــما Samuel
()36
 Huntingtonصـ ــامـ ــوئـ ـ ـ ـ ــيل هـن ـت ـ ـغ ـ ـ ـ ـتـون (-1927
 )2008يف كتاب ــه «ص ــدام احلض ــارات»(Clash of()37
 ،)Civilizationإذ يتواص ــل الس ــعي إل ــى إيج ــاد لغ ــة
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()3

املجتمع العصـــري :يتميز بتص ــرف يف الزم ــن يقوم
عل ــى قطيعة ع ــن املاضي.

خصوص ــا،
عموم ــا واللبناني ــة
إن القري ــة العربي ــة
ً
ً
أصبحت يف زمن العوملة احتما ًال بني عدة احتماالت ،وإن
كان احتم ــال الهجرة أو امل ــوت من بني أقوى االحتماالت
التي يعرفها س ــكان هذه القرى اليوم ،إذ حتولت القرية
يف وظيفته ــا إل ــى أن أصبحت من دون وظيفة ،ومهمتها
الوحي ــدة تزوي ــد املدينة باليد العامل ــة( ،)43أما َمن يبقى
فيمتص ــه اإلهم ــال ،وتوق ــف الزمن ،بعدم ــا كانت
فيه ــا،
ّ
ثقاف ــة القري ــة تكـ ـ ّرس «غري ــزة احلي ــاة املرتبط ــة عضو ًّيا
بالطبيع ــة»( ،)44وتدف ــع اإلنس ــان فيه ــا  -بحس ــب املفك ــر
املغرب ــي محم ــد عاب ــد اجلاب ــري ( - )2010-1936إلى أن
«يحترم حياة اآلخرين ،وصحتهم ،وإلى الوقوف للدفاع
عن املظلوم ،ورفع األذى عنه ،إضافة إلى معاقبة املسيء
مب ــا يتناس ــب وإس ــاءته .وه ــذا م ــا يقتضي ــه مفهومه ــم
للحري ــة ،وح ــق املس ــاواة ،القي ــام بذل ــك ،وهم ــا حقّ ــان
طبيعيان»(.)45

«فو محدث» (بعد احلديث):
املجتمع َ

يـ ـ ــرى ع ــالـ ـ ــم اإلن ــاسـ ـ ــة الف ــرن ــسي جـ ـ ــورج بــالنــديـر
 - ) ( Georges Balandierأن املجتمعات ميكن
تقس ــيمها بحس ــب عالقته ــا بالزم ــن ،باآلتي:

ه ــو املجتم ــع احلال ــي املتس ــم باحلرك ــة املتواصل ــة،
والتغي ــرات الس ــريعة ،والزمني ــات املتس ــارعة .يف هذا
املجتم ــع يغ ــدو الزم ــن مش ــكلة(.)46
لك ــن إذا كان املجتم ــع الفرنس ــي حتدي ـ ًـدا ،متك ــن
م ــن إجن ــاز انتق ــال ث ــوري م ــن أمن ــاط زراعي ــة تقليدية
احل ــريف واليدوي،
إل ــى اكتس ــاب الصناع ــة م ــن االنت ــاج ِ
ث ــم إل ــى االنت ــاج املمك ــن ،بدت رحل ــة االنتق ــال هذه يف
املجتمع ــات اإلنس ــانية األخ ــرى قس ــر ّية ،وعش ــوائية يف
أغل ــب األحي ــان ،حت ــت «تأثي ــر االس ــتعمار وضغوط ــه،
واالنخ ــراط يف ش ــبكة النظ ــام الرأس ــمالي العامل ــي ،أو
حت ــت إحل ــاح األنظم ــة التي نزع ــت االس ــتعمار ،وكانت
مس ــتعجلة لبن ــاء الدول ــة احلديث ــة عب ــر التخل ــص
م ــن إرث املاض ــي»( ،)47ألنه ــا كان ــت تري ــد فت ــح األس ــواق
لتصري ــف اإلنت ــاج.

املجتمـــع التقليـــدي :يخت ــص بتصـ ـ ّرف يف الزم ــن
يتج ــه نح ــو املاض ــي ،أي تسوس ــه التقالي ــد...

ـددا
م ــن هن ــا ،كي ــف ميك ــن للم ــرء أن يطل ــق مج ـ ً
صف ــارات اإلن ــذار ،وإذا فع ــل ،هل ثمة ج ــدوى من ذلك؟
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أل ــم يك ــن عن ــوان العومل ــة العري ــض ه ــو جع ــل العال ــم
«قري ــة» ،وأن أول م ــا فعلت ــه ه ــو الس ــعي احلثي ــث إلبادة
كل «ق ــرى» البش ــر ،والف ــرض عليه ــم مفاهي ــم «قريتها»
ه ــي؛ فس ــيطرت عل ــى أبس ــط م ــا يتمي ــزون ب ــه ،وه ــو
املأكل واملش ــرب وامللبس ،وعاداتهم وتقاليدهم ،وأمناط
استهالكهم ،وتواصلهم يف ما بينهم ،حتى أنها فرضت
عليهم كيفية التعبير عن أفراحهم وأحزانهم ،وطرائق
تعبيره ــم الش ــفوي واجلس ــدي؟

يفس ــر امل ــرء ه ــذا الك ـ ّـم الهائ ــل من
اآلخري ــن ،وإال كي ــف ّ
()52
التعابير املش ــتركة بني «الفراندز» ،أو تبادل «الاليكات» ،
والصور ،وحتيات الصباح واملساء ،والتهاني يف املناسبات
الس ــعيدة ،واملواس ــاة يف املصائ ــب واألح ــزان ،فض ـ ًـا ع ــن
نش ــر آالف النص ــوص ،واحلكاي ــات ،واألش ــعار ،واحلك ــم،
واألمثال ،واآلراء االجتماعية والسياسية واالقتصادية
والوطني ــة؟
كذل ــك ،تع ـ ّـد إش ــكالية البحث عن مش ــروع حضاري
إنس ــاني ،يف ركام الق ــول بالص ــدام احلض ــاري العومل ــي،
مهمة أساس ــية لدى الطامحني إلى الس ــام العاملي يف
ظ ــل حوار ب ّن ــاء قائم على االحترام احلض ــاري املتبادل
ب ــن الش ــعوب ،وه ــو م ــا ش ــكّ ل جوه ــر األبح ــاث املك ّثف ــة
الت ــي برزت من بداية التس ــعينيات إلى الي ــوم ،وحاولت
أن تق ــدم تفس ــيرات مل ــا يحص ــل ،أو جتي ــب ع ــن أس ــئلة
باتت معلق ــة لس ــكان األرض(.)53

واملفارق ــة أن التنقيب عن اآلثار الذي بدأ يف احلقبة
االس ــتعمارية ،ح ــن كان ــت بعث ــات التنقي ــب تأت ــي م ــن
أوروب ــا الكتش ــاف ت ــراث احلض ــارات الغاب ــرة ،تراف ــق م ــع
احلرف
اندث ــار الت ــراث املرتبط باحلي ــاة اليومية؛ كان ــت ِ
التقليدي ــة والصناع ــات اليدوية تندث ــر ،وكانت األجيال
اجلدي ــدة ُتهم ــل طرائ ــق عي ــش اآلب ــاء واألج ــداد الت ــي
تشمل حكاياتهم ،وأقاصيصهم ،وأغانيهم ،باسم التعلق
بت ــراث كالس ــيكي أقدم عه ـ ًـدا ،أو باس ــم التعلق بالثقافة
العاملي ــة( ،)48حت ــت وط ــأة االنخ ــراط بس ــوق العمل.

ه ــذه املس ــألة تق ــود البح ــث إلى التمييز ب ــن «عوملة
متوحش ــة» تقودها ش ــركات عمالقة ر ّبه ــا األعلى :املال،
والس ــيطرة ،والتس ــويق ،و«عوملة إنس ــانية» (Humane
 )globalizationتع ــي االخت ــاف ،وتعـ ـزّز م ــن دعائم
جس ــر عب ــور عملي ــات التأث ــر والتأثي ــر ،فه ــذه العومل ــة
اإلنس ــانية ليس ــت جدي ــدة عل ــى اإلنس ــان ،إمن ــا ه ــي
فك ــرة مس ــيحية  -إس ــامية يف األس ــاس ،إذ إن هذي ــن
الدين ــن قام ــا عل ــى قاع ــدة تعزي ــز التواص ــل ب ــن
الش ــعوب ،والقوميات املختلفة( ،)54وبهذه الفكرة اتس ــع
انتش ــارهما« ،بينم ــا بقي ــت الديانة اليهودي ــة محدودة،
ومغلق ــة ،اللتزامه ــا تاريخه ــا ،وخ ــواص ش ــعبها ،عل ــى
الرغ ــم م ــن أنها من ذات النهج العقائ ــدي للدينني»(.)55

 .5احلياة اجلديرة بأن تُ عاش :
مجددا ،عل ــى إعادة االعتبار لألدب
يب ــدو أن الرهان
ً
الش ــعبي ،هو مبنزلة فعل إميان باملثل الش ــعبي القائل:
«بحصة بتس ــند خابية أو جـ ـ ّرة» ،واعادة االعتبار للقيم
الت ــي تعـ ـزّز م ــن إنس ــانية اإلنس ــان ،وم ــن مس ــاهمة هذا
اإلنس ــان  -ولو يف احلد األدنى  -يف النش ــاط احلضاري
ال ــذي يس ــعى إلى بناء ش ــعب ح ّر يف خيارات ــه ،وقراراته،
تابع ــا
وأس ــاليب عيش ــه ،وتعبي ــره ع ــن ذات ــه ،ال جعل ــه ً
وعب ـ ًـدا ومقل ـ ًـدا ،فـ«احلياة البش ــرية  -بحس ــب ماركوز -
جدي ــرة ب ــأن ُتع ــاش ،أو بتعبير أدق ،أنها ميك ــن أن تكون
كذل ــك ،ويجب أن تكون كذل ــك»(.)49

ل ــذا ،وكم ــا ح ــررت العومل ــة الديني ــة (Religious
 )globalizationاملنتم ــن إليه ــا م ــن املاضي؛ أطلقت
املس ــيحية عل ــى ه ــذا املاض ــي تس ــمية «الوثني ــة» ،وأطلق
اإلس ــام عليه تسمية «اجلاهلية» ،فإن العوملة اإلنسانية
احلديثة تكمل هذا التحرر ،بتجاوز كل ما يقيد اإلنسان،
مقياس ــا
ويعي ــق قناعات ــه الش ــخصية ،وبالتال ــي تغ ــدو
ً
لقابلي ــة املجتمعات للتق ــدم ،والتالقح ،واالنس ــجام مع
اآلخرين .مع التأكيد أن هذا النهج ليس من اختصاص
أح ــد ،أو ابت ــكار مجتم ــع م ــن دون غيره ،ب ــل هو حصيلة

ميك ــن الق ــول إن م ــن أب ــرز مقوم ــات تش ــكل ه ــذا
الره ــان يف الوق ــت احلاض ــر ،ه ــو م ــا يالحظ ــه املتاب ــع
عل ــى مواق ــع التواص ــل االجتماع ــي عل ــى «اإلنترن ــت»،
وبرام ــج االتص ــاالت احلديث ــة( ،)50إذ إن ــه ،وعل ــى الرغ ــم
من اتهام هذه الوس ــائل ،بجعل اإلنس ــان «وحي ـ ًـدا» ،وأنها
تس ــاهم باس ــتالبه( ،)51تبرز يف الوقت نفس ــه ،أن اإلنس ــان
إجتماع ـ ّـي يف الفط ــرة ،ويحت ــاج إل ــى التواص ــل م ــع
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تطور جماعي حلضارة اإلنس ــان ،بحيث يصبح اجلميع
يف معس ــكر واح ــد ،يواج ــه ً
هدفا مش ـ ً
ـتركا ،إم ــا بالتطلع
إل ــى اخلير العام ،وجت ــاوز اخلالفات ،أو ملجابهة ما يهدد
الوجود اإلنس ــاني ،واستمراره ،فاألخطار الكبيرة حتمل
دع ــوة ملح ــة إلى إع ــادة تكري ــس مفاهيم ش ــرعة حقوق
اإلنسان يف املناهج التربوية ،تكون ملزمة لكل الشعوب،
ك ــي يش ــعر كل ف ــرد «بأن بع ــض مصي ــره مرتبط مبصير
غي ــره ،ولي ــس من حقّ ــه رفض اآلخري ــن ،وحقوقهم بأية
ذريعة ،أو عقي ــدة»(.)56

إن ب ــوادر القل ــق تتعاظ ــم يف الزم ــن احلدي ــث؛ القلق
عل ــى احلضارات اإلنس ــانية يف خضم التط ــورات الهائلة
عل ــى غي ــر صعي ــد ،وه ــي ت ــزداد خط ــورة يف وضعه ــا يف
إطاره ــا الصحيح ب ــن تهديدات العوملة ،والقل ــق املزدوج
عل ــى املاض ــي واملصي ــر ،وتتزايد األس ــئلة ،وتتكثف حول
م ــا يجري :أنعي ــش يف زمن النهايات أم البدايات؟ ما هو
الس ــبيل إلى التالقي والتحاور يف مهمة إنقاذية لس ــكان
األرض ،يف ظ ــل عومل ــة ق ــادرة على التخري ــب ،واالعتداء،
واإللغ ــاء ،ب ــدل االفس ــاح يف املج ــال أم ــام االس ــتفادة من
التق ــدم البش ــري الهائ ــل؟( )59واخلي ــار اجل ـ ّـدي املط ــروح
الي ــوم أمام احلضارات كلها :عالقات إنس ــانية أم عالقات
()60
هيمن ــة؟ مجتمع إنس ــاني أم مجتمع الس ــوق؟

معا ،لم
إن تنام ــي التحديات الطبيعي ــة واحلضارية ً
يع ــد يقتص ــر عل ــى ش ــعب م ــن دون ش ــعب آخ ــر ،أو عل ــى
جماعة من دون أخرى ،أو على طائفة من دون أخرى،...
ب ــل ه ــي تواج ــه «بق ــاء اإلنس ــان» عل ــى األرض ،ولع ــل
أب ــرز ه ــذه التحدي ــات ه ــي :إنت ــاج الغ ــذاء ،وتوفي ــر امل ــاء،
واحلماي ــة م ــن التل ــوث واالش ــعاع ،وخط ــر دم ــار األرض.

يبدو من املفيد التذكير بأن حضارات ذات قيم عليا
ميكن ايجادها بني ش ــعوب بدائية لم تكن ذات اجنازات
إنش ــائية وعلم ّي ــة جب ــارة؛ ل ــذا ،يج ــد امل ــرء نفس ــه ،أمام
هذا الواقع اإلنس ــاني اليوم ،يعيد طرح الس ــؤال نفس ــه
ال ــذي ج ــال يف خاطر جلجام ــش( )61منذ خمس ــة آالف
س ــنة :إل ــى أي ــن نح ــن ذاهب ــون ،وق ــد أطلقن ــا الرصاص
جهنما؟
عل ــى املاضي ،وه ــا نحن جنعل احلاض ــر
ً

تكش ــف وقائ ــع احل ــروب الت ــي تع ــزز م ــن وس ــائلها
العنفي ــة مواكب ـ ًـة مل ــا يطل ــق علي ــه «تط ــور» ،و«تق ــدم»،
و«عومل ــة» ،أن الوحش ــية ق ــوة كامن ــة يف عم ــق كلّ إنس ــان،
املدمرة
وهو ً
دائما يبحث عن ذريعة ملمارس ــة هذه القوة ّ
دائم ــا إلى
لدي ــه ،وإذا كان ــت «الثقاف ــة الرفيع ــة» تس ــعى ً
احل ـ ّـد م ــن «الثقاف ــة الوضيع ــة» (أو م ــا يس ــميها املث ــل
الش ــعبي :حكي قرايا وحكي س ــرايا)( )57وتفكيك ِبناها،
بحج ــة أنه ــا الس ــبب يف ه ــذه «الوحش ــية» ،الرتباطه ــا
بالثقاف ــة املاورائي ــة ،والبدائي ــة ،يج ــد امل ــرء نفس ــه يف
عم ــا تنتج ــه ه ــذه «الثقاف ــة الرفيع ــة» من
حال ــة ذه ــول ّ
أدوات أكث ــر وحش ــية ،ووس ــائل تعم ــق أكث ــر فأكث ــر م ــن
املاورائي ــة ،والدلي ــل م ــا تروج له العقلي ــة األميركية من
«دائما» على إنق ــاذ كوكب األرض
أمن ــاط خرافي ــة ق ــادرة ً
م ــن خط ــر داه ــم يخرج م ــن باط ــن األرض ،أو يأتي من
كوك ــب املري ــخ أو زح ــل!

لعل ــه م ــن املناس ــب يف خالص ــة ه ــذا اجلان ــب م ــن
البح ــث ،أن ُيخت ــم مب ــا رواه األدي ــب اللبنان ــي س ــام
ال ّراس ــي( )2003-1911()62يف القسم األخير من حكايته
«كان ،ي ــا م ــا م ــكان» ،الت ــي افتت ــح به ــا كتاب ــه« :الن ــاس
بالن ــاس ،»...يحك ــي ال ّراس ــي:
« ...وانقط ــع ،بع ــد ذل ــك ،ظهور اخل ــوارق يف قريتنا،
بعدم ــا فاجأتن ــا خ ــوارق م ــن ن ــوع جدي ــد ،كان أدهش ــها
عجي ــج الس ــيارات عل ــى األرض ،وضجي ــج الطائ ــرات
يف الفضـ ـ ــاء ،وراح رجــالـ ـ ــنا يتخـ ـ ّيلـ ـ ــون بش ــأنه ـ ــا أغ ــرب
التخ ّيالت ،وينس ــجون احلكايات اجلديدة املثيرة حول
شـ ـتّى املفاجآت».

ه ــذه «احلض ــارة» املفروض ــة على األرض ،تكش ــف أن
جمي ــع القي ــم العلي ــا الت ــي ميك ــن أن يتطل ــع اإلنس ــان
إليه ــا ،قابل ــة للتحري ــف والتزيي ــف ،وخ ــداع اآلخري ــن،
بواس ــطة قيادي ــن ماكيافلي ــن( ،)58وم ــا تكش ــفه بعم ــق
أي إنس ــان ،إمن ــا ه ــي ِبني ــة قابل ــة
خطي ــر ،أن ثقاف ــة ّ
للتح ــول إل ــى ع ــداء ممي ــت.

وقب ــل أن يعق ــد امل ــوت أجف ــان أب ــو مقب ــل  ،غ ــزت
املطاح ــن اآللي ــة احلديث ــة أكثر قرانا ،وعل ــى الرغم من
«ج ِعي ــر» مح ــركات هذه
انتش ــار ع ـ ّـدة ش ــائعات تق ــول إن َ
املطاح ــن « َي ْق َط ــع ح ْيـ ــل» الطح ــن ،وإن ميازينه ــا التي
عد فيها «البركات»( )64س ــتقطع البركة من بيوتنا...
ال ُت ّ
()63
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عل ــى الرغ ــم م ــن ه ــذه الش ــائعات أقب ــل الن ــاس إليه ــا،
واح ـ ًـدا بعد اآلخ ــر ،وأكياس القمح على ظه ــور دوابهم،
وكان أب ــو مقب ــل آخر املقبلني ،بعدما نبت الش ــوك على
طري ــق مطحنته.

الهوامش:
 .1يعتمــد البحــث هــذه الترجمــة للفولكلــور ،أمــا يف
االستشــهاد ،فيــدع الكلمــة كمــا وردت يف املصــدر أو
املرجع.

وبدأ بعض املتقدم ــن العارفني يالحظون أن احلال
األول حت ـ َّـول :ص ــارت األش ــجار ال تس ــجد يف ليل ــة عي ــد
الغط ــاس( ،)65وانطف ــأ خب ــر اجل ـ ّـن ،وص ــارت حكاي ــات
األش ــباح واألرواح م ــن س ــقط املت ــاع ،حت ــى أن ش ــجرة
«املس ــتح َّية»(َّ )66
«بطل ـ ْـت تس ــتحي» ،ألن الذي ــن اس ــتحوا
مات ــوا  -كم ــا تق ــول عجائ ــز ه ــذه األي ــام  -وص ــار بع ــض
أبن ــاء اجليل اجلدي ــد ال يتو َّرعون عن إلقاء فتات اخلبز
عل ــى األرض ،ويط ــأون املل ــح بأقدامه ــم ...وق َّل ــت البركة
ب ــن أي ــدي الناس.

 .2ينظــر :امللتقــى العربــي الثانــي لــأدب الشــعبي
(مــن  24إلــى  26فيفــري  :)2009الشــعر الشــعبي
بــن الهويــة احملليــة ونــداءات احلداثــة ،منشــورات
الرابطــة الوطنيــة لــأدب الشــعبي الحتــاد الك ّتــاب
اجلزائريــن ،جمــع وإشــراف نبيلــة ســنجاق ،ورقــة:
بولرباح عثماني :األدب الشعري اجلزائري ومناحي
التجديد اإلبداعي ،ص  14و.15
 .3امللتقــى العربــي الثاني لألدب الشــعبي ،...اجلزائر ،م.
س ،.ورقــة :د .جــورج شــكيب ســعادة :الشــعر الشــعبي
اللبناني بني سلبيات احلرب وفوضى العوملة ،ص .27

ونش ــأ عندن ــا جي ــل م ــن املش ــكّ كني اس ــتطاعوا أن
يطمس ــوا أجمل ما نس ــجه خي ــال آبائن ــا ،وأجدادنا من
أس ــاطير ،وخرافات ،وأمثال ،وحكايات تنضح باجلمال،
واحلكم ــة ،والبركة.

 .4االبتــداع :INNOVATIONيرجــع أصــل املصطلح
إلــى الكلمــة الالتينيــة  ،Innovareأي يحــدث
أي عنصــر ثقــايف جديــد
التغييــرات .االبتــداع هــو ّ
تقبلــه الثقافــة ،وهــو كذلك العملية التــي تؤدي إلى
هذا القبول وما ميكن وصفها بأنها صورة من صور
أي
التغ ّيــر الثقــايف .ويعــرف االبتــداع ً
أيضــا ،بأنــه ّ
جديدا ،ألنه يختلف
فكرة ،أو سلوك ،أو شيء يكون
ً
نوع ًّيا عن األشــكال القائمة .وميكن وصف عمليات
االبتداع بأنها اختراع ،واكتشاف ،وانتشار ...للمزيد،
ينظــر :إيكــه هولتكرانــس :قامــوس مصطلحــات
األثنولوجيــا والفولكلــور ،تــر .د .محمــد اجلوهري،
ود .حســن الشــامي ،الهيئــة العامة لقصــور الثقافة،
القاهرة ،رقم االيداع  ،99/10029ط ،2ص 11

وتش ــا َءم ش ــيوخ القري ــة له ــذه الظواه ــر املريب ــة،
وان ــزووا أخي ـ ًـرا يف زواياه ــم ،وراحوا يجمع ــون العالمات
ع ـل ـ ــى آخــر األوقـ ـ ـ ــات»(.)67
بني طمس املش ــككني ،وتش ــاؤم ش ــيوخ الق ــرى ،أو ما
تبق ــى منه ــم ،تب ــدو دع ــوة األدي ــب األملاني يوه ــان غوته
) ال ــذي أطل ــق عب ــر
( Johann G
 oethe
قصي ــدة تتغن ــى مبتع الش ــعر الش ــعبي ،مصطلح األدب
العامل ــي ( )Weltliteraturيف الع ــام  ،1827صاحل ــة
له ــذا العص ــر ول ــكلّ العصر« :لس ــت أقصد  -م ــن األدب
العامل ــي -إل ــى أن تفك ــر األمم بطريقة واح ــدة ،بل أدعو
إل ــى أن تتعل ــم كي ــف تتفاه ــم يف ما بينها ،ف ــإذا لم يكن
يعنيه ــا احل ـ ّـب املتب ــادل ،ف ــا أق ــل م ــن أن تتعل ــم كي ــف
تتسامح»(.)68

 .5إيكه هولتكرانس :قاموس مصطلحات األثنولوجيا
والفولكلور ،م .ن.
 .6ينظر:
Expert Committee: Recommandations
présentées par le symposion à
Amsterdam à la CIAP. Actes du congr.
International d,ethnologie réigionale,
1955. Arnhem, 1956, P 137.
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 .10ينظــرChapter 1…,: Herbert Marcuse: :
One-dimensional Man

 .7ينظــر :علــي اخلاقانــي ،فنــون األدب الشــعبي :دراســة
ومنــاذج مــن املــوال واألبوذية واملوشــح واملذيل والتجليبه
لشــعراء العــراق ،منشــورات دار البيــان ،مطبعــة األزهــر،
بغداد  ،1962احللقة األولى ،ص ( 3املقدمة)

 .11فـ"الرأسمالية هي ديانة اإلنسانية ،وأن النسبية الفكرية
ستكون لها الغلبة على املطلقات األيديوجلية" .ينظر:
عبد الكايف :معجم مصطلحات عصر العوملة ،...م .س،.
.72

 .8هــذه العبــارة التــي تعنــي "اإلنســان البســيط غيــر
املر ّكب" ،هي يف األســاس ،جاءت يف كتاب صادر يف العام
 1964للفيلســوف األملانــي األميركــي هربــارت ماركــوز
(Herbert Marcuse: One( )1979 - 1898
Dimensional Man, Beacon Press ,US
 ،)1964, P 257املعروف بتنظيره لليسار الراديكالي،
وحركات اليسار اجلديد ،ونقده احلاد لألنظمة القائمة،
وهو أحد مفكري مدرسة فرانكفورت .فاإلنسان ذو ال ُبعـد
الواحــد – بحســب ماركــوز  -هــو نتاج املجتمع احلديث،
وهــو نفســه مجتمــع ذو ُبعــد واحــد يســيطر عليه العقل
األداتــي ،والعقالنيــة التكنولوجيــة ،والواحديــة املاديــة،
وشــعاره بســيط هو التقدم العلمي ،والصناعي ،واملادي،
وتعظيــم اإلنتاجيــة املاديــة ،وحتقيــق معــدالت متزايدة
مــن الوفــرة ،والرفاهيــة ،واالســتهالك .وتهيمــن علــى
هذا املجتمع الفلســفة الوضعيــة ( )Positivismالتي
تُط ِّبــق معاييــر العلــوم الطبيعيــة على اإلنســان ،وتدرك
الواقــع مــن خــال منــاذج كميــة ،ورياضيــة ،وتظهــر فيــه
مؤسسات إدارية ضخمة تغزو الفرد ،وحتتويه ،وت ِّ
ُرشده،
ُنمطــه ،و ُتش ـ ِّيئه ،وت ِّ
ُوظفــه لتحقيــق األهــداف التــي
وت ِّ
حددتها .ويذهب ماركوز إلى أن املجتمعات االستهالكية
تتســم بالهيمنــة الكاملــة للمؤسســات الرأســمالية على
الســلطة ،وســيطرتها علــى عملية اإلنتــاج والتوزيع ،بل
صياغــة رغبــات النــاس وتطلعاتهــم وأحالمهــم (أي أنها
تتحــرك يف كل مــن رقعــة احليــاة العامــة واخلاصــة).
للمزيــد ،ينظــرHerbert Marcuse: One- :
dimensional Man: studies in ideology
of advanced industrial society. London:
(علمــا أن
.Routledge (1991), Chapter 1
ً
الكتــاب ترجمــه إلــى العربيــة جــورج طرابيشــي .ينظــر:
هربــارت ماركــوز :اإلنســان ذو البعــد الواحــد ،دار اآلداب،
بيروت  ،1988ط .)3

 .17إن العالقة بني العوملة والهوية الثقافية يف تنافر وتصادم
وصراع ،إذ تسعى العوملة إلى خلق منظومة متكاملة ،يف
حني تدافع الهوية عن التنوع والتعدد .كذلك يلحظ أن
العوملــة تهــدف إلى القضاء على احلدود واخلصوصيات
املختلفــة ،بينمــا الهويــة تســعى إلــى االعتــراف بعالــم
االختالفــات ،وترفــض الذوبــان .أمــا الهويــة الثقافيــة،
فتعنــي إدراك الفــرد نفس ـ ًّيا لذاتــه ،وتوحــد هــذه الــذات
مــع تــراث ثقــايف معني .ينظر :شــارلوت ســيمور ســميث:
موســوعة علــم اإلنســان املفاهيــم واملصطلحــات
األنثروبولوجيــة ،ت .مجموعــة مــن أســاتذة علــم
االجتمــاع ،بإشــراف محمــد اجلوهــري ،املجلــس األعلى
للثقافة ،القاهرة ،رقم اإليداع  ،1998 / 15054ص .731

 .9ينظــر :إســماعيل عبــد الفتــاح عبــد الــكايف :معجــم
مصطلحــات عصــر العوملــة (مصطلحــات سياســية
واقتصاديــة واجتماعية ونفســية وإعالميــة) ،2003 ،ص
 71و.72

 .18مفهــوم "اآلخــر"  :Otherعنصــر أساسـ ّـي يف تشــكيل
الهويــة وفهمها ،بحيث يشــكل النــاس أدوارهم ،وقيمهم،
قياســا باآلخريــن كجــزء مــن منهجيــة
ومنهــج حياتهــم ً
معاني سلبية.
التفاعل البيني التي ال حتمل بالضرورة
َ

 .12ينظر :ماركوز :اإلنسان ذو البعد الواحد ،م .س ،.ص 44
 .13يــرى املفكــر واالقتصــادي املصــري ســمير أمــن ()1931
موضحــا أن
 أن الرأســمالية هــي نفــي للثقافــة أص ـ ًا،ً
الغــزو الرأســمالي ليــس مجرد غزو تكنولوجــي ،وإن كان
يتــم يف ظــل املجتمــع التكنولوجــي احلديــث ،بــل غــزو
لثقافــة األمم ،والشــعوب ،لتأخــذ ك ّلهــا ثقافــة الشــعوب
الرأســمالية( ،وهــي هنــا الثقافــة الغربيــة) ،وتتخلى عن
ثقافتها وهويتها ،ألن الثقافة الرأســمالية ثقافة غازية
ألي هويــة.
تتســم بعدائهــا احملكــم للتفــرد ،أي بعدائهــا ّ
ينظر :عبد الكايف :معجم مصطلحات عصر العوملة ،م.
س ،.ص  252و.253
 .14ينظر :معجم مصطلحات عصر العوملة ،م .س ،.ص 334
و.335
 .15ينظر :ماركوز :اإلنسان ذو البعد الواحد ،م .س ،.ص 48
 .16ينظر :ماركوز :اإلنسان ذو البعد الواحد ،م .س ،.ص 45
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مصنعــا يف غيــر بلــد ،ورادف هــذا املصطلــح العديــد مــن
ً
املصطلحات؛ ففي أدبيات فرانسيس فوكوياما (صاحب
كتاب" :نهاية التاريخ واإلنسان األخير" (The End of
 )History and the Last Man - 1992أطلــق
اســم العوملــة علــى حالــة فتــح أســواق العالم ،بشــكل ح ّر،
والقضاء على الصناعات القومية ،أما لينني ،فاستعمل
مصطلــح اإلمبرياليــة يف كتابــه "اإلمبرياليــة أعلــى
مراحل الرأســمالية" ،ودرج يف أدبيات األحزاب اليســارية
ويشــير مصطلــح
مصطلــح الشــركات العابــرة للقــاراتُ .
أيضــا إلى مفاهيم أخــرى كالكونية أو
الكوســموبوليتية ً
االنفتاحيــة؛ الكونيــة هــي األيديولوجيــة التــي ينتمــي
إليهــا جميــع األعــراق البشــرية علــى أســاس ُ
اخللــقْ
املشترك.

 .19املثاليــة :معناهــا يف اليونانيــة الصــورة أو املفهــوم .اجتــاه
قاطعــا مــع املاديــة يف حــلّ
ً
تعارضــا
فلســفي يتعــارض
ً
املســألة األساســية يف الفلســفة .واملثالية تبدأ من املبدأ
القائــل إنّ الروحـ ّـي أي الالمــادي ،هــو األول ،وأن املــادي
ـوي؛ وهــو ما يجعلها أقــرب إلى األفكار الدينية حول
ثانـ ّ
تناهــي العالــم يف الزمــان واملــكان ،وحــول خلــق اهلل لــه...
للمزيــد ،ينظــر :املوســوعة الفلســفية (وضــع جلنــة مــن
العلماء واألكادمييني السوفياتيني) ،ترجمة سمير كرم،
دار الطليعة ،بيروت  ،1974ص  415و.416
 .20أفالطــون :هــو ارســتقراطس ،ويدعــى أفالطــون بســبب
كتفيــه العريضــن ،من مؤلفاتــه :اجلمهورية ،والقوانني
(النواميــس) ....للمزيد ،ينظر :فرانســوا أوبرال وجورج
ســعد :معجــم الفالســفة امليســر ،دار احلداثــة ،بيــروت
 ،1993ص  21إلى 25

 .23ينظر :ماركوز :اإلنسان ذو البعد الواحد ،م .س ،.ص 48
 .24ينظــر :ماركــوز :اإلنســان ذو البعــد الواحــد ،م .س ،.ص
 37وما بعدها .وينظر :عبد الوهاب املســيري :موســوعة
اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة :اإلنســان ذو البعــد
الواحــد ،موقــع املســيري :تاريــخ الزيــارة يف  25تشــرين
األول www.elmessiri.com ،2015

تعد أول نظرية يف األدب يف
 .21ظهرت نظرية احملاكاة التي ّ
القــرن الرابــع قبــل امليــاد ،وقد صــاغ مبادئهــا أفالطون،
ومــن بعــده تلميــذه أرســطو .اهتمــت احملــاكاة النابعــة
مــن الفلســفة املثاليــة ،بأثر الشــعر يف الق ـ ّراء /املتلقني،
وفق معايير أخالقية؛ فأفالطون يرى أن الشــعر مفســد
لألخالق ،وأرسطو يرى أن الشعر يهدف إلى إحداث توازن
انفعالي ونفسي (التطهير أو التنفيس ،)Catharsis
وبالتالــي إلــى تــوازن أخالقــي وســلوكي .كمــا لــم تهتــم
بذاتيــة الشــاعر ،وعواطفــه ،وانفعالــه ،وخيالــه ،وإميانــه،
وانتمائــه االجتماعــي ،فاحلــدث أو احلبكــة أهــم مــن
الشخصية .للمزيد عن هذه النظرية ،ينظر :أفالطون:
أيون ،تر .د .محمد صقر خفاجة ،ود .ســهير القلماوي،
القاهــرة  ،1956وأرســطوطاليس ،فــن الشــعر ،ترجمــة:
عبد الرحمن بدوي ،دار الثقافة ،بيروت  ،1973ط  ،2ود.
محمد غنيمي هالل :النقد األدبي احلديث ،دار العودة،
بيــروت  ،1987ود .شــكري عزيــز ماضي ،يف نظرية األدب،
دار احلداثة ،بيروت .1980

 .25كارل يونــغ :عالــم نفســي سويســري ،مؤســس علــم
النفــس التحليلــي احلديــث .قدم مســاهمة كبيرة لفهم
الســيكولوجيا البشــرية ،وال ســيما مفهومــه املتعلــق
بالالشــعور ،والرمــوز ،واألحــام .وينظــر يونــغ إلى األدب
ـزءا ال يتجــزأ مــن ميــدان دراســته العلميــة،
الشــعبي جـ ً
ويضــم برنامــج الدراســة يف معهــد يونــغ يف زيوريــخ مادة
دراســية عن التمرين على التفســير النفســي التحليلي
للحكايات اخلرافية .ويفسر يونغ األساطير واحلكايات
اخلرافيــة مبنهــج الرمزيــة .وقــد تصــور يونــغ أن هنــاك
شــخصيات ومواقــف وهميــة متثــل اجلانــب املظلــم مــن
الشخصية يف األساطير اخلرافية واحلكايات الشعبية،
كما هو احلال يف األحالم واخلياالت.

" .22الكوســموبوليتية" :تع ّبــر عــن مصطلــح اســتعمله كارل
ماركــس وفريدريــك أجنلــز ،لوصــف حالــة الشــركات
االحتكاريــة التــي ولــدت مــن رحم املنافســة الرأســمالية،
وقصــدا اســتعمال هــذا التعبيــر ليكــون وصفً ا أكثــر دقة،
حلالــة اندمــاج بــن شــركات مــن عــدة جنســيات ،تبحــث
عــن يــد عاملــة رخيصــة ومــواد أوليــة وفيــرة ،بحيــث
تفقــد الشــركات صبغتهــا القوميــة ،ويصبــح منتجهــا

 .26ينظر :كارل يونغ :اإلنســان ورموزه :ســيكولوجيا العقل
الباطــن ،تــر .عبــد الكــرمي ناصيــف ،دار التكوين ،دمشــق
 ،2012ص ( .43اسم الكتاب باإلنكليزيةMAN AND :
.)HIS SYMBOLS
 .27يونغ :اإلنسان ورموزه ،...م .س ،.ص .43
 .28أنيــس فريحــة :أديــب ،وصحــايف ،ومــد ّرس ،وباحــث
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Fiore, produced by Jerome Agel; 1st Ed.:
Random House; reissued by Gingko Press,
2001؛ احلرب والسالم يف القرية العاملية (War )1968
and Peace in the Global Village design/
layout by Quentin Fiore, produced by
Jerome Agel; 1st Ed.: Bantam, NY; reissued
.by Gingko Press, 2001

فولكلوري لبناني .دكتور يف الفلسفة ،واللغات السامية،
ومحاضــر جامعــي .لــه أبحــاث يف اللغــة ،واللهجــات،
واألمثال ،واملالحم ،واألساطير القدمية ،متيز بدراساته
العلمية واألكادميية ،درس اللغات الســامية واحلضارات
القدمية يف اجلامعة األميركية يف بيروت ،وكلية اإلعالم
ـددا من اللغات الســامية
يف اجلامعــة اللبنانيــة .أتقــن عـ ً
كالسريانية ،والعبرية القدمية ،والكنعانية ،واألوغاريتية
املكتوبــة باحلــرف املســماري .اهتم بتاريخ لبنــان ،وتراثه
الشعبي ،ولهجات قراه ،وعاداتهم ،وتقاليدهم ،وأمثالهم،
إضافــة إلــى اهتمامــه بتبســيط قواعــد اللغــة العربيــة
واخلــط العربــي .مــن مؤلفاتــه :اســمع يــا رضــا ،مطبعــة
يســروا أســاليب التعليم ،اجلامعة
الكرمي ،جونيه ّ ،1956
األميركيــة يف بيــروت  ،1956معجــم أســماء املدن والقرى
اللبنانيــة ،مكتبــة لبنــان ،بيــروت  ،1972معجــم األلفاظ
العامية ،مكتبة لبنان ،بيروت  ،1973دراسات يف التاريخ،
دار النهار للنشر ،بيروت  ،1980وغيرها.

 .31مــارون بــن حنــا بــن اخلــوري يوحنــا ع ّبــود :كاتــب وأديــب
لبنانــي ،ولــد يف عــن كفــاع من قرى جبيــل .أثرى املكتبة
العربيــة بســتني مؤلفً ــا منهــا مــا طبــع ومنهــا مــا هــو
مخطوط :1909 :العواطف اللبنانية إلى اجلالس على
السدة الرسولية :1910 .كريستوف كولومب ،أتاال ورينه.
ّ
 :1912اإلكليــروس يف لبنــان ،مجنــون ليلــى :1914 .ر ّبــة
الصبا ،رواية احلمل ،أصدق الثناء على قدوة
العود ،تذكار ّ
الرؤســاء :1924 .أشــباح القرن الثامن عشر ،احملفوظات
العربيــة :1925 .األخــرس املتك ّلــم ،توادوســيوس قيصــر.
 :1927مغــاور اجلـ ّـن :1928 .كتــاب الشــعب :1945 .وجــوه
الدهــور :1946 .علــى احملـ ّـك ،ال ـ ّرؤوس،
وحكايــات ،زوبعــة ّ
زوابــع :1948 .مجـ ّـددون ومجت ّرون ،أقزام جبابرة ،أشــباح
ورمــوز :1949 .بيــروت ولبنــان منــذ قــرن ونصــف قــرن
(اجلــزء األول) :1950 .بيــروت ولبنــان منــذ قــرن ونصــف
قــرن (اجلــزء الثانــي) ،الشــيخ بشــارة اخلــوري صقــر
لبنــان :1952 .ر ّواد النهضــة احلديثــة ،دمقــس وأرجــوان،
يف املختبــر :1953 .األميــر األحمــر ،أمــن الريحاني ،من
اجلراب ،جواهر األميرة :1954 .بديع الزمان الهمداني،
جــدد وقدمــاء :1955 .ســبل ومناهــج :1957 .أحاديــث
القريــة ،حبــر على ورق ،على الطائر :1958 .قبل انفجار
البــركان :1959 .نقــدات عابــر :1960 .أدب العــرب .وبعــد
وفاتــه نشــر لــه :1964 :فــارس آغا :1968 .الشــعر العامي.
 :1974آخر حجر :1975 .مناوشات :1977 .رسائل مارون
عبــود :1978 .مــارون عبود والصحافــة :1980 .من كل واد
عصا ...ترجمت بعض أعماله إلى الروسية ،والفرنسية.

ُ .29نشــر كتــاب :د .أنيــس فريحــة :حضارة يف طريــق الزوال:
القريــة اللبنانيــة ،يف العــام  ،1957بدعــم مــن اجلامعــة
األميركيــة يف بيــروت ،وأعــادت نشــره جــروس بــرس،
طرابلــس لبنــان ،يف العامــن ،1970 :و .1989ودار النهــار
للنشر ،بيروت ،يف العام .1980
 .30حلّل ماكلوهان التأثيرات التي ُت ِدثها وسائل اإلعالم يف
الناسواملجتمعمنخاللمؤلفاتهمثل:العروسامليكانيكية
(The Mechanical Bride: Folklore of )1951
Industrial Man; 1st Ed.: The Vanguard
.Press, NY; reissued by Gingko Press, 2002؛
مج ـ ّ َرة غوتنبــرغ (The Gutenberg Galaxy: )1962
The Making of Typographic Man; 1st Ed.:
University of Toronto Press; reissued by
.Routledge&Kegan Paul 1962؛ فهــم وســائل
االتصــال (Understanding Media: )1964
The Extensions of Man; 1st Ed. McGraw
Hill, NY; reissued by MIT Press, 1994,
;with introduction by Lewis H. Lapham
reissued by Gingko Press, 2003؛ اإلعــام هــو
الرسالة (The Medium is the Massage: )1967
An Inventory of Effects with Quentin

 .32ينظــر :مــارون عبــود :اللهجــة العاميــة اللبنانيــة ،مجلة
اآلداب البيروتية ،1953 ،ع  ،3ص .13
 .33ينظر :عبود :اللهجة العامية اللبنانية ،م.ن.
 .34للمزيــد عــن هــذه الدعوات ،ينظر :كامل صالح :يوســف
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احلضــارات ،يف مجلــة ( Foreign Affairsالشــؤون
اخلارجيــة) يف العــام  ،1993وهــي كانــت ًردا مباشـ ًـرا
علــى كتاب تلميذه فرانســيس فوكويامــا" :نهاية التاريخ
واإلنســان األخيــر" The End of History and
 the Last Man - 1992الــذي رأى أن الدميقراطيــة
الليبراليــة ســتكون الشــكل الغالــب علــى األنظمــة حول
العالــم يف نهايــة احلــرب البــاردة .رأى هنتغتــون أن هــذه
ـيرا إلى أن صراعــات ما بعد احلرب
النظــرة قاصــرة ،مشـ ً
البــاردة ،لــن تكــون بــن الــدول القوميــة واختالفاتهــا
السياســية واإلقتصاديــة ،بــل ســتكون االختالفــات
الثقافيــة احمل ـ ّرك الرئيــس للنزاعــات بــن البشــر يف
السنني املقبلة .توسع هنتغتون يف مقالته ،وألّف كتابه:
"صــراع احلضــارات وإعــادة تشــكيل النظــام العاملــي" ،رأى
فيــه أن النــزاع يف احلــرب البــاردة ،كان أيديولوج ًّيــا بــن
الرأسمالية والشيوعية ،لكن النزاع املقبل سيتخذ شك ًال
مختلفً ــا ،ويكــون بني احلضــارات ،ومن ضمنها احلضارة
اإلسالمية ....ينظر كتابهClash of Civilization? :
: New York, Simon & Schuster, 1996 ISBN
P 22 .49 ,9-84441-684-0

اخلــال :حياتــه ودعوتــه اللغويــة ،رســالة أعــدت لنيــل
شــهادة الدبلــوم يف اللغــة العربيــة وآدابهــا ،إشــراف :أ .د.
وجيــه فانــوس ،اجلامعة اللبنانية  -كلية اآلداب والعلوم
اإلنســانية  -الفــرع األول ،بيــروت ( 1998الفصــل الثاني:
تاريــخ الدعــوة إلــى اللغــة العاميــة) .ود .نفوســة زكريــا
ســعيد :تاريــخ الدعــوة إلــى العاميــة وآثارهــا يف مصــر،
دار املعــارف ،مصــر  ،1980ط .2ود .كامــل فرحــان صالــح:
الشــعر والدين ،دار احلداثة ،بيروت  ،2005ط ( .1الباب
الثاني :الهوية – الغرب والشعر).
 .35ينظــر :ويــد دافيــز :احلضــارات الغاربــة ،مجلــة الثقافــة
العاملية ،ع  ،101الكويت  ،2000ص  82و .83وخالد زيادة:
الثقافة الشعبية والعوملة ،مجلة احلداثة ،بيروت السنة
 ،11ع  ،90 – 89صيف  ،2005ص .191
 .36صاموئيل هنتغتون :عالم سياسي أميركي ،بروفسور يف
عاما ،ومفكر محافظ .عمل يف عدة
جامعة هارفارد لـً 58
مجاالت فرعية منبثقة من العلوم السياسية ،واألعمال.
تصفــه جامعــة هارفــارد مبع ّلــم جيــل مــن العلمــاء يف
مجــاالت متباينــة علــى نطــاق واســع ،وأحــد أكثــر علماء
تأثيرا يف النصف الثاني من القرن العشرين.
السياسة
ً
أكثــر مــا ُعــرف بــه علــى الصعيــد العاملــي كتابــه :صــراع
احلضــارات الــذي رأى مــن خاللــه أن صراعــات مــا بعــد
احلــرب البــاردة لــن تتمحــور حــول خــاف أيديولوجيات
بــن الــدول القوميــة ،بــل بســبب االختــاف الثقــايف
والدينــي بــن احلضارات الكبرى يف العالم ،وقد متســك
بهذا الرأي حتى وفاته .من مؤلفاته" :اجلندي والدولة:
نظريــة وسياســة العالقــات املدنيــة العســكرية" ()1957
The Soldier and the State: The Theory
،) )and Politics of Civil-Military Relations
و"النظــام السياســي يف مجتمعــات متغيــرة" ()1968
( ،)Political Order in Changing Societiesوآخر
كتبــه" :مــن نحــن؟ حتديــات الهوية القوميــة األميركية"
(Who Are We? The Challenges to( )2004
.)America's National Identity

 .41ال يعنــي هــذا التعبيــر يف أي حــال حــال مــن األحــوال،
خصوصــا تلــك
التقليــل مــن أهميــة الصحافــة ودورهــا،
ً
الصحافــة امللتزمــة قضايــا النــاس ،واإلضــاءة علــى
مشــاكلهم ومعاناتهــم .كذلــك ال ُينســى يف هــذا اجلانب،
الدور الريادي الذي شــغلته الصحافة العربية يف عصر
النهضة العربية يف القرن التاسع عشر.

 .37صــدام احلضــارات (The Clash of Civilizations
 and the Remaking of World Orderكبيرا يف أوســاط منظري
 :)1996أثــار هنتغتــون جد ًال ً
السياســة الدوليــة بكتابتــه مقالــة حتــت عنــوان :صــراع

 .42األيديوجليــة املهيمنــة :Dominant Ideolgyتعبيــر
أي جماعــة مــن
يطلــق علــى الثقافــة املســيطرة علــى ّ
خصوصــا احلاكمــة التــي حتــاول غرســها
اجلماعــات،
ً
عبــر وســائل االتصــال والنظــام التربــوي .ينظــر :معجم

 .38د .ســالم املعــوش :األدب وحــوار احلضــارات (املنهــج
واملصطلــح والنمــاذج) ،دار النهضــة العربيــة ،بيــروت
 ،2007ص .77
 .39التعبيــر للمــؤرخ اللبنانــي د .يوســف احلورانــي .ينظــر:
كتابــه :مدخــل دراســة اإلنســان واحلضــارة ،دار احلداثــة،
بيروت  ،2009ص .14
 .40احلوراني :مدخل دراسة اإلنسان واحلضارة ،م .ن.
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مصطلحات عصر العوملة ،ص .81

 .53املعوش :األدب وحوار احلضارات ،...م.س ،.ص 13
َّاس ِإنَّا خَ َلقْ ن َُاكم
 .54جاء يف سورة احلجراتَ ﴿ 13 :يا أَ ُّي َها الن ُ
ِّمــن َذ َكـ ٍـر َو ُأن َثــى َو َج َع ْلن َُاكـ ْـم ُشـ ُـعو ًبا َو َق َب ِائـ َـل ِل َت َعا َر ُفــواِ ،إنَّ
َاكـ ْـمِ ،إنَّ َّ َ
الل أَ ْتق ُ
ير﴾ .وجاء يف
أَ ْك َر َم ُكـ ْـم ِعن ـ َد َّ ِ
الل َع ِليـ ٌـم خَ ِب ٌ
اجنيل متى َ )44 :5وأَ َّما أَنَا َفأَ ُق ُ
ول َل ُك ْم :أَ ِح ُّبوا أَ ْع َدا َء ُك ْم.
يكـ ْـمَ ،و َص ُّلوا َ
َب ِار ُكــوا َ
يكـ ْـم .أَ ْح ِس ـنُوا ِإ َلــى ُم ْب ِغ ِض ُ
ال ِع ِن ُ
أل ْج ِل
ال َِّذيــنَ ُي ِســيئُو َن ِإ َل ْي ُكـ ْـم َو َي ْط ُر ُدون َُكـ ْـم) ،ويف اجنيــل لوقــا
َ ( 35 :6بــلْ أَ ِح ُّبــوا أَ ْع َدا َء ُكـ ْـمَ ،وأَ ْح ِس ـنُوا َوأَقْ ِر ُضــوا َوأَ ْنتُ ـ ْـم َ
ال
يما َوت َُكونُوا َب ِني ا ْل َع ِل ِّي،
ت َْر ُجو َن شَ ْيئًاَ ،ف َي ُكو َن أَ ْج ُر ُك ْم َع ِظ ً
الش ِاك ِرينَ َو َ
َف ِإنَّهُ ُمن ِْع ٌم َع َلى َغ ْي ِر َّ
األ ْش َر ِار).

تعد ظاهرة تضخم املدن من الظواهر املعاصرة ،إذ قفز
ّ .43
عدد ســكان آالف املدن من بضعة آالف إلى بضعة مئات
اآلالف ،أو بضعة ماليني ،وعلى املستوى العاملي سيطغى
عدد سكان املدن الكبرى على سكان األرياف.
 .44ينظــر :فرحــان صالــح :القريــة أو ســيرة احليــاة التــي
مضــت ،مجلــة احلداثــة ،بيــروت الســنة  ،11ع ،90 – 89
صيف  ،2005ص .7
 .45ينظر :مجلة احلداثة ،ع  ،90 – 89م .س ،.ص 9
 .46جورج بالندي :متحضرون ،على ما يقال ،تر .عبدالرزاق
احلليــوي ،املجمــع التونســي للعلــوم واآلداب والفنــون،
قرطاج  ،2004ص  132وما بعدها( .يشار إلى أن الكتاب
صــدر بالفرنســية ( )Paris, PUFيف العــام  2003حتــت
عنوان)Civilisés, dit-on:

 .55احلورانــي :مدخــل دراســة اإلنســان واحلضــارة ،م .س،.
ص .22
 .56احلورانــي :مدخــل دراســة اإلنســان واحلضــارة ،م .س،.
ص .23
 .57مثل يطلق للتمييز بني األدب الشعبي (أي األدب الذي
تنتجه القرية ،أو الطبقة الفقيرة) ،واألدب اخلاص (أي
األدب الذي تنتجه القصور ،أو الطبقة األرستقراطية).

 .47ينظر :زيادة :الثقافة الشعبية والعوملة ،م .س ،.ص .191
 .48زيادة :الثقافة الشعبية والعوملة ،م .ن.
 .49ينظر :ماركوز :اإلنسان ذو البعد الواحد ،م .س ،.ص .27

 .58نسبة إلى :نيكوال دي برناردو دي ماكيافيلّي (باإليطالية
Niccolò di Bernardo dei Machiavelli:
 :(1469 – 1527مؤســس للتنظيــر السياســي الواقعــي
الذي أصبح يف ما بعد عصب دراســات العلم السياســي.
أشــهر كتبــه علــى اإلطــاق ،كتــاب "األميــر" (The
 )Princeالــذي هــدف مكيافيلــي منــه ،وضــع تعليمــات
للحكّ ام .نُش َر الكتاب بعد موته ،وأ ّيد فيه فكرة أن ما هو
مفيد فهو ضروري .شكل الكتّاب صورة مبكرة للنفعية،
والواقعية السياسية.

 .50مــن هــذه املواقــع والبرامــج ،Facebook :و،Twitter
و ،Iinstagramو....Whatsapp
 . 51يــرى ماركــوز أن مفهــم االســتالب أصبــح اشــكال ًّيا اليوم،
عندمــا يتوحــد األفــراد مــع الوجــود املفــروض عليهــم،
موضحــا أن هذا التوحد
ويجــدون فيــه حتقيقً ــا وتلبية،
ً
وهما ،إمنا هو واقع .بيد أن هذا الواقع ال يعدو هو
ليس ً
تقدما من االستالب؛ فهو قد
نفسه أن يكون مرحلة أكثر
ً
متاما ،وباتت الذات املستلبة مبتلعة من
أصبح موضوع ًّيا ً
وجودها املستلب ،ولم يعد هناك غير ُبعد واحد ماثل يف
كل مكان ،وحتت شتى األشكال ،ومنجزات التقدم حتول
دون طرحها على بساط البحث إيديولوج ًّيا ،كما حتول
دون تبريرها .والوعي الزائف لعقالنيتها قد أصبح أمام
محكمتــه الذاتيــة هــو الوعــي الصحيح .ينظــر :هربارت
ماركوز :اإلنسان ذو البعد الواحد ،م .س ،.ص .47

 .59املعوش :األدب وحوار احلضارات ،...م .س ،.ص 14
 .60املعوش :األدب وحوار احلضارات ،...م .س ،.ص 26
 .61جلجامــش ( :)Gilgameshيعـ ّـد خامــس ملــوك أورك
يعد
بحســب قائمة امللوك الســومريني .كان لزمن بعيد ّ
شــخصية أســطورية ،لكن االعتقاد الســائد اآلن ،أنه كان
موجودا بعد اكتشاف ألواح طينية ُذكر فيها اسم
بالفعل
ً
أيضــا يف ملحمة جلجامــش .تختزن امللحمة
ملــك ُذكــر ً
قلــق اإلنســان الوجــودي ،ومصيــره احملتــوم ،لــذا ،يكــون
البديــل املوضوعــي خلســارة عشــبة اخللــود ،هــو أن يبني

" .52فرانــدز"  ،Friendsو"اليــك"  Likeمــن املصطلحــات
وحتديدا يف
املستخدمة يف مواقع التواصل االجتماعي،
ً
موقع "الفايسبوك".Facebook
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 .67ينظــر :ســام الراســي :ال ّنــاس بال ّنــاس ،...م .س ،.ص
 22و.23

اإلنسان خلوده بالعمل الصالح ،ومحبة الناس .للمزيد،
ينظــر :كامــل صالح :امللحمــة باكــورة اآلداب وانتاج املادة
أمنوذجــا) ،مجلــة
املك ّونــة لبنــاء الرمــوز (جلجامــش
ً
احلداثــة ،بيــروت ،الســنة  ،21ع  ،162 – 161صيــف ،2014
من ص  69إلى ص .88

 .68ينظــر :رينيــه ويلــك :مفاهيــم نقديــة ،تــر .د .محمــد
عصفور ،عالم املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب .الكويت ،1987 ،ص  ،314ومحمد غنيمي هالل:
األدب املقارن ،دار الثقافة ،بيروت ،طبعة .1990

 .62ســام الراســي :ولــد يف قريــة إبــل الســقي مــن قضــاء
مرجعيــون يف محافظــة النبطيــة .ويلقبــه أهــل اجلنوب
عموما،
يعد من أعمدة الفولكلور اللبناني
بـ"أبي علي"ّ .
ً
خصوصا.
اجلنوبية
الريفية
ة
ي
اللبنان
املنطقة
وفولكلور
ً
ّ
ُل ِقــب بـ"شــيخ األدب ّ
الشــعبي" ،ومتتــاز كتاباتــه بسالســة
األســلوب ،وقــدرة املــزج ما بني اللغة الفصحى واحملك ّية.
قـ ّـدم العديــد مــن احللقــات التلفزيونيــة علــى تلفزيــون
لبنــان يف ثمانينيــات القــرن املاضــي .مــن مؤلفاتــه :لئال
تضيــع  ،1971يف الزوايــا خبايــا  ،1974حكــي قرايا وحكي
ســرايا  ،1976شــيح بريــح  ،1978النــاس بالنــاس ،1980
حيــص بيــص  ،1983احلبــل علــى اجلــرار  ،1988جود من
املوجــود  ،1991ثمانــون  ،1993القيــل والقــال  ،1994قــال
املثــل  ،1995النــاس أجنــاس  ،1995أقعــد أعــوج وإحكــي
جالــس  ،1996مــن كل وادي عصــا  ،1998يــا جبــل مــا
يهــزك ريــح  ،2000أحســن أيامك ،ســماع كالمــك .2001
خصصت مجلة احلداثة قبل وفاته يف  19نيسان 2003
وبعدهــا ،عدديــن عنــه .للمزيــد ،ينظــر :مجلــة احلداثة،
بيروت ،السنة السادسة ،ع  ،42 - 41صيف  ،1999والسنة
العاشرة2003 ،

الصور:
1. http://consciousart.de/galleries/drawin
g/images/ashoka/brave-new-world.gif
2. https://bartbrowne.files.wordpress.com
/201210//soma1.jpg
3. https://creativeselfdestruction.files.wor
dpress.com/201507//climate-changecover-final-with-bleeds3_edited-2.jpg

"براك" (أي مدير ،صاحب) مطحنة قرية الراسي.
 .63هو َّ
يعدون كيالت القمح أو الطحني،
 .64كان أهل القرى عندما ّ
يطلقــون علــى أول كيلــة "بركــة" ،ألن الطحــن كالقمــح
مبـ ٌ
ـارك عنــد أهل البركة ...ينظر :ســام الراســي :النّاس
بال ّنــاس ...حكايــات وخبر ّيــات عــن النــاس ...ولل ّنــاس،
مؤسسة نوفل ،بيروت  ،1983ط  ،2ص .13
 .65عيــد الغطــاس :مــن األعيــاد املباركــة عنــد املســيحيني،
ويرمز إلى معمودية السيد املسيح يف نهر األردن.
 .66ترفع شجرة "املستح ّية" أغصانها إلى السماء يف الليل،
وعند الفجر تســدلها إلى األرض ،لتغطي جذعها .لذا،
ســميت بهذا االســم العتقاد الناس أنها تســتر ســاقها /
جذعها يف النهار ،وترفع يديها لتمجد خالقها يف الليل.
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قراءة يف أنســـاق احلكاية الشـــعبية «كتاب حكايات شعبية 32
لعلي مغاوي منوذج ًا»
احملمـــوالت الثقافية والقيم ّيـــة (التراثية واملجتمعية) يف
46
رواية زناب(منوذج مقاربة توظيف الثقافة الش ــعبية يف
الرواية البحرينية)

قراءة يف أنســـاق احلكاية الشعبية

كتاب «حكايات شعبية» لعلي مغاوي منوذج ًا

()1

إدريس إبراهيم البريدي
كاتب وباحث ،اململكة العربية السعودية

األدب الشعبي هو ذاكرة األمة ،ومخزونها الذي تفاخر به ،والذي مييز كل مجتمع من املجتمعات ،بأشكال مختلفة من
الفنون الفلكلورية ،التي تعبر عن أخالقهم ،وقيمهم ،وعاداتهم كما أن األدب الشعبي ميتاز بالعراقة ،واألصالة فمن خالله
نستطيع التعرف على روح ذلك العصر ،وعلى ثقافة ،وفكر جيل بأكمله.
إن األدب الش ــعبي يعتب ــر موروثـ ـ ًا ثقافيـ ـ ًا ،واجتماعيـ ـ ًا يعيدن ــا إل ــى زم ــن مختل ــف ،مبظاه ــر حياته البس ــيطة،
وثقاف ــة املنتم ــن لها ،بأنس ــاقهم املختلفة ،وبرؤيتهم للحياة التي تس ــيطر عليها أنس ــاق متباين ــة ،تتجلى يف عدد
م ــن األش ــكال التعبيري ــة ،كاحلكاي ــات ،واألس ــاطير ،واألحاجي والنكت ،واألمث ــال ،وغيرها من األش ــكال التعبيرية
الت ــي تقودن ــا إلى استكش ــاف املضم ــر الثقايف داخل بني ــة املجتمع.
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نوعا
وم ــن ب ــن اآلداب الش ــعبية احلكايةالت ــي تع ــد ً
س ــردي ًا أنتجته الذاكرة اجلمعية ،وحملته لنا األجيال
املتعاقبة شفهي ًا مما أدى إلى تعدد الروايات ،واختالفها
ومجهولي ــة مؤلفه ــا ،ولطبيعته ــا الش ــفهية ،وس ــهولة
تناقله ــا؛ فإنه ــا حاض ــرة يف املجتم ــع بكل أطياف ــه ،ويف
كل مجالس ــه فه ــي واح ــدة من أه ــم طرق نق ــل الثقافة
ب ــن األجي ــال ،كم ــا أنه ــا ممارس ــة اجتماعي ــة نقلت لنا
الظواه ــر ،واألف ــكار االجتماعية.

كشف الكاتب يف مقدمة هذه احلكايات ،بأن غالبها من
املنطق ــة اجلنوبي ــة ،يف اململك ــة العربية الس ــعودية ،وقد
دونه ــا بالفصح ــى( .)3حدث ــت ه ــذه احلكاي ــات يف غالبها
ما بني (خمس ــن إلى مئة وخمس ــن س ــنة مضت ،بغض
النظ ــر ع ــن حكاي ــات «امس ــعالة» و«أبو زيد» ،وما ش ــابهها
من حكايات األطفال ،التي جاءت يف سياقات أسطورية،
أو خرافي ــة ،تبنتها كثير م ــن املجتمعات(.)4
الهدف من الدراس ــة :تهدف إلى املس ــاهمة بدراس ــة
ثقافي ــة للحكايات التي تش ــف عن األنس ــاق املس ــيطرة
عل ــى أف ــراد املجتم ــع ،ومم ــا دفعن ــي إل ــى اختي ــار ه ــذا
املوض ــوع كوني أنتمي إلى ه ــذه املنطقة،لذلك قررت أن
أخدمها ثقافي ًا ،ولو بش ــكل بس ــيط ،باإلضافة إلىندرة
الدراس ــات يف هذا الس ــياق.

ولل ــدور الذي تقوم به احلكاية بني أطياف املجتمع
فق ــد حاول ــت ه ــذه الدراس ــة ،النظ ــر يف ه ــذا امل ــوروث
الش ــعبي ،م ــن زاوي ــة «النق ــد الثق ــايف» ومن خ ــال مادة
ـزءا م ــن ه ــذا امل ــوروث ،ال ــذي
«احلكاي ــة» الت ــي تعتب ــر ج ـ ً
وصامدا بالرغم
وص ــل إلين ــا محافظ ًا على جماليات ــه،
ً
م ــن ن ــدرة العناي ــة ب ــه ،إذا م ــا قي ــس بغي ــره م ــن الفنون
الفصيح ــة ،وه ــذا دلي ــل على قوته ،وقدرت ــه على حمل،
وإخفاء أس ــرار حضارية ،وثقافية ،وسياس ــية لش ــعوبنا.
وله ــذا فق ــد س ــعيت إل ــى مالمس ــة احلكايات الش ــعبية،
واخت ــرت أن تك ــون الدراس ــة عل ــى محورين.

اش ــتغال الدراسة :هذه الدراسة ستحاول االستقراء،
والكش ــف ع ــن األنس ــاق الثقافي ــة املضمرة داخل نس ــيج
احلكاية ،ودور العقلية العربية يف ترسيخها ،وانعكاسها
علـ ـ ــى العـ ـ ــادات ،والتقــال ـ ــيد ،وق ـ ــد اجت ـ ــهدت يف اختي ــار
النص ــوص الت ــي أحس ــبها تش ــف ع ــن ه ــذه األنس ــاق،
محاو ًال عدم التشعب ،أو اعتساف النصوص ،بل هدفت
إل ــى الوق ــوف عن ــد النص ــوص األكث ــر حتقيقـ ـ ًا ألهداف
الدراس ــة ،م ــع وج ــود بع ــض النص ــوص األخ ــرى الت ــي
باإلم ــكان أن تك ــون دلي ـ ًـا على النس ــق الثق ــايف املضمر.

مح ــور نظ ــري :يح ــاول رص ــد األط ــر العام ــة للنقد
الثق ــايف ،وم ــادة االش ــتغال احلكاية الش ــعبية.
مح ــور إجرائ ــي :يحاول كش ــف املضمرات النس ــقية
يف كت ــاب (حكاي ــات ش ــعبية لعل ــي مغاوي).

 .1التمهيد:

منه ــج الدراس ــة :اعتم ــدت الدراس ــة عل ــى مق ــوالت
النق ــد الثق ــايف ،ومفاهيم ــه بوصف ــه «نش ــاط ًا فكريـ ـ ًا،
يتخ ــذ م ــن الثقاف ــة بش ــموليتها موضوعـ ـ ًا لبحث ــه،
وتفكيره ويعبر عن مواقف إزاء تطوراتها ،وس ــماتها»(.)1

 .1.1النقد الثقافي:
النق ــد الثق ــايف (مفه ــوم نش ــأ ضم ــن التح ــوالت
الفكري ــة الصارم ــة ،الت ــي عصف ــت ب ــكل ماه ــو تقليدي،
وع ــادي ،ضم ــن ماس ــمي بحرك ــة مابع ــد احلداث ــة ،كم ــا
ج ــذرت النزع ــة إل ــى االنعت ــاق م ــن أي الت ــزام فك ــري
س ــابق يف مج ــال النق ــد ،ب ــل ه ــو يف حقيقت ــه منح ــى
انقالب ــي عل ــى حركة النق ــد األدبي منذ نش ــأتها؛ فبد ًال
م ــن تقص ــي مس ــارات اجلم ــال الفن ــي يف األدب ،ط ــرح
النق ــد الثق ــايف توس ــعة االهتم ــام ب ــكل ماللثقاف ــة م ــن
تش ــعبات ،وتعرج ــات ومنحني ــات)( .)5وقد تع ــددت اآلراء،
والتعريف ــات للنقد الثقايف ،فيع ــرف النقد الثقايف بأنه
(ال ــذي ي ــدرس الن ــص ال م ــن الناحية اجلمالي ــة بل من

وق ــد قص ــرت ه ــذه الدراس ــة عل ــى كت ــاب «حكاي ــات
ش ــعبية»()2والذي يتك ــون م ــن اثنتني وخمس ــن حكاية،
ويف مئة وتسعة وستني صفحة  -ألسباب منها :صعوبة
جم ــع ه ــذه احلكاي ــات ،واجله ــد الكبير املب ــذول يف كتاب
حكاي ــات ش ــعبية ،باإلضاف ــة إل ــى ق ــدرة الكات ــب الكبيرة
عل ــى جمع ه ــذه احلكاي ــات بلهجات مختلفة م ــن أفواه
ـاء ،وصياغتها بلغة فصيحة جميلة،
الكب ــار رجا ًال ،ونس ـ ً
لهذا فقد حصرت هذه الدراس ــة عل ــى احلكايات الواردة،
كمادة أساسية؛ لكشف األنساق الثقافية ،ودراستها ،وقد
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حي ــث عالقت ــه باإليديولوجي ــات ،واملؤث ــرات التاريخي ــة،
والسـ ــياسية ،واالجتـماعـ ــية ،واالقتصـاديـ ــة ،والفكـريـ ــة،
ويق ــوم بالكش ــف عنه ــا ،وحتليلها بعد عملية التش ــريح
النصي ــة ،وميك ــن القول :إنه ه ــو الذي ي ــدرس اخلطاب،
مب ــا أن ــه خط ــاب بغ ــض النظر عن كون ــه ش ــعراً ،أو كالم ًا
ش ــعبي ًا ،وه ــذا يبع ــد االنتقائي ــة املتعالي ــة ،الت ــي تفصل
ب ــن النخبوي ،والش ــعبي وليس من الضروري اس ــتبعاد
الدراس ــة اجلمالية ،أو الدراس ــة األدبية(.)6ويعرفه الناقد
الس ــعودي عب ــد اهلل الغذامي «النقد الثق ــايف» (بأنه فرع
م ــن ف ــروع النق ــد النصوص ــي الع ــام ،وم ــن ثم فه ــو أحد
عل ــوم اللغ ــة ،وحق ــول «األلس ــنية» معن ــي بنقد األنس ــاق
املضم ــرة ،الت ــي ينط ــوي عليه ــا اخلط ــاب الثق ــايف ،بكل
جتليات ــه ،وأمناط ــه ،وصيغ ــه ،وم ــا هو غير رس ــمي ،وغير
مؤسس ــاتي ،ول ــذا ف ــإن عمل ــه «كش ــف املخب ــوء ،من حتت
أقنع ــة البالغي/اجلمال ــي»)( .)7وي ــرى س ــعيد علوش بأن
النق ــد الثقايف (حقل مت ــوزع متداخ ــل ،ومتقاطع ،يبدأ
من حيث تنتهي باق ــي االختصاصات)( )8وميكن تعريف
النق ــد الثقايف(بأن ــه نش ــاط فك ــري يتخ ــذ م ــن الثقافة
بشموليتها موضوع ًا لبحثه ،وتفكيره ويعبر عن موقف
إزاء تطوراته ــا وس ــماتها)( )9ومن خالل ماس ــبق نرى بأن
النقد الثق ــايف يهتم بكل أنواع الثقافة ،واملنتمني إليها،
وكيف يتفاعلون معها ومن ثم التشكالت التي يتشكلون
به ــا ،م ــن خ ــال م ــا يتعاطون م ــن تل ــك الثقافات.

أن الغذام ــي يط ــرح النس ــق هن ــا كمفه ــوم مرك ــزي يف
مش ــروعه النقدي ،ومن ثم فإنه يكتس ــب قيم ًا ،وسمات
اصطالحي ــة خاص ــة مثل:
 .1يتح ــدد النس ــق عب ــر وظيفت ــه ،ولي ــس عب ــر وج ــوده
املج ــرد يف وض ــع مح ــدد ،ومقي ــد وذل ــك حينم ــا
يتعارض نس ــقان أحدهما ظاهر ،واآلخر مضمر يف
ن ــص واح ــد كم ــا يش ــترط أن يك ــون جماليـ ـ ًا.
 .2ق ــراءة النصوص ،واألنس ــاق ق ــراءة خاصة من وجهة
نظ ــر النق ــد الثق ــايف أي أن ــه حال ــة ثقافي ــة والنص
هن ــا لي ــس نص ًا أدبيـ ـ ًا جمالي ًا فحس ــب ،ولكنه أيض ًا
حادث ــة ثقافية.
 .3النس ــق من حيث هو داللة مضمرة؛ فإن هذه الداللة
ليس ــت مصنوع ــة م ــن مؤل ــف ،ولكنه ــا منغرس ــة يف
اخلطاب.
 .4النسق ذو طبيعة سردية يتحرك يف حبكة مضمرة؛
ول ــذا فه ــو خف ــي ،ومضم ــر ،وق ــادر عل ــى االختف ــاء
دائما.
 .5األنس ــاق الثقافي ــة أنس ــاق تاريخية أزلية ،وراس ــخة،
وله ــا الغلبة دائمـ ـ ًا(.)12
كما وضع ش ــروط ًا لهذا النس ــق وهي :وجود نس ــقني
يحدث ــان معـ ـ ًا يف ٍآن يف نص واح ــد ،أو فيما هو يف حكم
الن ــص الواحد ويكون أحدهما مضم ــراً ،واآلخر علني ًا،
ويك ــون املضم ــر نقيضـ ـ ًا ،وناس ــخ ًا للمعل ــن ،وأن يك ــون
الن ــص موض ــوع الفحص نصـ ـ ًا جمالي ًا؛ألنن ــا ندعي أن
الثقاف ــة تتوس ــل باجلمالي لتمرير أنس ــاقها ،وترس ــيخ
ه ــذه األنس ــاق ،وأن يك ــون الن ــص ذا قب ــول جماهي ــري،
ويحظ ــى مبقروئية عريض ــة(.)13

ويؤكد حفناوي بعلي على أن النقد الثقايف (نشاط
ولي ــس مجا ًال معرفيـ ـ ًا قائم ًا بذات ــه ،وأن الناقد الثقايف،
أو نق ــاد الثقافة ،يطبق ــون املفاهيم والنظريات املتنوعة
يف تراكي ــب ،وتبادي ــل عل ــى الفن ــون الراقي ــة ،والثقاف ــة
الش ــعبية ،واحلياة اليومية)(.)10
 .2 .1النسق:

أم ــا اخلط ــوات املنهجي ــة فتتمث ــل يف ط ــرح أس ــئلة
ثقافي ــة جدي ــدة وه ــي :س ــؤال النس ــق ب ــدال ع ــن س ــؤال
الن ــص ،وس ــؤال املضم ــر ب ــدال ع ــن س ــؤال الدال ،وس ــؤال
االس ــتهالك اجلماهي ــري ب ــدال ع ــن س ــؤال النخب ــة
املبدعة ،وس ــؤال التأثير الذي ينصب على ثنائية املركز،
واملهم ــش ،أوثنائي ــة املؤسس ــة ،واملهم ــل(.)14

وهو األداة اإلجرائية املس ــتخدمة يف النقد الثقايف
يأت ــي النس ــق «مبعن ــى النظ ــام « »systemأو كل م ــا هو
عل ــى نظام واحد»( .)11وتس ــتخدم كلمة النس ــق كثير ًا يف
اخلط ــاب الع ــام ،واخل ــاص ،وتبدأ بس ــيطة كأن تعني ما
كان عل ــى نظ ــام واحد ،وقد تأت ــي مرادفة ملعنى «البنية»
أو معن ــي النظ ــام حس ــب مصطل ــح «دي سوس ــير» إال
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ب ــأن احلكاي ــة تناقل ش ــفهي ،م ــن جيل آلخ ــر ،وهذا يدل
عل ــى إمكانية إع ــادة تأويلها ،أو احل ــذف منها أواإلضافة
إليه ــا ،مب ــا يتناس ــب م ــع البيئ ــة ،ونوعي ــة املتلق ــن ،مما
مينح راوي احلكاية إحساس ًا بإعادة إنتاجها ،وتكييفها؛
خلدمة أغراض متعددةسياس ــية ،واجتماعية ،وثقافية.

 .3 .1احلكاية الشعبية:
احلكاي ــة الش ــعبية (ذات طبيعة ش ــفوية ،فهي وليدة
املش ــافهة إنتاجـ ـ ًا ،وس ــرداً ،وت ــداو ًال ،وه ــي كغيره ــا م ــن
األجن ــاس الش ــفوية الس ــردية مجهول ــة املؤل ــف ،كم ــا
أنه ــا متع ــددة الرواي ــات ،بحس ــب فضائها الثق ــايف الذي
رويت فيه)( )15ولطبيعتها الش ــفوية ،وقبولها للتأويل يف
معظمه ــا ،وجتاوبه ــا يف ترس ــيخ القي ــم داخ ــل املجتمع؛
ف ــإن (احلكاي ــات كان ــت حاضرة يف املجتم ــع بكل أطيافه
فل ــم تخ ــل ثقاف ــة م ــن الثقاف ــات ،م ــن الس ــرد الش ــفوي
كممارس ــة اجتماعي ــة يومي ــة ،يف املجال ــس العائلي ــة،
والقبلي ــة مبضام ــن ،وأه ــداف مختلف ــة)(.)16

وال تق ــف احلكاي ــة الش ــعبية عن ــد مج ــرد الرواي ــة،
واالس ــتمتاع فحس ــب ،ب ــل حتم ــل أف ــكاراً ،وقيمـ ـ ًا حتاول
ترسيخها يف املجتمع ،كما أنها تشف عن ثقافة العصر
كم ــا ه ــو بلغته ــا البس ــيطة ،ومب ــا تتمتع ب ــه من س ــيادة،
وانتش ــار ب ــن اخلاصة ،والعام ــة باإلضافة إلى تخلصها
م ــن حدود الزم ــان ،واملكان ،وكما يق ــول الدكتور إبراهيم
عبد احلافظ (إن احلكاية باعتبارها فن ًا ش ــعبي ًا تش ــكل
انعكاسـ ـ ًا للثقاف ــة ،والتاري ــخ فاحلكاي ــة م ــرآة للثقاف ــة
والنظ ــر إل ــى العال ــم ،وطبيع ــة التفكي ــر)(« .)20وقد تطور
املصطل ــح العرب ــي «حكاي ــة» بع ــد أن كان دا ًال يف البداي ــة
عل ــى متثيل األصوات ،واحلركات؛ فاحلكاية بهذا املعنى
«محاكاة» ولم يدل املصطلح على «السرد» إال بعد القرن
(الثال ــث الهجري/التاس ــع امليالدي) تقريبـ ـ ًا».)21

وإذا نظرن ــا إل ــى احلكاية ،وجدناها أعم ،وأش ــمل من
القص ــة (ألنه ــا مبثاب ــة امل ــادة األولي ــة للقصة فه ــي أحد
مقوم ــات القص ــة إذ ميث ــل مضمونه ــا القصص ــي الذي
تؤدي ــه األح ــداث القائم ــة على التتابع «واقعي ــة كانت ،أو
متخيل ــة» وتنه ــض به ــذه األح ــداث ش ــخصيات يف زمن،
وم ــكان معين ــن)( )17وبه ــذا فه ــي املضم ــون ال ــذي يعب ــر
عنه بالس ــرد ،الذي يعتبر القالب الذي احتوى احلكاية
م ــن أف ــواه رواته ــا ،س ــواء زاد يف تفاصيله ــا ،أو اختص ــر -
بش ــرط احلفاظ على بنيتها األساس ــية  -أو أبقاها كما
س ــمعت م ــن أف ــواه رواتها (هذه احلكاي ــة يف أصلها قابلة
للتأويل ،والزيادة بحسب املقام احملكية فيه واملخاطبني
به ــا ،واله ــدف منه ــا؛ فيضيف ال ــراوي ويحذف بحس ــب
احلاج ــة كم ــا أن راويه ــا يف األص ــل غير مع ــروف فراويها
اآلني ناقل ،ومبدع يف آن واحد يرويها بألفاظه اخلاصة،
فهو يس ــتند على بنية احلكاية يف ذهنه ،وتتغير طريقة
عرضه حس ــب املقام الفن ــي)(.)18

م ــن خ ــال ه ــذه الرؤي ــة واملنطلق ــات ،وب ــأداة النق ــد
الثقايف ،س ــنحاول كش ــف األنس ــاق املختبئة داخل هذه
احلكاي ــات ،بس ــياقاتها وأيديولوجياته ــا املختلفة.
 .2احملور اإلجرائي :املضمرات النسقية
 . 1 . 2نسق السلب:
الس ــلب لغ ــة :ج ــاء يف مخت ــار الصح ــاح «س ل ب»
س ــلب الش ــيء من ب ــاب نص ــر ،و«االس ــتالب» االختالس،
و«الس ــلب» بفت ــح ال ــام املس ــلوب ،وك ــذا «الس ــليب»(.)22
حينم ــا نتأم ــل احلكايات التي ب ــن أبدينا نرى بأنها
تش ــير إل ــى اس ــتالب ح ــق امل ــرأة ،أو ح ــق الغير أي ــا كان يف
حت ــد ص ــارخ لقي ــم النب ــل الت ــي ترس ــخها املجتمع ــات
البس ــيطة ،وس ــأحاول م ــن خ ــال اس ــتقراء احلكاي ــات
ال ــواردة ،ومالمس ــتها الكش ــف ع ــن ه ــذا النس ــق ،تق ــول
احلكاي ــة( :وأثن ــاء احلدي ــث س ــمع وال ــد نورة قص ــة وفاء
زوج ــة صاحب ــه وأن ــه ل ــم يج ــد م ــن يزوج ــه لكب ــر س ــنه
وكث ــرة أوالده ،فم ــا كان م ــن وال ــد ن ــورة إال أن ض ــرب على

أما مفهوم احلكاية الشعبية:
تع ــددت آراء الباحث ــن ،والدارس ــن ح ــول تعري ــف
الـح ـكــاي ـ ــة الشعـ ــبية؛ فعــرف ـ ــت بــأنـهـ ــا( :شـكـ ــل س ـ ـ ــردي
تقلي ــدي ،تض ــم صورة الش ــعوب ،وبطوالته ــا األخالقية،
والتعليمية ،واالجتماعية ،بش ــتى مغامراتها ،باإلضافة
إل ــى أنه ــا ذاكرة ش ــعبية مجهول ــة املؤلف غالبـ ـ ًا ،كما أنها
تناق ــل ش ــفوي ،يف طور التدوي ــن حاليـ ـ ًا )( )19وهنايتضح
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()2

ص ــدره وق ــال زوجت ــك عن ــدي)( )23يش ــكل اس ــتالب ح ــق،
ورأي امل ــرأة يف «حكاي ــات ش ــعبية» ظاه ــرة الفت ــة للنظ ــر
س ــواء م ــن األب ،أو ال ــزوج ،أو املجتم ــع فمن خ ــال األب،
ال ــذي كان م ــن الواجب كما ميل ــي العقل أن يكون حنون ًا
على ابنته مراعي ًا ملشاعرها موافق ًا الختياراتها التي ال
مت ــس الش ــرف ،وال تلحق العار بالقبيل ــة ،جنده يختبئ
وراء الوف ــاء ،والصداقة متظاهر ًا بوفائه لصديقه ،لكنه
مي ــرر النس ــق املخب ــوء داخ ــل تكوين ــه الثق ــايف ،مقاب ــل
امل ــرأة الت ــي ه ــي ابنته ،وهنا يظهر اس ــتالب ح ــق املرأة يف
اختيار ش ــريك احلياة ،ورميها يف مس ــتنقع زوج يكبرها
سـ ـ ّن ًا ،مبعن ــى أن أباه ــا يعل ــم من خالل حكاي ــة صاحبه،
وبحث ــه عن زوج ــة أنه ال يريدها من أج ــل الزواج مبعناه
احلقيق ــي ،وإمنا مبعنى اخلادمة التي تخدم ــه ،وأوالده،
ويف هذا اس ــتالب حلقها البس ــيط يف حتديد مصيرها،
باإلضاف ــة إل ــى أن هذه الفتاة كانت تعيش قصة حب مع
فت ـ ًـى آخ ــر وأبوه ــا يعلم به ــذا احل ــب ،فكان م ــن الواجب
أن ين ــزل ع ــن رغبته  -يف التظاه ــر بالوفاء أمام صديقة
 إل ــى رغب ــة ابنت ــه ،ولك ــن األب همش عاطفت ــه وانطلقمن مخزونه النس ــقي بقوله( :الزواج قرار األب ،واألهل،
ولي ــس للبنت س ــوى القب ــول مبا يقررون ــه) ويف مثل هذا
النسق يقول الغذامي (صورة املرأة يف منط سلبي؛ فهي
أو ًال مج ــرد دمي ــة حس ــناء معروض ــة للخط ــاب يف منزل
ش ــيخ القبيل ــة (والدها) وه ــي عاجزة عن اختي ــار فتاها

الصال ــح له ــا ،وظل هذا العجز س ــمة فيه ــا بحيث ضاق
ص ــدر والده ــا عل ــى مصيرها م ــن دون رج ــل)(.)24
يح ــدث كل هذا واملعنية بالزواج خارج هذا الس ــياق،
وكـأنـهـ ــا جسـ ــد يبـ ــاع ،ويـشـتـ ــرى .هـ ــذا النسـ ــق السـائـد،
قيما
والثقاف ــة املضم ــرة يف عقلية الرجل والذي يظهر ً
نبيل ــة م ــع جن ــس الذك ــور ،ولكن ــه يس ــتلب امل ــرأة حلظة
االختي ــار ،وحلظ ــة حتديد املصي ــر هذه الثقاف ــة ،وهذا
النس ــق ال ــذي احت ــل عق ــول الذك ــور جت ــاه امل ــرأة ،ه ــو
املنتص ــر يف كثي ــر م ــن األحي ــان ،وبالتال ــي ف ــإن عالق ــة
الرج ــل بالرج ــل ه ــي املتحكم ــة يف امل ــرأة ألنه ــا أنث ــى
«واملذك ــر ل ــه م ــن اللغة ،وم ــن الثقافة ومن اجلس ــد غير
م ــا للمؤن ــث ل ــه األس ــمى ،واألرق ــى ،واألفض ــل وله ــا م ــا
دون ذل ــك»( )25ويترس ــخ ه ــذا النس ــق يف مق ــول احلكاية
التالي ــة وه ــو إجب ــار امل ــرأة عل ــى ال ــزواج مم ــن ال حت ــب،
وم ــن أج ــل امتالك ــه للم ــال ،وس ــلب حقه ــا يف املوافق ــة
م ــن عدمه ــا وتقول احلكاي ــة( :أجبرها أهله ــا أن تتزوج
برج ــل غن ــي ميلك أرضـ ـ ًا زراعي ــة كبيرة ،وه ــو رجل جاد
يف عمل ــه مقتص ــد يف حيات ــه .وكان ــت امل ــرأة غاي ــة يف
اجلم ــال .انش ــغل زوجه ــا عنه ــا بعمل ــه يف أرض ــه بج ــد
وعناي ــة؛ فطلب ــت من ــه الطالق ،لكنه رفض ذلك بش ــدة
فذهبت إلى أبيها ،وأمها تش ــتكي منه ،وقالت لهما :لم
أع ــد أطيق ــه ،وال أحتم ــل العي ــش مع ــه فضربه ــا أبوها،
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يؤمنوا باهلل»( )30وقوله تعالى ﴿فال حتس ــن اهلل مخلف
وعده رس ــله إن اهلل عزيز ذو انتقام﴾(.)31

وأهانه ــا ،وأعاده ــا إليه باكي ــة)( .)26ونتيجة هذا النس ــق
ال ــذي يس ــلب امل ــرأة حقوقه ــا يف مقاب ــل ذك ــورة الرج ــل،
وفحولت ــه تبق ــى امل ــرأة مه ــددة بالع ــار م ــن املجتم ــع،
متأمل ــة لذاتها بعد أن تخلى عنها حبيبها ،ويتضح هذا
النس ــق م ــن خالل احلكاي ــة التالية (تأوي إلى فراش ــها
يجافيه ــا الن ــوم قلقة على نفس ــها من موق ــف حبيبها،
تبدو كس ــولة هامدة تتوالى األيام تس ــأل عنه لكن الكل
يقولون :ذهب إلى املدينة البعيدة ..بطنها يكبر وتزداد
قلقـ ـ ًا تفك ــر يف االنتح ــار)( .)27بع ــد أن يس ــلب الرج ــل
أغل ــى ش ــيء عن ــد امل ــرأة ،ويوهمه ــا بال ــزواج ،وباحلي ــاة
الس ــعيدة يرميه ــا؛ ألن ــه أحبه ــا جلس ــدها ال لذاته ــا؛
وألنه ــا أصبح ــت عاراً ،متناس ــي ًا أنه م ــن أدخلها يف هذا
املس ــتنقع الق ــذر لك ــن تغلغل هذا النس ــق يف ش ــخصية
الرج ــل يجعل ــه مغي ــب العقل مس ــكون بالتم ــرد ،وحب
ال ــذات ،مس ــتفز ًا ل ــكل قي ــم ،وع ــادات املجتمع.

ويف احلديث الشريف الذي روته عائشة أم املؤمنني
«وما انتقم رس ــول اهلل صلى اهلل عليه وس ــلم لنفس ــه يف
شيء قط إال إن تنتهك حرمة اهلل فينتقم بها اهلل»(.)32
تع ــد رغبة االنتق ــام ،واألخذ بالثأر حمل ثقيل على
كاهل االنس ــان العربي ،والب ــد أن يقوم بحمله ،وينجزه
فال ميكنه التهاون فيه ،أو تناسيه فإن أهمله ،أو ضيعه
ع ــد جبانـ ـ ًا ضعيفـ ـ ًا ،فاق ــد ًا لرجولت ــه ،وحل ــق ب ــه الع ــار
ال ــذي ال ميح ــوه الزم ــن مهما ط ــال ،وال تغفره القبيلة
الت ــي تعتب ــر االنتق ــام عالم ــة م ــن عالم ــات الرجول ــة،
وس ــمة من س ــمات الشجاعة ،إنّ سلب احلق ،أو اإلهانة،
أوانته ــاك الع ــرض ،أو القت ــل اعت ــداًء الب ــد أن ي ــرد ثأ ًرا
للكرام ــة امله ــدرة ،أو احل ــق املس ــتلب ،أو ال ــدم ال ــذي ه ــو
دي ــن يج ــب أن يقض ــى ،وإذا كان النس ــق املس ــيطر عل ــى
عقلي ــة العرب ــي يف العصر اجلاهل ــي يعير القبيلة التي
ال تب ــدأ بالظل ــم فكيف يكون تعييره ــا للقبيلة التي ال
ت ــرد الظل ــم عنها وما ينطبق على القبيلة ينطبق على
الف ــرد؛ ألنه جزء مك ــون فيها.

إن نسق السلب ،واضح يف شخصية الرجل يف مقابل
امل ــرأة ،الت ــي أصبح ــت ره ــن ذكورته ،وفحولته ،فيس ــلبها
كل حقوقها بل وإنس ــانيتها باس ــتفزاز يطغى على نسق
الرج ــل العرب ــي األصي ــل بش ــهامته ومروءت ــه ،ووفائ ــه،
وعدل ــه ،وبذل ــك يتخلى عن ش ــخصية الرجل بصفاتها
الت ــي تق ــدر امل ــرأة ،وحتت ــرم مكانته ــا ،ويلب ــس ش ــخصية
الذك ــر ،فيجع ــل م ــن امل ــرأة ،ومن جس ــدها م ــكان لقضاء
ش ــهوته الغريزي ــة ،ونوازع ــه الذكوري ــة ،ومتعت ــه بجس ــد
امل ــرأة النابع ــة م ــن ذهن ــه ،ومخزون ــه الثق ــايف املتجذر يف
عمق املجتمع ،بأنه من يجب أن حتقق له الرغبات ،وأن
ال قيم ــة للم ــرأة فض ـ ًـا ع ــن جس ــدها األنث ــوي الذي هو
مل ــك للرج ــل ،وكما يق ــول الغذامي (غي ــر أن هذه املتعة
تنط ــوي ،وتتأس ــس عل ــى مخ ــزون ذهن ــي يحتق ــر امل ــرأة،
ويس ــتهني باجلس ــد املؤنث)(.)28

ه ــذا النس ــق املتوغ ــل يف عم ــق الذهني ــة العربي ــة،
وال ــذي يرفض اإلهان ــة ،وينبذ هيمن ــة اآلخرين ،مازال
مهيمنـ ـ ًا عل ــى كثي ــر م ــن األوس ــاط العربي ــة حت ــى وإن
كان ضم ــن قبيل ــة حتكمه ،أو نظام سياس ــي س ــيأخذ له
حق ــه ،وينصف ــه يف إطار يحمي حق ــوق املنتمني له ،إال
أن ه ــذا النس ــق يرف ــض يف حتد صارخ ل ــكل قيمة تدعو
إل ــى التس ــامح ،والصل ــح بعدم ــا س ــيطر عل ــى الذهنية
العربي ــة أن الصل ــح ضع ــف ،وانه ــزام ب ــل ه ــو ع ــار يخ ــل
برجولت ــه وقبيلته.

 .2 .2نسق االنتقام:

وس ــنحاول الكش ــف ع ــن نس ــق االنتق ــام من خالل
احلكاي ــات التالية تقول احلكاية( :وكأنه يهدده بس ــلبه
حص ــاد أرض ــه ،وحتقي ــره باجل ــن وتذكي ــره بفعلت ــه
الفائت ــة ،يغض ــب أب ــو ح ــوامي يأخ ــذ بندقيت ــه ويطل ــق
رصاص ــة باجت ــاه أب ــي ح ــدال ...يدفن ــون أب ــو ح ــدال من
ليلت ــه ويش ــعلون ن ــار احل ــرب م ــرة ثانية..وت ــدق طب ــول
احل ــرب ب ــن القبيلت ــن م ــن صب ــاح الي ــوم التال ــي)(.)33

االنتقام لغة :جاء يف مختار الصحاح (ن ق م) نقم
علي ــه فه ــو ناق ــم ،أي عت ــب علي ــه يقال :ما نق ــم منه إال
اإلحس ــان ،و(نقم) ألمر كرهه وبابهما ضرب ،ونقم من
فه ــم لغة فيهم ــا و(انتقم) اهلل منه عاقبه ،واالس ــم منه
النقم ــة ،واجلمع (نقمات) و(نق ــم)( .)29وانتقم اهلل منه
أي عاقب ــه ويف التنزي ــل العزيز «وما نقم ــوا منهم إال أن
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فرديـ ـ ًا ،ب ــل إن ه ــذا النس ــق يعم ــل عل ــى تغيي ــب للعق ــل
اجلمعي ،وس ــيطرة لنس ــق االنتقام.

إن االنتق ــام امل ــؤدي إلى القتل يف غالب األحيان كان
ميكن التس ــامح عنه ،لوال س ــيطرة هذا النس ــق ،وتوغله
يف الذهني ــة العربي ــة ،وه ـ ــذا ي ـ ــدل عل ـ ــى س ـ ــرعة إم ــاء
العق ــل عل ــى القات ــل بالقت ــل ،وهو أش ــد أن ــواع االنتقام،
هذا االنتقام يف غالب األحيان يس ــتفز العقل اجلمعي
الالواعـ ـ ــي ،ويغـ ـ ــريه بســرعـ ـ ــة االنت ـق ـ ــام فحـ ـ ــرارة ال ــدم،
وس ــيالنه يجب أال يجف ،وإال حلق العار بالقبيلة ،ولن
يكتف ــي القات ــل األول ب ــرأس واح ــد إن تس ــامحت مع ــه
القبيل ــة ،أو قبل ــت بالصل ــح ث ــم إن املنتقمني لن يكتفوا
بقتل القاتل بل لن يرضي ثقافة االنتقام عندهم حتى
يس ــرفوا يف القت ــل ،كل ه ــذا يحدث رمبا من غير ش ــعور،
فاملتحك ــم ه ــو النس ــق ال ــذي خلفت ــه اجلاهلي ــة ،والذي
جن ــده متج ــذر ًا فيها فن ــرى امرؤ القي ــس حينما وصله
وحملن ــي
خب ــر مقت ــل وال ــده فق ــال« :ض ّيعن ــي صغي ــراّ ،
دم ــه كبي ــرا ،اليوم خم ــر وغدا أمر» ويقس ــم أن يقتل من
بن ــي س ــامان بن مف ــرج مئة رج ــل ،إن نس ــق االنتقام ال
يعت ــرف بح ــد ،وال بزم ــان ،وال مكان ،ولكنه ث ــورة عارمة،
وب ــركان ثائ ــر يح ــرق كل م ــن يش ــعر مبش ــاركته يف إراق ــة
دم املنتق ــم ل ــه ،أو إهانت ــه ،ولذا اس ــتمرت بعض احلروب
يف التاري ــخ العرب ــي ألربعني س ــنة ،دون أن يجنح أطراف
الن ــزاع للس ــلم رغ ــم كونه ــم أبن ــاء عموم ــة ،وجتمعه ــم
وش ــائج القربى ،والنس ــب.

ه ــذا النس ــق قد يس ــكن وع ــي املرأة ،ويس ــيطر عليها
عن ـ ـ ــدما ت ـحـ ـ ــاول التخـ ــلص من شـ ـ ــيء ال تــرغ ــب فـ ــيه،
وبالتال ــي ف ــإن أس ــهل الط ــرق لتحقي ــق رغباته ــا ه ــو
االنتق ــام ،ون ــرى ذل ــك يف احلكاي ــة التالي ــة (ق ــررت أن
تتخلص منه فذهبت إلى عجوز تستش ــيرها؛ فأش ــارت
عليه ــا ب ــأن ت ــدس ل ــه الس ــم القات ــل يف أكل ــه)( )35وم ــن
خ ــال م ــا س ــبق انكش ــف لن ــا بجالء ،ك ــم هو عم ــق هذا
النس ــق يف عق ــل اإلنس ــان العرب ــي ،وتكوينه ال ــذي ينزع
إل ــى االنتق ــام املباش ــر ال ــذي ال يدع مج ــاال للتفكير يف
ـاء ال تنتهي.
عواقب ــه الت ــي ق ــد تول ــد حربـ ـ ًا ودم ـ ً
 .3 .2نسق اخليانة:
اخليان ــة لغ ــة :اخليان ــة نقي ــض األمان ــة ،م ــن خانه
خونـ ـ ًا وخيان ــة ،ومخان ــة ،واختانه ،فهو خائ ــن ،وخائنة،
وخ ــؤون ،وخ ــوان ،واجلم ــع خ ــوان ويق ــال :خن ــت فالنـ ـ ًا
وخن ــت آمنة ف ــان(.)36
اخليان ــة ه ــي انته ــاك أو خ ــرق للعه ــد املفت ــرض ،أو
لألمان ــة ،أو للثق ــة الت ــي تنت ــج ع ــن الص ــراع األخالق ــي،
والنفسي يف العالقات التي بني األفراد أو بني املنظمات،
ويف كثي ــر م ــن األحيان حتدث عند دعم أحد املنافس ــن،
أو نق ــض م ــا مت االتفاق عليه مس ــبق ًا(.)37

ويف حكاي ــة أخ ــرى يظه ــر لن ــا نس ــق انتق ــام مش ــابه
مل ــا حص ــل عن ــد الع ــرب قدمي ــا ،عندما قام ــت حرب من
أج ــل ناق ــة مل ــدة أربعني س ــنة س ــالت فيها دماء ،وش ــردت
أرواح ،وتق ــول احلكاي ــة( :بع ــد أن أخبره ــم مبا جرى له
م ــع الذئ ــب طيل ــة األي ــام املاضية «م ــن وف ــاء» وأخبرهم
بأن ــه قد أعد خلويه وليمة عش ــاء ،وح ــذر من إيذائه ما
دام يتعش ــى فقام أحد اجلالس ــن ،واقتادته نزوة فذهب
إل ــى م ــكان الذئ ــب فوجده يأكل بج ــوار الذل ــول املذبوح
فقتل ــه ،وعل ــم ف ــراج بذل ــك فقت ــل الرج ــل ال ــذي قت ــل
الذئ ــب انتقام ًا خلوي ــه الذئب ،وقام ــت جماعة القتيل
()34
بقت ــل أح ــد جماعة ابن ريفة ،وتبادل الق ــوم القتال)
إن تكرار املش ــهد بحكاية مختلفة حتمل نفس النس ــق
م ــع البع ــد الزمن ــي ب ــن احلكايت ــن ،لدلي ــل على عمق
ه ــذا النس ــق يف الذهنية العربية ،كما أن ــه ليس تصرف ًا

م ــن خ ــال احلكاي ــات املدروس ــة ظه ــر لن ــا نس ــق
اخليانة باس ــتحياء ،ليقف مناقضـ ـ ًا لكل صفة جميلة
مث ــل :األمان ــة والوف ــاء ،والش ــرف ،والص ــدق والرجولة،
والع ــدل وتقول احلكاية( :أما حوامي الصبية العاش ــقة
ألب ــي ح ــدال ع ــدو أبيه ــا الل ــدود ،فتهب ــط إل ــى مزرع ــة
والده ــا املواجه ــة ملزرع ــة ع ــدوه تس ــتقي من مي ــاه البئر
املش ــترك يختلس ــان حلظ ــات خاطف ــة م ــن لق ــاءات
خطي ــرة يدفعهم ــا اله ــوى باجتاهه ــا)(.)38
م ــن خ ــال احلكاية الس ــابقة نرى نس ــق اخليانة يف
ش ــخصية (ح ــوامي) الت ــي عش ــقت أبا حدال ع ــدو أبيها،
وبالتال ــي فإنه ــا مت ــارس اخليان ــة م ــع والده ــا ،فتخونه
م ــن أج ــل رج ــل أحبت ــه ،وال تكتف ــي بذل ــك ب ــل تدخل ــه
بي ــت أبيه ــا ،يف حت ــد ص ــارخ ل ــكل القي ــم االجتماعي ــة،
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الت ــي تنب ــذ ه ــذا التص ــرف ،فض ـ ًـا ع ــن عداوت ــه ألبيها،
ه ــذا النس ــق الفاض ــح ص ــادم للمجتمع ،ومس ــتفز لكل
معان ــي العالق ــة ب ــن األب ،وابنت ــه ،ويف حكاي ــة أخ ــرى
ن ــرى خيان ــة الزوج ــة لزوجها حال غياب ــه لطلب الرزق،
وتق ــول احلكاي ــة( :ت ــردد عل ــى زي ــارة بيته ــا أثن ــاء غياب
زوجه ــا كثي ــر ًا ش ــك اجلي ــران فيه ــا ونقل ــوا ذل ــك إل ــى
زوجها)( )39إن نسق اخليانة للزوج يف تقديري يعود إلى
محاول ــة امل ــرأة خرق نظام الرج ــل ،ورد ًا العتبار أنوثتها
يف مقاب ــل فحول ــة الرج ــل املهيمنة الس ــالبة حلقوقها،
وإس ــقاط ًا لنس ــق املجتم ــع ال ــذي يعط ــي األفضلي ــة
للرجل يف مقابل املرأة إال أن اخليانة تعد دناءة ،وخسة
حت ــى لو كانت حتمل روح االنتقام ،وتتمثل خس ــتها يف
كونه ــا تق ــدم جس ــدها بصورة مبتذل ــة ،وبالتال ــي فإنها
تس ــقط ذاته ــا يف انتق ــام أكبر ،وهو االنتق ــام من الذات.

إن نس ــق اخليان ــة الظاه ــر يف احلكاي ــات املدروس ــة
بــاستحـ ـ ــياء ،يعـ ـ ــد خيانـ ـ ــة ،وسقـ ـ ــوط ًا للحي ــاة النبيل ــة
املتمـثلـ ـ ــة يف األمــانـ ـ ــة ،الت ـ ــي م ــن املفتـ ـ ــرض أن تـ ـكـ ـ ــون
مســيطـ ـ ــرة يف املجــتم ـ ــع ،ب ــاعتـ ـ ــبار النـ ـ ــسق احملـاف ـ ــظ،
والغال ــب عل ــى البيئ ــة الت ــي وقعت فيه ــا احلكاي ــات ،إال
أن نسق اخليانة يتسلل إلينا باعتباره انعكاس ًا لهيمنة
الرج ــل ،واملــجتـ ــمع ،وسـلـ ـ ــب حقوق املرأة ممـ ـ ــا ج ـعـ ــلها
تختبئ وراء نس ــق اخليانة ،رد ًا العتبارها ،أو اس ــترجاع ًا
حلقوقه ــا املس ــلوبة من قبل فحولة الرج ــل ،أو القبيلة،
وهيمنته ــا ،أو حتقيقـ ـ ًا لرغباته ــا اجلنس ــية ،باإلضاف ــة
إل ــى طبيع ــة الص ــراع ب ــن األف ــراد ،ومحاولة الس ــيطرة
والتغ ـ ــلب والهيـ ـمـ ـ ــنة إن اخل ـ ــيانة ص ـ ــراع ض ــد القي ــم،
واملب ــادئ ،والع ــادات الت ــي حتض على القي ــم األخالقية
النبيل ــة كم ــا أن الس ــقوط يف ال ــذات ،وهيمن ــة األنا على
اله ــو أدت إل ــى اخليان ــة ،واخليان ــة بدوره ــا س ــتؤدي م ــع
انتش ــار هذا النس ــق إلى س ــقوط ،وانحالل داخل تركيب
املجتم ــع ،مما ي ــؤدي إلى ترس ــيخ الثقاف ــة االجتماعية
الت ــي تس ــاعد على ع ــدم الصدق يف الق ــول ،واخليانة يف
التعام ــل ،والتم ــرد عل ــى األعراف.

أن نس ـ ـ ــق اخلــيان ـ ــة ق ــد يــأخــذ صف ـ ــة الــدي ـمــوم ــة؛
ـالزم ـ ــا للش ــخص ،فيكرر اخليان ـ ــة إن غـ ـ ــض
فيصبح مـ ً
الط ـ ــرف عن ـ ــه ،وحـ ـ ــاول املـجتـ ــمع ستره يف مـ ــرات عـدة،
ويف احلكاي ــة التالي ــة يتضح هذا الش ــكل م ــن اخليانة،
وتق ــول احلكاية( :تزوجها صاحبها األول الذي تس ــبب
يف طالقه ــا ،ومكث ــت لدي ــه م ــدة لكنه ــا فعل ــت مع ــه م ــا
فعل ــت م ــع زوجه ــا الس ــابق وح ــن وج ــد معها رج ـ ًـا يف
بيت ــه قتل ــه)( )40إن محاولة نس ــيان اخليان ــة ،أوغفرانها
م ــع بع ــض احل ــاالت قد ي ــؤدي إل ــى انتش ــار هذا النس ــق
م ــا ل ــم ترافق ــه عقوب ــات صارم ــة تخف ــف م ــن انتش ــاره،
وبالتالي فإنه ال يجب التغافل عن هذا النس ــق الصادم،
واملض ــاد للقيم االجتماعي ــة النبيلة.

 .4 .2نسق القبيلة:
القبيلة هي الكيان الذي يرتبط به الناس جس ــدي ًا،
وروحيـ ـ ًا فيعرف ــون ب ــه ،ويع ــرف به ــم ،ويتفاعل ــون م ــن
خالل ــه؛ فيصبح ــون بانتس ــابهم إل ــى قبيل ــة معين ــة يد ًا
واح ــدة ينتص ــرون لبعضه ــم جت ــاه القبائ ــل األخ ــرى إن
كان ــت املظلم ــة عليه ــم ،أو كان عك ــس ذل ــك ،فرابطه ــم
قبل ــي ال يحتك ــم إل ــى قيم ــة غي ــر االنتص ــار يف أحاي ــن
كثي ــرة .يق ــول اهلل تعال ــى ﴿ي ــا أيه ــا الن ــاس إن ــا خلقناكم
م ــن ذك ــر وأنث ــى وجعلناك ــم ش ــعوب ًا وقبائ ــل لتعارف ــوا إن
أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبير﴾( )41وضحت
ه ــذه اآلي ــة تقس ــيم الن ــاس بحس ــب أجناس ــهم إل ــى ذكر،
وأنثى وصنفتهم إلى ش ــعوب ،وقبائل ليعرف كل إنس ــان
بقبيلت ــه ،وعرق ــه ،وليس ــهل التعام ــل ،وتتكام ــل احلي ــاة
هذه الصورة التي رس ــمها القرآن الكرمي ،وضحت حدود
ه ــذه القبيل ــة وأفضلي ــة املنتمي له ــا ،وأن التقوى هي ما
مييز الفرد ال القبيلة مبفاخرها ،وأحس ــابها ،وأنسابها،
وفحولة ،وس ــطوة رجالها ،وقد تعددت تعريفات القبيلة

إن ه ــذا النس ــق مض ــاد للمجتم ــع ،مس ــتفز ل ــكل
معان ــي الش ــخصية العربي ــة ،الت ــي تؤم ــن بالوف ــاء،
والتع ــاون ،وحف ــظ األعراض ،والرجولة التي ترس ــخت
بحكم طبيعة احلياة التي فرضت التقارب بني الناس،
والتماس ــك به ــدف اس ــتمرار احلي ــاة .إال أن متظه ــرات
ه ــذا النس ــق مهما بدا مس ــتفزاً ،وصادمـ ـ ًا ال يتجاوز أن
يك ــون ش ــك ًال م ــن أش ــكال االنتق ــام ،واخلروج م ــن رقابة
املجتم ــع وس ــلطته ،ل ــذا فإن هذا النس ــق ال يه ــدف إلى
العب ــث ،ومح ــو قي ــم ،وع ــادات املجتم ــع بقدر م ــا يهدف
إل ــى االس ــتفزاز وحتقي ــق الذات.
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وم ــن خ ــال اس ــتقراء احلكاي ــات املدروس ــة نلم ــس
أنه ــا تش ــير إلى القبيل ــة ،ودورها باجت ــاه أفرادها ،أو مع
القبائ ــل األخ ــرى إما س ــلب ًا ،أو إيجاب ًا وتق ــول احلكاية:
(أم ــا كبي ــر الق ــوم فه ــو ش ــيخ القبيلة يتح ــرك اجليش
باجتاه أصحاب البس ــاتني ،وينبه أبو زيد ش ــيخ القبيلة
إل ــى أهمي ــة خط ــاب املواجه ــة ويح ــذره م ــن أن صف ــوف
الرجال قد تس ــبب العجمة للمتحدث ينفي عده ش ــيخ
القبيل ــة بخطاب ق ــوي)(.)44
م ــن خ ــال ه ــذه احلكاي ــة يتض ــح نس ــق القبيل ــة،
والتفافه ــم يف جي ــش واح ــد؛ لس ــلب البس ــاتني م ــن
أصحابه ــا ،وبالتال ــي ف ــإن القبيل ــة هي من ق ــررت بقرار
فحول ــي اس ــتالب حق ــوق اآلخري ــن ،أما بقي ــة القطيع،
وه ــم أف ــراد القبيل ــة فهم م ــن عليهم التنفي ــذ حتى لو
ل ــم يقتنعوا ،ب ــل إن مصلحة القبيلة ه ــي املقدمة على
مصلح ــة األف ــراد ،وكبي ــر القبيل ــة هو من ميل ــك الرأي
الصائ ــب ،ويف ذل ــك توحيد للكلمة ،وكبتـ ـ ًا لروح األفراد
االنتقامي ــة ،وبخالف ش ــخصية الب ــدوي املتعالية التي
ال تقب ــل أن تك ــون تابع ــة نازع ــة إل ــى االنتق ــام ،والته ــور
إال أن النس ــق الذهن ــي جت ــاه القبيل ــة ،وكبيره ــا جتعله
مطيعـ ـ ًا تابعـ ـ ًا له ــذه القبيل ــة ،وإن لم يتحقق ل ــه املراد؛
ألن خروج ــه على القبيلة إع ــان بالضياع ،وحتول إلى
حي ــاة الصعلكة ،كم ــا وجدت عند العرب قدميا ويتضح
م ــن خ ــال نص احلكاي ــة التالي ــة دور كبي ــر القبيلة يف
توحي ــد الص ــف ،واحت ــواء الكلم ــة يف األزم ــات ،وتق ــول
احلكاي ــة( :أن ــا كبيرك ــم والكبي ــر اهلل على اخلير والش ــر
وه ــذا ع ــرف القبائل فإن كنتم على ع ــرف القبائل فأنا
كبيركم والش ــور عن ــدي)(.)45

()3

الت ــي أت ــت يف معظمها مبعنى اجلماع ــة التي جتمعهم
صف ــات ،وخصائ ــص ثقافي ــة ،واجتماعي ــة متيزه ــم عن
غيره ــم م ــن القبائ ــل األخرى .
وق ــد ف ــرق الغذام ــي (ب ــن القبيل ــة ،والقبائلي ــة
املصطل ــح غي ــر احملاي ــد ،وهو مفه ــوم انحي ــازي ،وعريف
يق ــوم على اإلقص ــاء ،والتمييز أم ــا القبيلة فهي تعبير
محايد مبا أن القبيلة قيمة اجتماعية ،وثقافية نشأت
لض ــرورة معاش ــية وبيئي ــة)( )42وعل ــى ه ــذا ف ــإن القبيلة
كي ــان حاف ــظ علي ــه اآلب ــاء ،واألج ــداد لقس ــوة حياتهم،
وف ــرض نس ــقهم الثق ــايف جت ــاه القبيلة ،وأنه ــا مالذهم
األول بع ــد اهلل ،ففيه ــا يتكاتف اجل ــار مع جاره ،ويدافع
الق ــوي ع ــن الضعي ــف ويؤخ ــذ ح ــق املظل ــوم ،وبالتال ــي
فإن بيئتهم ،ومنط حياتهم ،ونس ــقهم الذهني املتوارث
عب ــر األجي ــال جتاه القبيلة جعل منها رمز ًا للس ــلطة .

وال يقتصر نسق القبيلة ،ودورها بني أفراد القبيلة
الواح ــدة فحس ــب ،بل نراه يحت ــوي الصراعات القائمة
ب ــن القبائ ــل؛ فتنطف ــئ ش ــرارة االنتق ــام ،وتخم ــد روح
الث ــأر ،عندما تفرض القبيل ــة رأيها ،فتتعايش القبائل
بس ــام حت ــى يختل نس ــق القبيل ــة املس ــيطر ،بتصرف
أحم ــق ،م ــن ش ــخص فيوق ــد احل ــرب التي ل ــن تنطفئ،
حت ــى يهل ــك جي ــل بأكمل ــه ،ه ــذا الس ــام ي ــوم كان ــت
القبيل ــة محافظ ــة عل ــى نس ــقها يتض ــح م ــن خ ــال
احلكاي ــة اآلتي ــة( :البئ ــر الوحي ــد يف ال ــوادي يس ــتقي

(إن القبيل ــة نظ ــام اجتماع ــي يق ــوم عل ــى أس ــاس
ثق ــايف ،وس ــلوكي ،وأمن ــي ،واقتص ــادي واض ــح املعال ــم،
وتنش ــأ فيه اخلالف ــات الداخلي ــة ،واخلارجية بناء على
مصال ــح جوهرية ،وبناء على حقوق ثقافية ،وإنس ــانية
إضاف ــة إل ــى اجلان ــب املصلح ــي األكي ــد)(.)43
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من ــه ال ــكل رغ ــم الص ــراع القائ ــم ب ــن القبيلت ــن ،ورغم
اخلالف ــات عل ــى تس ــلل األغن ــام)( .)46ون ــرى هذا النس ــق
املس ــيطر عل ــى أف ــراد القبيل ــة يعت ــرف بس ــلطة كب ــار
القبيل ــة ،ومش ــائخها باعتباره ــم الس ــلطة الرس ــمية،
ولم الش ــمل كما
وم ــن لهم األحقي ــة يف فض النزاعاتّ ،
أن كب ــار القبيل ــة يرس ــمون ص ــورة م ــن ص ــور التكات ــف،
فعن ــد نش ــوب صراع ــات ب ــن قبيلت ــن ،يلتمس ــون م ــن
القبائ ــل األخ ــرى م ــن يتدخ ــل بينهم حل ــل اخلالفات،
ون ــرى ذل ــك يف ثنايا احلكاية اآلتي ــة (اختلفت قبيلتان
عل ــى حدودهما املتج ــاورة ،وكانت هذه احلدود تقع بني
مكان ــن هم ــا «امك ــدرة وام ــروة» وط ــال الن ــزاع بينهم ــا،
وكاد أن ي ــؤدي إل ــى ح ــرب ب ــن القبيلت ــن ،ولك ــن كب ــار
القبيلت ــن اتفق ــوا عل ــى اللج ــوء إل ــى ع ــدول يحكمون
بينه ــم ،وقب ــل أن يحض ــر العدول اجتمع أف ــراد القبيلة
الذي ــن أنك ــروا ح ــق القبيل ــة األخ ــرى)(.)47

تغطى ،وجارية مسترة أي محذرة ،ورجل مستور وستير
أي عفي ــف ،وامل ــرأة س ــتيرة(.)49
الستر من قيم اإلسالم التي حتفظ كرامة اإلنسان،
وه ــو ض ــد التعري ــة والكش ــف فف ــي الق ــرآن الك ــرمي ق ــال
تعالى« :حجاب ًا مس ــتورا»( )50وق ــال تعالى﴿ :حتى إذا بلغ
مطل ــع الش ــمس وجدها تطل ــع على قوم ل ــم جنعل لهم
من دونها س ــترا﴾(.)51
الس ــتر هو اخليار اآلمن لإلنس ــان؛ لالختباء خلف
نس ــقه م ــن أف ــراد املجتم ــع ،والوق ــوع حت ــت س ــطوتهم،
الس ــتر مؤل ــم وي ــورث حرق ــة ،وحس ــرة داخليـ ـ ًا «معنوي ًا»
لكن ــه يخف ــي عن اآلخري ــن ،ويخفف من س ــياط النقد
اجل ــارح ،واالس ــتهزاء املس ــتفز ،ال ــذي ق ــد يزي ــد م ــن
حس ــرة الذن ــب املقت ــرف ب ــل ق ــد ي ــؤدي أحيان ًا إل ــى نبذ
م ــن املجتم ــع ،وعدم تقبلهم يف مقابل أن الذنب الواقع
في ــه املذن ــب ق ــد يكون س ــقطة من س ــقطات اإلنس ــان.

وال ي ـق ـتـ ـصـ ـ ـ ـ ــر دور الـ ـقــبيـ ـلــة ف ــي اإلصـ ـ ــالح ،وح ـ ــل
اخلالف ــات م ــن كون ــه س ــلطة متعالية تف ــرض قراراتها،
وتهيم ــن عل ــى أفرادها وتس ــلبهم حقوقه ــم يف التعبير،
وتعتب ــر اخل ــارج عنه ــا خارق ًا لنظ ــام القبيل ــة ،ومطأط ًأ
رأس ــها ب ــن القبائ ــل األخ ــرى ،ب ــل هن ــاك صف ــات عامة
تلحق صورة القبيلة وعلى هذا يقول :الغذامي (س ــمة
الترح ــال ،ومنه ــا الش ــعر بصفت ــه الش ــفاهية ،وهات ــان
عالمت ــان ثقافيتان مهمتان ،نعم ثقافة القبيلة ورس ــم
ص ــورة كلي ــة عنهم ــا ويصح ــب هات ــان الس ــمتان ،أم ــورا
أخ ــرى مثل الك ــرم ،والش ــجاعة)(.)48

(ل ــذا يت ــم حجب العدي ــد من القضاي ــا يف املجتمع
س ــواء على مس ــتوى األفراد ،أو على مس ــتوى اجلماعة
نفس ــها ،فاملجتمع يفضل أال تث ــار القضايا التي جترح
()52
صفاءه املرس ــوم ،من قبل التص ــور اجلمعي لألفراد)
(إن نس ــق الس ــتر متج ــذر يف املجتم ــع ،باعتب ــاره مكون ًا
ثقافيـ ـ ًا يحمي الفرد من الوق ــوع يف العار ،ويعده بعض
الباحثني ظاهرة بدوية حتمي صاحبها ،وتكسبه ميزة
ثقافية ،وش ــارة ،وجاهة ،ورفعة»(.)53
وم ــن خ ــال مالمس ــتنا له ــذه احلكاي ــات س ــنحاول
الكش ــف ع ــن نس ــق الس ــتر املخب ــوء وتق ــول احلكاي ــة:
(أسـ ـ ّر إل ــى زوجته أنه لم يعد يحتم ــل ذل احلاجة ،وأنه
س ــيرحل طلب ًا لل ــرزق)(.)54

القبيلة إن حق ـ ــقت املـ ـ ــراد لهـ ـ ــا م ـ ــن اآليــة الكــري ـمــة
الس ــابقة ،وإال جنح ــت للعصبي ــة الذميم ــة ،وأصبح ــت
امتداد ًا للجاهلية بكل مساوئها ،وأمست حدود القبائل
س ــاحـ ــات لــلم ـ ـعـارك ،وسـ ـ ـ ـفــك ال ـ ــدم ـ ــاء ،وس ـ ــلب الـ ـحـ ــق
باس ــم القبيلة.

عندم ــا نتتب ــع ه ــذه احلكاية م ــن بدايته ــا ،جند بأن
الراح ــل وه ــو اب ــن ريف ــة رج ــل ك ــرمي ش ــهم ،يؤم ــه عابرو
الس ــبيل ،وذوو احلاجة لكنه لم يعد يقدر على إكرامهم،
فق ــرر الرحي ــل اس ــتتار ًا م ــن ع ــدم مقدرت ــه عل ــى إك ــرام
الضي ــف ،وخوف ــه من اتهام الناس ل ــه بالبخل ،وبالتالي
فإن نس ــق الس ــتر فرض س ــيطرته؛ فاختار أل ــم الرحيل،
ومش ــقته عل ــى أل ــم أكب ــر ،وهو اته ــام الناس ل ــه بالبخل،
ويف حكاي ــة أخ ــرى جن ــد امل ــرأة تضح ــي بال ــزواج م ــن

 .5 .2نسق الستر:
الس ــتر لغ ــة :ج ــاء يف مخت ــار الصح ــاح (س ت ر)
(الس ــتر) جمع ــه (س ــتور) و(أس ــتار) والس ــترة م ــا يس ــتر
به كائن ًا ما كان ،وكذا الس ــتارة ،واجلمع الس ــتائر ،وس ــتر
الش ــيء غط ــاه وباب ــه نص ــر (فاس ــتتر) ه ــو و(تس ــتر) أي
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ش ــخص مع عدم رغبتها من أجل س ــتر نفس ــها ،وأهلها
م ــن الفق ــر ،وأعب ــاء احلي ــاة ،وه ــي تؤمن ب ــأن امل ــرأة البد
له ــا م ــن رجل يس ــترها ،وتق ــول احلكاية( :حال ــة الفقر،
وعبء احلياة على أهلها كبير ،وهي تريد الستر املتقدم
ميس ــور احل ــال ،وق ــادر على إعانته ــا ،وإس ــعادها)(.)55

 .6 .2نسق الفحولة:
الفحول ــة لغ ــة :ج ــاء يف مختار الصح ــاح (ف ح ل )
الفح ــل الذك ــر القوي م ــن احليوان ،واجلم ــع الفحول،
والفح ــال ،و(الفحل) أيض ًا حصي ــر يتخذ من (فحال)
النخ ــل ،وهو م ــاكان من ذكوره فح ًال إلناثه ،واس ــتفحل
األم ــر أي تفاق ــم وامرأة (فحيلة ) أي س ــليطة(.)58

ون ــرى ه ــذا النس ــق يظه ــر يف احلكايت ــن التاليتني
خوفـ ـ ًا م ــن مواجه ــة املجتمع ،وم ــن إحلاق الع ــار باملرأة
الت ــي ل ــن يغف ــر املجتمع ذنبه ــا مهما بذل ــت من تكفير
ع ــن ذنبه ــا ،وتقول احلكاية( :نظر إلى ق ــاع البئر فرآها
م ــع متع ــب وه ــو ال يعرف ــه اخت ــص م ــن يث ــق في ــه م ــن
خدم ــه ،وأم ــره ب ــأن يجم ــع حطبـ ـ ًا كثي ــراً ،ويرمي ــه يف
البئ ــر ث ــم يحرقه عل ــى من في ــه)(.)56

يس ــيطر مصطل ــح الفحول ــة ،ويض ــرب بأطناب ــه
يف عم ــق الثقاف ــة العربي ــة ،فالفح ــل ه ــو الرج ــل الذي
يتص ــدى لألم ــور العظيم ــة ،ويتس ــلم زم ــام األم ــور،
والفح ــل يف منظ ــور القبيل ــة  -الت ــي تنطل ــق من نس ــق
فحول ــي  -تؤم ــن ب ــأن الفح ــل ال يؤمله ش ــيء ،بل ويجب
على الفحل يف عرف القبيلة أن ال يخاف من مواجهة،
وأن ال يتن ــازل عن حق فيتهم بالضعف ،واجلنب ،وتنزع
من ــه الفحولة.

نس ــق الس ــتر يف احلكاي ــة الس ــابقة يطغ ــى عل ــى
كل عواط ــف األب جت ــاه ابنت ــه ،فق ــرر إحراقه ــا ،وإحلاق
أقس ــى العقوبة بها اس ــتتار ًا من نظرة املجتمع ،وخوف ًا
م ــن الع ــار أم ــا احلكاي ــة األخ ــرى ،ف ــإن امل ــرأة تعت ــرف
بأنه ــا أمام معركة خاس ــرة جتاه الرج ــل ،الذي ال يعيبه
ش ــيء ،وتق ــول احلكاي ــة( :تلتف ــت غرس ــة إلى الب ــاب ال
ت ــرى أحدا فتق ــول له :أنا مدينة لك بعم ــري ،وحياتي،
لك ــن جزاءك على اهلل فيجيبها :أن ــت ذات جاه وجمال،
وبن ــت ش ــيخنا وكبيرن ــا ،ارفع ــي رأس ــك فإنك م ــع كرمي
يكرم ــك ،ويع ــرف ق ــدرك)( .)57إن هيمن ــة املجتم ــع على
املرأة جعلها تختفي وراء نس ــق الس ــتر ،خوف ًا من العار
ال ــذي يلح ــق به ــا عن ــد وقوعه ــا يف اخلط ــأ يف مقاب ــل
الرج ــل ال ــذي سينس ــى ،أو يتناس ــى املجتم ــع خط ــأه،
باعتب ــار املقول ــة الش ــهيرة الت ــي تهيمن فيه ــا الذكورية
«الرج ــل ال يعيبه ش ــيء».

وم ــن خ ــال احلكاية التالية نس ــتطيع قراءة نس ــق
الفحول ــة املتمث ــل يف صناعت ــه ،وتق ــول احلكاي ــة( :هذا
الصب ــاح مختل ــف إذ اس ــتيقظ عل ــي وبجانب ــه ش ــفرة
نصابه ــا ق ــرن ماع ــز ،وغالفه ــا م ــن جل ــد مش ــدودة إل ــى
ح ــزام جل ــدي تأمله ــا وهو يف ــرك عينيه قب ــل أن تدخل
أم ــه علي ــه ،وجتث ــوا عل ــى ركبتيه ــا إل ــى ج ــواره وحتن ــي
ظهره ــا علي ــه آخ ــذة وجه ــه الصغي ــر ب ــن كفيه ــا قائلة
ل ــه :ه ــذه ش ــفرتك يا عل ــي أحضره ــا أبوك من الس ــوق
البارح ــة ،البس ــها ،وال تف ــرط فيها يقف علي يستس ــلم
ألم ــه حت ــزم عرض ــه باخلنج ــر )(.)59
ه ــذه احلكاي ــة متث ــل املرحل ــة األول ــى م ــن صناع ــة
الفح ــل ،وم ــن مظاهر الفحولة لبس الش ــفرة ،واحلزام
الت ــي تع ــد مكونـ ـ ًا م ــن مكون ــات الفح ــل ،وله ــا دالالت
متع ــددة مث ــل الش ــجاعة ،والق ــوة ،والق ــدرة ،عل ــى رد
األعداء ،ونرى يف حكاية أخرى اهتمامهم بهيئة الفحل
التي يجب أن ترافقه يف احلل ،والس ــفر (التاجر يس ــأل
ابن ــه أحمد عن جنبيت ــه الصغيرة فيجيبه :تعبت منها
فوضعته ــا فينه ــره قائ ـ ًـا :جنبي ــة اجلم ــال م ــا يحطها
م ــن عرض ــه حتى يع ــود ألهله وي ــردف :البس ــها ال أراك
م ــرة ثانية دونه ــا(.)60

الس ــتر مؤل ــم للضحي ــة ،لكنه ــا تس ــتوعب النس ــق
آالما ال تندمل،
جيداً ،فالكشف سيجعل األلم الواحد ً
كم ــا أن الرج ــل يوج ــد له أل ــف عذر والرج ــل كما حتكم
الثقاف ــة الش ــعبية ال يعيب ــه ش ــيء ،أم ــا امل ــرأة فه ــي وإن
كان ــت ضحي ــة ،فلي ــس له ــا أن تأم ــل يف تفه ــم ،أو تقب ــل
م ــن املجتم ــع لذلك فلي ــس للمرأة الضحي ــة إال ابتالع
دموعه ــا املاحل ــة الت ــي ت ــوازي م ــرارة آالمه ــا املعنوي ــة؛
لكونه ــا واقع ــة حت ــت وط ــأة الظلم من مجتمع بأس ــره.
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وم ــع ترس ــخ ه ــذا النم ــط م ــن اللب ــاس يف العقلي ــة
العربي ــة ،أصبح ــت عالم ــة مميزة للفح ــل ،والت ــي ما إن
يرتديها حتى يكون مسؤو ًال عن كل تصرفاته ،محافظ ًا
عل ــى فحولته التي تفرض عليه القوة ،واألنفة ،وإخفاء
األل ــم حت ــى يأتي الي ــوم املوع ــود ،وهو يوم اخلت ــان الذي
يثب ــت فحول ــة الرجل م ــن عدمها ،فإما أن ينتش ــر خبره
ب ــن القبائ ــل ،وتؤك ــد فحولت ــه ،وإم ــا أن تس ــقط تل ــك
الفحول ــة ،وتق ــول احلكاي ــة( :مت ــر أش ــهر ويح ــاول عل ــي
أن يخ ــرج ش ــوكة يف رجل ــه بش ــفرته ،وأب ــوه يراقب ــه جترح
الش ــفرة ق ــدم عل ــي فيصي ــح م ــن األل ــم ،يص ــرخ أب ــوه يف
وجه ــه الئم ًا :تبك ــي من قطعة صغيرة ،ماذا س ــتفعل يف
ي ــوم اخلت ــان؟ مت ــر األي ــام ويأت ــي دور (عل ــي) يف اخلت ــان،
يقرر علي أن يفعل شيئ ًا جديد ًا يشاور أحد أعمامه عن
رغبته يف حتدي اخلاتن أمام الناس؛ ليثبت أنه األقوى،
واألثب ــت)( )61يف ه ــذه احلكاية ن ــرى املختون علي يحاول
إثبات فحولته بس ــلبها من اآلخرين ،وهنا يتجلى نسق
الفحول ــة مبعن ــى إلغ ــاء فحول ــة اآلخرين ،وتف ــرده بهذه
الفحول ــة ،الت ــي ق ــد تك ــون س ــبب ًا للتم ــرد ،وأخ ــذ حقوق
الن ــاس وإث ــارة املش ــاكل حت ــت نس ــق الفحول ــة ،فتتح ــول
به ــذا املفه ــوم الفحول ــة ،من معنى الرجول ــة التي تأخذ
احل ــق للمظل ــوم ،وتعني املس ــكني ،وتعطف عل ــى األنثى،
والصغي ــر إل ــى فحول ــة حيواني ــة ال تؤم ــن إال مبفه ــوم
القوة ،وال تنفذ إال حكم الغابة ،إن نسق الفحولة الذي
يجع ــل من الرج ــل مصدر فخر ،وش ــرف ألهله ،وقبيلته
يف مقابل األنوثة التي تعد نسق ًا مضاداَ للفحولة ،وقد
جتل ــب العار ،والفضيح ــة لألهل ،والقبيلة ،وتب ــدأ بوادر
الفحول ــة ،أو محاولة صناعة الفح ــل ،يف مرحلة مبكرة
م ــن عم ــر الرج ــل ،ق ــد تك ــون بنهاي ــة مرحل ــة الطفول ــة
املبك ــرة ،أو بداي ــة البل ــوغ ،وتت ــم صناع ــة الفح ــل إم ــا
مبح ــاكاة وال ــده ،أو من خ ــال احلكاي ــات ،واملواقف التي
حتكى على األطفال؛ حملاولة توطني نس ــق الفحولة يف
ذهني ــة الطفل ،وبالتالي فإن انتقال الطفل إلى مرحلة
الفحول ــة يع ــد من مه ــام األب ،هذا األب لي ــس إال صورة
مصغ ــرة م ــن القبيل ــة ،التي تعتب ــر الفحولة أساسـ ـ ًا من
أساس ــاتها ،حت ــى حتق ــق الغاي ــة م ــن صناع ــة الفح ــول
األف ــراد ،والت ــي تع ــد فحول ــة للقبيل ــة الت ــي تعم ــل على
الس ــيطرة ،أو إلغ ــاء القبائ ــل األخرى.

خامتة الدراسة:
احلكاي ــة الش ــعبية متث ــل ذاك ــرة األم ــة ،ومخزونه ــا
الثقايف ،بكل ماحتمله من قيم ،وعادات متتاز بالعراقة،
واألصـ ــال ـ ــة النـ ـ ــابعة م ــن روح ذل ــك الع ـ ــصر مبظاه ـ ــره
املختلف ــة ،وبأنس ــاقه املتنوع ــة ،الت ــي فرضتها وش ــكلتها
الذاكرة اجلمعية ،ووصلتنا مشافهة عن طريق األجيال،
وم ــن خ ــال نظ ــري إلى ه ــذه احلكاي ــات مبنظ ــار النقد
الثق ــايف؛ خرج ــت بالنتائ ــج اآلتية:
 .1احلكاي ــة مخ ــزون اجتماع ــي نس ــتطيع م ــن خ ــال
قـ ـ ــراءتها ق ـ ـ ــراءة ثقــاف ـ ـ ــية ،استكش ــاف الك ـ ــثير م ــن
األنس ــاق املضـ ـ ــمرة الــراسخ ـ ــة يف الـ ــعقل الـالواعـ ــي
اجلمعي ،الذي يتحكم يف س ــلوك الفرد ،واجلماعة
املنتم ــن إل ــى بيئ ــة واحدة.
 .2معظم احلكايات قد تبدو متقاربة يف شكلها الثقايف،
واالجتماعي لكنها تختلف بحس ــب الف ــرد ،وحالته
النفس ــية ،والس ــياق بل واملوقف الذي حكيت فيه.
 .3تعددت األنساق املضمرة داخل هذه احلكايات ،فمنها
ما يكون يف مواجهة اآلخر ،مثل :الس ــلب ،واالنتقام،
واخليانة ،والقبيلة ،ومنها ما يكون نس ــق ًا مس ــيطر ًا
عل ــى اإلنس ــان ذات ــه مث ــل :الس ــتر ،والفحول ــة ،وكلها
تعب ــر ع ــن مخ ــزون مل ــيء بالع ــادات ،والتقاليد التي
تس ــيطر على حي ــاة الفرد وكي ــان اجلماعة .
 .4الش ــخصيات تب ــدو ثابت ــة يف معظ ــم احلكايات ،لكن
وظائفه ــا تختلف بني حكاي ــة وأخرى.
 .5إن نس ــق الفحولة من األنس ــاق املس ــيطرة ،التي يتم
ترس ــيخها ،وصناعتها عب ــر األجيال لتكمل فحولة
العائل ــة ،ومن ث ــم فحولة القبيلة.
 .6يس ــيطر نس ــق الستر على أفراد املجتمع ،وخصوص ًا
إذا تعل ــق األم ــر بامل ــرأة ،هروبـ ـ ًا من س ــياط النقد يف
مقاب ــل الرجل الذي أم ــن العقوبة.
وختاما فإن األدب الشعبي يحمل بني طياته الكثير
من األنس ــاق الثقافية املضمرة ،وليس ــت احلكاية إال فنا
م ــن هذه الفنون ،التي نقلتها لنا األجيال.
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 األنص ــاري (يوس ــف عب ــد اهلل) أم الق ــرى /النق ــد الثق ــايفوأس ــئلة املتلق ــي .2008-1429
 الدرر السنية املوسوعة احلديثية «مرجع علمي موثوق» -ويكيبيديا املوسوعة احلرة

املصادر واملراجع:

 القرآن الكرمي النيس ــابوري (مس ــلم ب ــن احلج ــاج أب ــو احلس ــن القش ــيري/صحيح مس ــلم /دار إحياء التراث العربي/بيروت حتقيق
محم ــد ف ــؤاد /ج/4بدون.
أو ًال :املصادر
 مغاوي (علي) حكايات ش ــعبية /فهرس ــة مكتبة امللك فهدالوطني ــة /ج ــدة ط. 2010/1431 /1/
الصور:
ثاني ًا :املراجع
 بعل ــي (حفن ــاوي) مدخ ــل يف نظرية النقد الثق ــايف املقارن1. http://2.bp.blogspot.com/_0k5OG37L8H /ال ــدار العربية للعل ــوم ناش ــرون/اجلزائر /ط 2007/1
M/TMVKgwWTaVI/AAAAAAAAAwQ /
العربية
 احلجي ــان (ناصر) الش ــخصية يف قص ــص األمثال_hcLDwrncf4Q/s1600/erzaehler_farbe
«دراسة يف األنساق الثقافية للشخصية العربية» /النادي
بتص ــرف freic_sm.jpg
األدب ــي بالرياض /املركز الثق ــايف العربي /ط. 2009/1
2. https://konekrusoskronos.files.wordpress.
 ال ــرازي (محم ــد ب ــن أب ــي بك ــر ب ــن عب ــد الق ــادر) /مخت ــار com/201210//arabian-nights_thumb.الصح ــاح  /مكتب ــة لبن ــان  /بي ــروت  /ط.2007
jpg?w=1006&h=812
 الرباع ــي (عب ــد الق ــادر) حت ــوالت النق ــد الثق ــايف /دار جرير 3 . https://upload.wikimedia.org/wikipedia/للنش ــر والتوزيع/عم ــان /ط. 2007/1428
commons/444//Ali-Baba.jpg
 الرويل ــي (ميج ــان) و البازع ــي (س ــعد) /دليل الناق ــد األدبي/املرك ــز الثق ــايف العرب ــي /ال ــدار البيض ــاء  /املغ ــرب /
ط.2007/5/
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احملموالت الثقافية والقيم ّيـــة (التراثية واملجتمعية)
يف رواية زناب

(منوذج مقاربة توظيف الثقافة الشعبية يف الرواية البحرينية)

د .حسني علي يحيى
باحث من البحرين

تتأســس أولــى عتبــات النـ ّـص الروائــي « َزنــاب» للكاتبــة ربــاب النجــار ،واملتمثلــة فــي غــاف الروايــة ،علــى بنيــة جناســية
حميميــا بــن شــخصية الكاتبــة «ربــاب» ودالالت احلضــور املك ّثــف ل ــلشخصية احملوريــة فــي املــن
تســتبطن صياغتهــا تعال ًقــا
ًّ
الروا ّئي «زينب /زناب» على نحو وجدا ِّني ،يشــي بخصوصية هذا االشــتقاق في حياة الكاتبة الشــخصية واالجتماعية،
بصفتهــا شــاهدا علــى العديــد مــن التحــوالت االجتماعيــة والقيميــة التــي اكتســت صبغــة تراثيــة فــي املجتمــع البحرينــي بحكــم
انتمائها إلى فترة الستينيات والسبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن املاضي؛ إلى درجة ميكن اإلفصاح عنها (مج ــازيًّا)
باشـتياق «زينب /زناب» ا ّلشجر  -االسم العتيق الذي لم يفارق بعد مسمع ثقافة الذاكرة البحرينية التقليدية ولسانها -إلى
ُحنـ ّـو بــوح «ربــاب» املطــر! االســم الــذي ال يقــل حضــورا فــي وجــدان تلــك الثقافــة ،وهــو مــا ميكــن اســتقراؤه (ســيميا َ ًّئيا ) فــي
اســتحضار مالمــح ذاكــرة املــكان والزمــان الشــعبية فــي تصميــم لوحــة غــاف الرواية.
46

العدد  34أدب شعبي

وباالنتق ــال إلى العتب ــة الثانية من النص الروائي،
والت ــي تتخذ م ــن الـ«تنويه» عنوانا لولوج فضاء «زينب»
حتيلنا الكاتبة إلى مجموعة من اإلش ــارات التاريخية
الروائي،
 االجتماعي ــة الت ــي تفصح ع ــن طبيعة امل ــنّ
ّمكاني) والتي تستحضر دور أبيها وخالها
يف بعده (الز
ّ
(بتحقيق سيرورة إنتاجه ،متصال بإحلاح ابنتها «آالء»
عليه ــا إلمتام ــه) وه ــو م ــا يقودن ــا إل ــى اس ــتنتاج س ــعي
الكاتب ــة إبداع ًّي ــا إل ــى حتقي ــق ق ــدر م ــن التواص ــل ب ــن
األجيال ،ش ــكلت فيه حضور ش ــخصية «زينب» احلامل
األم ــن ملنظومة القيم والعادات والتقاليد املجتمعية؛
مل ــوازاة تفاع ــات س ــيرورة التح ــوالت املجتمعي ــة وم ــا
يصاحبه ــا م ــن ميل إلى التثاقف احلضاري اإلنس ــاني،
عبر الزم ــان واملكان.

اس ــتكناه املدل ــوالت االجتماعي ــة القيمي ــة والرمزية
لتوظيف التراث الشعبي يف الرواية البحرينية املعاصرة،
بوصفه ــا فضاء معرف ّيا حام ــا لقيم املجتمع ومعارفه،
وأمن ــاط حيات ــه ،وإح ــدى تقني ــات التثاق ــف والتواص ــل
الفاع ــل عبر األجي ــال يف مجتمع متغ ّير.
َ
مت ّث ــل الدعوة إل ــى اجتراح مقارب ــات حتليل ّية تعنى
برص ــد وحتلي ــل النت ــاج الثق ــايف اإلبداعي ال ــذي حاول
مبدع ــوه يف اخلليج واجلزيرة العربية اس ــتلهام التراث
الش ــعبي؛ م ــع التأكي ــد عل ــى تأثي ــر النقل ــة احلضاري ــة
الت ــي عاش ــتها املنطق ــة  -من ــذ م ــا يق ــارب النصف قرن
 يف أمن ــاط العي ــش« ،مم ــا كان ل ــه أث ــر بلي ــغ يف درج ــةحساس ــية املبدع جت ــاه املتغيرات اجلذري ــة ،وبالتالي يف
مجم ــل النت ــاج الفن ــي وصلت ــه باملاض ــي بصف ــة عام ــة
وبالت ــراث الش ــعبي بصفة خاص ــة»(.)2

ل ــذا ج ــاء امل ــن الروائ ــي لـ«زناب» م ــن خالل صفحة
«اإله ــداء» منفتح ــا يف س ــيرورة إنتاج ــه عل ــى أف ــق
املس ــتقبل املتمث ــل يف «بنات الكاتب ــة وأبنائها» ومتص ًال
ً
انعتاق ــا
بـ«حفيداته ــا وأحفاده ــا» ليش ــكل يف صيرورت ــه
إنسانيا  -ذاتيا من عوالم «زينب» الواقعية التي تصفها
الرواي ــة إل ــى عوال ــم أخ ــرى فن ًّية ،وهو م ــا أحال صفحة
نوعي
«نص
اإله ــداء  -وه ــي العتبة الثالثة للن ــص إلى ّ
ّ
م ــواز اخت ــارت الكاتبة ألفاظه بـ ــقصدية توجيه رس ــالة
إل ــى املعني ــن باإلهداء ..وإحالة املتلق ــي إلى فهم أبعاد
الن ــص الروائ ــي ومدلوالته»(.)1

 .2منهجية الدراسة:
تس ــتند الدراس ــة إل ــى املنهج ــن البني ــوي التكويني
واألنثــروبــولــوجـ ـ ــي فــي مـ ـق ــارب ـ ـ ــة مـ ــوضـوعــة الـبـحــث،
معتمدة فـ ــي تن ـ ــاوله األسلوب التحليـلـ ــي القــائم علــى
النصي لرواية «زن ــاب» من خالل حتليل
اس ــتقراء امل ــن
ّ
متضمناتـهــا ،أف ـق ـيــا وع ـمـودي ــا ،وم ـحــاول ــة استـق ـصــاء
بنيت ـهـا األســلوبــية وتـقــنيات ـهــا الـفـ ـن ـيـ ــة ،واس ـت ـخ ــالص
والس ـمـات ذات الصــبغــة الــزمــانــية
الع ــالئ ــم والـمــظاهر ّ
واملكان ـ ــية ،وم ـ ــا يــرتـبــط ب ـهــا مــن مـ ـق ـ ــوالت ،أو أف ـع ــال،
أوأح ــداث حت ـمــل دالالت مــاديــة ،أو مع ـن ــوي ــة ،أورمــزي ــة،
تفص ــح ع ــن تقني ــات توظي ــف الرواي ــة املخت ــارة التراث
الش ــعبي البحرين ـ ّـي ،وتنب ــىء ع ــن أث ــر ه ــذا التوظي ــف
يف إغن ــاء البنية الس ــردية للم ــن الروائي البحريني يف
إغن ــاء محموالته ــا ،ويف إث ــراء تقني ــات املعاجلة الفنية
لتل ــك احملم ــوالت؛ اس ــتنادا إل ــى الرؤي ــة القائم ــة عل ــى
حتلي ــل مضام ــن العم ــل الروائ ــي بوصف ــه تعبي ــرا عن
احلي ــاة االجتماعية يف متظهراتها اخلارجية ومحاولة
اس ــتكناه مكنوناته ــا القيمي ــة والرمزي ــة ،الت ــي ميك ــن
س ــبرها بالنظ ــر إليها اجتماعي ــا كما يرى(اس ــكاربيت:
 )1987من زاوية تأثراألدب بالدين والعادات والقوانني،
وتأثي ــره فيها(.)3

 .1أهداف الدراسة:
تقـدي ـ ــم من ـ ــوذج حتليلـ ــي استقصــائـ ـ ــي للبحـ ــث يف
مقارب ــة موض ــوع توظي ــف الت ــراث الش ــعبي يف الرواي ــة
البحرينية ،يقـ ـ ــوم ع ـل ـ ــى رصـ ـ ــد احملمـ ـ ــوالت الثقـاف ــية
والقيم ّي ــة (التراثي ــة واملجتمعي ــة) املتضمن ــة يف رواي ــة
«زن ــاب» بوصفه ــا منوذجا إلح ــدى الرواي ــات البحرينية
ـردي مظاهر
الص ــادرة حديث ــا ،والت ــي يعالج متنها الس ـ ّ
التحوالت االجتماعية والقيمية يف املجتمع البحريني
يف حقبت ــي الس ــبعينيات من القرن املاضي ،اس ــتقصاء
أث ــر توظيف احملموالت التراثي ــة االجتماعية يف إغناء
ـردي ،واستخ ـ ــاص أثـ ـ ــره يف تعم ـ ــيق
بنيـ ـ ــة املـ ـ ــن السـ ـ ـ ّ
تقني ــات املعاجل ــة الفني ــة فيه.
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واالجتماعي ــة الت ــي انعق ــد النس ــيج الروائ ــي حوله ــا.
ـردي عل ــى تق ــدمي جرعة
حي ــث تق ــوم بني ــة الن ــص الس ـ ّ
نص ّي ــة متدفق ــة ،ال تخض ــع يف تقس ــيم تكويناته ــا إل ــى
فصول ذات وحدات موضوعية؛ بل إلى محاولة الكاتبة
اإلمس ــاك باخليط الس ــردي الروائ ــي الناظم ملجموعة
القص ،ومتابعة بنية األحداث ،من خالل
من مش ــاهد
ّ
توظـ ـ ــيف تقنـ ـ ــية الومضـ ـ ــة اخلـ ـ ــاطفة «الف ــاش ب ــاك»
وإفس ــاح مس ــاحات مح ــدودة للح ــوار املدع ــم بالس ــرد،
أس ــهمت بتلقائي ــة يف رس ــم مالم ــح محورية ش ــخصية
«زين ـ ـ ـ ــب» وفـ ــاعليـ ـ ـ ــتها ،مب ـ ــوازاة مـ ـ ــامح الشخ ـ ــصيات
احمليط ــة به ــا ،وفاعلية كل منهايف تش ــكّ ل س ــيرورة املنت
الس ــردي ومنائ ــه زمان ّي ــا ومكان ّيا.

 .3البنية الهيكلية لتنظيم محتوى الدراسة:
اس ــتنادا إل ــى أه ــداف الدراس ــة ،ومنهجي ــة مقارب ــة
موضوعه ــا ،ج ــاءت البني ــة الهيكلي ــة لتنظي ــم محتوى
الدراس ــة ،وف ــق أجزائه ــا األربع ــة عل ــى النح ــو اآلت ــي:
 .1الت ـ ـقـنـ ــية النـ ــاظ ـ ــمة ل ـ ـ ــرص ـ ــد الت ـ ــحوالت النف ـ ـ ــسية
ـردي.
واالجتماعي ــة يف فض ــاء املنت الروائي الس ـ ّ
 .2توزي ــع احملم ــوالت الثقافي ــة والقيـ ـ ــم ّية (التراثي ــة
واملجتمع ــية) علـ ـ ــى خـ ــارطــة فــي الـم ـ ــنت ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي
ـردي.
الس ّ
 .3دالل ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ــثال الشعـ ـ ـ ــبية والتع ـ ـ ــبيرات التـ ــراثـ ــية
ـردي.
والت ــرني ـ ـ ــمات ف ـ ــي محـ ـ ــموالت النـ ـ ــص الس ـ ـ ـ ـ ّ

وباس ــتقراء ش ــخصية «زين ــب» ورص ــد فاعليته ــا يف
ـص؛ جن ــد حضوره ــا يتمح ــور ح ــول ثنائي ــة
 .4داللة املعت ـ ـ ــقدات والط ـ ـ ــقوس الشعـ ـ ــبية والـ ــرمـ ـ ـ ــوز فض ــاء الن ـ ّ
والع ــالمـ ـ ــات التــراث ـ ــية يف امل ـ ـ ــن السـ ـ ــردي.
ص ــراع نفس ـ ّـي داخل ــي ،يتجاذب ــه موضوع ًّي ــا معج ــم
ـص القائ ــم عل ــى ثيم ــة (النمط ّية والرتاب ــة والقلق
الق ـ ّ
 .5خالصة الدراسة.
عل ــى الغير) وهو ما يتس ــم ب ــه إيقاع حياة جيل أمهاتنا
 .1 .3التقنية الناظمة لرصد التحوالت النفســـية
القص ،يف مقاب ــل معجم نزوعها إلى االنعتاق
يف زم ــن
ّ
الســـردي:
واالجتماعيـــة في فضاء املنت الروائي
ّ
م ــن النمطي ــة والرتاب ــة اللت ــن متث ــان الس ــمتني
تهيئ ــة لفه ــم متضمن ــات امل ــن الس ــردي يف رواي ــة امل ــالزمتـ ـ ــن ألثــر التحـ ـ ــوالت املجت ــمعية والقيـ ــمية يف
«زن ــاب»؛ وحتلي ــل بنيت ــه الفني ــة ،ومقارب ــة محموالت ــه حياة األف ــراد واجل ــماع ــات ع ــبر املك ــان والزم ــان ،وميـكن
الثقـاف ــية والقي ــم ّية (الت ــراثـ ــية واملجت ــمعية) يل ــزمـ ــنا تب ــن من ــاذج م ــن توات ــر ه ــذا الص ــراع يف حي ــاة «زين ــب»
تـ ــوص ــيف التق ـ ـ ــنيات النـ ــاظ ــمة للت ـ ــحوالت النف ـ ــسية باس ــتقراء متضمن ــات اخلطاط ــة التالي ــة.
بروتريهية لرصد التحوالت النفسية للشخصية احملورية يف فضاء املنت السردي:
خطاطة
ّ

احلقل املعجمي للنزوع إلى االنعتاق

اليومي
احلقل املعجمي للحدث النّمطي
ّ

ل ــن أطب ــخ الي ــوم ش ــيئا للغدا...ل ــو يس ــعها لتخلت عن انه ــت جمي ــع األعم ــال الرتيب ــة املخصص ــة لفت ــرةالصب ــاح ،ع ــدا الطبخ..الطب ــخ ل ــن يعجزه ــا فه ــي تق ــوم به جمي ــع األعم ــال ه ــذا الي ــوم وارتاح ــت قلي ــا ...انفرج ــت
ع ــن طي ــب خاطر..لك ــن ال ي ــزال الصب ــح طوي ــا ،وال وجود أس ــاريرها قلي ًال وانتابها إحس ــاس جميل ،حني تذكرت أنها
ل ــن تطب ــخ( ..الرواي ــة :ص)10
للقيلول ــة يف حياته ــا( ...الرواي ــة :ص )10
التك ــرار س ــيتوقف الي ــوم ...ويكف ــي أن يك ـ ّـف الزم ــن ع ــن تفق ــدت ببصره ــا أث ــاث احلج ــرة ...األوان ــي ...ك ــم عام ــاالتك ــرار ول ــو ملرة واحدة يف الع ــام ،ليجعل املرء ينظر حوله
مض ــى دون اس ــتخدامها؟ عش ــرون ،رمبا أكثر( .الرواي ــة :ص )11
بطريق ــة مغاي ــرة ويش ــعر بالفرح( .الرواي ــة :ص )10
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 خط ــر عل ــى باله ــا أن العال ــم ل ــن يتوق ــف ع ــن احلركة الش ــيء غي ــر اعتي ــادي ،خل ــوة حتض ــر بقس ــوة ...ثم ــةتوط ــؤ ق ــدمي بني عقارب الس ــاعة وأنني املروحة ..إنها أش ــبه ل ــو اس ــتراحت قلي ــا؛ لترخي عض ــات ظهره ــا املتصلبة...
(الروا ي ــة:ص )11
بآل ــة تصدر نغمات رتيب ــة( ..الرواي ــة :ص)12
 امل ــرة األول ــى الت ــي تدخ ــل املاع ــز غرفته ــا «لكنه ــا كافي ــة  ...ال لن أس ــكت بعد اليوم س ــوف أوقف هذه املخلوقةلتشعرهـ ـ ــا بأن قدسية احلجرة قد انتهكت يف غيابها ،وبأن
(ابنته ــا) عند حدها( .الرواية)47 :
تعدي ــا صارخ ــا ط ــال خصوصيته ــا»( .الرواي ــة :ص)35
 «أه ــذه ابنت ــي ..بضع ــة م ــن حلم ــي ودم ــي؟! م ــا الذي ش ــعرت ب ــأن ال رغب ــة لها يف رؤية ابنته ــا ،ليس مطلقااقترفت ــه بحقه ــا كي تبغضتي ..هل تريد أن تفس ــد بهجتي
بأحف ــادي؟ ..آآآه لي ــت األرض انش ــقت وابتلعتن ــي قب ــل أن ولك ــن اليوم عل ــى األقل( .الرواي ــة :ص)54
اس ــمع ملي ــاء تتلفظ به ــذا ال ــكالم»( .الرواي ــة :ص)48
 «ل ــن تس ــتطيع الدني ــا أن تأخ ــذ منه ــا م ــا بق ــي له ــا ،ألن ــه «أول م ــرة يف حياته ــا تنزع ــج من تكتكة الس ــاعة ...مايخصه ــا وحده ــا دون غيرها ،تعض عليه بالنواجذ وتش ــعر
تعدين أعمارنا
ال ــذي تفعلينه بحق الس ــماء ،صرخت به ــاّ ،
بامتن ــان ل ــن تدع ــه يفل ــت منه ــا» ال ــذي بق ــي له ــا ذكرياتها
ع ـ ّـدا؟ انتابته ــا رغبة عارمة يف حتطيمه ــا ،لكنها لم تفعل».
الت ــي كلم ــا بع ــدت يف الزم ــن ،ال يف الذهن ص ــارت أع ّز على
(الرواية :ص )76
قلبه ــان حت ــى املوجعة من ــه»( .الرواي ــة :ص)124
 ه ــل إذا تق ــدم العم ــر بامل ــرء ،يعي ــد ف ــرز اس ــراره م ــن «نظ ــرت إلى ش ــعرها ..تناولت ظفيرتها بيدها وقبلتجديد؟ ويقصي بعضا منها فال تعود أسرارا؟ كتاجر نفدت الش ــيب ،الش ــاهد على طفولتها وصباها وش ــبابها ،وشعرت
بضاعت ــه ولي ــس لدي ــه ما يخش ــى كس ــاده ( .الرواي ــة:ص)137
نحوه بامتن ــان»( .الرواية :ص)139
 «ل ــم تع ــد هده ــدة زين ــب حزين ــة بع ــد مج ــيء زين ــب «ف ــراغ ال ينته ــي أي ــام تل ــو أي ــام كله ــا متش ــابهة ،كم ــاالصغي ــرة ص ــارت الهده ــدات متأل املكان بهج ــة ،كان صوتها
لوكان ــت يوما واح ــدا يتكرر ،لكنها ال تبتغي من الدنيا أكثر
املمتليء فرحا يثير يف ملياء ش ــعورا غامضا ،يتلبس ــها حزن
مما أعطته ــا» (الرواي ــة:ص)124
كلم ــا رأتها س ــعيدة»( .الرواي ــة :ص )155
 «الش ــيء يف دنياه ــا يس ــتحقّ العجل ــة غي ــر الذه ــاب «أش ــاحت وجهه ــا ع ــن امل ــرآة من ــذ زم ــن بعي ــد ..بع ــدأن ازداد ضع ــف البص ــر ترك ــت اس ــتخدامها نهائي ــا ..تأملت للق ــاء األحف ــاد واطف ــال األحف ــاد ...تناولت كي ــس احللوى
م ــن املطب ــخ ،وابس ــت عباءته ــا وخرج ــت»( .الرواي ــة :ص)156
وجهه ــا يف امل ــرآة طوي ــا لق ــد ش ــاخت( .»..الرواي ــة :ص)139
 «حت ــى األي ــام الرتيب ــة الميك ــن أن متك ــث عل ــى حالهاإل ــى األب ــد ،كان ف ــرح زين ــب بضجي ــج األحف ــاد ال يضاهي ــه
أي ف ــرح ،لكن ــه ضجي ــج كاد يتالش ــى ...ص ــار الس ــكون أش ــد
إزعاج ــا( .»...الرواي ــة :ص)150
 باألم ــس القري ــب كان ــت تقل ــق عل ــى األحف ــاد والي ــومص ــارت تضي ــف عل ــى نحو فط ــري أبن ــاء األحفاد إل ــى قائمة
الذي ــن مت ــرض ملرضه ــم وتف ــرح لفرحه ــم( .الرواي ــة :ص )152
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الفرنس ــي «أرنول ــد ف ــان» بتقس ــيمه تلك الطق ــوس إلى
رئيس ــة تتمث ــل يف طقوس االنفص ــال (املوت وما يتصل
وجتم ــع (ال ــزواج وما يتعل ــق به)
ب ــه) وطق ــوس اتص ــال
ّ
وش ــعائر هامش ــية ثانوي ــة (احلم ــل وال ــوالدة والتعميد
واخلتان والطه ــور)(.)4
وه ــو م ــا س ــتركز علي ــه ه ــذه الدراس ــة ،يف محاول ــة
اس ــتقراء توزي ــع خارط ــة احملموالت الثقافي ــة والقيم ّية
ـردي
(التراثي ــة واملجتمعي ــة) يف ثناي ــا املنت الروائي الس ـ ّ
لرواي ــة «زن ــاب» وف ــق تصني ــف بحث ــي يخ ــدم أه ــداف
التحليل املوضوعي ،ويقوم على تبني املقاربة «البنيوية
التكويني ــة» التي تقوم كم ــا يرى (غولدم ــان )1987:على
اعتب ــار أن الش ــكل الروائ ــي ينق ــل احلي ــاة االجتماعي ــة
اليومي ــة للفرد إلى املس ــتوى األدب ــي ،وما ينتج عن ذلك
م ــن تفاع ــات تبادلية  -ق َيم ّية داخل املجتمع نفس ــه(.)5
وفيم ــا يل ــي تفصي ــل بتوزي ــع احملم ــوالت الثقافي ــة
والقيم ّي ــة (التراثي ــة واملجتمعي ــة) عل ــى امل ــن الروائ ــي
الس ــردي ،وفق مس ــتويات تقس ــيماته اخلمس ــة اآلتية:

والقيمية
 .2 .3توزيـــع احملمـــوالت الثقافيـــة
ّ
(التراثيـــة واملجتمعية) علـــى خارطة في املنت
الســـردي:
الروائي
ّ
التصاعدي
بتتب ــع العالق ــة املوضوعي ــة بني اخل ــط
ّ
لش ــخصية «زين ــب» ومس ــاحات من ــاء إطاره ــا الزمان ــي،
واتس ــاع فضائه ــا املكاني ،نس ــتخلص جمل ــة التحوالت
املجتمعي ــة الت ــي عمدت الكاتبة إل ــى تضمينها يف املنت
الروائ ــي ،موظف ــة مجموع ــة م ــن احملم ــوالت الثقافي ــة
والقيمي ــة (التراثي ــة واملجتمعي ــة) املبثوثة يف س ــياقات
نصي ــة متع ــددة لتأصي ــل متضمن ــات البني ــة الس ــردية
وإغنائه ــا تراثيا.

 .1. 2 .3محموالت الزمان واملـــكان التراثية في
فضاء املنت الســـردي :
يف س ــياق هواجس انتظ ــار «زينب» حفيدته ــا «ملياء»
الت ــي تأخ ــرت يف املج ــيء عل ــى موع ــد زيارته ــا اليومي ــة
املعتادة صباح صيف (الثالث والعش ــرين من أغس ــطس
ع ــام  )1965تأخذن ــا الرواية إلى وصف تفاعالت «زينب»
الوجداني ــة ،املتصل ــة بنوس ــتاجليا احلن ــن إل ــى امل ــكان
والزم ــان؛ حي ــث اجل ــو ح ــار لدرج ــة فظيع ــة ،والرطوبة
خانق ــة ،مس ــتحضرة مش ــاعر «زين ــب» املتأرجح ــة الت ــي
متق ــت «الرطوب ــة» بقدر ما «تعش ــق فيه بيته ــا يف األيام
ش ــديدة الرطوب ــة ،إذ تعب ــق تربته برائح ــة تأخذها إلى
أي ــام الصب ــا ،ح ــن كان ــت حت ــت جناح ــي أمه ــا وأبيه ــا»
(الرواي ــة :ص.)9

وبفحـ ـ ــص امل ــدلـ ــوالت الـ ــموضوعية والف ــنية لـتلك
احملموالت ،جند أن الكاتبة وظفت الكثيرمن احملموالت
التراثي ــة يف بن ــاء احلبك ــة القصصي ــة ،لغ ــرض تعميق
احل ــدث الروائ ــي ،وتنامي وتيرة تصاع ــده ،عبر ثنائيتي
الزم ــان وامل ــكان ،وم ــا يتس ــاوق يف تتابعهم ــا روائي ــا م ــن
منظوم ــة املع ــارف ،والع ــادات والتقالي ــد الش ــعبية ،وما
يرتب ــط باس ــتحضارها روائي ــا ،وف ــق التقس ــيم الثنائي
للطق ــوس وش ــعائر العبورالذين اختطهم ــا الفلكلوري

تدخلن ــا زين ــب يف ه ــذا الس ــياق الس ــردي إل ــى مكان
أثي ــر يس ــتحضر حميم ّي ــة خصوصية «حجرته ــا» التي
التتعدى مس ــاحتها «ثالثة أمتار يف أربعة» مس ــتعرضة
يف التفات ــة بصري ــة خاطف ــة ،مواق ــع ترتي ــب املقتني ــات
التراثي ــة األثي ــرة لديه ــا يف ش ــمال وجن ــوب احلج ــرة،
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الغرب إلى الش ــرق ،مع ّرجا بها ش ــماال مبحاذاة البيوت
الت ــي «تق ــع غرب الش ــارع الض ّيق الذي ال يتس ــع عرضه
إال لعبور س ــيارتني مبحاذاة بعضهما» مسترجعة بسرد
حـ ـ َدث اس ــتيقاف «أن ــور» مجن ــون احل ــي له ــا ،وه ــي يف
الطري ــق حلض ــور مخاض ابنتها موق ــع «بقالة امليرزا»
غربي احل ـ ّـي (الرواي ــة  :ص.)17
ويف قل ــب دائ ــرة ُّ
الروائي من
متثالت محموالت املنت
ّ
تقالي ــد اجتماعي ــة وع ــادات س ــتينية أصيل ــة تزخر بها
ذاك ــرة «زين ــب» وم ــن ط ــرز معماري ــة بس ــيطة ،مصاحب ــة
لتل ــك التقاليد ،حتض ــر تقاليد التواص ــل االجتماعي
احلمي ــم ب ــن ابناء ح ــي املخارقة؛ حيث «أب ــواب البيوت
جميعه ــا مش ــرعة عل ــى بعضه ــا ،متالصق ــة دون س ــياج
حوله ــا» وحي ــث «م ــن املأل ــوف انتق ــال احلدي ــث ال ــذي
ي ــدور ب ــن أف ــراد األس ــرة يف فن ــاء البي ــت إل ــى البي ــوت
املج ــاورة وإل ــى الش ــارع ،»..دون أن تغف ــل الكاتب ــة يف هذا
ـردي التأريخ ــي أص ــداء تل ــك احلقب ــة من
الس ــياق الس ـ ّ
القص ،مفس ــحة املج ــال للذاكرة الس ــمعية؛ التي
زم ــن
ّ
يش ــغل حيزه ــا الزمان ــي واملكان ـ ّـي وس ــط ش ــارع املتنبي»
تناه ــي إه ــداءات أغان ــي برنامج م ــا يطلبه املس ــتمعون
إل ــى مس ــامع امل ــارة ،مس ــتحضرة وق ــع ص ــوت ناظ ــم
الغزال ــي  -ال ــذي ميث ــل مكونا غنائيا تراثي ــا يف الذاكرة
البحرينية الس ــتين ّية  -على قلب زينب التي تردد معه
«عاف ــت عيون ــي الن ــوم» فتش ــعر أن ــه يخصه ــا ه ــي به ــذا
الق ــول ،كما يخترق ش ــغاف قلبها صوت ــه إذا قال «معلّم
عل ــى الصدع ــات قلب ــي»! (الرواي ــة :ص.)18

وأس ــفل نافذتها الش ــرقية ،وقبالة النافذة الغربية ،ويف
زواياه ــا وس ــقفها ،كلّ ذل ــك محاول ــة االنش ــغال بذل ــك
ع ــن وط ــأة ص ــداع ش ــديد ينتابه ــا يف اجلان ــب األمي ــن
م ــن ال ــرأس ،ويف ــرض عليه ــا خل ــوة حتض ــر بقس ــوة..
«يتواط ــأ عل ــى متزي ــق س ــكونها ص ــوت عق ــارب س ــاعة
خش ــبية معلق ــة عل ــى اجل ــدار ش ــمال احلج ــرة ،قبال ــة
الس ــرير م ــن جه ــة الرج ــل ،وأن ــن مروح ــة يتداخ ــل
م ــع دندن ــة أغني ــة ص ــوت الس ــهارى لع ــوض الدوخ ــي»..
تأخذه ــا لزم ــن حتاول اس ــتحضاره بعدة أم ــور تربطها
بتذك ــر عم ــر «ملياء» احلفيدة ،لتكتش ــف أنها قد «أمتت
اخلامس ــة من عمرها ومتش ــي يف السادس ــة» مس ــتثيرة
بذل ــك تداعي ــات ذاك ــرة الزم ــان الت ــي أخذته ــا إل ــى ذات
«ي ــوم يف الصي ــف املاض ــي تخلفت فيه ملي ــاء عن املجيء
«مس ــتذكرة» وج ــود مظاه ــرات وفوض ــى يف طرق ــات
املنام ــة ،يف حيه ــم بال ــذات ح ـ ّـي املخارق ــة من ــع وص ــول
ملي ــاء إليه ــا» (الرواي ــة  :ص .)13 - 12
ويف ذروة س ــياق هواجس تأخر «ملياء» يتداعى س ــرد ًيا
ـهد يخت ــزل مفارق ــة التح ــول
إل ــى ذاك ــرة «زين ــب» مش ـ ٌ
احلض ــري ،يف مجتم ــع البحري ــن ،يف منتص ــف حقب ــة
الس ــتينيات م ــن الق ــرن العش ــرين ،مس ــتحضرة حادث ــة
«اصطدام سيارة أمريكية ،بعربة يجرها حمار ،وانقالبها
عل ــى حفيده ــا «أخو ملي ــاء» الذي «صادف م ــروره يف تلك
اللحظ ــة راك َب ــا دراج ــة ..فاصي ــب بكس ــر بلي ــغ يف إحدى
س ــاقيه» مؤرخ ــة به ــذا املش ــهد تزام ــن اجتم ــاع «س ــيارة
وعرب ــة حم ــار ودراج ــة »..مش ــهد ال يتك ــرر كل ي ــوم ت ــازم
اس ــتدعاؤه ومعج ــزة جن ــاة حفيده ــا ال ــذي كان مم ــددا
بالكام ــل حت ــت عرب ــة احلم ــار» (الرواي ــة :ص .)14

الس ـم ـ ــعي الطـ ـ ـ ــروب
ومبـ ــوازاة احلض ـ ـ ــور البصـ ـ ـ ّ
ـري ّ
للمكون ــات التراثي ــة الزماني ــة واملكاني ــة حل ــي املخارق ــة
«العج ــة» ال ــذي
تس ــتحضر الكاتب ــة م ــكان م ــأمت احل ـ ّـي
ّ
أشـ ـ ّرت مبوقعه ش ــرق شارع املتنبي ،مستحضرة يف سياق
ـص انعطاف زينب على ميين ــه ،يف الطريق إلى بيت
الق ـ ّ
ابنتها أم ملياء ،مس ــتبطنة س ــرديات ذكرى حكاية ش ــكوى
إح ــدى اجلارات لزينب «ع ــزوف ابنتها التي ترملت وهي
يف ريع ــان ش ــبابها ع ــن ال ــزواج» وب ــراءة مش ــهد «فتي ــات
صغيرات جلس ــن على األرض يس ـ ّـمعن لبعضهن جدول
الض ــرب بلح ــن جمي ــل» و«حكاي ــة جليل ــة ابن ــة حي ــدر
الراش ــد ،وقص ــة ن ــذر زينب على ابنتها يف حادثة ش ــربها

وباتس ــاع فضاء الس ــرد؛ واس ــتحضار البع ــد الروائي
مايس ــاوق العالق ــة الرابط ــة ب ــن األزمن ــة الداخلي ــة
واخلارجي ــة في ــه ،وه ــو ما ميك ــن حتليله ،وف ــق مرتاض
( )1988وف ــق رؤي ــة سوس ــيولوجية وتاريخية( )6تس ــتتبع
مالحظة كيفية هندس ــة الكاتبة مكان الس ــرد ،وإس ــباغ
ألفته نفس ــيا يف دخيلة زين ــب؛ محددة بذلك حميمية
موق ــع بيته ــا يف فض ــاء بي ــوت «ح ــي املخارق ــة» منفتحا
عل ــى ش ــارع املتنبي ،الذي يتوس ــط احل ـ ّـي ،ويأخذ زينب
يف مس ــار رحلته ــا إل ــى بي ــت ابنته ــا «أم ملي ــاء» م ــن جهة
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البنس ــيان واإلثل ،وإمس ــاك اجلراد والفراش ــات ،وجمع
م ــا يتس ــاقط م ــن النخي ــل يف موس ــم اخل ــال» (الرواي ــة:
ص .)30-29وغيره ــا من محموالت ذكريات لعب الطفولة
يف ذل ــك الزم ــان الذي كانت زين ــب فيه «حتيا طفولتها
وتظن أن الش ــيء يف الدنيا يس ــتحق غير
خ ــارج الزم ــن
ّ
الضح ــك» (الرواي ــة :ص .)31
ّ
ـص يف
وعل ــى نح ــو مف ــارق توغ ــل مش ــهدية الق ـ ّ
اس ــتحضار أف ــق آخ ــر يش ــي بتح ــوالت ذاك ــرة الزم ــان
وامل ــكان ،الت ــي تتب ــدى عل ــى صفحته ــا النقل ــة الزمنية
يف حي ــاة نس ــوة املخارق ــة اللوات ــي «هج ــرن البس ــاتني
والعي ــون؛ بس ــبب إيص ــال املي ــاه للبي ــوت ،فل ــم يع ــدن
بحاجة إلى البس ــاتني والعيون ،من أجل االستحمام أو
غس ــل الثياب »..وقد ش ــكلت هذه النقلة من وجهة نظر
زين ــب «لطم ــة» أجلأته ــا «إلى اتخاذ س ــطح بيتها مال َذا
مينحه ــا ش ــعورا بالتحـ ـ ّرر م ــن احليطان األربع ــة» تنظر
م ــن جه ــة الش ــمال إلى البح ــر ،ومن جهة الش ــرق ترمي
ببصره ــا إل ــى البعي ــد ،حي ــث ال أبني ــة مغب ــرة تعت ــرض
األف ــق وهن ــا تتس ــاءل الكاتب ــة بحس ــرة عل ــى لس ــان
«زين ــب» :ه ــل م ــن لطم ــة أس ــوأ م ــن أن يغ ــدو اإلنس ــان
س ــجينًا؟ مختتم ــة مش ــهد التحـ ـ ّول االجتماع ـ ّـي وم ــا
صحب ــه م ــن تغي ــرات تراجيدي ــة مس ــت ع ــادات الن ــاس
وتقالي ــد معيش ــتهم ،على لس ــان ح ــال زينب ،الش ــاهدة
عل ــى حت ــوالت ذلك الزمان قائلة« :صار الناس ينفقون
الكثي ــر م ــن األم ــوال عل ــى تزي ــن س ــجونهم ،وه ــم
يحس ــبونها بيوت ــا يس ــكنون إليه ــا» (الرواي ــة :ص.)42

الكيروس ــن» (الرواي ــة :ص )19مهيئ ــة بذل ــك إل ــى اس ــتدعاء
ب ــوح «زينب» مبكنوناتها إثر ه ــزة وجدانية عميقة ،هدت
كيانها ،بس ــبب تهكّ م أختها الوس ــطى بعباءتها القدمية
أم ــام اجلي ــران س ــاعة دخوله ــا بيت ابنتها عن ــد والدتها؛
وق ــد ضاع ــف ذلك اس ــتقبال االبن ــة «بنبرة آم ــرة ..تبعث
عل ــى الك ــدر ،دون أن تتي ــح له ــا مج ــاال حلم ــل حفيدتها
املول ــودة للت ــو( »..الرواي ــة :ص.)29-19
حتوالت أفق فضاء املنت السردي ..بني زمنني:
ّ
بتوال ــي أح ــداث امل ــن الروائي وتتابعه ــا ،ينفتح أفق
فض ــاء الس ــرد يف طري ــق ع ــودة زينب املثقل ــة بهموم يوم
والدة ابنتهاعل ــى مش ــهد «فتيات صغي ــرات حملن طائرة
حتل ــق يف الس ــماء ،وه ـ ّـن ي ــرددن أهزوج ــة بريئ ــة م ــن
ـتيني» الح ــت له ــا عل ــى إث ــره
أهازي ــج ذل ــك الزم ــن الس ـ ّ
طفولته ــا الت ــي تس ــترجعها الكاتب ــة بتقني ــة الوم ــض
اخلاط ــف (الفالش باك)  -حيث «كان النس ــوة يغس ــلن
الثي ــاب يف العي ــون وس ــط البس ــاتني واخلض ــرة»؛ وأمها
تأخذه ــا م ــع أختيه ــا ،ليله ــن م ــع صويحباته ــن يف
«الس ــيبان يجلس ــن عل ــى الط ــرف وأرجله ــن تتدل ــى يف
املاء» أويلعنب «لعبة اللقفة» أو «والتس ــلي بأوراق ش ــجر

ـردي،
ويف ثناي ــا انفت ــاح فض ــاء امل ــن الروائ ــي الس ـ ّ
واتس ــاع أفق التحوالت فيه بني زمنني تتبدى مش ــهدية
فض ــاء احتف ــاء زين ــب مبش ــاركة حفيدته ــا ملي ــاء إطعام
احلم ــام واالس ــتمتاع مبنظ ــره وه ــو يهب ــط ملتقط ــا
احلب ــوب ليح ــول «س ــطح البي ــت األج ــرد إل ــى م ــكان
ـص
ت ــدب في ــه احلي ــاة» متخ ــذة من ــه زين ــب فض ــاء لق ـ ّ
«خراف ــة للحفي ــدة س ــمعتها اجل ــدة ع ــن عمته ــا» عل ــى
إيق ــاع هدي ــل احلم ــام أو تعليمه ــا بع ــض دروس احلي ــاة
وخالصة جتارب اجلدة ،التي يوحي بها مش ــهد «تنازع
حمامت ــن عل ــى قطعة خبز صغيرة أوحبة ش ــعير ،رغم
امتالء الس ــطح بفتات اخلبز أو الش ــعير» (الرواية :ص.)44
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كي ــف تك ــون جنومه ــم أكث ــر ع ــددا وتألقا م ــن جنومنا؟
وب ــن «مج ــرى نه ــر ..ومنح ــدر ..وش ــجيرات وصخ ــور
وأرض موحل ــة اعت ــرض طريق ــا إل ــى مدخ ــل الكهف»..
حت ــى ع ــا نداؤه ــا حتت رهبة الس ــماء ياذئ ــاب اخرجي
ياذئ ــاب اخرج ــي ،مس ــتذكرة م ــا كان ــت ت ــردده كل ليل ــة
ح ــن «مت ــد الذئ ــاب صوته ــا بالع ــواء ..هذا أح ــق منزل
بالت ــرك ..الذئ ــب يع ــوي والغ ــراب يبك ــي ،ولكن الش ــيء
غي ــر الس ــكون» (الرواي ــة :ص.)134

وحتـ ــت ه ــذا السـ ـ ــطح تت ـ ــبدى ح ـجـ ـ ــرة زي ـنـ ــب ال ـ ـ ــتي
بحريني
بيت
جزءا حميما م ــن ٍ
متث ــل يف فضاء الس ــرد ً
ّ
ذي ط ــراز عتي ــق ،ورث ــت من ــه ع ــن والدها بعد تقس ــيمه
حصته ــا مضاف ــا إليها نصف حصة أخيه ــا ،إال أنه كما
تصف ــه « ...ل ــم يتغي ــر في ــه ش ــيء ،كان ــت قبت ــه الس ــماء
وبقيت قبته الس ــماء» (الرواي ــة :ص.)37
لق ــد ش ــكلت ه ــذه احلج ــرة موئ ــل حن ــن لذكري ــات
زين ــب مع أمه ـ ــا ،ومكنزا ثريـ ـ ــا ملقتني ــات جميلة ورثتها
ع ـ ــن أبويهـ ــا وزوجه ـ ــا «أكـ ـ ــرم» وأصبح ـ ــت حت ـ ــت طـائــلة
حتوالت الزمن م ـ ــاذا آمن ـ ــا ألحزانه ـ ــا ،وفضاء لسـ ـ ــرد
حكاي ـ ـ ــات الترحـ ـ ــال واحلن ـ ـ ــن والفـق ـ ــد ،املمتـ ـ ــدة ع ــبر
الزمان واملكان على مس ــمع «ملياء» حفيدتها .لذا تبدو
ه ــذه احلج ــرة «موضوعي ــا» مبثاب ــة م ــا ميك ــن أن نطلق
عليه ،حس ــب باش ــار ( )1984مكانًا يتيح استعادة ألفة
املاض ــي ،داخل البيت القدمي ،واس ــتقطابها ،وتكثيفها،
والدف ــاع عنها(.)7

وتتعاض ــد خرافي ــة امل ــكان م ــع غرائبية احل ــدث الذي
أفضى يف النهاية إلى ...عواء الذئاب بصوت حزين كأنها
محدق ــة يف زين ــب ،لكنه ــا ل ــم تتحرك م ــن مكانها،
تن ــوح ّ
رث ــاء كما تص ــورت زينب «بحالها ومتأملة ألملها ،تواس ــيني
وتصبرن ــي ،لم تكن تنوي مهاجمت ــي» (الرواي ــة :ص.)135
ويف سياق تساؤل ملياء حول غرائبية املكان وخرافيته
«ه ــل كان ــت بالده ــم جميل ــة؟» يأتيه ــا الس ــرد مختص ــرا
اإلجاب ــة عل ــى لس ــان زين ــب «بالده ــم قطع ــة م ــن اجلن ــة
أسقطت على األرض!» (الرواية :ص« )137قلت يف نفسي وأنا
يف القط ــار :لق ــد أراني اهلل اجلنة يف الدنيا قبل اآلخرة..
جبال عظيمة يس ــمونها زاجروس ،بالغة الشموخ تبعث
الرهبة يف النفس..كنا كلما صعدنا أكثر صار الس ــحاب
أس ــفل من ــا ،نح ــن يف األعل ــى والس ــحاب يف األس ــفل،
تصوري ،كانت رحلة ش ــاقة لم تخل من مخاطر ،ولكنها
أجم ــل ما فعلته يف حيات ــي» (الرواي ــة :ص.)146

باس ــتقراء املدل ــول احلكائ ــي لتس ــاؤل زين ــب « كيف
يك ــون الهب ــوط إل ــى األرض أجم ــل م ــن الصع ــود إل ــى
الس ــماء؟!» ميكنن ــا اس ــتقصاء العالق ــة املتغي ــرة ب ــن
األماك ــن املغلق ــة واملفتوح ــة يف النص ــوص األدبي ــة،
فهم ــا للكيفي ــة
والت ــي متنحن ــا وف ــق كوب ــام (ً )2014
الت ــي به ــا يصـ ـ ّور الروائ ــي األماك ــن ،وم ــا ينط ــوي عليه
ه ــذا التصوي ــر من منظ ــورات أنثروبولوجي ــة أو ذهنية،
حتيلن ــا إل ــى بح ــث مفهوم ــي امل ــكان احلمي ــم وامل ــكان
اخل ــرايف(« )8وه ــو م ــا تنقلن ــا إلي ــه الرواي ــة يف س ــردية
خراف ــة امل ــكان املمت ــد يف ذاك ــرة زين ــب الت ــي بـ ـ ّرح به ــا
احلن ــن م ــن ش ــمال الع ــراق إل ــى دياره ــا «البحري ــن»
متوس ــلة امل ــوت كلّ ليل ــة أن يأتيه ــا قب ــل مطل ــع الفجر»
(الرواي ــة :ص  )131فقص ــدت ذات ليل ــة ش ــديدة الب ــرد كهف ــا
يف أعال ــي اجلب ــال تس ــكنه الذئ ــاب ،ت ــراءت له ــا خرافية
املكان يف طريقها إليه ،حيث الس ــماء يف غاية الصفاء،
والنج ــوم ش ــديدة التأل ــق والوض ــوح ،كان عدده ــا كبيرا
ج ــدا« ،ل ــم أر يف حيات ــي ق ــط ع ــددا هائ ــا م ــن النج ــوم
كال ــذي رأيته تلك الليلة ،كانت متراكبة فوق بعضها...
حتى ال أكاد أرى مساحة صغيرة يف السماء خالية من
النجوم »..فتس ــاءلت يف نفس ــي أليست السماء واحدة؟

وفـ ــي سيــاق س ــرديـ ــات ع ـ ـ ــرض مكـ ــونـ ــات «خـ ــراف ــية
امل ــكان» يس ــتحضر امل ــن الروائ ــي ميثولوجي ــا لوح ــات
مش ــبعة بط ــرز اجتماعي ــة ثرية ملش ــهديات تن ــوع عادات
الك ــرد وتقاليده ــم املمت ــدة مكاني ــا ب ــن «خانق ــن» يف
الع ــراق و«قري ــة كيلوند» يف إيران ،وهي لوحات تكتس ــب
روعته ــا م ــن مرأى اجلبال املكس ــوة بالثل ــج ،وعبق زهور
اخلزام ــى ،وانفتاح س ــاحات الرقص واملوس ــيقا والغناء
عل ــى فض ــاءات تداول املعارف الش ــعبية ،وتقاليد عادات
الترح ــال والعم ــل» (الرواي ــة :ص .)147وغيرذلك مما تكتمل
به خرافية الفضاء االجتماعي للمكان يف الرواية .وهو
م ــا س ــتتناوله الدراس ــة يف اجلزء اخل ــاص مبيثولوجيا
الع ــادات والتقالي ــد يف املجتمعني البحرين ــي والكردي
ـتيني من القرن العش ــرين.
يف العق ــد الس ـ ّ
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املعماريـــة التراثية في محموالت
الطر ُز
.2. 2 .3
ّ
ُ
النص السردي :

راثيـــة وأدوات ال ّزينة
 .3. 2 .3قطـــع األثـــاث التّ ّ
واملالبـــس التقليديـــة فـــي محمـــوالت النص
ا لسر د ّي :

تستحض ـ ــر الرواي ـ ــة يف ثن ــاي ـ ــا السـ ـ ــرد جمـ ـ ــلة مـ ـ ــن
الطرز املعمارية الش ــائعة يف حي املخارقة والتي تش ــكل
جماليات مالمح زمن الس ــرد ،وتكتس ــي بانتمائها إليه
صبغ ــة تراثي ــة ،حي ــث يش ــيع يف فض ــاء الس ــرد الط ــراز
املعم ــاري لتش ــييد بي ــوت العاصم ــة ذات الطبقت ــن،
وال ــذي يتب ــدى من خ ــال تصور الرواي ــة زينب يف بيت
ابنته ــا وه ــي «تصع ــد ع ــدة عتب ــات ،وتلتق ــي بحفيده ــا
ملي ــاء ،الت ــي كان ــت يف ه ــذه األثن ــاء تركض على الس ــلم
نازلة من أعلى( »...الرواية :ص )20كمـ ــا يشـ ـ ــيع است ـ ــخدام
السـ ــتائ ـ ـ ــر خل ــف األب ــواب ،وتزي ــن البي ــوت «باملراي ــا
الس ــادة أو املرس ــوم عليه ــا طواوي ــس» (الرواي ــة :ص.)21

يت ــازم حض ــور قط ــع األث ــاث وأدوات الزين ــة – الت ــي
تشكل جزءا من متثّالت املخزون التراثي يف ذاكرة زينب
 م ــع اس ــتحضارها ذكري ــات عالقته ــا بأبويه ــا وزوجها ،منتحي ــة يف حلظ ــة حميمة جهة اجلن ــوب يف حجرتها،
ّ
متفقّ ــدة ببصره ــا مكون ــات ه ــذا األث ــاث املك ــون م ــن
الس ــاج ورثته عن أمه ــا ،وأبقته يف
ـبي من ّ
«صن ــدوق خش ـ ّ
املكان نفس ــه ..أوان للزينة وأوان لالس ــتخدام ،وشمعدان
فض ــي يتس ــع لش ــمعتني أه ــداه إليه ــا زوجه ــا ..مطحنة
قهوة خشبية سويسرية الصنع ...ساعة حائط خشبية
من الس ــاج معلقة على اجلدار ش ــمال احلج ــرة ،وخزانة
مالب ــس مصنوعة من الس ــاج ...وماكين ــة خياطة ماركة
«س ــنجر» مركون ــة عل ــى طاول ــة خفيضة أس ــفل الس ــاعة
وم ــرآة معلّقة عل ــى الناف ــذة( »...الرواي ــة :ص.)11

ويحض ــر يف توصي ــف الرواي ــة الفض ــاء الداخل ــي
«للبي ــت الع ــود» قب ــل تقس ــيمه ب ــن الورثة س ــمة املعمار
التـق ـل ـي ـ ــدي لــلب ــيوت آن ـ ــذاك والـمتـ ـ ــمثل فـي «إحــاطــة
()9
احلج ــرات ب ــه من أربع اجلهات ،مع اإلش ــارة إلى فناء
()10
و«جباي ــة
يتوس ــطه »...تترب ــع في ــه «نخل ــة وحي ــدة» َ
لغسـ ــل األوان ـ ــي والثـ ــياب ،وس ـ ـ ّلـ ــم خشـ ــبي يـ ــؤدي إل ـ ــى
السـ ــطح» (الرواي ــة :ص.)37 - 36

أم ــا أدوات الزين ــة فيتزام ــن حضورها يف س ــياق املنت
الس ــردي م ــع اس ــتحضار زين ــب كوام ــن لوعة فق ــد أمها،
يف حلظ ــة ضي ــق نفس ـ ّـي ،جتي ــل عل ــى إث ــره بصره ــا يف
حجرته ــا؛ فتق ــع عيناه ــا على صن ــدوق أمه ــا احلديدي
حت ــت الس ــرير «تخرج مقتنيات ــه بعناية ،كما ل ــو كان كل
ش ــيء قابال للكس ــر ،تتمع ــن يف كلّ قطعة ،إح ــرام احلج،
ق ــرآن ،خنج ــر أبيه ــا ال ــذي ورث ــه م ــن أبي ــه ،س ــبحة م ــن
عقي ــق ميان ـ ّـي تع ــود لزوجه ــا نس ــيها يف البحري ــن قب ــل
س ــفرهم ،زجاجة عطر فارغة أهداها إليها زوجها ،صور
ش ــخصية وعائلي ــة قدمية يف كيس من قرط ــاس ،إحدى
ص ــور لزوجه ــا مطبوعة على منديل قطن ـ ّـي فعل الزمن
فيه فعلته ،نسخته السالبة مصنوعة من زجاج تعرض
للكس ــر وحت ــول إل ــى ع ــدة قط ــع ،ش ــموع عس ــلية الل ــون
صنعها زوجها ،باقة يابسة من زهور اخلزامى موضوعة
يف علب ــة قصدي ــر ..حتمل رائحة خفيف ــة كأنها آتية من
بعي ــد ..أغمضت عينيه ــا كي ترى أكرم بوضوح أكبر ،وهو
يناوله ــا ه ــذه الباقة س ــاعة ال ــوداع» (الرواي ــة :ص .)53-52

ويلف ــت يف ثناي ــا الس ــرد تعاط ــي املعم ــاريف ذل ــك
ـتيني م ــع ف ــن النح ــت عل ــى األب ــواب ،الذي
الزم ــن الس ـ ّ
تس ــتحضر الرواي ــة منوذج ــا ل ــه يف «النق ــوش املنحوت ــة
عل ــى مصراع ــي ب ــاب بي ــت «زين ــب» عل ــى ش ــكل «طي ــور
مح ّلق ــة متداخل ــة األجنح ــة» تتخ ــذ منه ــا ملي ــاء يف كل
م ــرة ت ــزور البي ــت موضوع ــا للع ـ ّـد ،م ــن األس ــفل إل ــى
األعل ــى وبالعك ــس؛ للتحقّ ــق م ــن أن مجموعه ــا يف كلّ
«صفْ َق ــة»( )11م ــن الب ــاب عش ــرة طي ــور» (الرواي ــة :ص.)97
ُ
وعلي ــه ميك ــن االس ــتنتاج أنّ مت ّث ــل حتـ ـ ّوالت الزّمان
وامل ــكان يف فض ــاء امل ــن الس ــردي ،واس ــتحضار ّ
الط ــرز
املعماري ــة التراثي ــة الكامن ــة يف ثناياهم ــا يعك ــس كم ــا
ي ــرى خليف ــة (« )2009جوهر االس ــتلهام الذي يش ــحن
املنت ــج اإلبداع ــي بطاق ــة خيالي ــة هائل ــة متن ــح املنت ــج
حري ــة هندس ــة األمكن ــة وتش ــكيل األزمن ــة املتس ــقة مع
ـعبي»(.)12
منط ــق امل ــوروث الش ـ ّ

ويستحضر السرد خصوصية مالبس املرأة التقليدية،
م ــن خ ــال وص ــف الرواي ــة خ ــروج زينب إلى بي ــت ابنتها
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مرتدي ــة «امللف ــع ..والعب ــاءة ..والعمام ــة التق ــاء ح ــر
الش ــمس ،ومنتعل ــة امل ــداس» (الرواي ــة :ص )16وذل ــك مب ــوازاة
م ــا يذكره النس ــوة «الثرث ــارات» يف مع ــرض حديثهن عن
الستيني،
القص
«األقمشة اجلديدة يف األسواق ،يف زمن
ّ
ّ
أقمش ــة فيه ــا أه ــداب زري متدلي ــة ،يس ــمونها بحس ــب
ألوانها ش ــعر شادية وشعر صباح وما ش ــابه» (الرواية :ص)27
كم ــا تورد الكاتبة يف س ــياق وصفها حملتوي ــات الصندوق
ال ــذي ورثت ــه «زين ــب ع ــن أمه ــا» ول ــم يحرك ــه أبوه ــا م ــن
مكان ــه «محتويات ــه م ــن مالب ــس أمه ــا الفاخ ــرة الت ــي
تلبس ــها يف األع ــراس واملوالي ــد» (الرواي ــة :ص.)38

ـزءا م ــن حياتها اليومي ــة ،على
به ــا زين ــب وأصبحت ج ـ ً
م ــدى خمس ــة عش ــر عام ــا ،باإلضاف ــة إلى عناي ــة زينب
عل ــى ع ــادة الكثيرين من أهل البحرين «بتربية احلمام
عل ــى س ــطح البيت».
ويلتفت املنت الس ــردي يف س ــياق اس ــتحضاره عالقة
األج ــداد بالزم ــان واملكان إلى عادة توقي ــت النهار باملدة
الواقع ــة ب ــن ش ــروق الش ــمس وأذان الظه ــر ،وه ــو م ــا
حت ــدد ب ــه زين ــب يف الرواي ــة زم ــن االنته ــاء م ــن أعب ــاء
بيته ــا الصباحي ــة قب ــل أذان الظه ــر (الرواي ــة :ص .)10وإلى
االس ــتعانة باجله ــات األرب ــع يف حتدي ــد أمكن ــة تواج ــد
األش ــياء يف حجرته ــا «الس ــرير يف زاوي ــة احلج ــرو م ــن
جه ــة اجلن ــوب ..الصن ــدوق اخلش ــبي اس ــفل الناف ــذة
ش ــرق احلجرة ،والساعة اخلش ــبية املعلقة على اجلدار
ش ــمال احلج ــرة» (الرواي ــة :ص.)11

وتردف الرواية اس ــتحضار مالبس زينب التقليدية
بذك ــر حل ّيهـ ـ ّا التي أوفت بها نذرا لتع ــايف ابنتها أم ملياء
م ــن حادث ــة «ش ــرب الكيروس ــن ..باعت الذه ــب كله ،لم
()13
حتتفظ بش ــيء ،ال بقالدة ،والبخامت ،حتى اخلزامة
انتزعتها من أنفها وباعته ــا» (الرواية :ص.)29

كما اس ــتعانت الرواية ،على عادة األجداد ،بتحديد
وجه ــة حرك ــة زين ــب اليومي ــة يف حي املخارق ــة ،بجهتي
الش ــرق والغ ــرب م ــن ش ــارع املتنب ــي ،جيئ ــة وذهاب ــا،
مس ــتحضرة معال ــم الرحلة ببقال ــة املي ــرزا غر ًبا ومأمت
ويعد ذاك اس ــتحضا ًرا ملع ــارف األجداد
«العجة» ش ــرقاّ .
يف حتدي ــد عالقته ــم باألمكن ــة واألزمن ــة ،يف زم ــن تكاد
تتالش ــى يف أذه ــان أبن ــاء األجي ــال الالحق ــة مث ــل ه ــذه
املعارف اجلغرافية املكانية والزمانية التي كان التفكير
الش ــعبي يتمثلها بالس ــليقة.

ويلفت يف س ــياق س ــرد آث ــار التح ــوالت االجتماعية
الت ــي ش ــهدها حي املخارق ــة يف بداية عقد الثمانينيات
م ــن الق ــرن العش ــرين ،حض ــور اجل ــورب النس ــائي كرمز
لاللت ــزام الدين ــي للم ــرأة ،وهو ما ج ــال يف خاطر زينب
جميعا مؤمنني ،لم يكن لبس
بش ــأنه «يف ما مضى كنا
ً
اجل ــورب من عالمات اإلميان ،ولم تتّهم إحدى النس ــوة
الالت ــي اليضع ــن ملفع ــا عل ــى ال ــرأس بق ّل ــة اإلمي ــان»
«حدثتن ــي عمت ــي أن
مخاطب ــة جارته ــا يع ــدة بالق ــولّ :
لف امللفع حول
حكمن ّ
النس ــوة كن يف أيام ش ــبابها ،ال ُي ِ
رؤوس ــهن ،وال يحج ــن وجوهه ــن ع ــن البقّ ــال واخل ّباز،
وأي رج ـ ٍـل آخ ــر يتعام ــل معه ـ ّـن
وبائ ــع امل ــاء الع ــذبّ ،
بص ــورة يومي ــة» (الرواي ــة :ص.)185-184

ول ــم يف ــت الرواي ــة يف س ــياق اس ــتحضار وجداني ــة
الذائق ــة الغنائية العتيقة يف ذاكرة الزمان واملكان التي
حتفظ أصداؤها الس ــتينية إهداءات برنامج ما يطلبه
املس ــتمعون «ال ــذي تبث ــه اإلذاع ــة صباح كل ي ــوم» صوت
ناظ ــم الغزال ــي م ــرددا «عاف ــت عيون ــي الن ــوم» وع ــوض
الس ــهارى (الرواي ــة :ص.)18
الدوخ ــي م ــرددا أغنية «ص ــوت ّ
كما تس ــتحضر الرواية يف س ــياق إي ــراد حادثة والدة
بنت زينب عادة أهالي املخارقة يف االستعانة بـ«الدكتورة
كوش ــي» القابل ــة الهندي ــة لتولي ــد احلوام ــل ،باإلضافة
إل ــى م ــا ي ــورده الس ــياق الس ــردي نفس ــه من اس ــتحضار
مش ــاركة «النس ــوة ،اجل ــارات والقريب ــات اللوات ــي كان
ـن بي ــت االبن ــة س ــاعة مخاضه ــا» (الرواي ــة :ص)19 :
يع ـ ّـج به ـ ّ

 .4. 2 .3العـــادات والتقاليـــد الشـــعبية التراثية
في محمـــوالت املنت الســـردي:
العادات والتقاليد االجتماعية السائدة:
يس ــتحضر امل ــن الروائ ــي مجموع ــة م ــن الع ــادات
والتقالي ــد االجتماعية ،التي ت ــكاد تختفي من حياتنا
املعاص ــرة اليومي ــة يف مجتم ــع البحري ــن ،وم ــن ب ــن
تل ــك العادات التي ش ــغلت حيزا كبيرا يف مس ــاحة املنت
الروائ ــي ع ــادة «تربي ــة املاع ــز» يف البي ــوت ،الت ــي ش ــغفت
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يف مش ــهدية «اس ــتنفار تعلن حالة الطواريء القصوى»
توج ــه النس ــاء إل ــى
وه ــي ع ــادة كان ــت ش ــائعة قب ــل ّ
املستش ــفيات لل ــوالدة.

القم ــاش ،واحملش ــوة بالقطن( )17حي ــث كانت زينب تتقن
نس ــج األس ــل ببعضه؛ فتب ــدو ضفائر دميته ــا أجمل من
بقي ــة الدمى.»..

ول ــم تغف ــل الرواية يف س ــياق انقضاء ح ــدث الوالدة
رس ــم ص ــورة لت ــداول النس ــاء احلاض ــرات فيم ــا بينه ـ ّـن
قص ــص مكره ـ ّـن بأزواجه ـ ّـن ،وتباه ــي إحداه ــن بأنه ـ ّـن
«صويحب ــات يوس ــف» لت ــرد عليه ــا أخرى متس ــائلة «ما
به ـ ّـن صويحب ــات يوس ــف؟» ألس ــن أفضل م ــن الرجال؟
«النس ــوة أحب ــن يوس ــف ،والرجال غاروا من ــه وألقوه يف
غياب ــة اجل ــب» (الرواي ــة :ص )22فيم ــا تص ــف زين ــب بع ــض
أحادي ــث النس ــوة املتعلق ــة بـ«وصف ــات الطبخ ،وش ــكاوى
األزواج ،واستعرض أسماء األقمشة اجلديدة املطروحة
يف الس ــوق بـ«الثرث ــرات التافه ــة» (الرواي ــة :ص.)27:

ويف سـ ـ ــياق احلنـ ـ ــن إلـ ـ ــى زم ــن الع ـ ــيون والبساتــني
تستح ـ ـ ــضر ال ـ ـ ــرواية ذك ـ ـ ــريات م ـ ــاجتـ ـم ـ ــعه زي ـنـ ــب م ــع
ص ــويح ــبات ـ ـه ــا مـ ــما يت ــساق ــط م ــن اخلـ ـ ــالل( )18عـ ـلـ ــى
األرض ،ليصـ ــنعن من ــها قـ ــالدئ ــد( )19ت ــؤكـ ــل إلخ ــواتـ ــهن
الصغ ـ ــيرات( »..الرواي ــة :ص.)30-29
ومما يورده املنت الس ــردي من عادات ش ــعبية حميمة
جتم ــع األه ــل يف ليال ــي الش ــتاء الب ــاردة ح ــول منقل ــة
الفح ــم( )20مب ــا حتمل ــه من ذكري ــات حميمة يذك ــر املنت
الروائ ــي منه ــا «عادة ارتش ــاف الش ــاي «املخ ـ ّـدر» املعد مما
يجمعن ــه النس ــوة م ــن م ــاء املط ــر ،وأكل التم ــر املغموس
بالهردة( )21وحبات الكستناء املشوية( )22وهو سياق تتكرر
مش ــهدية تداوله (الرواية :ص )113-110
مستحضرا دور اجلدة
ً
ـص اخلراف ــات واحل ــزاوي ،والقص ــص
التقلي ــدي يف ق ـ ّ
الوعظي ــة والتعليمية ،ونقل اخلب ــرات احلياتية والق َيم
االجتماعي ــة والس ــلوكات التربوي ــة ب ــن جيل ــي «زين ــب»
اجل ــدة واحلفي ــدة «ملي ــاء» وهي من الع ــادة اجلميلة التي
اس ــتعاضت عنه ــا األجي ــال الالحقة ب ــدور التلفاز.

كم ــا تس ــتحضر الرواي ــة ع ــادة «تنفي ــس» األم ابنتها
يوم ــا ،مركزة على
عل ــى بعد ال ــوالدة على م ــدى أربعني ً
طق ــس عمل الرش ــوفة( )14وإعدادها للس ــكب ،والتقدمي
النفس ــاء ،وزائراتها ،وتوزيعها يف أوعية صغيرة ،مغطاة
بالبي ــض املقل ــي وده ــن البق ــر عل ــى األه ــل واجلي ــران
(الرواي ــة:ص.)58-57
السردي ،يف سياق تذكر زينب حادثة
ويستذكر املنت
ّ
«شرب ابنتها الكيروسني عندما كانت يف الرابعة ،وكادت
متوت ،فنذرت إن سـ ـلّمها اهلل أن تتصدق بذهبها كله يف
س ــبيل اهلل ،وإن بلّغها اهلل يف زواجها أن تتصدق بنصف
مهره ــا؛ فتعاف ــت االبن ــة وأوف ــت زين ــب بالن ــذر ،وباع ــت
الذه ــب كل ــه» (الرواي ــة:ص .)29وتع ـ ّـد «النذور» عادة ش ــائعة،
البحريني.
وال تزال ،يف أوس ــاط املجتمع النس ــوي
ّ

كما تورد الرواية عادات اس ــتقبال أهل املنامة زوارهم
أن «األبواب ال تطرق ،اللهم اإل إذا كان الزائر رجال غري ًبا،
أم ــا إن كان قريب ــا فإن ــه يتنحن ــح ويدخ ــل» (الرواي ــة:ص)60
ويف ه ــذا الس ــياق ت ــورد الرواي ــة إحدى طرائ ــف «احليلة»
الش ــائعة يف مجتم ــع ذل ــك الزم ــان املتمثل ــة يف «حكاي ــة
األرمل ــة املنقب ــة الت ــي طرق ــت ب ــاب بن ــت زين ــب طرق ــا
مدعية أنها أرملة يف
خفيفا ،ودخلت ا قبل أن يؤذن لهاّ ،
الع ــدة ،اضطرته ــا احلاج ــة ألن تدور ب ــن األحياء وتبيع
لتطعم أيتامها» إال أنّ حقيقتها تتكشفت ألطفال احلي
الذي ــن قابلوه ــا بالضحك مرددي ــن «إن الفقي ــرة رجل..
رأوا ش ــاربه وه ــو يرف ــع النق ــاب» (الرواي ــة :ص )82ول ــم متض
س ــوى دقائق حتى وصل اخلبر ع ــن طريق األطفال إلى
البي ــوت املجاورة« .وعلى عادة النس ــاء الالتي جتمعن يف
إحداهن
بي ــت االبن ــة وهن «يكركع ــن» بالضحك ..قال ــت
ّ
معلّقة» «إن نقش احلناء يف كفيها كان عشوائيا ..وكيف
العدة وتض ــع احلنّاء؟!».
تق ــول إنه ــا يف ّ

وم ــن الع ــادات الت ــي ألفه ــا مجتم ــع نس ــاء املخارق ــة،
كم ــا هو س ــائد يف أط ــراف م ــدن البحرين وس ــائر قراها،
خروج «النسوة لغسل الثياب يف العيون ،وسط البساتني
واخلضرة ،ومرافقة الفتيات أمهاتهن ،اللواتي يجلس ــن
عل ــى «الس ــيبان»( )15وأرجله ــن تتدل ــى يف امل ــاء ،أو يلع ــن
«اللقف ــة»( )16او يدغدغ ــن وج ــوه بعضه ــن ب ــاوراق ش ــجر
البنس ــيان ،حي ــث يجمع ــن م ــا يتس ــاقط م ــن أع ــواده يف
فص ــل اخلري ــف لصناعة مخمة من أجل التس ــلية ،ويف
الربيع يضفرن من أعواد األس ــل لدماهن املصنوعة من
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ً
وتأريخ ــا لع ــادة النس ــاء يف الس ــتينيات م ــن الق ــرن
ـهن وتفاض ــل
العش ــرين يف خياط ــة مالبس ــهن بأنفس ـ ّ
الفتي ــات يف إتق ــان ه ــذه امله ــارة ،الت ــي متن ــح إحداه ـ ّـن
رصي ــدا م ــن املقبولي ــة عندم ــا يتق ــدم ش ــاب خلطبتها،
ي ــورد امل ــن الس ــردي كي ــف كانت زين ــب «تخي ــط ثيابها
مباكين ــة خياط ــة ..إال أن ضع ــف البص ــر ال ــذي جعله ــا
غي ــر ق ــادرة عل ــى إدخال خي ــط يف ثقب إب ــرة» اضطرها
إل ــى االس ــتعاضة باملاكين ــة ع ــن اخلياط ــة اليدوي ــة؛
معتم ــدة عل ــى مهارة «ملي ــاء» يف إدخ ــال اخليط يف ثقب
اإلب ــرة ،وم ــده بالطول ال ــذي تفضل ــه وكان ذلك مصدر
فرح ــة للج ــدة فرح ــة (الرواي ــة :ص.)83

واحن ــا بقط ــار الليل واس ــمعنا دق اقهوة وش ــمينا ريحة
هي ــل» ش ــاهدا عل ــى ذل ــك الزم ــن املمت ــدة ذكريات ــه م ــن
«فرض ــة املنام ــة ،قبل إنش ــاء ميناء س ــلمان ،إل ــى باخرة
يف وس ــط البح ــر يرتقونها عبر تس ــلق س ــلمها املصنوع
م ــن احلب ــال ،متخر بهم على م ــدى يومني او ثالثة إلى
البصرة ،مرورا بالكويت وخرمش ــهر وبوشهر» مستذكرة
حلظ ــات اختالط مي ــاه البحر اخلض ــراء املاحلة مبياه
ش ــط الع ــرب البيضاء كالثل ــج العذبة ،التي يس ــتقبلها
الرج ــال بالتكبي ــرات ،وص ــوال إل ــى منطق ــة العش ــار يف
البص ــرة ،واس ــتراحة املس ــافرين يف «خ ــان ماركي ــل» ث ــم
ركوبه ــم القط ــار إلى بغ ــداد ،مرورا مبنطق ــة «احملاويل»
الت ــي يتوقف ــون فيه ــا لش ــراء القيم ــر الط ــازج واجلبنة
واحللي ــب( ...الرواي ــة :ص.)94-92

وم ــن مفارق ــات احل ــوادث املعروف ــة يف س ــتينيات
الق ــرن العش ــرين ،قب ــل دخ ــول أف ــران الغاز ،تس ــتحضر
الرواي ــة حادث ــة انفج ــار موق ــد الكيروس ــن( )23يف عم ــة
زين ــب ..الت ــي هرع ــت إليه ــا «ولفته ــا بلح ــاف ص ــوف
وسحـ ـ ــبتها بعـ ـ ــيدا عـ ـ ــن اللهب ..ف ــتأث ـ ــرت عي ـ ــنا زينب
واحترق ــت أهدابه ــا ،وتش ــوهت العم ــة م ــن ال ــرأس إل ــى
أخم ــص القدم ــن ،لكنه ــا بقي ــت حي ــة ..وتوفي ــت وق ــد
جت ــاوز عمره ــا املائ ــة ع ــام» (الرواي ــة :ص.)84

وم ــن طري ــف املع ــارف املتصل ــة بع ــادات اإلس ــعافات
األولي ــة يف البي ــوت م ــا تورده ــا الرواية ع ــن طريقة نزع
ش ــظايا اللي ــف املعدن ــي( )24العالق ــة بي ــد النس ــاء جراء
عملي ــة جل ــي أواني الطب ــخ« .أخذت زينب إبرة وش ــمعة
وكبريتا ،وملقطا ،ناولتها ملياء ..التي أش ــعلت الش ــمعة
وس ــكبت بع ــض قط ــرات م ــن ش ــمعها عل ــى موض ــع
الش ــظية ،وانتظ ــرت قلي ــا ث ــم أحدث ــت ش ــقّ ا باإلب ــرة
وس ــحبت الش ــظية بامللق ــط( »...الرواي ــة :ص.)98

كما تستحضر الرواية يف سياق السرد حدث دخول
التلفاز يف مطلع سبعينيات القرن املاضي ،إلى البيوت؛
بوصف ــه أح ــد مظاه ــر التح ــوالت االجتماعي ــة ،حي ــث
ف ــرض حض ــوره أم ــام أحف ــاد زين ــب وأطف ــال جيرانه ــم
الذي ــن ال تلف ــاز لديه ــم ،ليك ــون بدي ــا موضوعي ــا ع ــن
ح ــزاوي اجل ــدة ،الت ــي «تراه ــم هك ــذا الح ــس له ــم وال
حس ــيس ،عيونهم مس ــمرة على الشاش ــة »...فتس ــتذكر
يف داخله ــا لعبهم وإثارتهم الضجيج لتردد مع نفس ــها
«جرع ــة ضجي ــج م ــن أطفال تبع ــث احلياة يف اجلس ــد»
(الرواي ــة :ص.)87

ـص
ومم ــا ت ــورده الرواي ــة يف س ــرد حكاي ــات زم ــن الق ـ ّ
اس ــتعانة اجل ــدات غي ــر املتعلم ــات بحفيداته ــن لقراءة
كت ــب القص ــص واألدعي ــة والزي ــارات عليه ــن ،واتخ ــاذ
أزمن ــة خاص ــة «مث ــل موس ــم احل ــج» وتخصي ــص أمكنة
خاص ــة يف بيوته ــن ،ألداء ه ــذا الطق ــس املع ــر ّ
يف (الرواية:
ص« .)109-108كم ــا تس ــتحضر الرواي ــة ع ــادة تنق ــل بعض
اجل ــارات ب ــن البي ــوت لنق ــل أخب ــار ال ــزواج والط ــاق
وال ــوالدات واخلالف ــات الزوجي ــة واالنتح ــار ،والس ــفر..
وغيره ــا ،م ــن األدوار الت ــي كانت تقوم به اجلارة س ــعدة»
(الرواي ــة :ص.)116

وم ــن الذكري ــات الت ــي أثاره ــا لق ــاء زين ــب العابر يف
الطريق بـ«امرأة من حي احلطب» مش ــاهد احلنني إلى
إي ــام زيارتها للعراق عبر البحر يف الزمن الس ــتيني من
الق ــرن العش ــرين ،والتي وصفتها امل ــرأة قائلة «كم كانت
أيام ــا جميل ــة تل ــك الت ــي قضيناه ــا معك ــم يف الس ــفر،
دائم ــا أحدث بنات ــي عنها» (الرواي ــة :ص .)88زمن اختصرت
زينب ذكرياته بكلمات أغنية عراقية «مرينا بيكم حمد

ـردي ميثولوج ًّي ــا
وبامل ــوازاة ،يس ــتحضر امل ــن الس ـ ّ
احملم ــوالت الروائي ــة من العادات والتقاليد يف املجتمع
القص وهو ما يس ــعى هذا اجلزء من
ـردي ،يف زم ــن
الك ـ ّ
ّ
الدراس ــة إلى تناوله وف ــق مقاربة إنثروبولوجية تعتمد
التميي ــز ب ــن النم ــاذج واألمن ــاط الثقافي ــة املختلف ــة
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ـردي ،عل ــى نحو
ـص ،البحرين ــي والك ـ ّ
يف مجتمع ــي الق ـ ّ
يش ــي بأوجه االختالف والتّماثل يف طبيعة احملموالت
التراثي ــة ل ــكل مجتمع ،وذلك من خالل اعتماد منحى
تأريخ ـ ّـي تأصيل ـ ّـي ،يق ــوم على وع ـ ٍـي طبيع ــة التحوالت
الت ــي متس احلياة البش ــرية( )25يف املجتمعني املعنيني.

جه ــاز تلفزي ــون ملتابع ــة األخب ــار ..وص ــار طري ــق احل ــي
يخل ــو م ــن الفتيات الصغي ــرات ،إذ لم يع ــد لعب اإلناث
خ ــارج البي ــت ح ــاال ،الذكور فق ــط يلعب ــون ،ال برنامج
ما يطلبه املس ــتمعون من الراديو ،فقد الزمان عفويته
احلي،
وصار الناس يخافون الذنوب ،كلّ ش ــيء تغير يف
ّ
إال ش ــيئا واح ــدا روائ ــح الطب ــخ املنبعث ــة م ــن البي ــوت»
(الرواي ــة :ص.)157

ومن بني ما يرد يف املنت الروائي السردي من عادات
ميك ــن التركيز يف هذه املقارب ــة على (عادات نثر الزهور
فوق رؤوس من يس ــتقبلون من أحبتهم ،ونحر اخلراف
حت ــت أقدامه ــم ،وانعقاد دبكات الرق ــص املختلطة بني
الرج ــال والنس ــاء ،متخذي ــن م ــن املوس ــيقى والغن ــاء،
الف ــردي واجلماع ــي عش ــقا وطقس ــا م ــن طقوس ــهم
املختلف ــة (الرواي ــة :ص )143كم ــا يس ــتحضر امل ــن الس ــردي
فض ــاءات تناف ــس امل ــرأة الكردي ــة الرجل يف الفروس ــية،
وتقالي ــد اللج ــوء يف األح ــكام وحل اخلالف ــات العائلية
إل ــى امل ــرأة األكبر س ــنا ،ال الرج ــل؛ يف مجتمع ليس من
ع ــادات أهله «عزل النس ــاء عن الرج ــال »..بيوتهم خيام
متنقل ــة ،يصنعونها م ــن الصوف ،يرع ــون األغنام على
اجلب ــال فإذا كس ــتها الثل ــوج نزلوا إلى الس ــهول بصورة
مؤقت ــة إل ــى ح ــن تب ــدأ الثل ــوج بالذوب ــان «فتش ــخص
عيونه ــم إل ــى اجلب ــال يف رحل ــة عودته ــم» «ي ــوم عيدهم
الكبي ــر» مبتهج ــن ،يلبس ــون مالب ــس زاهي ــة ،ويتزي ــن
نس ــاؤهم باحلل ــي والزه ــور( )..الرواي ــة :ص.)147

 .5. 2 .3عـــادات الطعام والشـــراب الشـــعبية
والتقاليـــد التراثيـــة فـــي محمـــوالت النص
ا لسر د ي :
تت ــوزع مجموع ــة الع ــادات والتقالي ــد ذات الصبغ ــة
التراثية التي يوردها املنت الروائي يف س ــياقات س ــردية
متنوع ــة لت ــؤدي وظيف ــة اجتماعي ــة تتفاعل م ــع تطور
أح ــداث الرواي ــة ،وتتس ــق م ــع بيئته ــا وزمانه ــا ومن بني
تل ــك الع ــادات والتقالي ــد الس ــائدة يف زم ــن الق ــص
«إع ــداد الش ــاي والبي ــض املس ــلوق للفط ــور وتقدمي ــه
م ــع ش ــرائح الطماط ــم واخلي ــار» (الرواي ــة :ص )9و«اتخ ــاذ
اخلب ــز والل ــن أو اخلب ــز والروب طعاما للغ ــداء» (الرواية:
ص )10وتق ــدمي «اخلب ــز والباقالء او البيض بالطماطم
طعام ــا للعش ــاء» (الرواي ــة :ص )91وتوزي ــع أكي ــاس احلل ــوى
والبرميت على األطفال يف املناس ــبات كما تورد الرواية
ما اعتادت عليه بعض األس ــر من االحتفاظ بـ«س ـ ّـحارة
جلم ــع اخلبز اليابس» إلطع ــام ما يربونه من حيوانات
وطي ــور يف بيوته ــم (الرواي ــة :ص.)31

كم ــا يـ ـ ــورد املـ ـ ــن ال ــروائـ ـ ــي عـ ـ ــادات األكـ ــراد وتقاليد
معيشتهم البدائية املتمثلة يف «طرائق طبخهم ،وتوفير
ق ــوت يومه ــم ،وغزلهم الصوف وحياكته ،وقيام نس ــائهم
بحل ــب املاع ــز ،وجل ــب احلطب للطب ــخ ،وأطفالهن على
ظهوره ــن ،وح ــن يفاج ــئ امل ــرأة الكردي ــة املخ ــاض وه ــي
تطح ــن احلنط ــة أومنهمك ــة يف اخلب ــز تتوق ــف وتن ــادي
أقرب امرأتني منها لتدخال معها اخليمة ،جتلس واحدة
عند رأسها (بشتوه) واألخرى عند رجليها(بيشوه) وبعد
زمن يس ــير تخرج النفس ــاء وطفلها فوق ظهرها ،إلمتام
عمله ــا!» (الرواي ــة :ص  )148عل ــى خ ــاف املأل ــوف من عادات
ال ــوالدة والنف ــاس يف املجتمع البحريني.

كم ــا يس ــتحضر امل ــن الس ــردي ع ــادة طب ــخ احلس ــاء
التقليدي املعروف بـ«الرشوف» التي أعدته زينب إلطعام
ّ
ابنته ــا «النفس ــاء» مع إي ــراد الطريقة التقليدية حلمله
ـاص بواس ــطة قطع ــة قم ــاش مربع ــة محكمة
يف ق ــدر خ ـ ّ
األط ــراف ،وطريق ــة س ــكبه للنفس ــاء وتوزيع ــه يف أوعي ــة
صغي ــرة وتزي ــن كل وع ــاء بالبي ــض املقلي بده ــن البقر،
لتوزيعه ــا على اجليران .دون أن تغفل عادة تقدمي بضع
مت ــرات يف فط ــور الصباح للنفس ــاء (الرواي ــة :ص.)54

ويف انعطافة س ــردية الفتة يس ــتحضر املنت الروائي
حت ــوالت زم ــن املخارق ــة يف بداية العق ــد الثمانيني من
الق ــرن العش ــرين؛ حي ــث «...وض ــع املي ــرزا يف بقالت ــه

وم ــن تقالي ــد إعداد األطعم ــة واألش ــربة التي تقدم
يف اجللس ــات اخلاص ــة وللضي ــوف ت ــورد الرواي ــة ع ــادة
طحن القه ــوة بالطريقة التقليدية ،وإعدادها بإضافة
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قلي ــل م ــن الهي ــل الناع ــم و«حب ــة مس ــمار واح ــدة»
ـن املطح ــون يف «وع ــاء مخص ــص
واس ــتبقاء بقي ــة ال ـ ّ
للمحافظ ــة عل ــى مذاقه ــا ورائحته ــا ...لثالث ــة اي ــام»
(الرواي ــة :ص.)104
()26

وم ــن طق ــوس إع ــداد الش ــاي يف فص ــل الش ــتاء
صيني على جمر منقلة
تخديره على الفحم يف إبريق
ّ
الفح ــم متييزا له عن الش ــاي احملف ــوظ يف «الترموس»
ال ــذي تق ــول عنه زينب« :إنه ش ــاي رائحت ــه ال تعجبني»
باإلضاف ــة إل ــى طقس إعداد «الش ــاي مبا جتمعه زينب
م ــن م ــاء املط ــر» يف ذل ــك الزمن املت ــرع بكث ــرة األمطار،
متباهي ــة مبذاقه اللذي ــذ (الرواي ــة :ص .)113
كم ــا ت ــرد يف الرواي ــة اإلش ــارة إل ــى تق ــدمي «اخلب ــز
احمل ّل ــى م ــع الش ــاي»( )27حلفيدته ــا ملي ــاء (الرواي ــة :ص)130
واإلش ــارة إل ــى «حلي ــب الرميب ــو» يف س ــياق طل ــب زين ــب
كارتون ــا فارغ ــا م ــن املي ــرزا ،لوض ــع بع ــض األوان ــي في ــه
وركن ــه حت ــت الس ــرير (الرواي ــة :ص.)141

وي ــورد املنت الس ــردي يف س ــياق اس ــتعداد «أك ــرم» زوج
زين ــب للس ــفر معه ــا إل ــى ش ــمال الع ــراق مكون ــات الزاد
التقلي ــدي للس ــفر «ال ــذي تضم ــن رحل ــن كبيري ــن من
اخل ــوص ،مألهم ــا بالش ــاي والقه ــوة والس ــكر وال ــرز
والبي ــض املس ــلوق والربي ــان املجف ــف ومواع ــن الطبخ
وغيره ــا» (الرواي ــة :ص.)142

ويف سياق إيراد الرواية شقاوة األطفال يف تقليدهم
نهي ــق «حم ــار البقّ ــال»( )28عندم ــا مي ــر باحل ــي ،ميك ــن
استنتاج بعض مكونات غذاء أهل احلي من اخلضراوات
احمللي ــة التي تنتجه ــا أرض البحرين اخلصب ــة يف ذلك
الزمان (الرواي ــة :ص .)118
وم ـ ـ ــن الـم ــفارقـ ــات الت ــي تستح ــضره ــا ال ــرواي ــة يف
س ــياق س ــرد ح ــدث نع ــي اب ــن زين ــب «عل ــي» ترد أإلش ــارة
إل ــى ع ــادة جل ــوء اجل ــارات لبعضه ــن «حني تكتش ــف أنّ
أح ــد مكون ــات طبخته ــا غير متوف ــر يف البيت ،فتطلبه
منه ــا» (الرواي ــة :ص.)119

ولم تغفل الرواية إيراد عادة احملافظة على الطعام
ـص باتخاذ «املاللة» التي تتدلى من س ــقف
يف زم ــن الق ـ ّ
املطب ــخ ،تض ــع عليه ــا زين ــب «األطعم ــة التي تخ ــاف أن
يصله ــا النمل أو القطط» (الرواي ــة :ص.)37
ويف س ــياق وص ــف الرواي ــة التح ــوالت الت ــي ش ــهدها
حي املخارقة يف مطلع الثمانينيات من القرن العشرين،
ـردي إلى أن ــه لم يبق من زم ــن املخارقة
يش ــير امل ــن الس ـ ّ
أال ش ــيء واح ــد« ،روائ ــح الطب ــخ املنبعث ــة م ــن البي ــوت»!
(الرواية :ص )157مع اس ــتحضار زينب يف الس ــياق نفس ــه ما
كن
قالت ــه له ــا عمته ــا ذات ي ــوم أن النس ــوة يف م ــا مض ــى ّ
«ال يحج ــن وجوهه ــن ع ــن البق ــال واخلب ــاز وبائ ــع امل ــاء
الع ــذب» (الرواي ــة :ص )185وه ــي إش ــارة إل ــى املزودي ــن الثالثة
التقليدي ــن للطع ــام والش ــراب يف األحي ــاء الش ــعبية
يومي.
بش ــكل
ّ

كم ــا ت ــورد الرواية ما يعرف بتقلي ــد «احترام النعمة»
ما تقوم به زينب عند «غسل الرز وتصفيته ،ومسارعتها
اللتق ــاط حب ــة أو حبت ــن باخلط ــأ ،قب ــل أن تص ــل إل ــى
البالوع ــة ،وتعيده ــا إل ــى اإلن ــاء» (الرواي ــة :ص )124كم ــا تورد
الرواي ــة إش ــارة إل ــى ع ــادة حتدي ــد كمي ــة ال ــرز املطب ــوخ
بـ ــاستخدام «املكيال»( )29يف سياق تصوير عدم قدرة كفي
زينب اإلمساك به ،لشدة إعيائها ،فتتساقط حبات الرز،
وتع ــود بع ــد دقيقتني جلمعها..م ــرددة «لو لم أجمعها ملا
كن ــت أنا أن ــا» (الرواي ــة :ص.)124
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ويف موض ــع آخ ــر ت ــورد الرواي ــة الدالل ــة الس ــياقية
للتهكم من الرجال على لس ــان ابنة زينب يف اس ــتخدام
املث ــل القائ ــل «أكل ــة راح ــة ونوم ــة يف البراح ــة» مردف ــة
بالق ــول« :نح ــن نل ــد ونرب ــي والرج ــال يحصل ــون عل ــى
األوالد دون تع ــب» (الرواي ــة :ص )60فيم ــا يأت ــي رد زين ــب
مخاطب ــة نفس ــها مس ــكني زوجه ــا «ال حم ــد وال ش ــكر»
مس ــتذكرة روح ــه املرح ــة يف التعام ــل م ــع أوالده ،الذي ــن
يش ــاركهم فكاهاته ــم وحكاياته ــم ،حي ــث فاج ــأه أحدهم
ذات ي ــوم وه ــو يعص ــر له ــم ج ــزرا يف املطب ــخ بقول ــه وهو
يق ــص عليه ــم إح ــدى احلكاي ــات الش ــعبية الهزلي ــة،
واصف ــا أحد الش ــخوص فيه ــا  ،وهو يغ ــط يف نوم عميق
وال يتوق ــف ع ــن «الضراط م ــرددا املثل الش ــعبي القائل:
«اجلس ــم نامي والفقحة قامية» فلم بتمالك األب نفس ــه
من الضحك؛ فراح «يدغدغ» طفله وهو يردد بتعبيرات
شعبية شائعة «آه يامللعون» من أين أتيت بهذه الفكاهة؟

 .3 .3داللة األمثال الشـــعبية والتعبيرات التراثية
الســـردي:
والترنيمات في محموالت النص
ّ
تتب ــدى أهمي ــة حتلي ــل دالل ــة األمث ــال الش ــعبية
والتعبي ــرات التراثية والترنيم ــات يف محموالت النص
الس ــردي برواي ــة «زن ــاب» يف ما تعكس ــه تل ــك التعبيرات،
واألمثال من ثقافة ش ــفاهية تكش ــف أساليب التواصل
اجلماع ــي ب ــن أف ــراد املجتم ــع ،وتفص ــح ع ــن طرائ ــق
تعبــيرات ـه ـ ــم الفطــري ــة ال ـتـل ـقــائــية عـ ـ ــن م ــواق ـفـ ـه ــم -
اس ـتـح ـســانــا أو استه ـجــان ــا  -م ــن األش ـخــاص واألشـ ـيـاء
واملش ــكالت اليومي ــة الت ــي تواجهه ــم ،مؤرخ ــة بكلم ــات
موج ــزة وبليغ ــة لطبيع ــة األمن ــاط اإلنس ــانية له ــذا
التواص ــل .ال ــذي تنظ ــر إلي ــه ه ــذه الدراس ــة ،وخاص ــة
م ــا يتعل ــق منه ــا باألمث ــال الش ــعبية ،بوصفه ــا نتاج ــا
أدب ّي ــا ش ــعبيا ،يتجاوز كما يرى (جول ــد مان) االنعكاس
البس ــيط للوع ــي اجلماع ــي الواقع ــي ،إل ــى التعبير عن
طموح ــات ون ــوازع اجلماع ــة الت ــي تتح ــدث لغ ــة ه ــذه
التعبي ــرات باس ــمها ،معب ــرة ع ــن وعيه ــا ال ــذي ميث ــل
«حقيق ــة موجه ــة م ــن أج ــل حص ــول اجلماع ــة املعن ّي ــة
عل ــى ن ــوع من الت ــوازن يف الواق ــع الذي تعيش في ــه»(.)30

ويف الس ــياق نفس ــه ت ــورد الرواي ــة موق ــف زين ــب من
تصرف ــات ابنته ــا ح ــن ش ــاغبها أح ــد األوالد فهم ــت
بضرب ــه ،وف ــر هارب ــا إلى الطري ــق ،فدعت علي ــه بتعبير
قصة
ش ــعبي مس ــتهجن أث ــار اس ــتهجان زين ــب «عس ــاك ّ
س ــيارة» الت ــي علق ــت «كي ــف تدع ــو أم على ضناه ــا بهذه
الدع ــوة»؟! (الرواي ــة :ص.)62

وق ــد مي ــزت الدراس ــة م ــا اس ــتخلصته م ــن تعبيرات
تن ــدرج حت ــت تصني ــف التعبي ــرات التراثي ــة واألمث ــال
الش ــعبية والترنيم ــات بالبن ــط العري ــض.

ومم ــا ي ــرد يف امل ــن الروائ ــي م ــن تعبي ــرات ش ــعبية،
تش ــبيه زين ــب جتمع املا ّرة يف حادث ــة دهس حفيدها كما
«يتجم ــع النم ــل حول مت ــرة» (الرواية :ص )14ثم اس ــتدراكها
الس ــتبعاد هاج ــس تفكيره ــا يف وق ــوع ح ــادث مماث ــل
حلفيدته ــا ملياء مس ــتخدمة العبارة الش ــعبية الش ــائعة
«خ ـ ـ ــزاك اهلل ي ــاب ـلـي ـ ــس» (الرواي ــة :ص )15كمـ ــا ي ـ ــرد تعبي ـ ــر
«نح ــن صويحب ــات يوس ــف» يف وصف النس ــوة مكائدهن
ألزواجه ــن ،وتعبي ــر «س ــميت عليها بالرحمن» يف س ــياق
تعاط ــف زين ــب م ــع جليل ــة بن ــت حي ــدر الراش ــد الت ــي
احتمت ببيتها من حش ــد الصبي ــة الذين كانوا يهتفون
وراءها بعبارة ش ــعبية «بنت الكافر ..بنت الكاف ــر» (الرواية:
ص )25حيث شبهتها وهي ترجتف شاحبة الوجه بتعبير
ش ــعبي «كطفل مختون لتوه» مس ــتحضرة وصف نس ــوة
احل ــي حل ــال جليل ــة «حظه ــا نح ــس» (الرواي ــة :ص .)26

بف ـحــص محـ ـت ــوى الفـ ـ ـض ــاء ال ـ ـتـ ــواص ـ ـ ـلــي ل ـلـ ـ ـم ـ ــنت
الس ــردي؛ يتبدى لنا تنوع التعبيرات التراثية واألمثال
الش ــعبية والترنيم ــات الت ــي أوردتها الرواية على لس ــان
زينب وبقية الش ــخوص يف محيط تفاعالتها اليومية.
وم ــن بينه ــا وصف زينب ش ــدة ح ــرارة الطقس يف ش ــهر
أغس ــطس باملث ــل القائ ــل «آب ي ــذوب املس ــمار يف الب ــاب»
مس ــتعيرة داللة االس ــتعارية من ذاك ــرة البيئة العراقية
الت ــي متث ــل أحد رواف ــد التكوي ــن االجتماع ــي لـ«زينب»
متص ــا بالثقاف ــة الش ــعبية البحرينية التي أس ــعفتها
يف وص ــف العم ــل باملث ــل البحرين ــي القائ ــل« :اخلدم ــة
مل ــح العافي ــة» تعبيرا عن ع ــدم توقفها عن العمل رغم
ش ــدة احلر (الرواي ــة :ص.)10
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مليـ ـ ـ ــاء ابنــتهـ ــا «زينـ ـ ــب» (الرواية :ص )155مست ــوح ــية دالل ــة
م ــا يكتن ــزه ه ــذا التعبي ــر الش ــائع يف متث ــات الذاك ــرة
الشعبية الشيعية يف ومواساة يف أخيها اإلمام احلسني
(ع) يف واقع ــة كرب ــاء.

وم ــن العب ــارات التواصلي ــة املتداول ــة يف املواق ــف
اليومي ــة الطيب ــة م ــا رددت ــه زين ــب على مس ــمع القابلة
الت ــي أخبرته ــا بأنه ــا أجنبت أنثى «بش ــرك اهلل باخلير»
(الرواي ــة :ص )29وتكني ــة زين ــب عمته ــا بـ ــعبارة «عمت ــي
احلن ــون» وتكني ــة العم ــة زين ــب بأنه ــا «عينه ــا اليمن ــى
وعل ــي عينه ــا اليس ــرى» (الرواي ــة :ص  )84واس ــتقبال ام ــرأة
«ح ــي احلط ــب» لزين ــب بقوله ــا «زين ــب بن ــت احلن ــون
الغالي ــة« ،ل ــوال األعم ــار م ــا تالقين ــا »..عرفت ــك م ــن
مش ــيتك» (الرواي ــة :ص.)88

النبي محمد»
كم ــا ت ــورد الرواي ــة عبارة «صلينا عل ــى
ّ
(الرواي ــة :ص  )158للدالل ــة على التيمن الش ــائع على لس ــان
األج ــداد قب ــل الش ــروع يف س ــرد م ــا يتوخ ــون من ــه ف ــأال
طيب ــا .وت ــرد كذل ــك عب ــارة «اهلل إذا أحب عب ــدا ابتاله» يف
مواضع املواس ــاة( .الرواي ــة :ص )120وعبارة «ياصبح اصبح..
ياصبح اصبح» (الرواية :ص )124يف مواضع توس ــات زينب
كلما تقطع نومها ،وذلك مبوازاة التعبير العراقي «معود
عل ــى الصدع ــات قلب ــي» (الرواي ــة :ص )18الش ــائع يف الثقافة
الش ــعبية البحريني ــة يف التعبي ــر ع ــن كث ــرة املصائ ــب،
مقتبس ــا ع ــن إحدى أغني ــات ناظم الغزالي الش ــائعة يف
الزمن الس ــتيني.

ويف م ــورد آخ ــر ي ــرد املث ــل الش ــعبي الش ــائع عل ــى
لس ــان ام ــرأة احلط ــب «أخ ــي م ــن أب ــي غري ــب وأجنب ــي،
أخ ــي م ــن أمي حلمي ودمي» يف س ــياق يدح ــض داللته
املتداول ــة (الرواية  :ص )88وتتس ــاوق هذه التعبيرات املعبرة
ع ــن س ــياقات املواق ــف الطيبة م ــع ما ت ــورده الرواية من
تعبي ــر زين ــب حلفيدته ــا عندم ــا ب ــادرت بنث ــر الطع ــام
للحم ــام ب ــدال م ــن اجل ــدة بقوله ــا «تردي ــن ل ــي ال ــروح»
(الرواي ــة :ص )98وإحلاحه ــا عل ــى ابنها بال ــزواج مرددة أريد
أن أحم ــل أطفال ــك «قب ــل أن يأخ ــذ اهلل أمانت ــه» (الرواي ــة:
ص )32وتوظي ــف الرواي ــة تعبي ــر «يوم ــي قب ــل يوم ــك»
يف س ــياق إي ــراد النهاي ــة الس ــعيدة حلكاي ــة رج ــوع عل ــي
آلم ــه بع ــد أن نُعيت في ــه( .الرواي ــة :ص )123فيما يرد تعبير
«بيعين ــي يف الس ــوق »..يف مع ــرض قط ــع زين ــب أف ــكار
حفيدته ــا ملي ــاء يف حلظ ــة صم ــت (الرواي ــة :ص )45وتعبي ــر
«اليهم ــك »..س ــوف أبح ــث لك عن نس ــخة ال ــذي أردفه
بتعبي ــر «م ــن عيني» يف س ــياق رد عبد احلس ــن صاحب
«مكتب ــة قص ــر» املعرف ــة عل ــى س ــؤال زين ــب ع ــن كت ــاب
«ش ــجرة طوب ــى» فيم ــا ي ــرد تعبي ــر «ب ــارك اهلل في ــك ..يا
ـردي تدليل ــي أب ــداه
گ ّل ــو زين ــو»( )31يف س ــياق امتن ـ ٍ
ـان ك ـ ّ
لزين ــب م ــن زوجه ــا أكرم مردف ــا «إنك تس ــبقينني دائما
للص ــاة» (الرواي ــة:ص.)136

ـعبي
«أه ــذه ابنت ــي م ــن حلم ــي ّ
ودم ــي؟!» تعبي ــر ش ـ ّ
ـتنكاري،
دارج ،يت ــم تداول ــه يف صيغ ــة االس ــتفهام االس ـ
ّ
أوردت ــه الرواية يف س ــياق وص ــف ردة فعل زينب الغضبى
م ــن جتن ــي ابنتها عليه ــا بادعائها أنها الس ــبب يف موت
أبيه ــا؛ مس ــتتبعا باس ــترجاع مش ــهد عمته ــا التي كانت
تض ــرب بطنه ــا م ــرددة «ياليتك كنت س ــقطا» حني ترى
ابنها سكرانا ،مشفوعا بعبارة التفجع التي استوحتها
زين ــب من الذاكرة الش ــعبية «آآآه ياليت األرض انش ــقت
وابتلعتني» (الرواي ــة :ص.)48
ويف تعليقه ــا عل ــى ما تس ــببه لها ابنتها م ــن إحراج
()32
تش ــبه زينب حال ابنتها بأنه ــا «حبة بطيخ امنلصت
م ــن ب ــن أصابعه ــا» (الرواي ــة :ص )58ويف تعليقه ــا ردا عل ــى
س ــماع ش ــكوى ابنته ــا «ترف ــض املنحوس ــة أن تش ــرب
حليب ــي» قالت زينب «حس ــنا تفعل ك ــي ال ترث خلقك..
يق ــال إن «حلي ــب األم يع ــدي» ت ــرى ه ــل ه ــذه املقول ــة
صحيحة؟» (الرواية :ص )69ووصفها ش ــج ابنتها رأس أحد
اوالده ب ــأن ال ــدم كان يث ــور من رأس ــه «كينب ــوع»(.)33

ومم ــا ي ــورده امل ــن الروائ ــي يف التعبي ــر ع ــن معان ــاة
زينب يف البعد عن البحرين التعبير الشائع ،حني أوت
إل ــى الف ــراش «يطي ــر الن ــم م ــن عين ــي» وتعبيرالش ــائع:
«الغرب ــة كرب ــة( »..الرواي ــة :ص )136-131واس ــتحضار الس ــرد
عب ــارة «زين ــب أم املصائ ــب والبالء» يف الرد على تس ــمية

ويف الس ــياق نفس ــه يرد جواب ابنة زينب على سؤال
أمه ــا «ه ــل اش ــتريت للبن ــات ثياب العي ــد؟ فت ــرد االبنة
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مس ــتنكرة :أال تري ــن بعين ــك أنن ــي «مدفون ــة يف ش ــغل
البي ــت» (الرواي ــة :ص .)126
ويف س ــياق آخر تردد االبنة على مس ــمع ابنتها ملياء
عبارة «املدرس ــة مفس ــدة للبنات» (الرواية :ص )109الس ــائدة
القص،
عل ــى ألس ــن بعض الفئات االجتماعي ــة يف زمن
ّ
مم ــن ي ــرون أن م ــكان الفت ــاة مس ــاعدة أمه ــا يف حتم ــل
أعب ــاء البي ــت .كم ــا ي ــرد يف س ــياق ضي ــق عجائ ــز احل ــي
احلي فيصرخ ــن «البارك
بلع ــب الصبي ــة بالكرة وس ــط
ّ
اهلل فيك ــم واليف م ــن صنع الك ــورة» (الرواي ــة :ص.)118
«س ــود اهلل وجه ــك ياع ــدمي احلي ــاء» عب ــارة ش ــعبية
متداول ــة اختص ــرت ردة فعل زينب جت ــاه الرجل الغريب
ال ــذي كان «يحش ــر طفل ــة يف السادس ــة أو الس ــابعة م ــن
عمره ــا إل ــى اجل ــدار بدراجت ــه ويأمره ــا بدخ ــول بي ــت
مهج ــور» وه ــي ترتع ــش مس ــتنجدة «كعصف ــور مبل ــل
يف الش ــتاء» (الرواي ــة :ص )65-64كم ــا ي ــرد تعبي ــر «وي ــه عل ــى
حالتن ــا ..دخ ــل يف فم ــي ت ــراب املقاب ــر!!» (الرواي ــة :ص)86
وتعبي ــر «أوه أه ــذه فالن ــة ل ــم أعرفه ــا ..يووو ص ــارت جلد
على عظم» يف سياق تساؤل زينب عن سبب تقزز ابنتها
وه ــي «تزع ــق»( )34متهكم ــة م ــن امرأة لم تعجبه ــا (الرواية:
ص.)70

كم ــا ي ــرد مس ــمى احلل ــوى الش ــعبي «حل ــوى احللق ــوم»
واستفتاح زينب حزاويها بعبارة «كان ياما كان يف قدمي
الزم ــان» وتعبير «أف ــاااا» (الرواية :ص )90للعتاب الودود بني
زين ــب وابنها علي.
الترنيمات والتهويدات الشعبية :

وعل ــى امت ــداد مس ــاحة املنت الس ــردي يلف ــت النظر
ت ــوارد التعبي ــرات الش ــعبية يف العدي ــد م ــن املواق ــف
بتلقائي ــة م ــن مث ــل قوله ــا «واهلل فش ــيلة» عندم ــا طلب
منه ــا املي ــرزا ك ــؤوس ال ــروب التي نس ــيتها (الرواي ــة :ص.)68
واس ــتحضار تعبي ــر نس ــاء احل ــي يف وص ــف مالمح ملياء
وطباعه ــا «س ــبحان اخلالق كله ــا جدتها» (الرواي ــة :ص ) 78
وتعبي ــر «يكرك ــع م ــن الضح ــك» (الرواي ــة :ص )79باإلضافة
«سحارة اخلبز» و«خرخشة
إلى املسميات الشعبية مثل ّ
العن ــزة» وصوته ــا «وهي تبمبع» (الرواي ــة :ص )53و«طقطقة
الكس ــتناء» وه ــي تقلب على اجلمر وتقلي ــد ملياء صوت
جدته ــا يف من ــاداة احلمام بص ــوت «بي بي» (الرواي ــة :ص)34
واس ــتخدام عب ــارة «ال له ــم ح ــس وال حس ــيس» (الرواي ــة:
ص )87يف وص ــف الصم ــت .واس ــتخدام س ــعدة العب ــارة
الش ــعبية الس ــاخرة «طب ــل طبل ــي وزم ــر زم ــري» يف الرد
على ابنة أختها التي قالت لها« :البس ــي جورب ياخالة
ح ــرام علي ــك أن تظهري رجليك للرجال» (الرواية :ص)158

يلفت يف سياق ما تورده الرواية من بني محموالتها
حض ــور بع ــض ترنيم ــات األطف ــال وتهويداته ــم عل ــى
لس ــان اجل ـ ّـدة ،اتس ــاقا م ــع ماذه ــب إلي ــه إه ــداء الكاتبة
عمله ــا الروائ ــي إلى «حفيداتها وأحفاده ــا» (الرواية :ص)7
مستش ــعرة بذل ــك وظيف ــة األدب يف حف ــظ مكنون ــات
الثقاف ــة الش ــعبية البحريني ــة األصيل ــة ،وتداوليته ــا
عب ــر األجي ــال ،وه ــو ما يفس ــر حض ــور ش ــخصية «ملياء»
ـص ،بوصف ــه
حفي ــدة زين ــب عل ــى امت ــداد مس ــاحة الق ـ ّ
إح ــدى تقنيات الس ــرد التي جس ــدت االمت ــداد احلميم
جل ــذور «زين ــب» التي ش ــهدت الرواية مراح ــل طفولتها
ـص الروائ ــي إل ــى
وش ــبابها ،وحتوله ــا عب ــر زم ــن الق ـ ّ
«أ ّم زين ــب الطفل ــة» الت ــي حظي ــت ه ــي األخ ــرى بش ــيء
م ــن تهوي ــدات اجل ــدة الكبي ــرة .وم ــن ب ــن م ــا ي ــورده
امل ــن الس ــردي م ــن جمالي ــات ه ــذا الت ــداول الطفول ـ ّـي
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اس ــتحضار زين ــب «مش ــهد فتيات صغي ــرات يلعنب على
جانب ــي الطري ــق حملن طائرة حتلّق يف الس ــماء فهتفن
مع ــا بص ــوت عال:

وم ــا ب ــن تهوي ــدات «زين ــب اجل ــدة» لزين ــب الطفلة»
ـردي عل ــى لس ــان اجل ــدة أغني ــات
يس ــتحضر امل ــن الس ـ َ
دارج ــة ال تع ــود لزمنه ــا ب ــل لزم ــن أحفادها /م ــن مثل:
«هيال يارمانة احللوة زعالنة»

طيارتي طارت فيها احلكومة،
شقت بلعومه»
مرت على مخيصم ّ
ّ

و«ياللومي ياللومي حامض حلو» (الرواية :ص.)155

( الرواية.)29 :

يت ــرك عل ــى إثره ــا األحف ــاد اللع ــب إذا س ــمعوها،
ويب ــدأون بالتصفي ــق والن ــط متحلق ــن ح ــول اجل ــدة
(الرواي ــة :ص )155عل ــى أن أكث ــر الهده ــدات الت ــي حفظه ــا
األحف ــاد وص ــاروا يرددونه ــا تل ــك الت ــي ته ــاود بها زينب
اجل ــدة زين ــب الطفل ــة إ ذا نعس ــت(:)35

ويف س ــياق آخر تس ــتذكر الرواية مش ــهد لهو فتيات
صغي ــرات عند أحد منعطفات ح ــي املخارقة ،قرب بيت
ابنة زينب وه ــن يرددن:
«جيت لهذي ،هي باهلل وهي باهلل»
م ــرددة يف نفس ــها كم ه ـ ّـن بريئات ..متس ــائلة «كيف
س ــينتهي به ـ ّـن األم ــر م ــع أمهاته ـ ّـن؟ كان ــت ابنت ــي يف
ـن»( .الرواي ــة :ص )56
صغره ــا بريئ ــة مثله ـ ّ

«بتي حياة أبوها..يارجال اخطبوها..
تعد الدراهم وناس تشاور أبوها..
ناس ّ
وناس تنذر يف املساجد..

ـردي طل ــب ملي ــاء م ــن
كماي ــرد يف س ــياق امل ــن الس ـ ّ
جدته ــا زين ــب بع ــد انتهائه ــا من س ــرد حزاي ــة «عصفور
القص الش ــهيرة
يطي ــر يطي ــر» أن تغني لها أغنية زمن
ّ
«حمام ــة ن ــودي ن ــودي»( .الرواي ــة :ص)80

تعطف قلب أبوها..
ربي ّ
قام أبوها وهز راسه..
وزيدوا له درع وطاسة..

الروائي شجن هدهدات اجلدة
فيما يستحضر املنت
ّ
زينب على مسمع احلفيدة الرضيعة أخت ملياء يف مثل
وثلث
«ثلث من الب ــن ٍ ..
هدهدته ــا الت ــي ال تتك ــرر كثيرا ٍ
م ــن الع ــن ..وثل ـ ٍـث مع ّل ــق باجلاللي ـ ِـب »..وهدهدة س ــبع
حمامات التي تكررها باس ــتمرار( :الرواي ــة :ص)101

وقال
حلف أبوها ْ
ماتطلع اخلرخاشة( »..الرواية :ص.)156-155

 .4 .3داللـــة املعتقـــدات والطقوس الشـــعبية
والرموز والعالمات التراثية في املنت الســـردي:

سبع حمامات يف جو السما طارو

ترصد الدراس ــة يف ه ــذا اجلزء الكيفية التي وظفت
بها رواية «زناب» املعتقدات الش ــعبية والطقوس والرموز
والعالمات التراثية؛ وذلك من خالل استقراء املـدلوالت
اإلنس ـ ــان ـ ــية (اإلن ـث ــروب ــولــوج ـ ّية) لــألحــداث ،واألش ــياء،
واملوضوع ــات ،والش ــخوص ،وحتليل املمارس ــات املرتبطة
الروائي بحثا «أنثروبولوج ًّيا» يستعني
بها ،باعتبار املنت
ّ
احلكي يف
القص أو
فيه القاص ،بوصفه باحثا ،بأشكال
ّ
ّ
إجناز حبكته الروائية ،من منطلق اهتمامه بإعادة بناء
العالم اإلنساني الذي يتحلّق حوله العمل الروائي»(.)36

حر الظما ماتو
باتو عطاشى ومن ّ
ثباتو
جان إنت عالم ولك يف العلم ّ
عطنا نباهم أحباب القلب حيني لو بعد ماتو
وجان إنت عالم ولك يف العلم ساس وباس
بليا راس
إطلع لنا ٍ
جثة متشي ّ
أربع من البيض واربع خضر وياهم
واربع صراير من املشموم وياهم

ومن بني املعتقدات الش ــعبية واخلرافات والطقوس
والرم ــوز والعالم ــات التراثي ــة والثقافي ــة الت ــي أوردتها
الرواية ،أو اكتفت باإلشارة إليها يف سياق املنت السردي

يا ما حالهم ياما صعب فرقاهم
يقول ميه يا محال القعدات وياهم..
63

العدد  34أدب شعبي

وحت ــاول الدراس ــة تقدميها وفق مقارب ــة انثروبولوجية
 س ــيميولوجية ما يأتي:املعتقـــدات واخلرافـــات الشـــعبية والطقـــوس
ا لتر ا ثية :
معرفة جنـــس اجلنني :اعتق ــاد بع ــض النس ــوة معرفة
اجلنني من ش ــدة الرفس ــة فإذا كانت الرفسة ناعمة،
كأنه ــا عل ــى اس ــتحياء فه ــو أنث ــى ،وإن كان ــت قوي ــة
كركل ــة الك ــرة ،يك ــون ذك ــرا ،لك ــن زين ــب وج ــدت ه ــذا
االعتقاد «هراء إذ إنّ رفس ــة ابنتها كانت األش ــد من
بني جمي ــع أحماله ــا» (الرواي ــة :ص.)57
طعام اجلنـــن يف بطن أمه :اعتقاد زين ــب «كما أخبرتها
أمه ــا أن اجلنني يفتح فم ــه ألول لقمة تبتلعها أمه
ث ــم يغلق ــه» األ أن ملي ــاء فاجأته ــا بس ــؤال اجلدة «ما
وظيف ــة املش ــيمة إذن يا بيبي؟!» (الرواي ــة :ص. )151
طقوس النذر :ويرد ذكرها يف س ــياق تذك ــر زينب حادثة
«ش ــرب ابنته ــا الكيروس ــن عندم ــا كان ــت يف الرابع ــة
من عمرها ،وكادت متوت ،فنذرت أن تتصدق بذهبها
كله يف س ــبيل اهلل إن س ــلمها اهلل» .ونذرها «إن بلّغها
اهلل يف زواج ابنته ــا أن تتص ــدق بنص ــف مهره ــا»
فتعاف ــت االبن ــة وبلغه ــا اهلل يف زواج ابنته ــا؛ فأوف ــت
زين ــب بنذره ــا (الرواي ــة :ص )29كم ــا تستش ــهد الرواي ــة
بن ــذر زين ــب «حل ــل معضل ــة رف ــض ابنته ــا الرضاعة
م ــن ثديه ــا إال أن ه ــذا الن ــذر ل ــم يس ــفر ع ــن ح ــلّ ،
فاضط ــرت إلى أن تعطيها حليب بق ــر ،وهي ملا تزال
حديث ــة ال ــوالدة» (الرواي ــة :ص )69ون ــذر أختها الصغرى
بع ــد أن «دفن ــت ع ــدة إن ــاث» إن «رزقه ــا اهلل أنث ــى يف
حمله ــا الق ــادم أن تهبه ــا لزين ــب»( الرواي ــة :ص.)66

قبر ذبيح اهلل

التبرك بذبيـــح اهلل :ويرد ه ــذه الش ــخصية احلقيقية
اخلرافي ــة يف س ــياق إش ــارة إحدى صديق ــات ملياء يف
املدرس ــة عليه ــا إن أرادت النج ــاح أن مت ــد يده ــا إلى
«س ــيد ذبي ــح اهلل» حني تصادف ــه يف الطريق ليبصق
يف كفها «فنهرتها اجلدة بانزعاج مقطبة حاجبيها»
إي ــاك أن تفعل ــي ذل ــك «مجيب ــة ع ــن س ــؤالها» س ــيد
ذبي ــح اهلل ول ــي من أولياء اهلل ياعزيزتي ،كلنا أولياء
اهلل( ..)38ث ــم إن ــك تنجح ــن كل عام (الرواي ــة:ص.)99
ســـكنى
اجلـــن يف املقابـــر :حي ــث يش ــيع يف األوس ــاط
ّ
اجلن يس ــكنون
الش ــعبية  -كم ــا تس ــاءلت ملي ــاء  -أن
ّ
املقاب ــر يف الليل ويغادرونها يف الصباح ،لذا يتجنب
الن ــاس دف ــن موتاه ــم ليال ،ويؤجلونه إل ــى أن يطلع
النه ــار «فأجابته ــا اجل ــدة أن اجل ــن يس ــكنون يف
«وادي اجل ــن» وأن التعجي ــل بدف ــن املي ــت هو حفظ
لكرامت ــه ،وال يوج ــد س ــبب يس ــتدعي تأجي ــل دف ــن
الن ــاس موتاه ــم إل ــى النه ــار» (الرواي ــة :ص.)111

التطيـــر مـــن الدعـــاوي :وي ــرد ذل ــك يف س ــياق اعتق ــاد
ّ
إح ــدى حم ــوات بن ــت زين ــب أنّ كس ــر س ــاق أح ــد
أطفالها يف حادثة السيارة وعربة احلمار والدراجة
كان بس ــبب «دع ــاوي أم ــه املش ــئومة»( )37وأن ذل ــك
إش ــارة له ــا م ــن رب العامل ــن (الرواي ــة :ص .)63كم ــا ي ــرد
التط ّي ــر م ــن تقليد ح ــركات ذوي العاهات يف س ــياق
مش ــهد تقليد زينب «مش ــية األعم ــى» فنهرتها أمها
متطي ــرة بفعله ــا (الرواي ــة :ص .)89

قرابني اســـترضاء
جد
ّ
اجلن :تورد الرواية حكاية حتدي ّ
ملي ــاء ذات غبق ــة أه ــل املجل ــس الرمضان ــي ،أن يق ــوم
64
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اهال ــي أحي ــاء املنام ــة وس ــكان ق ــرى البحري ــن ،دفعا
للتطي ــر م ــن النح ــس ال ــذي يعتق ــدون أن ــه الزم ــه
ُّ
خ ــال ش ــهري احمل ــرم وصف ــر؛ فيلج ــأ النس ــوة يف
أواخ ــر صف ــر إلى كس ــر األوان ــي الفخاري ــة واجلرار،
وتبـخـ ـ ــير ال ـبـيـ ـ ــوت وت ــزيـي ـن ـهـ ـ ــن ،ويص ــاحـ ـ ــب ذلـك
اس ــتخدام س ــعف النخي ــل إلزال ــة بي ــوت العنكب ــوت
العــالقـ ــة يف األسقـ ــف ،وه ـ ـ ــو مـ ـ ــا طلـ ـبـت مل ـ ــياء مــن
جدته ــا زين ــب القي ــام ب ــه ألنه ــا «ماه ــرة في ــه» كم ــا
قال ــت (الرواي ــة :ص.)105

بطب ــخ عصيدة للج ــن الذين يعتقدون س ــكناهم يف
مقبرة النعيم ،وبالقرب من املغتسل يف املقبرة الذي
يعتق ــدون أنه األش ــد خطورة ،طب ــخ اجلد العصيدة
يف الظ ــام احلال ــك ،واطفأ املوق ــد ،فخرجت له ذراع
م ــن أح ــد النعوش وبس ــطت كفها تطلب ش ــيئا منه،
فوض ــع فيها لقمة م ــن العصيدة .وملا عاد للمجلس
بالعصي ــدة أخبره ــم أنه كس ــب التح ــدي ،فقالوا ما
أدران ــا أن ــك طبختها يف املوضع ال ــذي اتفقنا عليه؟
فق ــال ل ــدي ش ــاهد منك ــم وطل ــب م ــن اجلمي ــع أن
مي ــدوا أذرعه ــم ويبس ــطوا أكفه ــم ،وأش ــار إل ــى ك ــف
محروق ــة ،وق ــال هذا ش ــاهدي (الرواي ــة :ص.)112

ـردي «خرافة
أم اخلضـــر والليـــف :يس ــتحضر امل ــن الس ـ ّ
أم اخلض ــر واللي ــف» الش ــائعة يف الثقاف ــة الش ــعبية
البحريني ــة بوصفها كائن ــا خرافيا أو عفريتا ،حيث
يعرض السياق السردي إلى تصحيح هذه اخلرافة
عل ــى لس ــان اجل ــدة حلفيدته ــا ملي ــاء ،ب ــأن املقص ــود
بـ ــهذا الكائ ــن اخلرايف هو النخل ــة (الرواي ــة :ص.)127

ـعبي،
تســـكني روع الطفـــل بالذهـــب :وه ــو اعتق ــاد ش ـ ّ
ـدب اخل ــوف يف روع أحد
تلج ــأ إلي ــه زين ــب «عندم ــا ي ـ ّ
األطف ــال ،ألي س ــبب ،فتنادي ملي ــاء لتحضر لها ماء
يف وعاء ،تلقي بخامتها الذهب فيه ،وتسقي الطفل
اخلائ ــف؛ ال ــذي يلهو ببريق اخلامت وهو يش ــرب املاء
ويهدأ ،واألطفال حوله يحس ــدونه على عنايتها به،
وه ــو يتفاخ ــر عليهم مبا فعلت ــه ألجل ــه» (الرواي ــة :ص.)87

الذئاب :يرد توصيف الذئاب على لسان زينب بأنها «ال
تهاجم البش ــر وسمعتها يف القصص مثل سمعة أم
اخلض ــر واللي ــف يف األحاديث الش ــعبية البحرينية
اخلرافي ــة تأت ــي لتخوي ــف األطف ــال» مس ــتذكرة
مش ــهد الذئ ــاب يف الكه ــف ال ــذي قصدت ــه ،لتض ــع
ح ــدا ملعاناته ــا من أل ــم الغربة ،إال أنه ــا فوجئت بها
ترثي حلالها وتواس ــيها ،ولم تكن تنوي مهاجمتها»
(الرواي ــة :ص )135-134وه ــو توصي ــف يحم ــل إس ــقاطا
رمزي ــا يؤنس ــن حض ــور الذئ ــاب يف جترب ــة زين ــب يف
تعامله ــا م ــع محيطه ــا االجتماع ــي القريب.

رشوفة احلامل :تستبطن عادة تقدمي حساء «الرشوفة»
للنفس ــاء مع وجبة اإلفطاريف األيام العش ــرة األول
م ــن نفاس ــها اعتقادا ش ــعب ًّيا «بفائدته ــا يف تنظيف
الرحم ،وتقوية ّ
الظهر ،ومس ــهال للبطن»(.)39
خلـــع النعال يف املقبرة :استش ــعارا قدس ــية امل ــكان حيث
كان ــت زين ــب تخل ــع «مداس ــها» (الرواي ــة :ص )65حتى ال
تط ــأ ب ــه قب ــور أحبتها« .نح ــن جس ــد وروح ،فهل من
تثري ــب عل ــي إن رغب ــت يف مالمس ــة الت ــراب ال ــذي
يالم ــس أجس ــاد أحبت ــي؟» (الرواي ــة :ص .)66
املشموم للمقابر :يس ــتبطن طقس حمل املشموم الذي
اعت ــاد الن ــاس على ممارس ــته عند زي ــارة احبتهم يف
بعدا رمزيا تتمثل داللته
املق ــابر عص ــر كــل خميس ً
يف خضـ ـ ـ ـ ــار ورقه وطيب رائحـ ـ ـ ــته ب ــوصـ ـ ــفه ه ــدي ـ ــة
لســاك ــني املقــابــر ال ــذي ــن ال تق ــيد أرواح ــهم القــبور
زينب (الرواي ــة :ص.)64

الغـــراب :تس ــتحضر ذكري ــات «زين ــب» يف س ــياق امل ــن
الس ــردي رمزي ــة ش ــجرة البل ــوط ونعي ــق الغ ــراب
فوقه ــا ،والتفاته ــا إلي ــه س ــاعة عودته ــا م ــن ش ــمال
الع ــراق إل ــى البحري ــن قائل ــة يف نفس ــها «انع ــق كما
تش ــاء فإن ــي ماضي ــة إل ــى م ــا ق ــدر اهلل» (الرواي ــة :ص)52
«مس ــبغة يف م ــكان آخ ــر م ــن املنت الس ــردي ش ــعورها
بوحش ــة الغرب ــة م ــرددة» ه ــذا أح ــق من ــزل بالترك،
الذئ ــب يع ــوي والغ ــراب يبك ــي (الرواي ــة :ص.)134

التقليدي
إزالة بيوت العنكبوت :يس ــتبطن ه ــذا العمل
ّ
يف تنظي ــف البي ــوت طقس ــا ش ــعبيا ميارس ــه بع ــض

َ
ـودي ال ــذي أطلقته
احل َمام :يس ــتبطن التس ــاؤل الوج ـ ّ
زين ــب حلظ ــة هبوط احلم ــام «:كيف يك ــون الهبوط
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إل ــى األرض أجم ــل م ــن الصعود إلى الس ــماء؟! كنه
الدالل ــة الرمزي ــة أللفة املكان ،الذي أس ــقطت عليه
زين ــب مش ــاعرها الش ــخصية يف االنتم ــاء احلمي ــم
إل ــى امل ــكان ،يف الوق ــت ال ــذي اس ــتعصى عليه ــا
وحفيدتها فهم دوافع «تنازع حمامتني على قطعة
خب ــز صغي ــرة أو حب ــة ش ــعير ،رغ ــم امت ــاء الس ــطح
بفت ــات اخلب ــز أو الش ــعير» وه ــو م ــا أس ــقطت زين ــب
الدالل ــة الرمزي ــة ملغ ــزى حكاي ــة «الغن ــي والفقي ــر»
الت ــي قصته ــا عل ــى حفيدته ــا ملي ــاء ق ــي الس ــياق
الس ــردي ذات ــه (الرواي ــة :ص.)45-44

ع ــن س ــؤال ملياء ح ــول معن ــى «طوبى» الت ــي أجابتها
«إنه ــا ش ــجرة عظيم ــة يف اجلن ــة يقطف أه ــل اجلنة
ثيابه ــم م ــن أكمامه ــا »..مخب ــرة إياه ــا أن الكت ــاب
يحت ــوى على «جميع العلوم وفيه خبر اهتزاز الكون
ي ــوم مول ــد النب ــي ،وقصة يأج ــوج ومأج ــوج« ..مردفة
بحس ــرة» ليتن ــي كن ــت أف ــك اخل ــط ،اقرئ ــي ل ــي منه
قدر استطاعتك .صفحة أو صفحتني كل يوم سوف
يكفين ــي .وكذلك احل ــال «كتب األدعية» التي أدهش
ملي ــاء تدخ ــلّ جدتها الت ــي التعرف الق ــراءة والكتابة،
ـحر»
الس ـ َ
الس ـ ْـحر» «دعاء َ
يف تصحي ــح قراءته ــا «دعاء ِ ّ
موضح ــة له ــا الفرق ب ــن اللفظني«.مم ــا جعل ملياء
تستفس ــر م ــن اجلدة ع ــن معاني الكلم ــات التي متر
عليه ــا وال تفهمه ــا» (الرواي ــة :ص. )111-108

املاعز :يكتس ــب حضور املاعز حض ــورا رمزيا الفتا على
امتداد مس ــاحة املنت الس ــردي ،يتجاذبه تنازع نظرة
زين ــب يف متس ــكها بوجوده ــا م ــع نظ ــرة عل ـ ّـي ابنه ــا
ال ــذي ي ــرى ض ــرورة التخل ــص منه ــا ،فيم ــا يتب ــدى
األث ــر الرم ــزي ألهمية وجوده ــا يف حياة زينب ،وهو
م ــا وصفته ملي ــاء حني موت املاعز «ب ــدا البيت كئيبا
ال وج ــود للماع ــز الت ــي كان ــت تش ــاغب يف كل مكان،
تخل ــت املاعزع ــن زين ــب ،مات ــت بع ــد خمس ــة عش ــر
عام ــا قضتها معه ــا» (الرواي ــة :ص.)130

النخلـــة :يس ــتحضر امل ــن الس ــردي الدالل ــة الرمزي ــة
لغ ــرس النخل ــة يف رح ــاب «حوش البي ــت التقليدي،
بوصفه ــا كائنا جمالي ــا يرمز إلى اخلصب واحلياة؛
تيمن ــا بقول الرس ــول(ص) :أكرموا عمتكم النخلة»
ت َر
ومصداق ــا للحديث النبويَ «:يا َع ِائ َش ـ ُـة َب ْي ـ ٌـت َل َ ْ
ت َر ِفي ـ ِـه ِج َي ٌاع
ِفي ـ ِـه ِج َي ـ ٌـاع أَ ْه ُل ــهُ َ ،ي ــا َع ِائ َش ـ ُـة َب ْي ـ ٌـت َل َ ْ
أَ ْه ُل ــهُ أَ ْو َجا َع أَ ْه ُل ــهُ .)40(»..

عـــاج األكـــراد األمـــراض بالغنـــاء :ورد يف س ــياق متثل
املـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ــردي ثقــافـ ـ ــة عشـ ـ ــق األكـ ـ ــراد الغنــاء مـ ــا
تستذكر زينب يف مشهد الكردي الذي «كان يجلس
القرفص ــاء ،ينظ ــر إل ــى األرض وراحت ــاه عل ــى مقدم
رأس ــه وه ــو يغني بطريقة غريبة مح ــركا جذعه إلى
األم ــام واخلل ــف عل ــى إيق ــاع أغني ــة» وعندما س ــألت
زوجه ــا عن ــه «أخبره ــا أن ــه يش ــتكي من أل ــم يف بطنه
وهو يعالج أمله بالغناء» فاردفت زينب ان هذا املشهد
ص ــار فيم ــا بعد يتك ــرر أمامي يومي ــا (الرواي ــة :ص.)143

شـــجرة البلـــوط :يس ــتحضر امل ــن الس ــردي «ش ــجرة
البل ــوط العمالق ــة» بوصفه ــا رم ــزا كردي ــا داال على
تش ــبث «أك ــرم» زوج زين ــب ب ــأرض أج ــداده ،إذ كان يف
ي ــوم س ــفرها عن ــه عائ ــدة م ــن ش ــمال العراق يس ــند
ظه ــره إل ــي جذعه ــا باكي ــا وي ــردد «انظري كل ــي زينو
(الرواية :ص )136إلـ ـ ــى ه ـ ــذه الشجـ ـ ــرة ،أخبرنـ ــي ج ــدي
أنه ــا كان ــت هن ــا قبل أن يول ــد ج ــده ،جذورها ضاربة
يف قب ــور أج ــداده ...إنه ــا هن ــا حترس قب ــور أجدادي،
كي ــف ميكنن ــي أن أتخل ــى عنه ــا ؟!» (الرواي ــة :ص.)51

الرموز والعالمات التراثية والثقافية:

جنم ســـهيل  :تس ــتبطن رؤي ــة زين ــب «جن ــم س ــهيل» يف
الذاك ــرة الش ــعبية البحريني ــة واخلليجي ــة فج ــر
طلوع ــه متأللئا يف الس ــماء حدثا «مبش ــرا باخلير»
وعالم ــة رمزي ــة ذات دالل ــة تيم ــن عل ــى أن «القي ــظ
أوش ــك عل ــى الرحي ــل»( .الرواي ــة :ص)39

شجرة طوبى :يس ــتحضر امل ــن الروائي رمزية االلتفاتة
املعرفي ــة الت ــي جس ــدها تعام ــل اس ــتخراج زينب مع
كتابه ــا «ش ــجرة طوب ــى»  -يف نهاي ــة يناي ــر - 1969
من ــذ قدس ــية حلظ ــة اس ــتخراج من صن ــدوق خاص
مطلي باملينا تزينه رس ــوم على هيئة أزهار مختلفة
ّ
األل ــوان واألحج ــام ،وق ــد لفته بقم ــاش وهي حتمله
بعناية كما حتمل األم رضيعها؛ إلى حلظة إجابتها

اآلذان :متي ــز زين ــب يف س ــياق املنت الس ــردي ب ــن رمزية
ثالث ــة أص ــوات ملؤذن ــي احل ـ ّـي ،حت ــدث آث ــار ثالث ــة
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برزخيـــة التقـــاء ميـــاه اخلليـــج مبيـــاه شـــط العـــرب:

متناقض ــة يف نف ــس س ــامعيها ،صوت «متقت ــه» ألنه
يزع ــق زعق ــا كأن ــه ينه ــر الس ــامع أو يه ــدده ،وص ــوت
«ي ــؤذن صاحب ــه وه ــو نائ ــم» ،وصوت «مزي ــل للهموم،
ومف ــرج للك ــروب ،يش ــرح صدره ــا ،ويش ــعرها برهبة
ح ــن تس ــمعه» إن ــه ص ــوت م ــؤذن «مس ــجد مؤم ــن»
(الرواي ــة :ص )71عل ــى الرغ ــم أن ه ــدف الن ــداء للص ــاة
واح ــد ل ــدى املؤذن ــن الثالث ــة.

يس ــتحضر امل ــن الس ــردي ذكري ــات زين ــب حلظ ــة
«تراك ــض املس ــافرين إل ــى حاف ــة الباخ ــرة عن ــد
اقترابه ــا م ــن ش ــط الع ــرب ملش ــاهدة مي ــاه البح ــر
املاحل ــة اخلض ــراء وه ــي متت ــزج مبي ــاه ش ــط العرب
البيض ــاء كالثل ــج؛ فيعل ــو ص ــوت الرج ــال بالتكبي ــر
وت ــاوة ﴿م ــرج البحري ــن يلتقي ــان بينهم ــا ب ــرزخ
اليبغي ــان﴾( )41وه ــم يحرك ــون رؤوس ــهم عجب ــا».

الساعة :يستحضر امل ــن الس ــردي رمزية حركة عقارب
الس ــاعة اخلش ــبية الت ــي ورثتها زينب ع ــن أبيها ،يف
س ــياق «خل ــوة قس ــرية» تواط ــأ فيه ــا ص ــوت الس ــاعة
مع «أنني املروحة» على مس ــامعها ،مس ــبغا إحساسا
نفس ــيا أسقطـ ــته زينـ ــب علـ ـ ــى إحســاس ـ ــها بالزم ــن
صورلهـ ــا عمره ـ ــا بأنـ ـ ــه «يزح ـ ــف كسلحفاة» (الرواية:
ص )12كم ــا حتض ــر رمـ ــز ّية الساعـ ــة يف سياق حواري
آخ ــر ب ــن زين ــب وذاتها حول املوت الذي «يس ــتعصي
عليه ــا فهم ــه» مؤنس ــنة ذلك احلض ــور وهي «حتدق
فيه ــا وتنزع ــج م ــن تكتكته ــا »..فتقابله ــا الس ــاعة
ب ــالتح ـ ــدي ،والسخــريـ ـ ــة قــائــلة «أن ـ ــا الزم ــن ال ــذي
يحـ ـ ــدد سـ ـ ــاعة ال ــرح ــيل »..لتص ـ ــرخ زين ــب يف وج ــه
الساعـ ـ ــة قائل ــة «م ــا ال ــذي تفعلين ــه بحق الس ــماء؟
تعدي ــن أعمــارن ــا عـ ـ ـ ّـدا؟!» انت ــابت ـه ــا عل ــى إث ــر ذلك
ّ
رغب ــة عارم ــة يف حتطيمه ــا ..لكنه ــا بع ــد أن نهضت
م ــن نومها صباح ــا «أخذت خرقة متس ــح بها الغبار
ع ــن مقتنياته ــا ،وبالغ ــت يف تنظي ــف الس ــاعة وه ــي
تستـ ــذكـ ـ ــر م ــا انت ــابها البـ ــارحـ ـ ــة ،فل ــم تص ــدق أنها
رغبـ ـ ــت يف حتطــيمـهـ ـ ــا» (الرواية :ص.)76

الداللـــة الرمزيـــة للعـــدد  :40ي ــرد الع ــدد أربع ــون يف
س ــياق وص ــف «انقض ــاء نف ــاس ابن ــة زين ــب» أربع ــن
يوم ــا يالتم ــام والكم ــال ه ــي م ــدة النف ــاس (الرواي ــة:
ص )82مس ــتحضرة الدالل ــة الرمزي ــة له ــذا الع ــدد،
ـعبي «بتوخ ــي احلذر من
حي ــث يس ــود االعتقاد الش ـ ّ
ذك ــر األخب ــار احملزن ــة م ــن م ــرض وم ــوت وح ــوادث
طيل ــة األربع ــن يومـ ـ ًا ،وع ــدم تن ــاول الطع ــام أم ــام
الن ــاس ،وأال ترض ــع طفله ــا أمامه ــم؛ ألن ذل ــك من
شأنه أن «تنـچبس» النّفساء أو «تنربط» أي ال حتمل
م ــرة أخ ــرى»( .)42ومم ــا ت ــورد الس ــليطي( )2009أنّه
يك ــره يف فت ــرة األربع ــن يوم ــا يف حي ــاة النفس ــاء
ع ــدم الغض ــب أو املش ــاجرة وخاص ــة ظه ــر ًا أو عن ــد
االس ــتحمام  ..وأ ّال تخ ــاف أو جت ــري عند س ــماع أي
صوت وهي أمام النار أثناء الطبخ حتى ال يصيبها
مك ــروه من اجل ــن»(.)43
كم ــا حتض ــر داللة الرقم «أربعون» يف مش ــهد حتول
ع ــدد احلم ــام على س ــطح بيت «زينب» من عش ــرين،
وه ــو ع ــدد الطي ــور املنقوش ــة يف ذاك ــرة طفول ــة ملياء
عل ــى صفقتي ب ــاب جدتها إلى أربع ــن «بيبي» ،صار
عدده ــا أربع ــن ،الع ــام املاض ــي ،كان العدد عش ــرين،
ه ــل تذكري ــن؟ عل ــى زين ــب إذن أن تزي ــد كمي ــة
الش ــعير( ..الرواي ــة :ص.)81

العيـــش
مقدس ــا
(الـــرز) :يحض ــر ال ــرز بوصف ــه رم ــزا
ً
ّ
م ــن خ ــال تعام ــل زين ــب مع ــه عن ــد غس ــله يوميا،
متخيل ــة قصة رمزي ــة تتخيل فيها حبات الرز التي
تتس ــرب م ــن ب ــن يديه ــا ،من ــذ حلظ ــة زراعته ــا ،ثم
حصاده ــا ،إل ــى أن تص ــل إل ــى كي ــس اخلي ــش ..فإذا
س ــقطت باخلطأ حبة أو حبتان تلتقطهما بس ــرعة
قب ــل أن تص ــل إل ــى البالوع ــة ،مخاطب ــة إياها ليس
بع ــد رحلتك الطويلة ينتهي ب ــك األمر هنا (الرواية:
ص )124مستبطنة قدسية الزاد يف الثقافة الشعبية
البحرينية.

داللـــة اجليـــاد اخلمســـة يف حلـــم زينـــب :ي ــرد ع ــدد
«اجلي ــاد اخلمس ــة البيض ــاء» ال ــذي يس ــتدعيه املنت
الس ــردي يف حلم زينب مس ــتذكرة سماعها «صراخا
كاالس ــتغاثة قادم ــا م ــن جه ــة الش ــرق وف ــرار الناس
م ــن بيوته ــم التي غش ــيها املاء وأوش ــكوا على الغرق
...فخ ــارت ق ــوى زينب م ــن هول م ــارأت ،وجثت على
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شـــارع املتنبي :يحضر ش ــارع املتنب ــي يف املنت الس ــردي
بوصفه فضاء تتوزع على جهتيه الشرقية والغربية
بي ــوت ح ــي املخارق ــة وليك ــون ش ــاهدا تاريخي ــا على
حتوالت الزمن الستيني ثم السبعيني فالثمانيني
م ــن الق ــرن العش ــرين ،ويأت ــي إط ــاق اس ــم الش ــاعر
العظي ــم «املتنب ــي» عل ــى أح ــد ش ــوارع العاصم ــة يف
ذل ــك الزم ــن م ــن تاري ــخ البحرين قبل االس ــتقالل،
عالم ــة ذات دالل ــة ثقافي ــة يف تاري ــخ البحري ــن،
مفصحاعم ــا حتمل ــه ه ــذه القيم ــة الرمزي ــة م ــن
دالالت عل ــى انتم ــاء البحري ــن العروب ــي حمليطه ــا
القوم ــي العربي.
مدرســـة الزهـــراء :يحم ــل إط ــاق اس ــم الزه ــراء عل ــى
إح ــدى م ــدارس العاصم ــة الت ــي تاسس ــت يف الع ــام
(1955م) مدل ــوال رمزي ــا يحيلن ــا الس ــياق الس ــردي
إل ــى تلم ــس داللت ــه وس ــط التح ــوالت االجتماعي ــة
الت ــي المس ــت حي ــاة الفت ــاة البحريني ــة يف زم ــن
ـص (الرواي ــة :ص.)65-64
الق ـ ّ
جـــدول الضـــرب :ش ــكلت مش ــهدية اس ــتعانة الفتي ــات
الصغيرات اجلالسات على األرض يسمعن لبعضهن
ج ــدول الض ــرب بلح ــن جمي ــل (الرواي ــة :ص )19عالم ــة
ـردي ،اس ــتعانت
ذات داللة رمزية يف س ــياق املنت الس ـ ّ
به ــا الرواي ــة يف اإلش ــارة إل ــى ش ــيوع ثقاف ــة إرس ــال
العوائ ــل البحرينية فتياتها إلى املدرس ــة ،والس ــماح
له ـ ّـن باخل ــروج للع ــب يف طرقات احل ـ ّـي ،منذ مطلع
ذل ــك الزم ــن املبك ــر يف تاري ــخ البحري ــن احلديث.

احلائ ــط ف ــإذا «بجي ــاد خمس ــة بيض ــاء» تقب ــل م ــن
الش ــرق وتق ــف قبالته ــا «أخ ــذت تصل ــي كم ــا يصلي
البش ــر؛ قي ــام ورك ــوع وس ــجود» فك ــف الن ــاس ع ــن
الص ــراخ وراحوا ينظرون إلى اجلياد ،فبدأ مس ــتوى
امل ــاء ينخف ــض ،حت ــى اختف ــى وحتول الص ــراخ إلى
تكبير» وميك ــن تأويل الداللة العددية للجياد بعدد
الصلوات اخلمس ،املقبلة من جهة الش ــرق املتجهة
يف صلواته ــا جه ــة الغ ــرب ..وه ــو م ــا أكدت ــه الداللة
الرمزي ــة لنقاء اللون األبيض ،الذي قدمته الرواية
مع ــادال موضوعي ــا للص ــاة والتوج ــه بالدع ــاء إلى
علي س ــاملا (الرواية:
الس ــماء ..الذي بفضله عاد ابنها ُ
ص.)121-116

مكتبة قصر املعرفة :ترد هذه التس ــمية الرمزية ملكتبة
احل ـ ّـي يف س ــياق املنت الس ــردي لتش ــير إل ــى تعظيم
ش ــأن املكتب ــة ودوره ــا املع ــر ّ
ـص ،الذي
يف يف زمن الق ـ ّ
ل ــم مين ــع زين ــب الت ــي ال تع ــرف الق ــراءة والكتاب ــة،
ومتث ــل رم ــزا لش ــغف مجايليه ــا م ــن الس ــعي إل ــى
ش ــراء بع ــض الكت ــب الت ــي حتظ ــى بس ــمعة ب ــن
املتعلم ــن ،مثل كتاب «ش ــجرة طوب ــى» الذي اعتذر
صاح ــب املكتب ــة «عب ــد احلس ــن» عن أن ــه ال يبيعه؛
إال أن ــه س ــعى ،تقديرا من ــه لرغبة زين ــب يف اقتنائه
إل ــى توفي ــر نس ــخة من ــه ،رف ــض أن يس ــتلم ثمنه ــا
(الرواي ــة :ص.)106

 الـــزواج :يأت ــي ذك ــر ال ــزواج يف س ــياقات كثي ــرة يف املنت«علي»
الس ـ ّ
ـردي ،متمث ــا يف ترج ــي زينب م ــن ابنها ّ
قائل ــة« :إن كن ــت ال تعب ــأ بال ــزواج ،ت ــزوج ألج ــل
خاط ــري ،أري ــد أن أحم ــل أطفال ــك قب ــل أن يأخ ــذ
اهلل أمانت ــه» (الرواي ــة :ص  )32س ــعيا منه ــا إل ــى حتقيق
بذل ــك كينون ــة االمت ــداد الرم ــزي لوجوده ــا.
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الدالالت الرمزية ألسماء شخوص الرواية:

احلفي ــدة أن تناديه ــا ،واألخ ــت والزوج ــة ،واجل ــارة،
احلام ــل األمني للموروث الش ــعبي األصيل لوطنها،
وتقاليد مجتمعها ،والشاهد على حتوالته ،ممارسة
بذل ــك فعل االنتم ــاء الصميم ألرض ــه؛ مغلّبة قيمة
حب ــه عل ــى كلّ م ــا عداها ،وه ــو ما ميكن االس ــتدالل
علي ــه يف الرواي ــة من خالل توصيف حدث دفن س ــرة
مولودها يف شمال العراق «شعورغامض؛ إذ لم يدفن
ش ــيء م ــن أجزائها خ ــارج الوطن غير تلك املش ــيمة»
(الرواية :ص .)41ولعل ذلك ما مينح زينب من الدالالت
الرمزي ــة ملعان ــي اس ــمها الكثير م ــن النصيب.

ـص إش ــارة نس ــاء
ت ــورد الرواي ــة يف س ــياق ذاك ــرة الق ـ ّ
احل ـ ّـي عل ــى أم «أن ــور» مجن ــون احل ـ ّـي بتس ــميته إم ــا
«مني ــر أوأن ــور أوضي ــاء لف ــرط بياض ــه وجمال ــه» (الرواية:
ص )17وه ــي أس ــماء ذات دالل ــة معجمي ــة متقاربة ميكن
اس ــتخالص دواف ــع وروده ــا يف التعبير ع ــن داللة لونية
أو س ــجية ذات قيمة أخالقية أو عرفية يسعى املجتمع
إل ــى إس ــباغ داللته ــا على ش ــخص املس ـ ّـمى به ــا .وهو ما
ت ــورده الرواي ــة يف س ــرد مفارقة انقس ــام أه ــل ملياء حول
تس ــمية مولودته ــم اجلدي ــدة ب ــن «أس ــماء تقليدي ــة أو
حديث ــة» وإص ــرار ملي ــاء ،التي حتمل اس ــما غير تقليدي
ـص ،عل ــى أنه ــا «ال تري ــد اس ـ ًـما تقليدي ــا»
يف زم ــن الق ـ ّ
(الرواي ــة :ص )22وه ــي دالل ــة تش ــي مب ــا ترم ــز إلي ــه معاني
األس ــماء يف الثقاف ــة الش ــعبية البحريني ــة ،وتؤش ــر
انفتاحا مبكرا ،بحكم الس ــفر ،أو تأثرا باالس ــتماع إلى
الرادي ــو ال ــذي يب ــث يف فض ــاءات أثي ــره آن ــذاك أس ــماء
املش ــاهير م ــن األدب ــاء والكت ــاب ،والفنان ــن ..وغيره ــم.

علـــي :يرد اش ــتقاق لفظ اس ــم «عل ـ ّـي» معجميا مبعنى
ّ
العل ّو والشرف وال ّرفعة( )47ويتأتى حضور شخصيتة
يف س ــياق املنت الروائي بوصفه رمزا للش ــاب املثقف،
وش ــاهدا عل ــى جي ـ ِـل ق ــارئ «متصفح ــا للمج ــات
وقارئ ــا للكت ــب »..وهو عض ــو بأحد األندي ــة ،والعب
ك ــرة ق ــدم ،ومحب للرحالت .يس ــعى حتقي ــق وجوده
الثق ــايف باقتن ــاء طاول ــة خش ــبية ،جت ــاور كرسـ ـ ّيا
عتيق ــا تلبية ملتطلب ــات أثاث غرفة مثقف س ــتيني!
(الرواي ــة :ص )91-90ش ــكلت مراح ــل حياته معنى حلياة
لزين ــب ووجودها بع ــد فقدها جميع أوالدها الذكور
فاجأه ــا خب ــر نعي ــه يف ملعب كرة
صغ ــارا ،حت ــى إذا َ
الق ــدم توس ــلت إل ــى ربه ــا «إله ــي إن ــك تعل ــم أني لن
أصبر على فقده ،أتأخذه مني بعد أن صار رجال؟!»
مس ــتلهمة دع ــاء أم عل ــي األكبر بن اإلمام احلس ــن
(ع) يف واقع ــة كرب ــاء ح ــن دعت ربها «ياراد يوس ــف
إلي ابني الوحيد علي» فيس ــتجيب
عل ــى يعقوب ر ّد ّ
اهلل دعاء زينب بإقبال الش ــباب يف مش ــهد تراجيدي
«ممس ــكني بعل ــي كما ميس ــك بعري ــس يف زفته وهم
ميت..علي حي يرزق» .مما ش ــكل
يهتف ــون عل ـ ّـي ل ــم
ّ
مع ــادال موضوعي ــا رمزي ــا إلش ــباع زين ــب رغبته ــا
امللح ــة يف رؤي ــة زواج ــه وحتقي ــق م ــا تصب ــو إلي ــه
أمومته ــا م ــن علو ورفعة وش ــرف ،كم ــا توحي بذلك
معاني االس ــم ال ــذي اختارته لتس ــميته.

ووفق ــا لليفي ش ــتراوس ( )1962فإنّ اختيار االس ــم
ميث ــل م ــن جهة نوعا من الهوي ــة التي بها يثبت انتماء
(املس ـ َّـمى) إل ــى طبق ــة أو فئ ــة معينة؛ ومن جه ــة أخرى
فه ــو خلق ح ّر لكلّ من ا ُملس ـ ِّـمي واملس ـ ِّـمى(.)44
وستتنـ ـ ــاول ال ــدراس ـ ــة فـ ــي ه ـ ـ ــذا اجلـ ــزء ال ـ ـ ــدالالت
ال ــرمــزي ـ ــة ألسم ـ ــاء الشخ ـ ــوص ال ــروائ ـ ــية والفاعلة يف
أحداثه ــا ومناء بنيتها الس ــردية وف ــق مقاربة معجمية
تس ــتقرئ االش ــتقاق اللغ ــوي ل ــكل اس ــم ،واس ــتخالص
داللته االجتماعية يف نطاق س ــياق تداوليته يف فضاء
ـردي.
املنت الس ـ ّ
زينـــب :يـ ـ ــرد لفـ ـ ــظ زيـ ـنـ ـ ــب معج ـ ـ ــميا مبع ـ ـ ــنى «ش ــجر
()45
حس ــن املنظ ــر طي ــب الرائح ــة ،ب ــه س ــميت امل ــرأة»
علما
ويس ــتحضر املنت الس ــردي هذا االس ــم بصفته ً
على الش ــخصية احملورية فيه ،مس ــتبطنا ما حتمله
الذاك ــرة الش ــعبية املوازي ــة م ــن رمزي ــة له ــذا االس ــم
ال ــذي ي ــرادف صف ــة «أم املصائ ــب» كم ــا تس ــتحضر
الرواي ــة اس ــم زين ــب بوصف ــه رم ــزا حلكم ــة امل ــرأة
األم «أم عل ــي» واجل ــدة «بيب ــي»( )46كم ــا يحل ــو للمي ــاء

احلفيـــدة ملياء :يرد معنى اس ــم ملي ــاء معجميا بوصفها
«امل ــرأة ُبن ّي ــة اللمى ،ذات الش ــفاه اللطيف ــة ،وللداللة
عل ــى تبس ــم الثغر ،ويعن ــى الش ــجرة اللمي ــاء الظل:
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أكـــرم زوج زينـــب :ي ــرد معن ــى اس ــم «أك ــرم» معجمي ــا
بوصف ــه صيغ ــة تفضي ــل مش ــتقة م ــن م ــادة «ك ــرم»:
والك ــرم كث ــرة اخلي ــر ،واجلود والعط ــاء ،وهو نقيض
الل ــؤم« ،ويف اللس ــان :أك ــرم الرج ــل :أت ــى ب ــأوالد
ك ــرام»( )49ويس ــتحضر امل ــن الس ــردي اس ــم أك ــرم من
خالل عالقة بزينب؛ عاشقا يفيض عشقا وسخاء،
ووف ــاء ألرض ــه وقوم ــه يف جب ــال كردس ــتان الذي ــن
تس ــبغ عليهم زينب صفة معاني اس ــمه «كانوا كراما
إل ــى أقص ــى احل ــدود» (الرواي ــة :ص )146وتتأك ــد الداللة
الرمزية الس ــم «أكرم» يف اس ــتحضار زينب ذكر اس ــم
ابن ــه «ك ــرمي» ذي االش ــتقاق اللغ ــوي املش ــترك م ــع
أبي ــه ،مش ــكال بذلك داللة ذات قيم ــة معنوية عالية
يف ذاك ــرة زين ــب.
ـوي االش ــتقاقي
أنـــور املجنـــون :يكتس ــب األص ــل اللغ ـ ّ
الس ــم «أن ــور» (أفع ــل م ــن الن ــور) داللت ــه املعجمي ــة
()50
م ــن إطالقه على معنى «ا َ
حل ّس ــن املش ــرق الل ــون»
وي ــرد حض ــور هذه الش ــخصية البريئ ــة يف محطات
متواترة يف زمان الس ــرد القصصي؛ مرة يف مس ــتهل
الرواي ــة ليحـ ـ ّول وجهة زينب من الش ــرق إلى الغرب
(الرواي ــة :ص )17وم ــرة يف خت ــام الرواية متوس ــا بزينب
«أم عل ــي  ..ال ترحل ــي عن ــي أن ــا أحب ــك ال ترحل ــي
عن ــي ،..فت ــرد عليه لن أرحل س ــوف أع ــود ،صدقني»
(الرواي ــة :ص )156لتتب ــن له ــا رمزي ــة ه ــذا احلض ــور يف
حد البصي ــرة يف قراءة
م ــرأى حل ــم ملياء ،ن ــو ًرا يصل ّ
الس ــطور األخيرة للنهاية املفتوح ــة يف منت الرواية
« ..يقول ــون عن ــه مجنون ــا ..يراه ــا كل ي ــوم تقط ــع
الش ــارع نفس ــه يف كل يوم أعوام وأعوام لم يس ــبق أن
ق ــال له ــا ال ترحل ــي» (الرواي ــة :ص .)160

كثيفة الظل ،ش ــديدة اخلضرة»( )48وهو من األس ــماء
ـص ،يف املجتم ــع
احلديث ــة الت ــداول يف زم ــن الق ـ ّ
ـردي -
البحرين ــي ،ويش ــكل حضوره ــا يف امل ــن الس ـ ّ
بصفتها حفيدة زينب  -رمزا للتواصل بني األجيال
«ت ــرى في ــه زين ــب ذاته ــا متجس ــدة يف طفولته ــا»
(الرواي ــة :ص )78ممت ــدا عب ــر مراح ــل صباه ــا وش ــبابها،
إل ــى أن «أصبح ــت ام ــرأة تبوح له ــا بأس ــرارها» (الرواية:
ص )138حت ــى حلظ ــة حتق ــق حل ــم احلفي ــدة يف ختام
الرواية عبر رمزية «سطوع الشمس وطهور الوضوء،
وانس ــدال ال ــرداء األبي ــض على جس ــم اجلدة حلظة
توج ــه روحها للصالة على غير جهة القبلة املعتادة،
يف نهاية مفتوحة خلتام املنت الروائي» (الرواية :ص- 159
 .)160محقّ قا داللة معنى اسم ملياء الرمزية املتمثلة
يف لطف مخارج الكلم الطيب ،وتبسم الثغر ،وجتدد
من ــاء خض ــرة ال ــروح ،معوض ــة خيباته ــا يف ابنته ــا
«أم ملي ــاء» فيك ــون وج ــود ه ــذه احلفي ــدة اس ــتحضارا
للمعنى الذي حتفظه الذاكرة الش ــعبية البحرينية
يف تداولي ــة الق ــول الس ــائد« :م ــا أع ــز من الول ــد ..إال
ول ــد الولد».

ابنـــة زينب ( أم مليـــاء )  :يلف ــت حض ــور أم ملي ــاء يف املنت
الس ــردي ،بوصفه ــا االبن ــة الوحي ــدة األنث ــى لزينب،
ّ
منوذجا اجتماعيا يرمز
دون ذكر اس ــم لها ،مجس ــدة
ً
إل ــى التجن ــي وإن ــكار عط ــاء األموم ــة وتضحياته ــا،
وال ــذي يختص ــره توصي ــف زين ــب حلاله ــا «ك ــم أنّ
نبرتها تبعث على الكدر ...وأنها ال تعبأ إال بنفسها،
ال حتم ــد اهلل عل ــى ش ــيء ،دائم ــة التذم ــر ..ل ــم ت ــرث
عنه ــاوع ــنأبيه ــاأيش ــيءعل ــىاإلط ــاق»(الرواي ــة:ص.)28:
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الس ــردي ،دون ذكر
أخـــت زينب الوســـطى :ت ــرد يف امل ــن ّ
اس ــم له ــا ه ــي األخ ــرى ،ميث ــل حضوره ــا  -عب ــر
مش ــاهد متفرق ــة يف مناس ــبات لي ــس بينه ــا زي ــارة
واح ــدة ألختها زينب  -رمزا اجتماع ًّيا لفئة متارس
االس ــتعالء عل ــى اآلخري ــن والتهك ــم بأق ــرب الن ــاس
إليه ــم ،وإحراجه ــم .تصفه ــا زين ــب بأنه ــا «تتق ــن
إحراج اآلخرين ،ش ــديدة األناقة ،تنفق على أناقتها
وتتص ــرف كم ــا ل ــو أنّ األناق ــة منحته ــا اس ــتحقاقا
للتدخ ــل يف كل صغي ــرة وكبي ــرة ،تأخ ــذ فريس ــتها
بالص ــوت ،دائم ــة االنتق ــادات والتوجيه ــات واألوامر
تثرث ــر» عل ــى العك ــس م ــن النم ــوذج االجتماع ــي
ألخته ــا زين ــب الت ــي تكتس ــب س ــمات ش ــخصيتها
يف مقابل ــة ثرث ــرة أخته ــا بحكم ــة الصم ــت أم ــام
تطاوله ــا« ،ف ــا ت ــر ّد إال ن ــز ًرا؛ لتبق ــي عل ــى اخلي ــط
ال ــذي يربطه ــا بأخته ــا( »...الرواي ــة :ص.)49

الكاف ــر »..إال أن زين ــب أب ــدت تعاطف ــا م ــع ش ــخصه؛
معلل ــة ذل ــك بأنه «يقض ــي وقته يف عزل ــة تامة حتى
ع ــن أبوي ــه فكيف له ــم أن يعرفوا أن ــه كافر؟».
فؤاد ابـــن اجليران :ي ــرد املعن ــى املعجم ــي الس ــم «فؤاد»
م ـ ـ ــرادفـ ـ ــا لـ«الــقل ــب ،أو أوس ـطـ ـ ــه أوغشــائ ــه ،وح ــبته
()54
ـبابي حديث التداول يف
وس ــويدائه» وهو اس ــم ش ـ ّ
القص يف ذلك الزمن ،وقد اكتس ــب داللته
مجتمع
ّ
الرمزي ــة الت ــي أس ــبغتها علي ــه الكاتب ــة م ــن خ ــال
إي ــراد فاجع ــة أم ــه بفق ــده يف ريع ــان ش ــبابه ،حي ــث
يص ــف امل ــن الس ــردي نواحه ــا علي ــه «يقط ــع نياط
القل ــب ،وه ــي تلط ــم وجهه ــا بكفيه ــا وتن ــادي ف ــؤاد،
ف ــؤاد ،ف ــؤاد» ،مذك ــرة زين ــب مب ــوت أطفاله ــا ،ال ــذي
اقت ــرن بأس ــئلتها الوجود ّي ــة «أي ــن ه ــو جس ــد ف ــؤاد؟
ه ــل ض ــاع ب ــن الس ــماء واألرض؟ أل ــن يك ــون له قبر
ت ــزوره أم ــه؟» (الرواي ــة :ص.)75-74

جليلـــة :ي ــرد اش ــتقاق اس ــم جليل ــة معجمي ــا للدالل ــة
عل ـ ــى عظـ ـ ــم الق ـ ــدر والنبـ ـ ــل( )51وميثل حضورها يف
امل ـ ـ ــن السردي تعويضا لزينب عن ابنتها ،ومنوذجا
اجتمـ ــاعيـ ـ ــا لألنث ـ ــى «الع ــازفـ ـ ــة ع ــن ال ـ ـ ــزواج» الت ــي
تتحم ــل تبع ــات نظ ــرة املجتم ــع اليه ــا بـ ــأنّ «حظها
نح ــس» وأنه ــا ش ــؤم عل ــى أمه ــا؛ ألنه ــا ثم ــرة زواج
دام ليل ــة واح ــدة ،مختص ــرة دالالت معان ــي عظ ــم
قدره ــا يف عين ــي زين ــب من خ ــال مقارنتها بابنتها
كنت
وعطفه ــا علي حالها «مس ــكينة جليل ــة ،ليتك ِ
ابنت ــي»! (الرواي ــة :ص. )26-23

اجلارة ســـعدة :يرد االش ــتقاق املعجمي الس ــم س ــعدة من
الطيب ،ومن العروق الطيبة الريح( )55ويرد حضورها
االجتماعي يف املنت الس ــردي موافقا ملتخ ّيل الذاكرة
الش ــعبية ملعنى اس ــمها؛ حي ــث متيز زينب «مش ــيتها
م ــن ط ــاء األظاف ــر ال ــذي ال تخ ــرج من بيته ــا دونه،
ت ــدور ب ــن أزق ــة احل ـ ّـي ط ــوال النه ــار ،تنق ــل األخب ــار
بأمان ــة جلمي ــع البي ــوت( »..الرواية :ص )72مس ــتحضرة
يف الس ــياق الدالل ـ ّـي نفس ــه «االبتس ــامة الت ــي ال
تف ــارق محياها ..بعد أن يئس ــت م ــن األمومة صارت
لكن ثرثرتها محبب ــة ال تضجر من
حت ــب الثرث ــرةّ ..
يجالس ــها ،تأنس زينب به ــا كثي ــرا» (الرواي ــة :ص.)116

حيدر الراشـــد (أبوجليلة) :ي ــرد املعنى املعجمي الس ــم
حيدر مبعنى «األس ــد» للداللة على الشجاعة( )52يف
حني يستبطن لقبه «الراشد» (مع ّرفا بأل التعريف)
صفة دالة على رشده ومعرفة مقصده( )53ويستحضر
الس ــرد حي ــدر يف س ــياق يرم ــز إل ــى اخل ــروج بج ــرأة
عل ــى مال ــوف أع ــراف مجتمع ــه الرمزي ــة «باقتراحه
إقام ــة مواك ــب الع ــزاء داخ ــل امل ــآمت يف العاصم ــة..
ألن ــه ال يلي ــق باملعزي ــن اخل ــروج إلى الطرق ــات ،وهم
يلطمون صدورا عارية» (الرواية :ص )24فيخرج الش ــبان
يف ش ــهر احمل ــرم يف ذل ــك الزم ــن الس ــتيني مبظاهرة
جابت أحياء املنامة رددوا فيها ش ــعار «حيدر الراش ــد

ومبراجع ــة املعان ــي املعجمية التي أس ــبغتها الكاتبة
على ش ــخصياتها الروائية ،واستخالص تأثيرات البيئة
االجتماعي ــة والع ــادات والتقالي ــد واألع ــراف ،ومتث ــل
عملي ــات التثاقف االجتماع ــي والقيمي ال ــذي أحدثته
عوامل الس ــفر والتزاوج واالس ــتماع إلى الراديو ،يف زمن
ـص؛ ميك ــن االس ــتنتاج م ــدى تأثي ــر ذل ــك يف إعطاء
الق ـ ّ
أسم ـ ـ ــاء الشخـ ــصيات م ــدل ــوالتـ ـ ــها الث ــقاف ّية القـي ــم ّية
والشـ ــعب ّية؛ مبا أضـ ـ ــفى علـ ـ ــى التقـ ـ ــنية املست ــخدمة يف
تداول تلك الس ــماء روائيا ،قدرا من التالؤم مع نس ــقية
احملم ــوالت التراثي ــة والثقافية يف املجتم ــع البحريني.
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وبالتركي ــز يف اس ــتقصاء مكان ــة «زين ــب» يف امل ــن
الس ــردي ،وعالقته ــا م ــع بقي ــة الش ــخوص جن ــد أنه ــا
متث ــل مح ــو ًرا تن ــداح حول ــه تل ــك الش ــخوص ،بوصفها
رمزا ملكنونات احلكمة يف مجتمعها ،وترجيعات سردية
متظهرات ــه القيمي ــة والثقافي ــة التي عكس ــت منظومة
القي ــم والع ــادات والتقالي ــد واملعتق ــدات االجتماعي ــة
والتربوي ــة والروحي ــة في ــه.

والس ــعي إل ــى تفعي ــل ديناميات ــه احليوي ــة يف تطوي ــر
حرك ــة الفع ــل الثق ــايف الوطن ــي؛ جت ــاوزا للتصني ــف
التقلي ــدي القائ ــم على «تراتبية تصني ــف هذه الثقافة
باعتباره ــا ثقاف ــة عام ّية ،يف مقاب ــل الثقافة النخبوية
العاملة»(.)57
يفضي رصد مفردات الثقافة الشعبية التي يعكسها
امل ــن الروائ ــي الس ــردي البحريني إلى استكش ــاف تنوع
بيئ ــات ه ــذا الثقاف ــة ،ومص ــادر ث ــراء مضامينه ــا املادية
واملعنوي ــة؛ مم ــا يتطلب س ــعي الباح ــث املتخصص إلى
الكش ــف ع ــن تقني ــات تداوليته ــا ،واس ــتلهام فاعليته ــا
الثقافي ــة يف رف ــد املنت ــج الثق ــايف اإلبداع ــي ،م ــع األخذ
يف االعتب ــار انعكاس التحوالت االجتماعية املتس ــارعة
الت ــي ش ــهدها املجتم ــع البحرين ــي من ــذ مطال ــع
الس ــبعينيات م ــن الق ــرن العش ــرين ،عل ــى محم ــوالت
امل ــن الروائي الس ــردي البحرين ـ ّـي ،وصوال إل ــى اجتراح
معايي ــر علمي ــة موضوعي ــة تس ــعف الباح ــث الثق ــايف
ـعبي يف تطوير أس ــاليب دراس ــة احملموالت التراثية
الش ـ ّ
يف النص ــوص الروائ ّي ــة ،بغية حتديد املش ــترك بينها يف
النصي ،واس ــتخالص م ــا ميليه تنوع
مس ــاحة تداوله ــا
ّ
بيئات تداولها يف كل من القرية واملدينة من خصائص
ممي ــزة ،تكـ ـ ّون يف مجموعه ــا الفض ــاء األوس ــع احلام ــل
ألصال ــة الت ــراث الوطن ـ ّـي ،واألف ــق األرح ــب احلاض ــن
اخلليجي
العربي
لتمثيل سعة تن ّوع الطيف البحريني
ّ
ّ
املس ــلم ،ع ــادات ،وتقالي ــد ،وأمناط معيش ــة ،ومعتقدات،
ونظ ــم عم ــل ،وس ــلوك اجتماع ــي مع ــريف وقيمي.

وميك ــن إرج ــاع ذل ــك إلى تأث ــر رباب النج ــار مبنحى
الروائي الروسي راسبوتني ،الذي تصفه بـ«ملهمها األول
(الرواية :ص )5والذي تشكل املرأة يف مجموعته القصصية
«ناتاش ــيا العج ــوز وقصص أخ ــرى» حج ــر الزاوية ،ورمز
احلكم ــة والذاك ــرة ،ببعديه ــا الروح ــى والفس ــيولوجى،
مجس ــدة م ــوروث الع ــادات والتقالي ــد الش ــعبية والصور
الش ــخصية ،والطبائ ــع الروحي ــة والنفس ــية ذات الصلة
مبوضوع احلياة واملوت ،الذي ال يش ــكل عند راس ــبوتني
موض ــوع رحي ــل وفن ــاء ،بق ــدر م ــا ه ــو موض ــوع تفكي ــر
وتأم ــل فيم ــا تبقى( )56ولعل ذلك هو مكمن الس ــر الذي
مبوجب ــه ميكنن ــا فه ــم مغ ــزى النهاي ــة املفتوح ــة الت ــي
اختتم ــت به ــا رباب النج ــار روايته ــا «زناب».
اخلالصة
خلص ــت الدراس ــة إلى مجموعة من االس ــتنتاجات،
من بينها:
املعم ــق يف تداولي ــة
إفس ــاح مج ــال البح ــث التراث ـ ّـي ّ
الثقاف ــة الش ــعبية يف األعم ــال الروائي ــة البحريني ــة
املعاص ــرة ،وتطبي ــق منهجي ــات بنيوية حتليل ّي ــة؛ ميكّ ن
الباح ــث املتخص ــص واملبت ــديء م ــن رص ــد «احملموالت
الثقافية والقيمية التراثية واملجتمعية» يف هذه الثقافة،
وحتليل تقنيات السرد املستخدمة يف توظيفها؛ وقياس
أث ــر ذل ــك االس ــتخدام إبداعي ــا يف إث ــراء امل ــن الس ــردي
وتأصي ــل فاعلي ــة تداوليته.

يفـ ـ ــضي البح ـ ـ ــث اإلن ـث ــروب ــول ــوج ـ ـ ــي يف التمث ــات
التراثي ــة للم ــن الروائ ــي الس ــردي إل ــى حتدي ــد م ــدى
األدبي يف اس ــتيعاب مالم ــح الهوية
فاعلي ــة ه ــذا النت ــاج
ّ
الوطني ــة البحرينية اجلامع ــة ،وانفتاح أفق أصالة تلك
الثقافة على فضاء الهوية الكونية يف بعدها احلضاري
ـاني (املعر ّ
يف والقيمي) تفاعال ،وتأصيال ،وتثاقفا،
اإلنس ـ ّ
وإث ــراء ،وه ــذا م ــا اس ــتنتجته ه ــذه الدراس ــة م ــن خ ــال
عرض متثّالت جانب من الثقافة البحرينية الش ــعبية،
مبوازاة جانب يسير من الثقافة الكردية العراقية ،حيث
ميك ــن للباحث اإلنثروبولوجي املق ــارن  -يف زمن العوملة
الكوكبية -إثبات خالصة ما توصل إليه (ش ــتراوس) «أنّ

من ش ــأن الدراس ــات التحليلية التي تبحث تداولية
الثقاف ــة الش ــعبية يف الرواي ــة جتس ــير الهـ ـ ّوة املعرفي ــة
املفتعل ــة ب ــن الثقافتني الش ــعبية والرس ــمية؛ القائمة
على النظرة املتعالية للمنجز الثقايف الشعبي يف حياة
ـعبي،
األمم ،مب ــا ّ
يوج ــه النظ ــر إل ــى أهمي ــة التراث الش ـ ّ
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عل ــى تدري ــب املوهوب ــن منه ــم عل ــى بيداغوجي ــا إنت ــاج
النصوص اإلبداعية ،ومتثّل تقنيات توظيف محموالت
الثقافة الشعبية البحرينية ،على نحو يراعي أصالتها،
ويح ــاف ـ ــظ خص ــوص ـي ـ ــة انتم ــائهــا لبيئتهـ ـ ــا ال ــوطني ــة
ـاني  -الكوني .إذ
والعربي ــة ،ويث ــري أفق انتمائها اإلنس ـ ّ
ال ميكننا كمايرى (خليفة« )2009 :أن نتوقع مستقبال
عرب َّيا لتوظيف التراث الش ــعبي توظيفيا ديناميكيا يف
األعم ــال الفني ــة احلديث ــة وهو خ ــارج حصيل ــة املعارف
التراكمي ــة الت ــي يتأس ــس ذه ــن اجلي ــل اجلدي ــد عليها
اآلن»(.)59

درج ــة االخت ــاف ب ــن ثقافتني أنتجهما أن ــاس ينتمون
إل ــى س ــالة بش ــرية واحدة قد تكون أكث ــر مما هي عليه
احلال بني ثقافتني بش ــريتني تعودان إلى أناس ينتمون
إلى مجموع ــة أعراق متباع ــدة»(.)58
الس ــعي إل ــى تضم ــن املناه ــج الدراس ــية مل ــادة اللغة
ـص» ومق ــرر «الثقاف ــة
ـص عل ــى ال ّن ـ ّ
العربي ــة «مق ــرر ال ّن ـ ّ
الشعبية» تطبيقات نصية س ــردية من األدب البحريني
واخلليج ـ ّـي ،ت ـم ـكـ ـ ــن طـ ـ ــاب ال ــمرحل ـ ــتني اإلعدادي ــة
والثانوية من امتالك أس ــاليب حتليل مضامني البن ـ ــى
النص ّية القصصية واملس ــرحية ،والش ــعرية ،واستكشاف
محموالته ــا التراثي ــة (املادي ــة واملعنوي ــة) م ــع التركي ــز

الهوامش:

املؤسس ــة اجلامعية للطباعة والنشر ،ص  69-68بيروت
الطبع ــة الثاني ــة 1984 -م.
 .8كوب ــام ،كاثري ــن :ش ــعرية امل ــكان يف األدب العربي احلديث،
ترجم ــة نه ــى أب ــو س ــديرة ،وعم ــاد عب ــد اللطي ــف(،ط)1
املرك ــز القوم ــي للترجم ــة ،القاه ــرة مص ــر ،2014 :ص180
« .9احل ــوش» و«احل ــوي» :االس ــمان الش ــعبيان املت ــداوالن
ملسمى ِ«فناء» ،يطلق األول «احلوش» مبعنى «ما يجمع
ويضم ــه» ص  1050ويطل ــق الثان ــي «احل ــوي»
الش ــيء
ّ
ويضم ــه» ص :1062يف :
مبعن ــى« :م ــا يش ــتمل الش ــيء
ّ
اب ــن منظور «لس ــان الع ــرب» (ط )4دار املع ــارف ،القاهرة:
مص ــر ،1981 :مجل ــد ( )2ص .1871
 .10احل ــوض ال ــذي يجب ــى (يجم ــع) في ــه امل ــاء :اب ــن منظور
«لس ــان الع ــرب»  ،1981املص ــدر الس ــايق ،مجل ــد ( )1ص
.542
«الصفْ ق ــة» بض ــم الصاد وتس ــكني الفاء :اس ــم متداول يف
ُ .11
والصفقة
اللهج ــة البحرينية احملكية لـ«مص ــراع الباب» ّ
لغ ــة :نس ــبة إل ــى «ص ــوت انغالق الب ــاب :املنج ــد يف اللغة
العربي ــة املعاص ــرة ،دار املش ــرق ،بي ــروت ،لبن ــان»2000 :
ص841:
 .12خليف ــة ،عل ــى عب ــد اهلل« :اس ــتلهام الت ــراث الش ــعبي يف
األعم ــال اإلبداعية مبنطقة اخلليج واجلزيرة العربية»
مرج ــع س ــابق :ص 16
ِّ .13
ّام ــة :قطعة م ــن احللي الذهبية التقليدية ،تثبتها
اخلز َ
امل ــرأة اخلليجي ــة يف ثق ــب بأح ــد طريف األنف ،منش ــؤها

ـاص النوع ــي يف من ــاذج م ــن
 .1أب ــو زي ــد ،عب ــد املنع ــم :التن ـ ّ
الرواي ــة املصري ــة املعاص ــرة ،مجل ــة الراوي ،الع ــدد()21
الن ــادي الثق ــايف ،ج ــدة ،اململك ــة العربي ــة الس ــعودية:
.2009
 .2خليفة ،علي عبداهلل« :استلهام التراث الشعبي يف األعمال
اإلبداعي ــة مبنطقة اخللي ــج واجلزيرة العربية” الثقافة
الش ــعبية ،أرش ــيف الثقافة الشعبية للدراس ــات والبحوث
والنش ــر ،الع ــدد( ،2009 )4املنام ــة ،مملك ــة البحري ــن:
ص.24-23
 .3اس ــكاربيت ،روبي ــر :سوس ــيولوجيا األدب( ،ت :آم ــال
عرمون ــي) ط ،2:دار منش ــورات عوي ــدات ،بي ــروت ،لبن ــان:
 ،1987ص.29
 .4الغ ّراب ــي ،اجليالل ــي :توظي ــف التراث الش ــعبي يف الرواية
العربية ،الثقافة الش ــعبية للدراس ــات والبحوث والنشر،
املؤسس ــة العربي ــة للطباعة والنش ــر ،املنام ــة  -البحرين
أكتوب ــر  ،2015ص .79
 .5غولدم ــان ،لوس ــيان :مدخ ــل إل ــى قضاي ــا عل ــم اجتم ــاع
الرواي ــة( ،ت :محمد معتص ــم) مراجعة محمد البكري،
عي ــون املق ــاالت ( الع ــدد :)7-6املغ ــرب ،1987 :ص.81
 .6مرت ــاض ،عب ــد املل ــك :يف نظرية الرواي ــة بحث يف تقنيات
الس ــرد ،عالم املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،الكويت ،ديس ــمبر  ،1998ص .218
 .7باش ــار ،غاس ــتون :جمالي ــات امل ــكان(ت غال ــب هلس ــا)
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املجل ــس الوطن ــي للثقاف ــة ،الكوي ــت ،1988 ،ص.281
 .26املسمى الشعبي للقرنفل اجلاف.
 .27ويس ــمى ش ــعبيا «خبز اخلمير» و«اخلبز األحمر» الذي
يق ــدم م ــع احلل ــوى التقليدي ــة البحريني ــة وال ّره ــش يف
مناس ــبات ال ــزواج واخلت ــان ،ووداع املس ــافرين إل ــى احلج
أو العراق.
 .28بائ ــع اخلض ــار البحرين ــي التقلي ــدي ال ــذي يج ــوب
األحي ــاء متنق ــا عل ــى حم ــار يحم ــل اخلض ــروات يف
وعائ ــن م ــن خوص تتدلى على جانبي احلمار تتس ــمى
«املراح ــل» وس ــمي كذل ــك بس ــبب ندائ ــه عل ــى بضاعت ــه
«بق ــل الكـ ـ ّرات» «وروي ــد الفج ــل» و«حندب ــان الهندب ــاء».
« .29الچيل ــة» املس ــمى الش ــعبي امل ــرادف لكلم ــة «مكي ــال»
مقداره ــا علب ــة أنان ــاس فارغ ــة.
 .30حمي ــد ،احلمدان ــي :الرواي ــة املغربي ــة (دراس ــة بنيوي ــة
تكويني ــة) دار الثقاف ــة – ال ــدار البيض ــاء :املغ ــرب ،1985
ص11
 .31م ــن ع ــادة األك ــراد أن يضع ــوا أم ــام اس ــم م ــن زار كرب ــاء
«گ ّل ــي» تقدي ــرا واحترام ــا( :الرواي ــة :ص)136
 .32تعبي ــر ش ــعبي دارج م ــن أص ــل فصي ــح مبعن ــى «انزل ــق»:
املعجم الوسيط (ج )2مجمع اللغة العربية ،دار الدعوة
للطباعة والنش ــر ،اس ــطنبول ،تركي ــا ،1989 ،ص.884
 .33التعبي ــر العام ــي ال ــدارج «طل ــع ال ــدم م ــن راس ــه مببوع»:
مبعن ــى ينب ــوع ع ــن امل ــاء :مس ــتوحى م ــن متث ــل بيئ ــة
البحري ــن الزراعي ــة الغني ــة بعي ــون املي ــاه اجلوف ّي ــة
والينابي ــع.
 .34توصي ــف عام ــي ،م ــن أص ــل فصي ــح دال عل ــى «الصيحة
املفزع ــة :املعج ــم الوس ــيط (ج )1مرج ــع س ــابق،1989 :
ص  349-وت ــرد ش ــعبيا بصيغ ــة اس ــم فاع ــل «زاعـ ــگ»
صف ــة لبائ ــع الس ــمك ،نس ــبة إل ــى منادات ــه عل ــى س ــمكه
م ــرددا«أووووه».
تس ــتبطن ه ــذه الهده ــدة» التراثي ــة دالل ــة س ــلطة اآلب
ـص يف ق ــرار زواج ابنت ــه.
املطلق ــة يف زم ــن الق ـ ّ
 .35أب ــو زي ــد ،أحم ــد :الرواي ــة األنثروبولوجي ــة ب ــن الواق ــع
اإلثنوج ــرايف واخلي ــال اإلبداع ــي ،عالم الفك ــر ،الكويت،
ع  43م  ،23يناير/يوني ــو  1995ص .138 135-
 .36يش ــيع يف كالم العام ــة مثل ش ــعبي مت ــداول بهذا املعنى
«دع ــوة تصي ــب ،ودعوة تخي ــب ،ودعوة تقط ــع النصيب».
 .37ع ــرف يف س ــتينيات الق ــرن العش ــرين بجثت ــه الضخمة،
التي أكس ــبت حضوره اليومي متجوال كل يوم يف أحياء
املنام ــة؛ مهاب ــة يف نفوس الكبار والصغار ،جتله النس ــاء

أفريق ـ ّـي ،انتقل ــت إل ــى الهن ــد وباكس ــتان .واخل ــزم لغ ــة
«الثق ــب :خ ــرم البعي ــر :ثق ــب أنف ــه ،وجع ــل يف جان ــب
اخلزام ــة» املعج ــم الوس ــيط (ج )1مجم ــع اللغة
منخ ــره ِ
العربي ــة ،دار الدع ــوة :للطباع ــة والنش ــر ،اس ــطنبول،
تركي ــا ،1989 ،ص.232:
حب الرش ــاد مضاف
 .14وتس ــمى احلس ــو :وه ــي خلي ــط من ّ
إلي ــه البي ــض والزجنبي ــل والفلف ــل األس ــود والس ــكر:
الس ــليطي ،فاطم ــة عيس ــى :االس ــتعداد ملراح ــل احلمل
وال ــوالدة قدمي ــا يف مملك ــة البحرين ،الثقافة الش ــعبية،
أرش ــيف الثقافة الش ــعبية للدراس ــات والبحوث والنش ــر
(الع ــدد  ،2009 )4املنام ــة ،مملك ــة البحري ــن :ص .119
 .15االس ــم التقليدي الشائع يف اللهجة البحرينية احملكية
ري
لقن ــوات انس ــياب املي ــاه اجلوفي ــة املس ــتخدمة يف ّ
النخي ــل وامل ــزارع البعي ــدة ع ــن عي ــون املاء.
 .16لعب ــة ش ــعبية تلعبه ــا الفتي ــات خاص ــة ،يتقابل ــن ب ــن
أيديه ــن خم ــس حص ــوات تلقفه ــا كل واح ــدة منه ــن
بالتن ــاوب ،وتقذفها يف الهواء ،وتلتقطها ،وحتس ــب لكل
العب ــة نقط ــة ب ــكل حص ــوة .
 .17تسمى الدمى احملشوة بالقطن التي يصنعنها الفتيات
بأيديهن ُ«ك ْر ُج ّوة».
ّ
 .18ط ــور م ــن أط ــوار تك ــون رط ــب النخ ــل ،ويك ــون أخض ــر،
يتس ــاقط بفعل «التّخميل» فيسمى «خالل مخمل» ويف
بع ــض بيئ ــات البحري ــن يس ــمى «خ ــال مخنن».
 .19املس ــمى الش ــعبي لق ــادة اخل ــال «مري ــة خ ــال» يش ــك
اخل ــال م ــع وريق ــات املش ــموم وزه ــور الرازق ــي إلضف ــاء
رون ــق جمال ــي عل ــى «ا ُملر ّي ــة» الت ــي يط ــوق به ــا الفتي ــات
جي ــد اخواته ــن الصغي ــرات.
 .20االس ــم الش ــعبي البحرين ــي املت ــداول يف اللهج ــة
البحرينة احملكية ملجمرة الفحم (كانون النار) وتس ــمى
كذلك«ال ـ ّـدوة».
 .21االس ــم الش ــعبي املتداول لس ــائل زيت السمسم املطحون
«الطحينية».
 .22ويس ــمى يف العامية البحرينية احملكية «احلمبصيص»
و «أب ــو فروة».
« .23الچول ــة» :املس ــمى الش ــعبي التقلي ــدي املت ــداول يف
املجتم ــع البحرين ــي ملوق ــد الكيروس ــن.
 .24يس ــمى يف اللهج ــة البحريني ــة «لي ــف بومب ــاوي» نس ــبة
إل ــى بل ــد تصدي ــره ،بومب ــاي يف الهن ــد.
 .25كاري ــزرس ،ماي ــكل« :مل ــاذا ينف ــرد اإلنس ــان بالثقاف ــة:
الثقاف ــة البش ــرية نش ــأتها وتعددها» (ت .ش ــوقي جالل)
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ويبجلن ــه ،ويأخذن أطفالهن إليه للتبرك والتداوي من
احلس ــد واألم ــراض ،ومم ــا اش ــتهر عن ــه أن ــه أخذه ش ــيئا
م ــن لعاب ــه بإصبع ــه ،ووضع ــه يف ف ــم الطف ــل املري ــض
ابتغ ــاء الركة والش ــفاء.
 .38السليطي ( )2009مرجع سابق  ،ص.119
 .39صحي ــح مس ــلمِ ،ك َت ــاب ْ َ
ال ْش ـ ِـر َب ِةَ ،ب ــاب ِف ا ِّدخَ ـ ِـار الت َّْم ـ ِـر
َون َْح ـ ِـو ِه ِم ــنَ ْ َ
القْ ـ ـ َوات ،رق ــم احلدي ــث.3819 :
 .40القرآن الكرمي «سورة الرحمن» :آية ( )20-19
 .41محم ــد ،حس ــن « :طق ــوس ع ــاج الكبس ــة واملش ــاهرة»
صحيف ــة الوس ــط البحريني ــة  -الع ــدد  – 3365املنام ــة،
البحري ــن 24 :نوفمب ــر 2011م.
 .42السليطي ( )2009مرجع سابق :ص 117
Strauss, Claude Levi:Lapensee Sauvage. .43
Librairie Plon, Paris_ France: 1962, p.240
 .44يف  :الغرابي ،اجلياللي :مرجع سابق ،ص .71
 .45ابن منظور «معجم لس ــان العرب» مصدر س ــابق ،مجلد
( )3ص .1871
 .46بيب ــي :اس ــم عل ــم تلق ــب ب ــه س ــيدة املن ــزل الكبي ــرة،
يس ــتخدمه األت ــراك لتعظي ــم اإلن ــاث والعم ــة خاص ــة،
ش ــاع تداول ــه وال ي ــزال ل ــدى بع ــض أوس ــاط العوائ ــل
البحريني ــة ذات االمت ــداد العراق ــي يف النس ــب ملن ــاداة
اجل ــدات ،تعظيم ــا له ـ ّـن وتوقي ــرا.
 .47اب ــن منظ ــور «معج ــم لس ــان الع ــرب» ،مص ــدر س ــابق،
مجل ــد ( ،)4ص.384-388
 .48املصدر السابق نفسه ،مجلد ( )5ص.4018
 .49املصدر السابق نفسه ،مجلد ( )5ص.3862
 .50املصدر السابق نفسه ،مجلد ( )6ص.4572
 .51املصدر السابق نفسه ،مجلد ( )1ص.662
 .52املصدر السابق نفسه ،مجلد ( )2ص .804-803
 .53املصدر السابق نفسه ،مجلد ( )3ص.1649
 .54املصدر السابق نفسه ،مجلد( )6ص.3334
 .55املصدر السابق نفسه ،مجلد (  )3ص.2013
 .56راس ــبوتني ،فلنت ــن :ناتاش ــيا العج ــوز وقص ــص أخ ــرى،
(ت :أش ــرف الصب ــاغ) املركز القومي للترجمة  -املجلس
األعل ــى للثقاف ــة ،القاهرة  :مص ــر.1998 ،
 .57الثقاف ــة الش ــعبية «منت ــدى الثقاف ــة الش ــعبية :الثقافة
الش ــعبية واملناه ــج التعليمي ــة» إدارة احل ــوار :محم ــد
النويري ،أرش ــيف الثقافة الش ــعبية للدراسات والبحوث
والنش ــر (العدد )4املنام ــة ،مملكة البحرين ،2009 :ص
193-158

 .58ش ــتراوس ،ليف ــي« ،الع ــرق والتاري ــخ» (ت .س ــليم ح ــداد)،
املؤسس ــة اجلامعي ــة للدراس ــات والنش ــر ،بي ــروت ،لبنان،
 ،1988ص.10-7
 .59خليف ــة ،عل ــى عب ــد اهلل« :اس ــتلهام الت ــراث الش ــعبي يف
األعمال اإلبداعية مبنطق ــة اخلليج واجلزيرة العربية»،
( )2009مرج ــع س ــابق :ص .12

الصور:
مص ــدر الص ــور مجموع ــة األس ــتاذ ف ــؤاد الش ــكر التراثي ــة
معال ــم م ــن بي ــوت العاصم ــة( اإلنس ــتغرام)
قب ــر الس ــيد ذبي ــح اهلل مبقب ــرة احل ــورة باملنام ــة ( املص ــدر:
مجموع ــة القص ــاب)
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ملدينة آيلة اإلسالمية
هكذا لعب جدي
86
طقوس العالج الشـــعبي باملغرب
104
الطب الشـــعبى يف تونس وعالقته بجسد املرأة
122

األلعاب يف الفترة العباسية

من خالل املكتشفات األثرية ملدينة آيلة اإلسالمية

(صورة لشخصني يلعبان املنقلة باجلزائر عام ) 1930

فاطمة أبوشقال
كاتبة من األردن

ال ترتبط األلعاب بزمان أو مكان ،كبير أو صغير ذكر أم أنثى ،فاأللعاب متاحة للجميع ٌكل حسب اهتمامه وخلفيته
الثقافيــة ،املاديــة واالجتماعيــة ،فاأللعــاب هــي ممارســة لســلوك اجتماعــي مــن أجــل التســلية واملتعــة و متــارس فــي أوقــات
الفــراغ أو بعــد يــوم شــاق و طويــل مــن العمــل فيحتــاج اإلنســان إلــى الراحــة وتســلية النفــس بطــرق متعــددة مــع أقرانــه ورفاقــه
فــي العمــل أو احلي.
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الشكل رقم ( 1ميثل لعبة  Senetاملصرية)

ويف زمنن ــا ال ــذي نعي ــش تترك ــز اهتمام ــات ش ــباب
ه ــذا العص ــر عل ــى األلع ــاب اإللكتروني ــة كاملوج ــود يف
احلاس ــوب أو التلف ــاز ورمب ــا كان ه ــذا س ــببا لضع ــف
مقارنة مع األزمنة
الرواب ــط االجتماعية يف زمننا هذا
ً
الس ــابقة .كان ــت األلع ــاب يف تل ــك األي ــام متث ــل رواب ــط
اجتماعي ــة لي ــس ب ــن العائل ــة وحدها فحس ــب بل بني
كل أف ــراد احل ــي الواحد وق ــد كانت األلعاب تعتمد على
األنش ــطة البدني ــة والفكري ــة فاألطف ــال م ــن الفتي ــات
والفتي ــة كان ــوا ميارس ــون األلع ــاب الت ــي تعتم ــد عل ــى
النش ــاط البدن ــي واحلرك ــي فتراه ــم يتراكض ــون هن ــا
وهناك وأصوات ضحكاتهم تتعالى ومتأل املكان فتبهج
م ــن حوله ــم ،وم ــن األلع ــاب الش ــعبية اخلاص ــة به ــذه
الفئ ــة العمري ــة يف مدين ــة العقب ــة على س ــبيل املثال ال
احلصر :ش ــد احلبل ،ا ُألرجوحة ،احلجلة ،أما بالنس ــبة
للرجال فقد كانوا ميارس ــون األلعاب التي تعتمد على
النش ــاط الفك ــري والذهن ــي كألع ــاب املنقلة.
يف هذه الورقة البحثية سوف أُلقي الضوء على أهم
األلع ــاب الت ــي مت اكتش ــافها يف مدين ــة آيل ــة اإلس ــامية
وتعود إلى العصر العباسي والتي استمر اللعب بها إلى
أن أصبح ــت تعرف اآلن باأللعاب الش ــعبة ،ومن أهمها:
املنقلـــة :ه ــي م ــن الفع ــل الثالث ــي نق ــل والنق ــل
معن ــاه التحوي ــل ع ــن الش ــيء م ــن موض ــع إل ــى موضع،
ونقل ــه
نقل ــه ينقل ــه نق ـ ًـا فانتق ــل .والتنق ــل التح ــول ّ

النقل ــة االس ــم من انتق ــال القوم
تنقي ـ ًـا إذا أكث ــر نقل ــه ُّ
م ــن موض ــع آلخ ــر ،املنقل ــة املرحلة م ــن مراحل الس ــفر
واملناق ــل املراح ــل والنق ــل ه ــي احلج ــارة كاألث ــايف وقيل
هي احلجارة الصغار و َنقل ٓـت أرضنا أي ُك ُثر نقلها وأرض
م ٓـ ْنقل ــة ذات نق ــل(.)1
واملنقل ــة ه ــي كلم ــة أو تصني ــف ش ــامل ملجموع ــة
مختلف ــة م ــن األلع ــاب اللوحية التي تلع ــب يف مناطق
واس ــعة م ــن العال ــم وتختلف التس ــميات لها م ــن مكان
آلخ ــر فه ــي اس ــم جام ــع جلمي ــع األلع ــاب الت ــي تعتمد
يف لعبه ــا عل ــى نقل احلجارة وتغي ــر مكانها من موضع
آلخ ــر ،وه ــي أم ــا أن تك ــون لوحي ــة محف ــورة عل ــى ل ــوح
حج ــري أو خش ــبي أو تك ــون عل ــى األرض ،وأق ــدم ذك ــر
حلج ــر اللع ــب أو املنقل ــة يف مص ــادر الكت ــب العربي ــة
يع ــود للق ــرن العاش ــر املي ــادي من خالل مص ــدر ألحد
العلم ــاء الع ــرب وه ــو أب ــو الف ــرج األصفهان ــي بكتاب ــه
االغان ــي املجل ــد اخلامس ،ويعرف لغاي ــة اآلن  800نوع
م ــن األس ــماء التقليدية للعب ــة املنقلة والت ــي تلعب يف
 99دول ــة ح ــول العال ــم و حوال ــي  200ن ــوع م ــن األلعاب
مت وصفه ــا حي ــث أن بع ــض أس ــماء األلع ــاب ترم ــز إلى
لعب ــة واح ــدة يف ح ــن أن لعبة واحدة س ــميت بأكثر من
اس ــم( )2هذا وقد انتش ــرت املنقلة إلى مناطق واسعة من
العال ــم وذل ــك من خ ــال نفوذ جتارة العرب واملس ــلمني
وبسرعة أصبحت املنقلة لعبة عاملية ومنتشرة يف كثير
من األقط ــار(.)3
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عرف ــت روم ــا أنواع ــا متعددة م ــن األلع ــاب مبا فيها
حج ــر النرد أو ما يع ــرف بـ Tesseraeولعبوا Tali or
 Tropaوه ــو م ــن العظ ــم املوج ــود يف الركب ــة وهن ــاك
أيض ًا الشطرجن الروماني أو ما يعرف بـ Latrunculi
ولعب ــوا  Tabulaوعرف ــت أيضـ ـ ًا باس ــم  Aleaوتعني
املقام ــرة ولكنه ــا عرف ــت باس ــم  Tabulaمن ــذ أن لعبت
عل ــى أل ــواح وه ــي تش ــبه ال ــى ح ـ ٍـد كبي ــر لعب ــة Senet
املصري ــة (أنظ ــر الش ــكل رق ــم  )1والتي ت ــؤرخ إلى 3000
ق .م يف أقل تقدير وقد اش ــتهرت  Tabulaبني اجلنود
ووصل ــت إل ــى العرب ع ــن طريق توس ــع حك ــم الرومان،
ه ــذا وق ــد كان ــت اللعب ــة املفضل ــة ل ــدى اإلمبراط ــور
كالودي ــوس ال ــذي كان يلعبه ــا يف حل ــه وترحال ــه وق ــد
ُأل ــف كت ــاب ع ــن تاريخه ــا ولك ــن ه ــذا الكت ــاب ل ــم يع ــد
موجود ًا لألس ــف.

وه ــذه قائم ــة ببع ــض م ــن األلع ــاب الش ــعبية الت ــي
عرف ــت يف مدين ــة العقب ــة وتعتم ــد على نق ــل وحتريك
احلج ــارة وه ــي بذل ــك تن ــدرج حت ــت تصني ــف املنقل ــة:
لعبـــة املنقلـــة :تتك ــون م ــن لوح ــن حف ــر بداخ ــل كل
ل ــوح س ــبع ج ــرون يف كل جرن س ــبعة حج ــارة وتلعب
بتوزي ــع احلج ــارة داخ ــل كل ج ــرن بالتس ــاوي وه ــذه
اللعب ــة مخصص ــة لالعب ــن أو فريق ــن و الفائز هو
الش ــخص ال ــذي يجم ــع أكب ــر ع ــدد م ــن احلجارة.
لعبة الســـيجة :وهي ن ــوع م ــن األلعاب التي تش ــبه يف
ش ــكلها املنقل ــة إال أن الف ــرق بينهم ــا ه ــو أن املنقلة
لعب ــة محف ــورة عل ــى ل ــوح م ــن احلج ــر أو اخلش ــب
حف ــر يف كليهم ــا أج ــران للع ــب األحج ــار يتك ــون
كل ضل ــع م ــن س ــبع خان ــات ويض ــع الالع ــب األول
حجري ــن حجري ــن و تبق ــى اخلانة التي يف الوس ــط
خالي ــه وكل الع ــب يخت ــار حج ــارة ذات ل ــون موح ــد
ليت ــم متيي ــز حج ــارة كل الع ــب ع ــن اآلخ ــر.

ومـ ـ ــن األلعـ ـ ــاب الل ــوح ــية األخـ ـ ـ ـ ــرى Duodecim
 Scriptaوتعـ ـنـ ـ ــي ( 12خـ ـ ــطا) وق ـ ـ ــد لعـ ـ ــبت علــى لوح
ويلعبه ــا ش ــخصان ك ًال يقاب ــل اآلخ ــر .ع ــدد احلج ــارة
املس ــتعملة باللعب ــة  15حج ــرا كل الع ــب ل ــه لون خاص
ب ــه ويرت ــب كل الع ــب حجارت ــه يف الص ــف احمل ــاذي ل ــه
عل ــى الل ــوح ويت ــم حتريك احلج ــارة بعد وض ــع حجارة
الن ــرد الثالث ــة داخ ــل كأس ورجها ثم رميه ــا على اللوح
ـاء على مجموعة
أو األرض ويت ــم حتري ــك احلج ــارة بن ـ ً
حجارة الن ــرد(.)5

و املنقل ــة هي لعب ــة الوجهاء حيث كانت هذه اللعبة
ُت ــارس م ــن قب ــل كب ــار الس ــن يف املن ــزل أو م ــا يطل ــق
علي ــه بالدي ــوان على ل ــوح حجري( )6ويف أغل ــب األوقات
كان اللع ــب يت ــم بع ــد أداء ص ــاة العش ــاء حيث يجتمع
األهال ــي م ــع الش ــيوخ وعلي ــة الق ــوم م ــن أجل مناقش ــة
أموره ــم احلياتي ــة واملعيش ــية املختلف ــة بع ــد ذل ــك
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يقوم ــون مبمارس ــة ه ــذه اللعبة للتس ــلية والترويح عن
النف ــس ،أم ــا لعبة الس ــيجة والتي تش ــبه إل ــى حد كبير
لعب ــة املنقل ــة إال أن االخت ــاف الوحي ــد بينهم ــا ه ــو أن
الس ــيجة تلع ــب عل ــى األرض يف األماك ــن املفتوح ــة.

ط ــريـ ـ ــق حت ــري ـ ــك ونقـ ـ ــل احلجارة ف ـ ـ ــوق الـ ــزوايـ ـ ـ ــا
القائم ــة.
الطـــاب  :تعتمد ه ــذه اللعبة على ل ــوح حجري وبعض
م ــن احلص ــى كم ــا ه ــو يف األلع ــاب الس ــابقة إال أن
االختالف هو أن لهذه اللعبة محرك رئيس ــي للعب
أال وه ــو أرب ــع قطع من اخلش ــب تتكون من القش ــرة
والل ــب ويس ــتهل الالع ــب دوره برمي تلك األخش ــاب
عل ــى األرض ويق ــول كلم ــة ط ــاب ث ــم يب ــدأ بترتي ــب
حجارت ــه داخ ــل الل ــوح س ــواء احلجري أم اخلش ــبي
أو عل ــى األرض.

لعبـــة الضامة :تتكون م ــن  64ج ــرن أو حف ــرة ،ثماني
صف ــوف يف كل ص ــف يوج ــد ثمان ــي أج ــران (حف ــر)
ويلع ــب فيه ــا ش ــخصان أحدهم ــا حجارته ال تش ــبه
حج ــارة اآلخ ــر ويس ــمى كل حج ــر كم ــا ُيق ــال ج ــرو
فيم ــازح أحدهم ــا اآلخ ــر وم ــن ب ــن اجلم ــل الت ــي
يتداوله ــا أهال ــي العقب ــة أثناء اللع ــب «ابعد جروك
ع ــن جروي» ويكون حتريك احلجارة أما إلى األمام
أو اجلوان ــب دون الرج ــوع إل ــى اخلل ــف ويف ــوز الذي
يخ ــرج حج ــارة اآلخ ــر م ــن اللعبة.

األلعاب الشـــعبية في مدينة آيلة اإلســـامية خالل
العصر العباسي:

ُعرف ــت العقبة منذ دخول اإلس ــام باس ــم آيلة ومن
أجم ــل قص ــص الفتوح ــات عب ــر التاري ــخ تل ــك الرواي ــة
الت ــي يســردهــا لن ــا التاريــخ حيــث تتجلـى فيهــا أخ ــالق
امل ــحب ـ ـ ــة والسـ ــالم مـ ــن النبـ ــي الك ــري ــم م ـحـ ـم ــد (ص)،
فعندم ــا ق ــدم يوحن ــا ب ــن رؤب ــة أمي ــر وصاحب آيل ــه إلى
النب ــي الكرمي وهو يف تب ــوك فصاحله على اجلزية وقر
عل ــى كل بال ــغ بآيل ــه دين ــارا يف الس ــنة فقد وه ــب النبي
الك ــرمي بردت ــه الب ــن ليوحن ــه بن رؤب ــة عندما س ــار إليه
إل ــى تب ــوك ( )8ويوحن ــا ب ــن رؤب ــة أمي ــر وصاح ــب مدينة
آيل ــة  ،حي ــث أن النب ــي محم ــد (ص) أرس ــل إلي ــه كتابـ ـ ًا

لعبـــة احلجلـــة :وه ــي م ــن الفع ــل حج ــل أي أن يرف ــع
الرج ــل رج ــا وميش ــي عل ــى أخ ــرى متريث ــا( )7وه ــذه
اللعبة تختص بالفتيات وتعتمد على نقل احلجارة
م ــن مرب ــع آلخ ــر والن ــط أو احلج ــل ف ــوق مربع ــات
مرس ــومه عل ــى األرض.
لعبة القطـــار :وه ــذه اللعب ــة أيض ــا تعتمد عل ــى نقل
احل ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارة وتـ ــرس ـ ـ ـ ــم ع ـلـ ـ ـ ــى األرض مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال
مرب ــع مت ــوازي األض ــاع يتقاط ــع بداخل ــه خط ــان
مستق ـ ــيمان يق ـ ــوم الف ـ ــتية والف ـ ــتيات بلع ــبها عــن
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ويطل ــق عل ــى ه ــذا الل ــوح اس ــم  Game boardوالذي
اس ــتعمل للع ــب املنقل ــة يف العص ــر العباس ــي وأق ــدم
ذك ــر للمنقل ــة يع ــود للق ــرن العاش ــر امليالدي م ــن خالل
مص ــدر م ــن املص ــادر التاريخي ــة ألح ــد العلم ــاء الع ــرب
وه ــو أب ــو الف ــرج االصفهان ــي بكتاب ــه االغان ــي املجل ــد
اخلامس .باإلضافة إلى اكتش ــاف أنواع متعددة وأشكال
مختلفة ألحجار النرد والتي كانت مشهورة يف الفترات
العباس ــية فق ــد ذك ــر اجلاحظ يف كتابه البي ــان والتبيني
«م ــن وصي ــة عثم ــان اخلي ــاط للش ــطار (عليك ــم بالن ــرد
ودع ــوا الش ــطرجن ألهل ــه)»( ،)10والن ــرد ش ــيء يلع ــب ب ــه
أصل ــه فارس ــي مع ــرب وليس بعرب ــي وهو النردش ــير ،ويف
احلديث النبوي من لعب بالنردش ــير فكأمنا غمس يده
يف حل ــم خنزي ــر ودم ــه .النرد اس ــم أعجمي وش ــير يعني
حلو( )11فارس ــية تعتمد على احلظ وتتكون من صندوق
وحج ــارة وتع ــرف عن ــد العامة بلعبة الطاول ــة وتعد هذه
اللعب ــة م ــن األلع ــاب الدخيل ــة عل ــى املجتمع العباس ــي
وانتقل ــت اليه ــم ع ــن طري ــق احتكاكهم بالف ــرس( )12بعد
اتس ــاع رقع ــة الدولة اإلس ــامية.

يع ــرض عليه اإلس ــام أو دفع اجلزي ــة فأتى النبي وهو
يف تب ــوك البس ــا صليب ــه الذهب ــي وحام ًال معه ــم هدايا
للنب ــي فاس ــتقبله النب ــي محم ــد وأكرم ــه وجع ــل ب ــال
ب ــن رب ــاح يف خدمت ــه وكتب له عه ــد ًا وأمانـ ـ ًا( )9بعد ذلك
قام املس ــلمون بتأس ــيس مدينتهم اإلسالمية على بعد
أمت ــار قليلة م ــن مدينة آيل ــة البيزنطية.
واجلدي ــر بالذك ــر أن مدين ــة آيل ــة اإلس ــامية م ــن
أق ــدم امل ــدن التي مت تأسيس ــها خ ــارج اجلزي ــرة العربية
وتتك ــون املدين ــة م ــن أرب ــع بواب ــات رئيس ــية يحيط بكل
بواب ــة ب ــرج ويص ــل ب ــن البواب ــات بش ــارعني رئيس ــيني
وم ــن أب ــرز البوابات ه ــي بوابة مصر أو م ــا يطلق عليها
ببوابة مصر الشمالية وبالقرب من هذه البوابة يوجد
من ــزل ذو ط ــراز معماري فريد ومميز (أنظر الش ــكل )2
حي ــث قامت جامع ــة كوبنهاجن الدمناركي ــه بالتنقيب
بإش ــراف الدكت ــور كريس ــتوفر داميغ ــارد لع ــدة مواس ــم
أثري ــة س ــبقه بذلك الدكتور دونال ــد ويتكمب الذي كان
ق ــد اكتش ــف املوق ــع ونق ــب فيها س ــنني عديدة.
يف موس ــم ع ــام 2014م عث ــر على لوح حج ــري (أنظر
الش ــكل رق ــم  )2م ــن الكلس ــي يأخ ــذ الش ــكل املس ــتطيل
وقياس ــاته ه ــي (9س ــم × 21س ــم × 34س ــم) حف ــر عل ــى
وج ــه احلج ــر الكلس ــي صف ــان متوازي ــان يف كل ص ــف
يوج ــد أرب ــع أج ــران (حفر) محف ــورة يف الل ــوح احلجري

والن ــرد حج ــران اثن ــان ل ــكل منهم ــا س ــتة وج ــوه
يتحكم ــان يف نق ــل أحج ــار الن ــرد حس ــب مجم ــوع
أرقامهم ــا بع ــد رميهما على لوح اللعب( .أنظر الش ــكل
رق ــم  3ورق ــم 4ورق ــم )5
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الشكل رقم ( 6متثل كسرتني من الفخار أحدهما مشذبة
وذلك الستخدامها باللعب)

وق ــد راف ــق لع ــب الن ــرد ع ــدد أو أح ــد م ــن فعالي ــات
الس ــمر واملس ــامرة التي يكون بها غناء موس ــيقى ش ــعر
وغيره ــا (... )13

تع ــود لتل ــك احلقب ــة الزمني ــة وق ــد عث ــر علي ــه أثن ــاء
حفري ــات ع ــام 1996م م ــن قب ــل كف ــايف ورولفس ــون وه ــو
عب ــارة ع ــن ل ــوح حج ــري م ــن الكل ــس أش ــبه م ــا ميك ــن
بالش ــكل الدائري قياس ــاته (32س ــم × 25.5سم × 7سم)
ونح ــت عل ــى ش ــكل صفني متوازي ــن يف كل صف يوجد
أرب ــع جتاوي ــف أو أج ــران وه ــذا الل ــوح يس ــمى باملنقل ــة
ه ــذا (أنظر الش ــكل رق ــم .)7

ومت كش ــف العدي ــد م ــن كس ــر الفخ ــار املش ــذب
اجلوان ــب وم ــن املرجح أن تكون قد اس ــتعملت كحجارة
لع ــب لأللع ــاب الت ــي تلع ــب عل ــى الل ــوح احلج ــري ،ألن
لع ــب املنقل ــة والن ــرد يتك ــون م ــن قط ــع رئيس ــية ه ــي
احلج ــارة باإلضاف ــة إل ــى الل ــوح احلج ــري واجلدي ــر
بالذك ــر أن ه ــذه الكس ــر الفخاري ــة مختلف ــة األل ــوان
وه ــذا يرج ــح اس ــتعمالها خالل تلك الفت ــرات من أجل
اللع ــب ،فق ــد كان الالعب ــون يقوم ــون بجم ــع الكس ــر
الفخاري ــة وم ــن ث ــم تش ــذيب أطرافه ــا لتك ــون صاحل ــة
الس ــتعمالها كحج ــارة للع ــب فمن خالل الش ــكل الذي
ميث ــل كس ــرتني مختلفتني م ــن الفخ ــار إال أن أحدهما
مش ــذبة واألخ ــرى كس ــرة عادية وهذا دلي ــل واضح على
اس ــتعمال الكس ــرة املش ــذبة ألغ ــراض معين ــة أال وه ــي
اللع ــب (أنظ ــر الش ــكل.)6

ويف موق ــع البيض ــا األث ــري وال ــذي ال يبع ــد س ــوى
أمت ــار قليل ــة ع ــن مدين ــة البت ــراء األث ــري مت العث ــور
عل ــى لوحني حجريني مكس ــورين نحت عليهما صفني
مكون ــن م ــن أج ــران (حف ــر) للعل ــب موصول ــة بخ ــط
ملت ــوي ويب ــدو أن هذا اخلط وج ــد ألغراض الزخرفة،
وج ــد أيض ــا ل ــوح آخ ــر وج ــد يف نهاي ــة كل ص ــف ج ــرن
(حف ــرة) أش ــبه لش ــكل املنقل ــة يف العص ــر احلال ــي(.)15
وتشـ ـ ـ ـيـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ــن Vesna Bikié & Jasna
 Vukoviéيف مقــالتـ ـي ـه ـ ــما بع ـنـ ــوان Mancala in
 the Balkansيف الصفح ــة رق ــم  196إل ــى م ــا قالت ــه
 ASSIA POPOVAيف مقال ــة له ــا باللغ ــة الفرنس ــية
بعن ـ ـ ــوان  Les Mankala Africainsوتع ـ ـ ــود لعـ ـ ـ ــام
1976م وتش ــير إلل ــى أن لعب املنقلة كان يتم يف العصور
القدمية خالل أوقات النهار وذلك العتقادهم أن الليل
خ ــاص ب ــاألرواح ،واآلله ــة وكان االعتقاد آن ــذاك بأن أي

لعبة املنقلة في ضوء املكتشفات األثرية:

لق ــد مت العث ــور على حج ــر اللعب املس ــمى باملنقلة
يف موق ــع ع ــن غزال العائد إلى فت ــرة العصر احلجري
احلدي ــث ،م ــا قبل الفخ ــار يف أحد املن ــازل رقمه  Cالتي
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الشكل رقم  ( 7ميثل حجر اللعب الذي مت
العثور عليه يف موقع عني غزال ويعود إلى
العصر احلجري ما قبل الفخاري )

الشكل رقم  ( 8ميثل حجر اللعب الذي مت
العثور عليه يف قلعة أثار العقبة)

ش ــخص يلع ــب أثن ــاء اللي ــل س ــوف يص ــاب مب ــرض أو
جن ــون أو ق ــد يؤدي إلى وفاته وأن هذه األرواح املنتش ــرة
باللي ــل س ــوف تأخذ روحه أم ــا إن كان ــت مرتبطة بأحد
الطق ــوس كالدف ــن على س ــبيل املثال ف ــإن لعب املنقلة
باللي ــل مس ــموح ألنه ــا ال تلع ــب للمتع ــة والتس ــلية
لكنه ــا ق ــد تط ــرد األش ــباح واألرواح الش ــريرة.

للقلع ــة مم ــا أدى إلى تعرضها للتلف وقياس ــات املنقلة
«الس ــجية» عل ــى عتب ــة بواب ــة القلع ــة ه ــي (26س ــم ×
36س ــم) (أنظ ــر الش ــكل.)8
وق ــد م ــارس األهالي ه ــذه اللعبة لعه ــد قريب فقد
كان ــت م ــن األلع ــاب الش ــعبية الت ــي كان ميارس ــها أه ــل
مدين ــة العقب ــة والت ــي كان له ــا مبثاب ــة طق ــوس خاصة
عن ــد ممارس ــتها خاصة يف ليالي الصي ــف احلارة حيث
يجتم ــع أهال ــي املدين ــة آنذاك حول قلع ــة العقبة وبعد
أن يق ــوم الرج ــال ب ــرش الت ــراب باملي ــاه الت ــي جتلب من
بئ ــر الس ــت و ال ــذي يق ــع عل ــى بع ــد أمت ــار قليل ــة م ــن
القلع ــة و عل ــى نس ــيم البح ــر يب ــدأ الرج ــال اللعب هذا
وق ــد انقس ــم املتواج ــدون عل ــى فريق ــن كل الع ــب ل ــه
مش ــجعوه ،بينم ــا كان األطف ــال يركض ــون مينة يس ــرة
وهم يلعبون ألعابهم اخلاصة بهم والتي كانت منتشرة
خ ــال تل ــك احلقبة الزمنية من تاري ــخ مدينة العقبة.

وبعد انتقال مركز املدينة من موقع آيلة اإلسالمية
ال ــى موق ــع القلع ــة ل ــم يتخ ـ َّـل الس ــكان ع ــن لع ــب تل ــك
األلع ــاب املس ــلية والت ــي يالق ــون فيه ــا املتعة والتس ــلية
فق ــد وج ــدت بع ــض الثق ــوب واألج ــران احملف ــورة إال
أنه ــا يف ه ــذه امل ــرة ليس ــت عل ــى ل ــوح حجري كم ــا وجد
من ــزل التاج ــر بآيل ــة اإلس ــامية ولك ــن ه ــذه امل ــرة على
عتب ــة بواب ــة القلع ــة اخلارجي ــة وذات أج ــران (حف ــر)
متع ــددة ويب ــدو أنه ــم ق ــد لعب ــوا تل ــك اللعبة هن ــاك إال
أنه ولألس ــف بس ــبب حفرهم للعبة املنقلة على العتبة
والت ــي تعتب ــر مم ــر جلمي ــع الداخل ــن واخلارج ــن
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هكذا لعب جدي

من االلعاب الشعبية رسم الفنان فايز عياش

ياسر محمد أبو نقطة
باحث من سوريا

بعيــداً عــن همــوم ومتاعــب األيــام ،وترويح ـ ًا عــن النفــس ،وتنميـ ًـة لــروح التعاضــد االجتماعــي ،نشــأت األلعــاب لتكــون
ســند املســئولية ،مــن األرض بــدأت ومبوادهــا البســيطة لعبــت والتــم اجلمــع حولهــا فهــي املتنفــس والوقــت الســعيد.

صدفة بعد موقف ورمبا فكرة ،والبعض اآلخر اجتهد الناس على إيجاده فالبد لس ــاعة
بعضها منا وأخذ ش ــكله
ً
ـتوي طويل،
التس ــلية أن تأت ــي حامل ـ ًـة معه ــا االبتع ــاد عن الواقع الصعب ،فعقب كل موس ــم ق ـ ٍ
ـاس ،ويف ليل كل يوم ش ـ ٍ
تف ــرد األحج ــار وت ــركل الك ــرات وتصدح األص ــوات ،وتصفق األيدي ،إنها األلعاب التي مارس ــها جدي قب ــل أن أعرفها،
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علمه ــا لوال ــدي ومن ــه وصلتن ــي ،لكن ــك ي ــا ج ــدي رمب ــا
ل ــم ول ــن تك ــون أول م ــن عرفه ــا؟! فبعضها يغ ــوص آالف
الس ــنني ،يف ٍ
أرض ش ــهدت أس ــمى احلضارات البش ــرية.

عل ــى االرتباط بالعقل والذهن والتفكير وحتى س ــرعة
البديه ــة كاملنقل ــة والغميض ــة ،ومنه ــا م ــا يعتم ــد عل ــى
كليهم ــا معـ ـ ًا كتل ــك األلع ــاب الت ــي تتطل ــب اس ــتخدام
أدوات كالصيني ــة.

بع ــض الش ــعوب عرف ــت م ــن أش ــكال التس ــلية:
املصارع ــة والس ــباق واأللع ــاب الرياضي ــة الت ــي كان ــت
تق ــام يف ميادي ــن ومالع ــب ومس ــارح منظم ــة ،لكنه ــا
كان ــت تتويجـ ـ ًا ملراح ــل بدائي ــة ،إمن ــا م ــا نح ــن بص ــدد
ذك ــره املتواضع كانت الفطرة أساس ــه والبيدر مس ــرحه،
والقم ــاش لوحت ــه ،وج ــدي وج ــدك فرس ــانه.

وكـانت تقسم هذه األلعاب بالنسبة للجنس والعمر
مث ـ ًـا :ألع ــاب للصغ ــار وأخ ــرى للكب ــار ،وأخ ــرى ذكوري ــة
وأنثوي ــة ،فاألنث ــى دائمـ ـ ًا تتجه نح ــو األموم ــة والهدوء
وبن ــاء البي ــت ،بينم ــا لعب األطف ــال الذك ــور تتجه نحو
ق ــوة اجلس ــد وس ــرعة احلرك ــة والبديه ــة ،وكان ــت ه ــذه
األلع ــاب متوارث ــة تصل م ــن جيل إلى جي ــل ،فاألمهات
يعلم ــن بناته ــن ألع ــاب الطفول ــة ،واآلب ــاء يعلم ــون
أبناءه ــم ألع ــاب الرجول ــة.

يورد األس ــتاذ الباحث تيسير الفقيه يف العديد من
كتابات ــه فوائ ــد تلك األلعاب وأوقات التس ــلية ويجملها
يف حديث خاص للثقافة الش ــعبية:

 .1املراجدة( :قذف كرات السرو):

«متارس األلعاب لتنش ــيط اجلسم ،وتقوية الذاكرة،
وتنم ـ ـ ــية امل ــواه ــب ،وت ــرس ــيخ الع ــالقـ ـ ــات االجتــماع ــية
احلميدة ،ك ــذلك لتـج ــسيد روح األخوة والتعاون وإزالة
الف ــوارق املادي ــة والعرقية ب ــن جميع الفئات.

م ــن أق ــدم األلعاب وأش ــكال التس ــلية وأكثره ــا إثار ًة،
وه ــي م ــن إرث األرض ،ال يع ــرف متامـ ـ ًا س ــنة بدايته ــا
لك ــن تب ــدو موغل ـ ًـة يف الق ــدم كونه ــا بدائية يف أس ــلوبها
ومواده ــا املس ــتخدمة وه ــي م ــن النبات ــات الطبيعية.

م ــن جه ــة أخرى فهي تعلم الصب ــر واملثابرة والثبات،
وتهذي ــب النف ــس من خ ــال إلزام جمي ــع الالعبني على
التقي ــد بقوان ــن كل لعب ــة وع ــدم التع ــدي عل ــى حق ــوق
اآلخرين ،ومراقبة السلوك وعدم التفكير بالغش بتات ًا.

حي ــث يلعبه ــا فريق ــان كل فري ــق مؤل ــف من خمس
العبني وسطي ًا ،على أن يحمل كل العب منهم  15حبة
س ــرو دائري ــة ،ويت ــم جلبها من أي ش ــجرة س ــرو مزروعة
يف احل ــارة م ــن األن ــواع الت ــي حتم ــل ثم ــارا وه ــي عب ــارة
ع ــن كرات طرية دائرية الش ــكل تقريب ًا تس ــمى الواحدة
منه ــا دح ــل .ال ميان ــع أي صاح ــب بي ــت أو مزرع ــة م ــن
قط ــع الصغار لهذه الك ــرات ،ويقوم كل فريق باالختباء
خل ــف أس ــوار البي ــوت ورمب ــا يف خنادق بس ــيطة أو حتى
ش ــجرة ،اللعبة قوامها أن يقوم كل فريق بقذف الكرات
الطري ــة الت ــي يحمله ــا نح ــو عناص ــر الفري ــق الثان ــي
بغي ــة إصابته ــم ،وم ــن تصب ــه أي حب ــة يج ــب علي ــه
االعت ــراف باإلصاب ــة وإعط ــاء كل م ــا بحوزت ــه للخصم
الذي أصابه ،وهكذا تس ــتمر اللعبة ويفوز بالنهاية من
أص ــاب أكث ــر وجمع حب ــات من دح ــول الس ــرو أكثر.

وتؤدي األلعاب الش ــعبية دور ًا هام ًا يف تأطير املوروث
الش ــعبي املرتبط باحلركة واإليقاع واألناش ــيد واألغاني
الش ــعبية .كم ــا تس ــاعد على انتق ــال الع ــادات والتقاليد
واملع ــارف بص ــورة طبيعي ــة وتلقائي ــة من جيل إل ــى آخر،
مكون ـ ًـة بذل ــك ثقاف ــة ش ــعبية غني ــة باملعان ــي والعب ــر
واملدل ــوالت اإلنس ــانية واالجتماعي ــة ،الت ــي تؤكد أهمية
االنتم ــاء إل ــى اجلماع ــة واالرتب ــاط اجل ــذري ب ــاألرض
والوطن».
تقسيماتها:

يف س ــبيل تقس ــيمها وجدن ــا صعوب ـ ًـة يف ف ــرز كل
لعب ــة ع ــن األخ ــرى فه ــي متش ــابهة وقريبة م ــن بعضها
وإن اختلف ــت مواده ــا وطرائقه ــا ،لك ــن كتصني ــف أولي
ميك ــن تقس ــيمها :وف ــق م ــا ه ــو حرك ــي يعتم ــد عل ــى
النش ــاط البدن ــي كاحلبل ــة واحلجل ــة ،أو ذهن ــي يعتمد

اللعب ــة ه ــذه تعل ــم التس ــديد والرماي ــة والتركي ــز
والص ــدق جله ــة االعت ــراف املباش ــر باإلصاب ــة وع ــدم
الغ ــش م ــن خ ــال وض ــع بع ــض قطع الت ــراب القاس ــية
(الك ــدر) ب ــدل الدح ــول ألنه ــا تكتش ــف ف ــور ًا من خالل
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لعبة القهقور «رسم الفنان فايز عياش»
س ــقوط احلج ــارة يه ــرب الفريق األول ملس ــافات بعيدة،
بينم ــا الفري ــق الثان ــي يق ــوم مبس ــك الك ــرة ،واللح ــاق
بالعبي الفريق األول ومحاولة اصطيادهم بالكرة ،وكل
الع ــب تلمس ــه الك ــرة يخ ــرج م ــن اللعب ــة ،ويبق ــى العب
واح ــد م ــن الفريق الثاني يحمي منطقة القهقور التي
يح ــاول الفريق األول إعادة إعمار القهقور ،فإن متكنوا
م ــن ذل ــك ول ــو بالع ــب واحد يصب ــح الفوز له ــم ،وإن لم
يتمكن ــوا وق ــام الفريق الثان ــي باصطياده ــم واحد ًا تلو
اآلخ ــر يصب ــح الف ــوز له.

األلم الذي ميكن أن يصيب الالعب اخلصم من خالل
اصطدامه ــا به .وتعلم حتى الكرم للتنازل الفوري دون
أي ش ــرط مل ــا ميتلك ــه م ــن حبات.
 .2القهقور:

أصالة يف حوران أي أنها نشأت هنا
من أكثر األلعاب
ً
م ــن أرضه ــا البازلتية الصلب ــة ،ذات الل ــون األحمر ،فهي
تلعب على مبدإ :وجود فريقني كل فريق مؤلف وسطي ًا
من خمس ــة العب ــن ،يصط ــف الفريق األول بش ــكل رتل
خل ــف بعضه ــم البع ــض ،بينم ــا الفري ــق الثان ــي يك ــون
عل ــى ش ــكل نس ــق أي اصطف ــاف أفقي ،ويفص ــل بينهما
القهقور ،وهو س ــبع حجارة مستطيلة الشكل متواضعة
ف ــوق بعضه ــا البعض ورمب ــا بالطات ،على ش ــكل هرمي
أي القطع ــة األكب ــر يف القاع ــدة وهك ــذا حت ــى احلج ــر
الصغي ــر يف األعلى.

 .3الكيزة:

يق ــوم الفري ــق األول بحم ــل ك ــرة كبي ــرة احلج ــم
يش ــترط أن تك ــون (فاش ــة) أي غي ــر ممل ــوءة باله ــواء،
يـحمـلـه ـ ــا الالعـ ـ ــب األول امل ــوجـ ـ ــود يف املقــدم ــة بينـم ــا
اآلخرون ميسكون بـ ـ ــه م ــن اخللـ ـ ــف ،يقــذف الكرة نحو
القهق ــور ليس ــقط م ــا في ــه م ــن حج ــارة مبني ــة ،وعن ــد

تشبه كثير ًا لعبة القهقور ،وهي من ألعاب الرياضة
والرش ــاق ـ ــة والتح ــمل ،تلـ ـ ــعب بف ــريق ــني عــدد الفــريــق
الواح ــد من ش ــخصني إل ــى ثالثة أش ــخاص ينصب كل
فري ــق منهم ــا أرب ــع حجارة مس ــتطيلة الش ــكل وأمامها
حج ــر خام ــس يس ــمى األم ويعط ــى ل ــكل فري ــق خمس

اللعب ــة قدمي ــة ج ــد ًا ال ميكن حصر س ــنة اختراعها
لكنها نش ــأت يف أرض حوران ومارسها كل أبناء املنطقة
وإل ــى الي ــوم ال تزال متارس ولو بوتيرة أقل من ذي قبل،
من س ــماتها السرعة واللياقة والتعاون والتنسيق(.)1
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حج ــارة صغي ــرة إلصابة احلجارة املنصوبة وإس ــقاطها
والفائ ــز م ــن يس ــتطيع إس ــقاط أكب ــر ع ــدد ممك ــن م ــن
احلج ــارة املنصوب ــة وم ــن يف ــوز ميتط ــي ظهر منافس ــه
ذهابـ ـ ًا وإيابـ ـ ًا قاطعـ ـ ًا املس ــافة الت ــي تفص ــل ب ــن أحجار
الفريق ــن والبالغ ــة نح ــو  20مت ــر ًا .اجلمي ــل والهام يف
اللعب ــة أنه ــا ش ــعبية وقدمي ــة للغاي ــة ال تع ــرف بداي ــات
نش ــوئها ،لكنه ــا تتس ــم باجلماهيري ــة أي يحضره ــا
الكثي ــر م ــن الش ــرائح االجتماعية التي تش ــجع الفرق
املتنافس ــة ،وتف ــرح كثي ــر ًا عن ــد حم ــل الف ــرق لبعضه ــا،
ورمب ــا ش ــجعت الفتي ــات خلس ـ ًـة الف ــرق م ــن أس ــطح
البي ــوت املطل ــة على س ــاحة اللع ــب(.)2

 .5صيد احلمام:

يق ــوم األوالد برس ــم دائ ــرة كبيرة على الت ــراب ،يبلغ
قطرها حوالي عش ــرة أمتار تقريبـ ـ ًا ،ويدخل إليها عدد
كبي ــر منه ــم أي ال يق ــل ع ــن عش ــرة تقريبـ ـ ًا ،ث ــم يق ــف
ول ــدان واحد أمام الدائرة واآلخر خلفها مبس ــافة تقدر
بحوال ــي عش ــرة أمت ــار م ــن كل جه ــة ،يقوم الول ــد األول
برم ــي كرة مطاطية أحيان ًا ك ــرة قدم وأحيان ًا ككرة اليد
ال يه ــم ،يقذفه ــا عل ــى م ــن ه ــو موج ــود داخ ــل الدائ ــرة
به ــدف صي ــد أي منه ــم ،وه ــم الذين يقوم ــون بحركات
أقرب لطيران احلمام بحيث يفردون أجنحتهم بش ــكل
يتح ــدون في ــه (الض ــراب) ،لكنهم بالطب ــع يبعدون عن
الكرة القادمة إليهم بس ــرعة كبيرة ،ومن يتم اصطياده
أي ملس ــه للك ــرة يخ ــرج م ــن اللعب ــة ويجل ــس جانبـ ـ ًا،
ويس ــتمر ق ــذف الك ــرة م ــن كال اجلهت ــن حت ــى يبق ــى
مـ ــن ك ــل األوالد اثن ــان يكونــا هم ــا الفـ ــائ ــزان ،فيقـوم ــان
هم ــا كمكاف ــأة لهم ــا على جناعتهم ــا بض ــرب الكرة من
اجلهت ــن وهكذا.

 .4الزحاليق:

املع ــروف عن تربة حوران أنه ــا بركانية حمراء غنية
بأكاس ــيد احلديد ،وبالتالي فله ــا خصائص فريدة من
نوعه ــا ،منه ــا أنه ــا تنتف ــخ عن ــد املط ــر أي عن ــد تبلله ــا
وإشباعها باملاء ،وتراها تتقلص وتتشقق عند اجلفاف
يف فص ــل الصيف.
يف الربي ــع وعن ــد انتف ــاخ الترب ــة بع ــد موس ــم ماطر
تك ــون الترب ــة طري ــة ،يأت ــي األوالد للس ــاحات الترابي ــة
والبي ــادر الفس ــيحة ويحض ــرون عب ــوات م ــن احلدي ــد
تسمى تنك ،ويرشون املاء على سطح األرض ويقومون
بتس ــويتها وتلييس ــها جي ــد ًا فيصب ــح س ــطحها ناعمـ ـ ًا
لزجـ ـ ًا للغاي ــة ،وهن ــا تس ــمى ه ــذه الظاه ــرة (زحليقة).

تاري ــخ اللعب ــة ق ــدمي غي ــر مح ــدد بالس ــنة أو العقد
لكنه ــا تزي ــد باألكي ــد عن نصف ق ــرن على أق ــل تقدير.
 .6صيد السمكـ:

يتجم ــع األطف ــال يف دائ ــرة أو مرب ــع كناي ــة ع ــن
البحي ــرة أو الس ــد ،وبش ــرط أن يك ــون خلفه ــم حائ ــط
مثل س ــور مدرس ــة أو س ــياج بيت ،ويبتعد عنهم الصياد
مس ــافة تص ــل إل ــى  20متر ًا ،ويكون بيده كرة مس ــتديرة
كبيرة احلجم عبارة عن كرة قدم ،ويقوم الصياد بضرب
الك ــرة بق ــوة نح ــو املربع الذي يتجمع في ــه زمالؤه بغية
صيده ــم م ــن خ ــال ارتطام الك ــرة بأي منه ــم ،وكل من
تلمس ــه الك ــرة يغ ــادر املرب ــع أي أنه تع ــرض لالصطياد،
بينم ــا يتاب ــع الصي ــاد ض ــرب الك ــرة واصطي ــاد زمالئ ــه
إل ــى أن يبق ــى يف املرب ــع الع ــب واح ــد ،يض ــرب علي ــه
خم ــس ضرب ــات ورمب ــا أق ــل أو أكث ــر حس ــب اتفاق س ــبق
ب ــن الالعب ــن ،وإذ تص ــدم ب ــه الك ــرة يك ــون ه ــو الفائ ــز،
الذي يود أن يرمي الكرة ويصبح هو الصائد أو اختيار
الع ــب آخ ــر يق ــوم به ــا ،وله احل ــق أيضـ ـ ًا يف اس ــتمرارية
الصي ــاد مكان ــه إذا أح ــب ذلك.

يخلع ــون أحذيته ــم ويركض ــون بس ــرعة وه ــم حفاة
عل ــى ه ــذه األرض امللس ــاء ،ويثبت ــون حرك ــة أقدامه ــم،
كم ــا التزل ــج متام ًا عل ــى اجلليد فيس ــتمتعون بالتزلج
عل ــى الطني ملس ــافة قد تص ــل ألكثر من عش ــرين متر ًا.
هي لعبة ش ــعبية يتجمع عش ــرات األوالد حول تلك
البي ــادر ،وميك ــن التباه ــي مبن تزحلق أكبر مس ــافة من
ـاء
زمالئ ــه .لكنه ــا توس ــخ الثي ــاب ويع ــود األطف ــال مس ـ ً
لبيوتهم فيتعرض ــون لكلمات الذعة من أمهاتهم جراء
تلك اللعب ــة الطينية.
اللعب ــة قدمية ج ــد ًا ألنها من أس ــاس وقلب األرض،
ورمب ــا كان ــت له ــا أص ــول متطابق ــة م ــع بداي ــات التزلج
عل ــى اجللي ــد إن ل ــم تكن األس ــاس له ــا باملطلق(.)3
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لعبة الدحول

الدح ــول تلع ــب عل ــى ط ــرق متنوع ــة يتف ــق عليه ــا
الالعب ــون حس ــب رغبتهم باللعب ومهارته ــم فيها ومن
أب ــرز تل ــك األلعاب:

 .7الدحاحل (املازات):

وه ــي م ــن أق ــدم األلع ــاب وأكثره ــا ش ــعبية يف فئ ــة
األطف ــال الذك ــور واليافعني منهم ،تلع ــب أوقات الربيع
خاص ـ ًـة يف فت ــرة العطل ــة الربيعي ــة (االنتصافي ــة) إل ــى
قراب ــة فص ــل الصي ــف أي من ش ــهر ش ــباط تقريب ًا عند
حتس ــن الطقس وحتى ش ــهر أيار عند اشتداد الصيف.

طقـــة طقة :هي عب ــارة عن لعبة اصطي ــاد حبة واحدة
(دح ــل) للدح ــل اخل ــاص باملناف ــس حي ــث يلعبه ــا
اثنـ ـ ــان ي ــرمـ ـ ــي األول دح ـ ـ ــله ع ـلـ ـ ــى األرض ويبت ــعد
الثاني مس ــافة تزيد عن عش ــرة أمتار ،ويقوم بقذف
دحل ــه باجت ــاه دح ــل منافس ــه واآلخ ــر يق ــوم بضربه
ثاني ــة وهك ــذا يط ــارد االثن ــان بعضه ــا باس ــتخدام
حب ــة واح ــدة ،وم ــن يصي ــب دح ــل اآلخ ــر يأخ ــذه
ويق ــوم املناف ــس برم ــي واملش ــاركة بدح ــل آخ ــر ،هذه
اللعبة حتتاج ملس ــافة أفقية واس ــعة إذ أنها تتضمن
املط ــاردة املفتوح ــة وق ــد يس ــير الالعب ــان أكث ــر م ــن
مائ ــة مت ــر دون أن يش ــعرا.

تلع ــب يف البي ــادر الواس ــعة وأم ــام البي ــوت ووس ــط
احل ــارات حي ــث يتجمع ع ــدد كبير من األطف ــال الذين
يش ــترون أو ًال ببض ــع لي ــرات دحاح ــل زجاجي ــة م ــن
الدكاك ــن ،وله ــا أس ــماء ومنه ــا :الط ــراوي وه ــو دح ــل
زجاج ــي ذو ل ــون أبي ــض حليب ــي كام ــل ويس ــاوي ثالث ــة
يف القيم ــة م ــن الدحل الع ــادي املزين بل ــون واحد على
ش ــكل عروق أو ألوان .ومنها (الدحل املائي) :وهو س ــادة
ويأت ــي عل ــى ل ــون امل ــاء األزرق أو األخض ــر أو ال ــوردي.
ولدين ــا الزق ــدة :ووهي أصغر من حج ــم الدحل العادي
وتس ــاوي دح ــل واح ــد وتس ــتخدم كعق ــد.

شكة جوز :يش ــارك بها العبان وجت ــوز بثالثة أو أربعة،
مبــدأه ـ ــا أن يق ـ ــوم ك ـ ــل العب بوضع دحل ـ ــن عـل ـ ــى
األرض متالصق ــن ،والالع ــب الثاني يضع مثلهما
لك ــن مبس ــافة ق ــد تص ــل ملت ــر ونص ــف ،والالع ــب
الثال ــث وراءه ــا وهكذا ،تب ــدأ اللعب ــة بالالعب األول
ال ــذي يس ــدد وي ــده عل ــى األرض متام ًا نحو الش ــكة
األول ــى (أي الدح ــان) ،ف ــإن أصابهم ــا يأخذهم ــا

ولدين ــا (الدحب ــر) :وه ــو دح ــل كبير ج ــد ًا يكاد ميأل
كف اليد ،يس ــاوي ما يزيد عن عش ــر دحاحل لوحده إن
ل ــم يكن أكثر وذلك حس ــب اتفاق الالعبني على قيمته
االستباقية.
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(يأكلهم ــا) ويتاب ــع لبقي ــة األزواج ،وإن ل ــم يص ــب يف
الضرب ــة األول ــى يبتع ــد ويض ــرب الالع ــب الثان ــي
نحو األزواج املش ــكوكة ،وهك ــذا الثالث والرابع .ومن
املمك ــن أن يصيب الالعب كل األزواج املش ــكوكة وراء
بعضها البعض ولكن يش ــترط كي حتس ــب احملاولة
أن يك ــون ق ــد اتفق مع زمالئه عليه ــا وذلك بالقول:
«عل ــى اجلمي ــع منبوب ــة» ،ف ــإن ل ــم يحص ــل االتف ــاق
عل ــى هذه الطريق ــة احملتملة باللع ــب يكون لعبهم
وف ــق طريق ــة «:النبع احل ــب» أي يج ــوز أكل أول زوج
م ــن الدح ــول تس ــتطيع اصطياده.

املرغ ــوب ،وهن ــا لبع ــض العق ــود املوفقة التي يش ــهد
له ــا تب ــاع مببال ــغ كبي ــرة ب ــن املتنافس ــن فيقولون:
لق ــد اش ــتريت عق ــد محم ــد مث ـ ًـا كون ــه محترف ــا
وميك ــن أن يحق ــق ل ــي إصاب ــات مؤك ــدة.
النجس :بفت ــح اجليم ،وهو إصاب ــة الدحل لآلخر من
اخلل ــف ،وهن ــا ف ــإن بع ــض الالعب ــن ال يحس ــبونها
إصاب ــة ،وعليه كي ال يقع خالف فإن اجلميع يتفق
عليها بأن« :النجس عيدة» ،أي يجب إعادة الضربة
وعدم احتس ــابها كونها خلفية وليس ــت باحلسنة.
مضلط :وه ــو سقــوط الــدحــل م ــن ال ــيد أثـنـاء التسديد
وع ــدم وصول ــه بالق ــوة املمكن ــة ،وهنا يج ــب االتفاق
عل ــى أنها ضربة محس ــوبة أم ميكن إعادتها.

البيشة :وهي حفرة صغيرة يف األرض ال يزيد قطرها
عن  10س ــم بعمق حوالي  7س ــم تقريب ًا كون األرض
طـ ـ ــرية ج ــراء فصـ ـ ــل ال ــربـيــع واألمطـ ـ ــار امل ــرافق ــة،
يلعبه ــا اثن ــان وأكثر ،مبدؤها يض ــع كل العب دحله
على األرض مبس ــافة تصل حلوالي سبعة أمتار عن
البيش ــة ،ويق ــوم الالع ــب األول بق ــذف دحله بي ـ ـ ـ ــده
امللتصقـ ـ ــة علـ ـ ــى األرض نح ـ ــو البيشة فإن استطاع
إدخال ــه يف البيش ــة يق ــوم بض ــرب دح ــل املنافس من
حاف ــة البيش ــة ف ــإن اصط ــاده يأخ ــذ دح ــل منافس ــه
ويتابـ ـ ــع ض ــرب دحول ــة بقي ــة الالعب ــن ،وإن ل ــم
يس ــتطع إدخ ــال الدخ ــل يف البيش ــة يق ــوم الالع ــب
الثان ــي بنف ــس احملاولة فإن أدخله بالبيش ــة يس ــدد
مباشر ًة نحو دحل اخلصم ويأخذه يف حال جناحه
بإصابته.

الزحلفـــة :يق ــول الالع ــب لآلخ ــر« :ال تزحل ــف» ،أي ال
تتقدم خلس ـ ًـة نحو دحلي أثناء التس ــديد لتقصير
املس ــافة املفترض ــة ،حي ــث يعم ــد بع ــض الالعب ــن
باس ــتمرار لتحري ــك يده ــم احلامل ــة للدح ــل نح ــو
األم ــام لكس ــب املس ــافة واختصاره ــا.
جنفاوي :يس ــراوي ،أي أنه يس ــدد الدحل بيده اليسرى
ولي ــس باليمن ــى كم ــا أغل ــب األوالد ،واملع ــروف ع ــن
الي ــد اليس ــرى أن ق ــوة ضربه ــا أكبر وتس ــديدها أدق،
فم ــن يلع ــب مع الع ــب يده األساس ــية هي اليس ــرى
فيتخذ أش ــد أش ــكال احل ــذر يف اللعب.
املزاغـــاة :أي الغش ،والالعب ال ــذي يتعرض لغش من
زميل ــه فس ــرعان م ــا يص ــرخ« :ال تزاغي مش ــان اهلل»،
أي الرج ــاء ال حت ــاول الغ ــش اجعله ــا لعبة نظيفة.

العني :يتم وضع دح ــل على األرض ،ث ــم الوقوف فوقه
عل ــى ارتف ــاع مت ــر ونص ــف عل ــى األق ــل حس ــب ط ــول
الالع ــب ،ووض ــع دح ــل آخ ــر حت ــت الع ــن مباش ــر ًة
ميس ــك باصبعني فقط ،ويتم تركه يس ــقط س ــقوطا
حرا ،فإن أصابه يأخذه ويتم وضع دحل آخر لتستمر
اللعب ــة بالتن ــاوب ع ــدة مح ــاوالت ل ــكل العب.

اللعب ــة قدمي ــة ول ــم نس ــتطع حص ــر بدايته ــا ف ــإن
م ــن يبل ــغ م ــن العمر حاليـ ـ ًا ثمانني عام قد مارس ــها يف
صغ ــره ،وبالتال ــي واهلل أعلم أن عمرها قد يتجاوز املائة
ع ــام ورمبا أكث ــر بكثير.

ومن هـــذه اللعبة نشـــأت بعض األلفـــاظ الطريفة
ومنها:

 .8القُ رنة:

تلف ــظ قرن ــة بض ــم الق ــاف ،وه ــي لعب ــة رياضي ــة
تعتم ــد عل ــى التركي ــز يف التس ــديد قوامه ــا ،مجموع ــة
م ــن املتس ــابقني يقوم ــون بوض ــع رم ــح م ــن القصب يف
األرض ،ويبتع ــدون عنه مس ــافة تص ــل ملائة متر تقريب ًا،

العقـــد :وه ــو الدح ــل املمي ــز ال ــذي يخت ــاره كل الع ــب
للتس ــديد ب ــه باس ــتمرار ،حي ــث يوف ــق باللع ــب ب ــه
ورمب ــا أن ــه مري ــح م ــن حيث صناعت ــه ولونه وش ــكله
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ويأت ــون بك ــرة مطاطي ــة يقذفه ــا الالع ــب األول برجله،
يقيس ــون املس ــافة ب ــن م ــكان وص ــول الك ــرة والرم ــح،
ليأت ــي دور الالع ــب الثان ــي والثال ــث وهك ــذا والفائز هو
م ــن تك ــون كرت ــه األق ــرب مل ــكان الرم ــح .اللعب ــة قدمي ــة
للغاي ــة ل ــم يت ــم حتدي ــد عمره ــا ،وال ت ــزال مت ــارس إلى
الي ــوم إمن ــا بوتي ــرة أق ــل م ــن ذي قب ــل(.)4

املش ــروبات الغازي ــة املتع ــارف عليه ــا حديث ًا ،كالبيبس ــي
والس ــينالكو الت ــي توض ــع يف عب ــوات بالس ــتيكية ،وإمنا
(قناني) الكازوز الزجاجية من أنواع :الكراش والتبس ــي
وامليناكوال(.)5
 .10التعييشة:

ه ــي م ــن أش ــهر األلع ــاب بح ــوران فتاريخه ــا ق ــدمي،
وعن ــد س ــؤالنا كبار الس ــن قالوا كن ــا نلعبها يف طفولتنا
أي أنن ــا نتح ــدث ع ــن مائ ــة ع ــام عل ــى األق ــل ،ف ــا أح ــد
منه ــم اس ــتطاع إحص ــاء ظهوره ــا ،ه ــي عبارة ع ــن لعبة
كان ــت تلع ــب بكث ــرة أي ــام األع ــراس يف التعلي ــات أي يف
س ــهرات املس ــاء التي تس ــبق ي ــوم الع ــرس ،حيث يتجمع
ع ــدد كبي ــر م ــن األوالد يف م ــكان يج ــاور م ــكان الدبك ــة
ليس ــتفيدوا م ــن أجه ــزة اإلن ــارة املوج ــودة يف الف ــرح،
وتلع ــب وف ــق فريق ــن كل واحد منهم مؤلف من عش ــرة
ورمب ــا أكث ــر فه ــي لعب ــة جماعي ــة تعتم ــد عل ــى التعاون
واللياقة والس ــرعة ،يتم رس ــم مربع عل ــى األرض أبعاده
حوالي عش ــرة أمتار من كل جهة ،اسمه السجن ،ويقوم
الفري ــق األول بوض ــع س ــجان علي ــه أي أن ــه ح ــام له من
الفري ــق الثان ــي ،الفري ــق الثان ــي يه ــرب العب ــوه ويق ــوم
الفريق األول مبحاولة مس ــكهم باليد ،ومن يتم مسكه
يودع يف الس ــجن إذ يكتفي مسك الالعب من أي طرف
ليستس ــلم ويقت ــاد للس ــجن ،وهن ــاك يش ــرف الس ــجان
علي ــه ،بين ــا يح ــاول زم ــاؤه تخليص ــه من الس ــجن من
خالل س ــرعتهم يف التقدم للمربع ،واملعنى تعييشة أي
إع ــادة احلي ــاة ل ــه وإخراج ــه من الس ــجن وم ــن هنا جاء
اس ــم اللعبة (التعييش ــة).

 .9الكريزة:

يق ــوم األطف ــال بجم ــع أغطي ــة عب ــوات العصي ــر
(ال ــكازوز) املعدني ــة ،وذل ــك من أم ــام الدكاكني ومحالت
املرطب ــات ،ويعم ــدون إل ــى تثقيبه ــا م ــن الوس ــط
باس ــتخدام مس ــمار حدي ــدي ،ث ــم يدخل ــون خي ــط
مط ــاط ويربطونه ــا جميعـ ـ ًا بإحكام على ش ــكل دائري،
ويأتون بقطعة عظمية شكلها أسطواني اسمها (كرار)
مثقوب ــة م ــن املنتص ــف أيضـ ـ ًا ،تأخ ــذ عاد ًة م ــن محالت
اخلياط ــة ،فيدخل ــون الك ــرار وس ــط تل ــك الدائ ــرة م ــن
األغطي ــة ،ليصب ــح الش ــكل أق ــرب ل ــدوالب.
ث ــم يأت ــون برم ــح م ــن القص ــب يفتح ــون العق ــد
املوجودة بداخلها باس ــتخدام قضي ــب حديد ويدخلون
بقلب ــه ش ــريطا معدني ــا يص ــل لقل ــب الك ــرار واألغطية
الت ــي يصبح ش ــكلها أق ــرب للدوالب ،يتم وصل الس ــلك
املعدن ــي وس ــط الك ــرار ويف نهايت ــه العلوي ــة اخلارج ــة
م ــن رم ــح القص ــب يت ــم ل ــف الس ــلك بش ــكل دائ ــري أو
نصف دائري محاكا ًة لش ــكل (درغسيون القيادة) والتي
تس ــمى محليـ ـ ًا (قي ــدون) ،فيصب ــح ش ــكلها عب ــارة ع ــن
س ــيارة بدوالب واحد يتم اللعب بها وس ــياقتها وإطالق
أص ــوات معه ــا مث ــل »:بي ــب بي ــب ،أوع ــى ي ــا حب ــاب ،دي ــر
بالك أدهس ــك».

بينما يحاول الس ــجان إبعادهم عن املربع ومحاولة
إمس ــاكهم ووض ــع املزي ــد منه ــم يف الس ــجن إن أمك ــن
ل ــه ذل ــك ،وتس ــتمر اللعب ــة حت ــى يت ــم إمس ــاك جمي ــع
الالعب ــن وزجه ــم يف الس ــجن بينم ــا إن فش ــل الفري ــق
صاحب الس ــجن يف إمس ــاك جميع الالعبني بزمن يتم
االتف ــاق علي ــه يك ــون هو اخلاس ــر.

وه ــذه العملي ــة الت ــي يتس ــاعد عليه ــا ع ــادة أكث ــر
م ــن ول ــد حتتاج لس ــاعة م ــن الزم ــن ليتم إجن ــاز دوالب
واح ــد منها ،وهن ــاك من يقوم بجعلها بدوالبني بنفس
الطريق ــة وهن ــا كان يتباهى الصبية مبن ميتلك كريزة
بدوالب ــن فه ــي بنظرهم مثل س ــيارة املرس ــيدس.

اللعبة قدمية جد ًا وال تزال تلعب يف جميع مناطق
ح ــوران وب ــاد الش ــام حت ــى الي ــوم ،وينت ــج عنه ــا ص ــراخ
وج ــري مس ــتمر وم ــن أه ــم نتائجه ــا ،أنه ــا تنم ــي ح ــب

الكريزة تنتعش صناعتها وممارستها أوقات الصيف
عندما يتم إنزال املرطبات للدكاكني وإقبال الناس على
ش ــربها ،فلم تكن أيام السبعينات والثمانينات قد نزلت
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بع ــد فت ــح عينيه يب ــدأ مبحاول ــة اكتش ــاف أماكنهم
وم ــن ي ــراه بالع ــن يص ــرخ بص ــوت ع ــال :محم ــد مث ـ ًـا
لقد رأيتك ،فيتجه مس ــرع ًا قبل محمد ويلمس املكان
ال ــذي ط ــم به ويجب عليه الق ــول« :محمد واحد اثنني
ث ــاث س ــلم» ،وعنده ــا يخرج محم ــد من اللعب ــة بينما
يتاب ــع البح ــث عن بقية الالعبني املختبئ ــن ،فإن أفلح
يف كش ــفهم يكون هو الفائز ويس ــمى ديكا ،وهم فراخ أو
دجاج ــات ،ويحق ل ــه إعادة الطم أي يصبح هو الطمام،
أو أن يق ــوم باختيار الطم ــام ،ورمبا ترك لزمالئه حرية
اختي ــار الطم ــام بالتناوب مث ًال.

التع ــاون واألخ ــوة ب ــن األطف ــال م ــن خ ــال ش ــعورهم
وواجبه ــم يف فك أس ــر زمالئهم الذين وقعوا يف األس ــر،
وحتت ــاج لتنس ــيق ع ــال ب ــن أف ــراد الفريق ــن م ــا ينمي
التركي ــز امل ــوازي للح ــركات الرياضي ــة القوية.
 .11القضابة:

تكاد تتطابق مع التعييشة يف اخلطوات والطريقة،
لك ــن الف ــارق الوحي ــد ب ــن اللعبت ــن ه ــو أن ــه ال يوج ــد
«تعيي ــش» يف األم ــر م ــن ميس ــك يبق ــى يف الس ــجن،
وبالتال ــي فه ــي تبدأ لعب ــة جماعية لك ــن تنتهي بنتائج
فردي ــة ،حي ــث يفوز الالع ــب الذي ينجح بعدم إمس ــاكه
م ــن الفري ــق األول ويبق ــى طليقـ ـ ًا ،زمنه ــا أق ــل بالطبع
من التعييش ــة كونه ال يوجد جتديد لالعبني باخلروج
م ــرة ثاني ــة ،فرص ــة واح ــدة لكل الع ــب فقط.

وإن حص ــل عك ــس ذل ــك يكون ه ــو الفرخ ــة والبقية
دي ــوك ،م ــن ب ــاب إضفاء نوع م ــن الطرف ــة والنكتة على
مف ــردات اللعب ــة ،الت ــي يش ــارك به ــا فتي ــات صغي ــرات
أحيانـ ـ ًا جلان ــب األوالد.

وه ــي األخ ــرى نبع ــت ب ــذات الفت ــرة للعبة الس ــابقة
وتلع ــب بالت ــوازي معه ــا قبله ــا أو بعده ــا ،إذا كان أح ــد
م ــن العبي الفريقني يش ــعر بأنه قوي البنية س ــريع يف
اجلري يش ــترط أن تكون اللعبة قضابة وليس تعييشة
كون ــه واثق ــا من الف ــوز واله ــروب من الفري ــق الثاني.

اللعب ــة أصيل ــة حل ــوران أي أنه ــا نش ــأت به ــا وبقيت
متداولة بني األجيال لعش ــرات الس ــنني ،ونادر ًا ما يكون
رج ــل أو ش ــاب من حوران ال يعرف لعب ــة الطمامة وهي
مؤش ــر أنها من أص ــل املنطقة.
وت ــكاد وحس ــب رأي الكثي ــر من الباحث ــن يف التراث
تكون نشأتها مطابقة بالزمن مع القضابة والتعييشة.

 .12الطمامة:

أو الطميم ــة أو الطومي ــة أو الطوام ــة ،حس ــب كل
منطقة ،وهي أن أحد الالعبني يقوم بالطم وهي وضع
رأس ــه عل ــى حاف ــة ج ــدار ورمب ــا س ــور حج ــري يف ط ــرف
احل ــي ،ويض ــع ي ــده ف ــوق رأس ــه ويغم ــض عينيه بش ــكل
كام ــل ،ويب ــدأ بالعد حس ــب الرقم املتفق عليه للعش ــرة
مث ـ ًـا أو للعش ــرين ،ويق ــوم بقي ــة الالعب ــن باالختف ــاء
يف موج ــودات امل ــكان أي خل ــف عم ــود الكهرب ــاء مث ـ ًـا،
أو بجان ــب صخ ــرة كبي ــرة ،ورمب ــا ب ــن احلش ــائش لك ــن
يج ــب أن ال تك ــون املس ــافة بعي ــدة جد ًا فه ــي غير جيدة
للطرفني.

 .13الغميضة:

تلع ــب يف البي ــت أكث ــر منها يف احل ــي ،قوامها عدة
العب ــن يختارون واحد ًا منهم ليغمض عينيه بس ــلك
قماش ــي (ش ــماخ) ،بينم ــا يختب ــئ اآلخ ــرون يف أجنحة
الصال ــة أو الغرف ــة ب ــن الكنب ــات أو خل ــف الكراس ــي أو
م ـ ـ ــا شاب ــه ذلـ ــك من موجودات البـيت .ويبـدأ املغــمض
عيون ــه البح ــث عنه ــم حي ــث يطل ــب ل ــكل واح ــد منهم
إصـ ـ ــدار صـ ـ ــوت كـ ـ ــل دقيق ـ ــتني دون أن يغـ ـ ــير مك ـ ـ ــانه،
وبالتال ــي ف ــإن املغم ــض عيني ــه يب ــدأ بتت ـ ــبع الص ـ ــوت،
ومــن يغــير مكــانه يبلغ عنه زمالؤه ليخرج من اللعبة
كون ــه غ ــش زميله.

بع ــد نهاي ــة الع ــد ،ينب ــه بالص ــوت العال ــي« :س ــأفتح
عيوني لقد انتهيت من العد» ،فإن كان جميع الالعبني
ق ــد اختبئ ــوا يقولون ل ــه :افتح عيونك نح ــن جاهزون،
وان ل ــم يك ــن كذلك يطلب ــون منه التريث ليت ــم اختيار
مكان مناس ــب لالختباء.

وكل من يتحسس ــه املغمض بي ــده يخرج من اللعبة
ويقول بصوت مس ــموع للبقية« :لقد مس ــكني» ،ويبقى
األخي ــر هو الفائز.
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بهرس ــها وتقطيعه ــا لقط ــع صغي ــرة ووضعه ــا يف علب ــة
س ــردين فارغ ــة ،أو يف أغطي ــة كازوز معدني ــة ورمب ــا يف
عل ــب للتون ــة واملرتدي ــا ،يقوم ــون بش ــرب افتراض ــي
للقهوة ،فيكتشفون أنها مرة وال ميكن شربها ،ينظرون
لبعضه ــم ثم يس ــتأذنون االنص ــراف ،وعندم ــا يبتعدون
مس ــافة تزي ــد ع ــن عش ــرين مت ــر ًا يقومون ب ــدق أياديهم
عل ــى بعضه ــا البع ــض ويغن ــون بص ــوت واحد« :ي ــا غولة
قهوت ــك م ــرة ي ــا غول ــة قهوت ــك م ــرة» ،فتغض ــب الغول ــة
منه ــم وتق ــوم مبالحقته ــم وتنته ــي اللعب ــة هنا.

 .14السكيتة:

وتكاد تكون اللعبة الوحيدة التي تؤدى من دون صوت
نهائيـ ـ ًا وال كالم وحت ــى الهم ــس ممنوع ،كل م ــا يف األمر
أن هناك فريقني قوام الواحد خمسة وأحيان ًا أكثر ،يتم
رس ــم مربع بأبعاد خمس ــة بخمسة ،يدخل العب من كل
فري ــق ،ويب ــدأ ص ــراع باألي ــدي بغي ــة إخ ــراج الالعب من
املربع دون اللفظ بأي كلمة ،على السكت ومن هنا اسم
اللعبة ،وباحملصلة يتم حس ــاب الع ــدد األكبر من الذين
مت إخراجه ــم بعي ــد ًا ع ــن املرب ــع وبالتال ــي يف ــوز الفريق
ال ــذي يدفع بالعبني أكث ــر من الثاني.

أذكر أنني كنت ألعبها سنة  1981وكان أهالي القرية
ميارس ــونها بزمن أقدم بكثير من هذا حس ــب ما علمنا
منه ــم ،أي أن عمره ــا يزيد عن خمس ــن عام ًا على أقل
تقدير(.)7

 .15حدرج بدرج:

س ــميت هك ــذا احتف ــا ًال بالطف ــل الرضي ــع عندم ــا
يب ــدأ الزح ــف عل ــى األرض (احلب ــي) وم ــن ث ــم املش ــي
األول ــي أي أن ــه يدرج عل ــى األرض كأنه احلجل الصغير
أو الكتك ــوت اخل ــارج للت ــو م ــن البيضة.

 .17رن رن يا جرس:

تلع ــب يف احل ــارات وأحيانـ ـ ًا يف امل ــدارس حي ــث ع ــدد
كبير من الطالب وحتتاج إلش ــراف ش ــخص كبير تكون
ع ــاد ًة املعلمة.

لعبة تلعب من حالة الثبات ،حيث يتجمع األطفال
ح ــول واح ــد أكبر منهم وع ــاد ًة ما يكون كبير ًا ،يجمعهم
بشكل دائري ،ويطلب منهم وضع أيديهم على األرض،
ويق ــوم ه ــو بالغن ــاء والع ــد ووض ــع ي ــده بالتن ــاوب عل ــى
أي ــدي كل منه ــم ،أما األغنية فه ــي« :حدرج بدرج جاجة
تع ــرج عالصغي ــر وعالكبي ــر وعاملكف ــل بالس ــرير وقع ــت
خ ــرزة بالبي ــر قال ــت طش وقال ــت فش أطلع ي ــا مفريت
الك ــرش ضب ــي أيدك ي ــا عروس يا أم احلل ــق والدبوس».
وعندم ــا تتزام ــن كلمة الدبوس م ــع أي يد تأتي عليهم
م ــن يغن ــي يق ــوم صاح ــب الي ــد بإخفائها يف (عب ــه) أي
يف ص ــدره حت ــت ثياب ــه ويتم متابعة الع ــد ،إلى أن تبقى
الي ــد األخيرة(.)6

قوامه ــا يجل ــس الصغ ــار عل ــى ش ــكل حلق ــة كبي ــرة
مغلق ــة ،ترمي املعلمة طاقية (قبعة رأس) على احللقة
وم ــن تس ــقط عل ــى رأس ــه يق ــوم ويب ــدأ اجل ــري البطيء
ح ــول زمالئه وينش ــد وه ــم ي ــردون عليه:
«رن رن ي ــا ج ــرس ،ح ــول وإرك ــب عالف ــرس ،طاء طاء
طائي ــة طائت ــن بعلي ــة ،يف بطة وقع ــت بالبير صاحبها
واح ــد خنزي ــر ،أول ــوا واح ــد م ــا بنع ــرف أول ــو اثن ــن م ــا
بنع ــرف ،أول ــوا ثالثة ما بنعرف ،أول ــوا أربعة ما بنعرف،
أول ــوا خمس ــة م ــا بنع ــرف ،أولوا س ــتة م ــا بنع ــرف ،أولوا
سب ـ ــعة م ـ ــا بنعـ ـ ــرف ،أولـ ـ ــوا ثمــانـ ـ ــية م ــا بنعـ ــرف ،أولوا
تس ــعة م ــا بنع ــرف ،أولوا عش ــرة ما بنعرف ،هات ــوا هاتوا
العصاي ــة دخل ــك دخلك يا أس ــتاذ».

 .16قهوة الغولة:

تلع ــب عادة مختلط ــة أي أوالد مع بن ــات ،وتكون من
متثل الغولة هي األكبر س ــن ًا ،حيث تعمد إلى اس ــتقبال
الضي ــوف عل ــى قاط ــع حج ــري أس ــود الل ــون ،ويجل ــس
الضي ــوف ع ــاد ًة أي ــام الربي ــع حي ــث األزهار واحلش ــائش
الغض ــة ،تق ــوم الغول ــة أي املعزب ــة بإع ــداد القه ــوة له ــم،
والت ــي قوامها بعض م ــن األزهار وقطع الربيع األخضر
وأوراق اخلبي ــزة واألقح ــوان وش ــقائق النعم ــان ،تق ــوم

وهك ــذا تس ــتمر اللعب ــة حي ــث يرم ــي الالع ــب الذي
أنه ــى ه ــذه ال ــدورة م ــع األغني ــة كامل ـ ًـة يرم ــي الطاقية
عل ـ ـ ــى زمي ـ ــل آخ ـ ــر يختـ ـ ــاره لتعـ ـ ــاد الكــرة مـ ــرة أخـرى.
اللعب ــة تعل ــم الصب ــر واله ــدوء والتآل ــف إذ أنه ــا تلع ــب
فتي ــات وفتي ــان.
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طفلة تلعب احلجلة

النم ــوذج األول منه ــا ،تق ــوم الالعب ــة برم ــي حج ــر ذي
ش ــكل هندس ــي س ــطحه مس ــتو ميك ــن أن يك ــون ج ــزءا
م ــن بالط ــة ،ترميه من على بعد مس ــافة للمربع األول،
وتقف ــز م ــن فوق ــه عل ــى ق ــدم واح ــدة ،وهك ــذا إل ــى بقية
املربع ــات االفرادي ــة ،أم ــا املربع ــات الزوجي ــة فتدخله ــا
بكلت ــا قدميه ــا ،ث ــم تس ــتدير وتع ــود للبداي ــة ،وعن ــد
وصوله ــا للمرب ــع رق ــم اثن ــن ،تق ــوم باالنحن ــاء ملس ــك
البالط ــة املوج ــودة يف املرب ــع األول ،وتقف ــز م ــن فوق ــه
خل ــارج امل ــكان ،ف ــإن وفق ــت بذل ــك ول ــم تدع ــس رجله ــا
عل ــى أي من املربعات اخلطأ بق ــدم واحدة طبع ًا ،ترمي
احلج ــر للمرب ــع الثان ــي ،وبع ــده الثال ــث وحت ــى رق ــم
ثماني ــة .أم ــا إن ل ــم تتمكن فيأت ــي دور زميلتها باللعب.

 .18سلوى يا سلوى:

تلعبه ــا ع ــاد ًة الفتي ــات الصغي ــرات ،ويش ــكلن حلقة
دائري ــة بينم ــا تقرف ــص واح ــدة يف املنتص ــف وتنظ ــر
لألس ــفل ويش ــترط أن تك ــون بحال ــة غض ــب وأنه ــا
تبك ــي عل ــى فق ــد رفيقاته ــا ،فتب ــدأ زميالته ــا بالغن ــاء
للتخفي ــف عنه ــا« :س ــلوى يا س ــلوى ليش ع ــم بتبكي»،
فت ــرد س ــلوى« :جيب ــوا ل ــي رفقات ــي» ،فتع ــود الزمي ــات
لل ــرد عليه ــا« :نقي إل ــي بدك إياها» ،فتق ــوم من مكانها
وتب ــدأ باجلري حول رفيقاتها وتلمس كل واحدة منهن
وتقوم باالختيار من خالل« :حلوة بشعة» ،حتى تختار
م ــن حت ــب ويجب أن يكون العد عليها عند كلمة حلوة،
ويت ــم مع ــاودة اللعب ــة بالعب ــة ثاني ــة تأخذ دور س ــلوى.

 .20الوحدوة:

 .19احلجلة:

عب ــارة ع ــن لعب ــة يلعبه ــا ع ــدة أوالد إمن ــا بالتن ــاوب
وراء بعضه ــم البع ــض ،حي ــث يت ــم التحضي ــر له ــا ،من
خ ــال وض ــع س ــت حج ــارة ذات س ــطوح مس ــتوية ف ــوق
بعضه ــا ثالث ــة م ــن كل جه ــة ،مبس ــافة ال تزي ــد ع ــن 30
سم بينهما ،وتوضع عليها عصى صغيرة غير مستوية
احل ــواف يت ــم قطعه ــا من ش ــجر الزيت ــون أو الرم ــان أو
مم ــا هو متوف ــر يف املنطقة ،ويأتي الالعب وبيده عصى
كبي ــرة يص ــل طوله ــا ملت ــر كام ــل ،ويق ــوم بض ــرب تل ــك
العص ــا الصغي ــرة م ــن األس ــفل بحرك ــة واح ــد لرفعه ــا

م ــن أكث ــر األلع ــاب الش ــعبية التي تواض ــب الفتيات
الصغي ــرات ممارس ــتها منذ أزم ــان بعي ــدة وحتى يومنا
ه ــذا ،فه ــي منتش ــرة عل ــى مس ــاحة عريض ــة ،إن أغل ــب
مناط ــق ب ــاد الش ــام تعرفها.
قوامه ــا :ش ــكل هندس ــي مؤلف من ثمان ــي مربعات،
يأت ــي املرب ــع األول ــى والثان ــي والثال ــث وراء بعضها ،أما
الراب ــع واخلام ــس فبجان ــب بعضهم ــا ،ث ــم الس ــادس
لوح ــده ،فالس ــابع والثام ــن م ــع بعضهم ــا ،طبعـ ـ ًا ه ــذا
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ع ــن املس ــتوى ال ــذي كانت موج ــودة في ــه ،وبحركة ثانية
جهة
خاطف ــة يق ــوم بض ــرب العص ــا بق ــوة كبي ــرة يف أي ٍ
يري ــد ،والهدف إيصال العصى الصغيرة ألبعد مس ــافة
ممكن ــة ،ومن ث ــم يضربها مرة أخرى م ــن طرفها الغير
مس ــتوي وهي على األرض بالطبع ،ويعاجلها بالضربة
الثاني ــة ليبعده ــا أكث ــر ،فاملرحل ــة الثالث ــة ،وهن ــا يت ــم
قي ــاس املس ــافة اإلجمالي ــة ،ليأت ــي دور املتس ــابق الثاني
والثال ــث فالرابع واخلامس ،ومن يبعدها أكبر مس ــافة
ممكنة ه ــو الفائ ــز بالطبع.

ب ــن الش ــعبتني لله ــدف امل ــراد اصطي ــاده وال ــذي يك ــون
ع ــاد ًة عصف ــورا أو زجاج ــة توض ــع كه ــدف ،ث ــم تت ــرك
املطاطت ــان ليت ــم ق ــذف احلج ــر به ــا ،ه ــذا األم ــر يتيح
اصطي ــاد أه ــداف تبع ــد حلوال ــي س ــبعني مت ــرا إذا كان
الالع ــب ماه ــرا وصي ــد العصافي ــر أو ض ــرب األه ــداف
املتف ــق عليه ــا.
واملع ــروف ع ــن منطق ــة ح ــوران أن أغل ــب أطفاله ــا
لعب ــوا ه ــذه اللعب ــة وأع ــدوا ش ــواعيبهم لوحده ــم أو
تعاون ــوا عل ــى إعدادها من خالل مس ــاعدة ذوي اخلبرة
منه ــم للذي ــن يعدونه ــا ألول م ــرة.

إذ ًا تقس ــم اللعب ــة لثالث ــة مراح ــل يف كل مرحل ــة
حركت ــان ،تس ــمى املرحل ــة األول ــى (الوح ــدوة) والثاني ــة
(اثنين ــوة) والثالث ــة (ثالث ــوة).

 .23دفع وحرق الدواليب:

إنهـ ـ ــا لعـ ـ ــبة بصـ ـ ــرية وح ــرك ــية ،حـ ـ ــيث يقوم األوالد
بجمـ ـ ـ ــع م ــا تي ـ ــسر م ـ ـ ــن إط ـ ــارات الس ـ ـ ــيارات واآللـ ــيات
املتهرئة ،ويقومون بدفعه ـ ــا بأي ــدي ـ ــهم أمــام ـ ــهم حـ ــيث
يتسابقون بـ ـ ــها ،وأح ــيان ـ ـ ـ ًا يقومون بحركات بهلــوانـ ـ ــية
وريـ ـ ــاضية علي ـ ــها م ـ ــن خـ ـ ــال االستلـ ـ ــقاء علــيها وهي
(تب ــرم) أي ت ــدور والقف ــز عن ــد وص ــول اجلس ــم ملس ــتوى
األرض ،وأحيانـ ـ ًا النوم فيها إذا كانت كبيرة ،أو اجللوس
يف إطاره ــا الداخل ــي وال ــدوران بع ــد دف ــع ول ــد آخ ــر مل ــن
يجل ــس فيها.

 .21مسامير الزفت:

يق ــوم األطف ــال باختي ــار م ــكان مع ــن عل ــى طريق
إس ــفلتي بعيد عن الصخب واملرور الكثيف للس ــيارات،
ويأتون مبس ــمار معدني كبير احلجم ،يقومون بطرقه
عل ــى الطري ــق حت ــى يثقب م ــكان دخوله ثق ــب طولي،
بع ــد ذل ــك يأت ــون بعلبة كبري ــت وينزع ــون الكبريت من
أع ــواد الثقاب ،وينعمونها جي ــد ًا ،ويضعونها يف الثقب
ال ــذي عمل ــه املس ــمار ،ث ــم يضع ــون املس ــمار يف الثق ــب
ف ــوق م ــادة الكبري ــت ،ويضربون ــه بحج ــر بازلت ــي بقوة،
فينت ــج ع ــن ذل ــك العم ــل انفج ــار صغي ــر للغاي ــة ،يثير
الضح ــك والف ــرح يف نفوس ــهم يس ــمع م ــن عل ــى بع ــد
عش ــرين مت ــر ًا تقريب ًا.

وكان األوالد يتباهون مبن دوالبه أكبر فهناك دواليب
الس ــيارات الصغي ــرة ومنها اجل ــرارات الزراعي ــة ،وعندما
يك ــون الول ــد أكبر م ــن أقرانه يجل ــب دوالب بلدوزر حيث
يحت ــاج لقوة عضلية كبي ــرة لتحريكه والقفز عليه.

 .22الشاعوب (النقيفة):

والش ــق اآلخ ــر يف ألع ــاب اإلط ــارات ه ــو جمعه ــا يف
م ــكان يك ــون ع ــاد ًة غرب البل ــدة أو القري ــة التي ينتمون
إليه ــا ،ث ــم إض ــرام النار فيه ــا وتصاعد الدخان األس ــود
منه ــا ،حيث تعجبهم تلك الس ــحابات منه ــا ،لكن تلك
اخلط ــوة تك ــون ع ــاد ًة عند أف ــول س ــاعات النه ــار وبداية
اللي ــل الذي يس ــتر عمله ــم هذا الذي يلقى اس ــتهجان ًا
وغضب ًا من كبار الس ــن ومن الراش ــدين الذين يلحقون
به ــم إلطف ــاء تلك الن ــار ومعاتبتهم على م ــا قاموا به.

يبح ــث األطف ــال وحت ــى اليافع ــن حل ــد  14س ــنة
تقريبـ ـ ًا ،يف األش ــجار ع ــن غص ــن صغي ــر متف ــرع إل ــى
ش ــعبينت ،يت ــم قص ــه م ــن أش ــجار الس ــرو أو الرم ــان أو
الزيت ــون أو الت ــن وه ــي املتوف ــرة يف البيئ ــة الش ــامية
بكث ــرة ،ويع ــدون منه ــا م ــا يع ــرف باس ــم (الش ــاعوب)
أي الغص ــن بش ــعبتني ،ث ــم يأت ــون مبطاط ــة س ــوداء أو
بيض ــاء يقصونه ــا لقطعت ــن يعلقون واح ــدة يف طرف
كل ش ــعبة ،وعند التقاء نهاي ــة املطاطتني توضع جلدة
ترب ــط مب ــا س ــبق ذك ــره ،تكون ه ــي لوضع حج ــر صغير
(بحص ــة) ليت ــم ش ــد املطاطت ــن للخل ــف والنظ ــر م ــن

هذه اللعبة ش ــبه اختفت وتراجعت شعبيتها بعد أن
أعلم الكبار الصغار حجم خطورة تلك األدخنة املنبعثة
من احتوائها على غازات ضارة عند استنش ــاقها.
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وإمن ــا تعتم ــد عل ــى الذبذب ــات ،فيس ــهل ضربه ــا ك ــون
حركته ــا بطيئة.

 .24أطواق وأسوار الصنوبر:

املع ــروف ع ــن بيئ ــة ح ــوران أنه ــا منطق ــة صاحل ــة
لزراع ــة جمي ــع أن ــواع األش ــجار ومنه ــا الصنوب ــر ،تل ــك
الش ــجرة التي تكبر بس ــرعة ويقوم األوالد باللعب عليها
م ــن خ ــال التس ــلق عل ــى أغصانه ــا والت ــي تأخ ــذ ع ــاد ًة
ش ــكل ه ــرم قاعدت ــه يف األس ــفل.

 .26الصينية:

ميك ــن الق ــول بأنه ــا لعب ــة قدمي ــة ج ــد ًا تلع ــب يف
ليال ــي الش ــتاء حصر ًا حيث ينقس ــم الرج ــال املوجودون
يف املضاف ــة إل ــى فريق ــن ويأت ــون بصيني ــة واس ــعة أو
منس ــفة مصنوع ــة من الق ــش بحجم الصيني ــة قطرها
60س ــم تقريبـ ـ ًا ويضع ــون عليه ــا تس ــعة فناج ــن م ــن
فناج ــن القه ــوة امل ــرة الس ــليمة وخ ــامت م ــن الفض ــة،
تلع ــب «الصيني ــة» ب ــأن يختب ــئ رج ــل م ــن الفريق ــن
حت ــت عباءة ويض ــع حتت أحد الفناج ــن املوجودة على
الصينية خامت ًا فضي ًا ويقدم الصينية للفريق اخلصم
ال ــذي يج ــب علي ــه معرف ــة اخل ــامت حت ــت أي واح ــد من
الفناج ــن ،ووف ــق قوان ــن اللعبة يح ــق للفريق اخلصم
فت ــح فنجان ــن فق ــط ف ــإن ع ــرف م ــكان اخل ــامت يأخ ــذ
الصيني ــة وإذا ل ــم يع ــرف تس ــجل أرق ــام للفري ــق الفائ ــز
بع ــدد الفناجني املتبقية حتى يص ــل الفريق الفائز إلى
الرقم  ،301وعندما تنتهي اللعبة يقدم الفريق اخلاسر
الش ــرط املتف ــق علي ــه وه ــو غالبـ ـ ًا م ــا يك ــون حلوي ــات أو
س ــكاكر ،وه ــذه اللعب ــة تظه ــر ق ــوة الفراس ــة واحل ــدس
والتخم ــن ويس ــتغرق ش ــوطها حوال ــي س ــت س ــاعات(.)8

وغي ــر تل ــك الفوائ ــد الترفيهي ــة له ــذه الش ــجرة أن
أوراقها أبرية رفيعة يف بدايتها يوجد مادة شبه جلدية
لونه ــا أبي ــض بعك ــس ل ــون الورق ــة األخض ــر ،يعمد إلى
ثن ــي ط ــرف الورق ــة ليتم إدخ ــال رأس ــها يف ذلك اجليب
املفت ــوح للحصول على ش ــكل ل ــوزي للورق ــة الرفيعة.
تتجس ــد التس ــلية يف األم ــر يف إجناز ع ــدد كبير من
احللق ــات املتداخلة للحصول عل ــى طوق طويل يلبس
عل ــى الرقب ــة .وبذل ــك فهذه اللعب ــة تعتبر لإلن ــاث أكثر
منه ــا للذك ــور حتت ــاج مل ــكان ه ــادئ يك ــون ع ــاد ًة حت ــت
الش ــجرة نفس ــها ولصب ــر حتى إعداد جمي ــع احللقات.
تاري ــخ وعم ــر اللعب ــة غي ــر مع ــروف متامـ ـ ًا لك ــن من
يبل ــغ عمره ــن أكث ــر من خمس ــن عامـ ـ ًا أك ــدن أنهن قد
مارس ــنها يف طفولته ــن.
 .25صيد اخلفافيش والسنونو:

 .27ساعات الربيع:

يق ــوم األوالد مبس ــك رماح طويل ــة من مادة القصب
حتضر عاد ًة من س ــفوح وادي اليرموك الغنية بالغطاء
النباتي البري ،يكون طول الرمح وس ــطي ًا قرابة املترين
والنصف ،ثم االصطفاف بشكل شبه منتظم يف عرض
طري ــق ش ــبه مهج ــور أو يف نهاي ــة القري ــة ،والوق ــت قب ــل
الغ ــروب بحوال ــي الس ــاعتني حيث تطير الس ــنونو على
ارتفاعات منخفضة جد ًا تكاد تصطدم باألرض ،فيقوم
اجلمي ــع بتحري ــك الرم ــاح جتاهه ــا بغي ــة اصطياده ــا
به ــدف التمت ــع بإس ــقاطها ولي ــس ألج ــل أكله ــا فذل ــك
غي ــر م ــدرج نهائيـ ـ ًا .تقوم الطي ــور باالرتفاع ع ــن األرض
بش ــكل مفاجئ يك ــون بعض الصبي ــة بانتظار حتليقها
فق ــد يحالف ــه احلظ ويصيبها بضرب ــة واحدة خاطفه.

 .28بوجي الريش:

وعن ــد اقت ــراب س ــاعة املس ــاء أي عن ــد أف ــول الض ــوء
تب ــدأ اخلفافي ــش بالتحليق الغير متق ــن كونها ال ترى

هن ــاك قطع ــة صغي ــرة يف الدراج ــات الناري ــة أو
املوت ــورات كم ــا تع ــرف محلي ًا اس ــمها بوج ــي ،يحضرها

تنب ــت يف البيئ ــة الش ــامية نبت ــة خض ــراء موس ــمية
فق ــط أي ــام الربيع وحتديد ًا ش ــهري آذار ونيس ــان ،تكون
يف نهاياته ــا قم ــوع صغي ــرة حتم ــل أزه ــارا بنفس ــجية
الل ــون ،ومعها حزم متطاولة الش ــكل تنته ــي بإبر ،يقوم
األطف ــال م ــن صبي ــة وفتي ــات بأخ ــذ ه ــذه العق ــد عن ــد
يب ــاس النبت ــة ووضعه ــا على أيديهم ف ــوق كم القميص
أو الكن ــزة الت ــي يرتدونه ــا بنف ــس امل ــكان ال ــذي توض ــع
في ــه الس ــاعة العادي ــة ،فيلت ــف عقب تلك اإلبرة بش ــكل
دوران ــي ألكث ــر م ــن م ــرة ،وهن ــا يتباه ــى األطف ــال مب ــن
تفت ــل إبرت ــه أكثر وتش ــكل ما يش ــبه الس ــاعة.
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الساعة النباتية

ويرفع ــه لألعل ــى ويغن ــي بص ــوت طوي ــل م ــع التش ــديد
على الالم« :ش ــلع بصل ،ش ــلع بصل شلع» ،أي أنه يشبه
اآلذان بالبصل وأنه يريد أن يش ــلعها وترى الطفل هنا
يضح ــك ويق ــول« :ال ال تش ــلع البص ــل» .وأحيانـ ـ ًا يبكي
م ــن ش ــدة األل ــم إذ أن أوزانه ــم تكون ثقيل ــة وال يعرفون
وض ــع أيديه ــم فوق ي ــد م ــن يرفعهم فيش ــعرون بألم.

األطف ــال م ــن محالت إص ــاح الدراج ــات النارية أو من
بيوته ــم بع ــد تبدي ــل آبائه ــم له ــا بأخ ــرى جدي ــدة.
يحضره ــا األوالد ويلصق ــون فيه ــا م ــن النهاي ــة
ري ــش حمام بش ــكل دائ ــري ،يقومون بتزويدها مبس ــمار
معدن ــي يضع ــون حتته قلي ـ ًـا من الكبري ــت املنزلي ،ثم
يقذف ــون البوج ــي لألعلى ويفضل أو يتوجب س ــقوطه
عل ــى س ــطح صل ــب كطري ــق إس ــفلتي أو رمب ــا أرضي ــة
بيتوني ــة ،فيحدث عند ارتطام ــه باألرض صوت انفجار
صغي ــر يس ــمع عل ــى بع ــد مائ ــة مت ــر ،يثي ــر الف ــرح عند
جن ــاح العملية.

وت ــرى م ــن يرفعه ــم يري ــد اختب ــار ق ــوة أجس ــادهم
ويق ــول له ــم :ه ــل أن ــت ق ــوي وس ــتصبح رج ـ ًـا س ــأحاول
تش ــليع البص ــل؟! ه ــل تتحم ــل ذل ــك؟! .اللعب ــة قدمي ــة
وم ــن الصع ــب حصر بدايتها وين ــدر أن جتد مواطنا من
ح ــوران صغي ــرا اكان أم كبي ــرا ال يعرفه ــا.

اللعب ــة قدمي ــة ال يع ــرف تاريخه ــا متامـ ـ ًا ميارس ــها
الذك ــور ع ــاد ًة عن ــد اجتماعه ــم عل ــى ش ــكل مجموع ــات
يتوس ــط عدده ــا س ــبعة إل ــى ثماني ــة.

 .30مني يشتري هاجلدي:

من األلعاب القدمية التي نشأت يف البيوت احلجرية
التي بنيت بحوران بعصور قدمية للغاية ،وهي مشابهة
وقريبة بالظروف من لعبة شلع بصل ،لكنها كما يلي:

 .29شلع بصل:

من األلعاب البس ــيطة التي مت ــارس يف البيت حيث
األب يالعبه ــا ألبنائ ــه ،وأحيانـ ـ ًا األخ الكبي ــر إلخوت ــه
الصغ ــار ،ويف أحي ــان أخ ــرى الع ــم واخل ــال واجل ــار
والصدي ــق ألبن ــاء صديق ــه.

يـقـ ـ ـ ــوم األب أو الش ـ ـخـ ــص الك ـ ـ ــبير بـحـمـ ــل الـطـفـل
الصغي ــر وحت ــى الياف ــع عل ــى كتف ــه ورمب ــا عل ــى رقبت ــه
ويغن ــي بص ــوت طويل كما يصيح الباعة« :مني يش ــتري
هاجل ــدي» ،وهن ــا فإن الطفل الصغي ــر وهو فرح بحمله
ت ــراه يق ــول« :ال أح ــد يريد ش ــرائي».

يق ــوم الش ــخص الكبي ــر مبس ــك الطف ــل الصغي ــر
ال ــذي ال يتجاوز عمره عش ــر س ــنوات مبس ــكه م ــن آذانه
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ويش ــترك يف هذا القس ــم عدد كبير من الالعبني وعادة
يت ــم ممارس ــة ه ــذه اللعب ــة يوميـ ـ ًا يف أش ــهر الربي ــع بني
ش ــباب حارت ــن من حارات القرى على اعتب ــار أن القرى
مقس ــمة إل ــى ح ــارات تتف ــق م ــع اجله ــات األرب ــع وتلعب
ه ــذه اللعب ــة يف ملع ــب يتجاوز طوله أكث ــر من  300متر
وعرض ــه 50مت ــر ًا يف نهايتي ــه سلس ــلتان حجريتان غير
مرتفعتني فإذا قطعت الكورة إحدى السلس ــلتني يعتبر
ذل ــك هدفـ ـ ًا وتلع ــب ه ــذه اللعب ــة باس ــتخدام الباك ــورة
والك ــرة اخلش ــبية والتمريرات الذكية ب ــن أفراد الفريق
الواح ــد للوص ــول إلى املرمى وهو السلس ــلة احلجرية.

 .31بيبس نو:

هن ــاك مجموع ــة م ــن النبات ــات لها أش ــكال متنوعة
منه ــا املتطاول ومنها العريض ومنها الرفيع ،ومن بني
ه ــذه النبات ــات البري ــة التي تنبت يف أرض ح ــوران ،نبتة
ربيعي ــة رفيع ــة للغاي ــة تنت ــج عنه ــا زه ــرة أق ــرب لش ــكل
س ــنبلة القم ــح ،يت ــم التس ــلية به ــا م ــن خ ــال وضعه ــا
وس ــط باط ــن اليدي ــن عن ــد تالحمهم ــا ،وحتريكهم ــا
لألم ــام واخلل ــف ،ما يجع ــل تلك النبتة تتق ــدم لألمام
بع ــد ض ــرب أبره ــا بباط ــن اليدين.
وهن ــا ف ــإن الكب ــار يالعبونه ــا للصغار ويغن ــون لهم:
«بيب ــس ن ــو أكل ــك الع ــو قب ــل طل ــوع الض ــو» .قب ــل أن
يتعلمه ــا الصغ ــار ويلعبونه ــا م ــع بعضه ــم.

ويؤك ــد الباح ــث أحمد ناجي املس ــاملة أن هذه اللعبة
كان ــت م ــن أعنف األلع ــاب وأكثرها خس ــائر بني صفوف
الالعب ــن حي ــث كانت تكس ــر األطراف وتص ــاب العيون
أحيانـ ـ ًا بأضرار كبيرة.

ويف معناها فإن بيبس كناية عن (البسة) أو القطة،
و(العو) هو الكلب الذي يتم إخافة الصغار منه عاد ًة.

 .33اخلامت:

اللعب ــة قدمي ــة للغاي ــة ال تعرف س ــنة بدايتها بدقة
لكنه ــا وكونه ــا بدائية ومن بيئ ــة األرض فهي موغلة يف
القدم.

لعبة اخلامت عدد من الفتيان والفتيات هم بحاجة
خل ــامت فضي عادي وزنار جلدي فقط ليلعبوها ،حيث
م ــا أن يق ــع ال ــدور عل ــى أحده ــم حت ــى يرم ــي اخل ــامت
إل ــى األعل ــى ث ــم يتلق ــاه عل ــى باط ــن ي ــده ويجته ــد يف
إدخال ــه بأح ــد أصابع ــه فإن اس ــتطاع أصبح مل ــك ًا ومن
جالد أطاع أوامر امللك الس ــتخدام
ينح ــو نح ــوه يصبح
ً
الزن ــار اجلل ــدي يف جل ــد كل م ــن وق ــع اخل ــامت م ــن يده
ول ــم يس ــتطع إدخال ــه يف أح ــد أصابع ــه ،ه ــذا ويتزاي ــد
الضح ــك والس ــرور عندما يتغي ــر امللك واجل ــاد ويبدأ
الس ــداد منهم ألن اجلمي ــع يصبحون مل ــوك ًا بالدور(.)9

 .32الكورة:

ت ــكاد تكون واح ــدة من أقدم األلع ــاب املعروفة ،حيث
لم نس ــتطع حصر بدايتها ،س ــألنا رجال كان عمره يزيد
ع ــن مائ ــة ع ــام فأك ــد أن ــه مارس ــها وكان أب ــوه يلعبها من
قبل ،فهي رمبا تذهب بتاريخها لنهايات القرن التاس ــع
عش ــر ،والبع ــض يش ــير أنه ــا أس ــاس لعب ــة الركب ــي التي
صحيحا إمنا
مت ــارس يف أمي ــركا وأوربا .ورمب ــا كان ذلك
ً
يحت ــاج األمر لتأكيد ومزيد م ــن البحث بأصولها التي
تتكون من قطعة خشبية مكورة بحجم الكرة الصغيرة
ومي ــارس ه ــذه اللعبة الرجال والش ــباب حيث يحمل كل
واح ــد من الالعب ــن عصاة معقوفة الطرف على ش ــكل
ح ــرف «ل» تس ــمى الباكور .و تقس ــم اللعبة إلى قس ــمني
األول« :البيش» :ويشترك فيها عدد من الالعبني حيث
يج ــب عل ــى أح ــد الفريق ــن إس ــقاط الك ــورة يف حف ــرة
تسمى البيش أو يحاول أن ميس بعصاه كل من يحاول
ضرب الكورة فإذا مسه تنتقل الكورة إليه وهكذا تستمر
اللعبة أكثر من ساعتني .ويسمى القسم الثاني «املبار»:

 .34العمد (الرفع العمودي):

وهـ ـ ــي لعـ ـ ــبة رفـ ـ ــع األثـ ـ ــقال فـ ـ ــبد ًال مـ ـ ــن است ــخدام
األثقال احلديدية ،كان رجال وشباب القرى يتجمعون
يف الس ــاحات ويتب ــارزون يف رفع احلجارة الكبيرة والتي
ق ــد يص ــل وزنها إلى أكثر من  150كيلوغرام ًا ومن يرفع
احلج ــارة األكث ــر وزنـ ـ ًا يعتب ــر الفائ ــز واألق ــوى .وأحيان ًا
يقول ــون لبعضه ــم ه ــل تس ــتطيع عم ــد ف ــان أي رفعه،
فتك ــون اإلجاب ــة وكدالل ــة عل ــى الق ــوة واالندف ــاع نع ــم
سأرف ـ ـ ــعه ب ــكل أري ـحـ ــية .وهـ ـ ــنا تبدأ امل ـ ــراهنات وت ـ ــكون
الهدية كيـ ــلني هريس ــة مث ـ ًـا يأكله ــا احلاضرون.
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حجر أثري روماني للعبة االدريس او القطار

حجارت ــه وت ــدوم اللعب ــة وقت ًا طوي ًال حت ــى ينتصر أحد
الالعب ــن.

 .35البرسيس:

عب ــارة ع ــن قطع ــة م ــن القم ــاش املط ــرز بخي ــوط
ملونة تش ــكل مستطيلني متقاطعني كل منهما مقسم
إل ــى خط ــوط طولي ــة وأخ ــرى عرضي ــة ،وأربع ــة حجارة
صغي ــرة عل ــى هيئ ــة أحصن ــة نحاس ــية وس ــت صدف ــات،
يرم ــي أح ــد الالعبني يف كل مرة الصدفات الس ــت على
قطع ــة القم ــاش ويجم ــع ربح ــه وف ــق أس ــس م ــا تعتمد
على ش ــكل الصدفة مغلقة الوج ــه أو مفتوحة ليحرك
أحصنت ــه عل ــى القم ــاش بانتظ ــام وذل ــك وف ــق ع ــدد
خط ــوات مح ــدد ،ليك ــون الفائ ــز م ــن أدخ ــل حجارات ــه
األربع ــة يف املطب ــخ أو ًال أي وص ــل إل ــى النهاي ــة قب ــل
ش ــريكه(.)10

ومنه ــا من ــوذج يلع ــب بث ــاث حج ــارة ل ــكل الع ــب
الالع ــب األول ميتل ــك حج ــارة بيض ــاء بينم ــا الالع ــب
الثان ــي يلعب بحجارة س ــوداء ،ومن يس ــتطيع بحركات
متناوب ــة م ــع اخلص ــم ص ــف ث ــاث حج ــارة م ــن نف ــس
الل ــون يك ــون ه ــو الفائز.
يب ــدو أن أص ــول ه ــذه اللعب ــة قدمية ج ــد ًا من حيث
امل ــواد الت ــي لعبت ــب به ــا ،فقلم ــا نش ــاهد مدن ــا وأبني ــة
رومانية إال وشاهدنا رسومات «االدريس» ،املنقوشة على
حج ــارة بازلتي ــة يزي ــد عمرها ع ــن ألفي ع ــام ،وبالتالي
ف ــإن علم ــاء اآلث ــار يف محافظ ــة درعا يش ــيرون إلى أنها
م ــن أق ــدم األلع ــاب املعروف ــة ،جله ــة البقاي ــا امللموس ــة
املرتك ــزة عليها ،فما يهم بعل ــم اآلثار املوجودات األثرية
الباقي ــة ولي ــس األحاديث املتوات ــرة(.)11

 .36اإلدريس:

أو البردي ــس أو القط ــار :والقط ــار ش ــكل هندس ــي
يرس ــم عل ــى األرض أو عل ــى حج ــر بواس ــطة الطبش ــور
أو عل ــى ورق مق ــوى بقل ــم الرص ــاص وه ــو عب ــارة ع ــن
مرب ــع ط ــول ضلعه  30س ــم يقس ــم إل ــى ثالث ــة مربعات
متداخل ــة وتوص ــل ه ــذه املربع ــات بأربع ــة خط ــوط
فينت ــج عنه ــا زواي ــا قائم ــة ونق ــاط تقاطع ويلع ــب هذه
اللعب ــة ش ــخصان ل ــكل منهم ــا  9حج ــارة صغي ــرة ويتم
اللع ــب ب ــأن يهرب أح ــد الالعبني بحجارت ــه على املربع
ويتحاش ــى الوق ــوع يف الزاوي ــة القاتل ــة حت ــى ال تقت ــل

 .37املفاقسة:

لعب ــة املفاقس ــة بالبي ــض :يش ــترك يف ه ــذه اللعب ــة
اثن ــان كل منهم ــا ميس ــك بي ــده بيض ــة دج ــاج طبيعي ــة
غير مس ــلوقة أو مشوية ،يحاول بواسطتها شعر وليس
كس ــر البيض ــة الت ــي بيد ش ــريكه م ــن منطقة ال ــرأس أو
العج ــز أو البط ــن وه ــي أج ــزاء البيض ــة ،وإن متك ــن من
ذل ــك يعلن نفس ــه صاح ــب البيض ــة األقوى.
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لعبة املفاقسة

ويقوم بأخذ كل بيضة يس ــتطيع إعابتها ويجمعها
يف وع ــاء أو إن ــاء يأخذه ــا للبي ــت وبالتال ــي وباالعتم ــاد
عل ــى بيضة قاس ــية حس ــب خبرت ــه بها ميك ــن أن تكفيه
حاجت ــه م ــن ه ــذه املادة لع ــدة أيام.

 .39بيت بيوت:

جميل ــة هي أرض ح ــوران فهي حنونة ميكن عجنها
وش ــغل أفضل األش ــكال منها ،أما حصاها فهي قاس ــية
عني ــدة ال تل ــن ميك ــن االعتم ــاد عل ــى تن ــوع أحجامه ــا
للوصول للتش ــكيل املراد.

 .38الزقطة:

الت ــي تتأل ــف م ــن خمس حص ــى كل واحدة حجمها
أكب ــر م ــن حج ــم الدح ــل الزجاج ــي أو املع ــروف باس ــم
ال ــكازوز ،وبواس ــطة الي ــد الواح ــدة تب ــدأ اللعب ــة وفقـ ـ ًا
لقوان ــن مح ــددة ودقيق ــة ،ب ــأن متس ــك الفت ــاة بجمي ــع
احلص ــى ،وترميه ــا به ــدوء عل ــى األرض م ــن خل ــف اليد
األخ ــرى الت ــي تأخ ــذ ش ــكل (خ ــم) أي بيت دج ــاج ،وتابع
ب ــذات الي ــد ولنفت ــرض أنه ــا اليمنى بإدخ ــال احلصيات
الواح ــدة تل ــو األخ ــرى للخ ــم ،املعم ــول بالي ــد اليس ــرى
قوام ــه أصبعني للمدخل وباقي األصابع تدعمه ،تدخل
احلص ــى بح ــركات إفرادي ــة منفصل ــة دون أن تلم ــس أي
منه ــا ،ف ــإن ملس ــت يده ــا اليمن ــى أي حص ــى دون املعني ــة
الت ــي حتاول إدخاله ــا الواحدة تلو األخرى ،تتوقف عند
ه ــذه املرحل ــة وتب ــدأ زميلته ــا باللع ــب ،وإن جنحت تقوم
بع ــد إدخ ــال احلصيات اخلمس ،وبحرك ــة واحدة بضرب
حص ــوة منه ــا ومس ــك وجم ــع األربع ــة الباقي ــة بالي ــد
اليمنى نفسها ،ثم تقذفها لألعلى بباطن كلتا اليدين،
وتعاود قذفها والتقاطها بالوجه اخللفي لليدين ،تكون
عنده ــا ق ــد أجن ــزت مراحل اللعب ــة جميعها.

وبي ــت بي ــوت لعب ــة جميل ــة بس ــيطة للغاي ــة تعتم ــد
على مكونات البيئة ،يف جتس ــيد خيال األطفال الذين
ال يزي ــد عمره ــم عن س ــبعة أع ــوام ،فهم يحاول ــون بناء
بيت بعدة أقس ــام ليلبي الطم ــوح الذين يتطلعون إليه
يف املستقبل.
بداية
اللعب ــة قوامه ــا إحضار م ــادة لتنظيف امل ــكان
ً
وه ــي عدة أعواد من (املق ــاش) ورمبا عيدان الذرة ،التي
تأخذ شكال قريبا للمكنسة ،وبعد التنظيف يتم جمع
ع ــدد كبير من احلصى واحلجارة الصغيرة واملتوس ــطة
احلجم ،والهدف منها تقس ــيم األرض ألشكال مربعات
ومس ــتطيالت ه ــي الغرف الداخلية واملنافع األساس ــية
طبعـ ـ ًا باحلج ــارة الصغي ــرة مع ترك مس ــاحات لألبواب
واملداخ ــل ،بينم ــا احلج ــارة األكب ــر تك ــون عل ــى الس ــور
األساس ــي ،ث ــم عجن كمي ــات من الت ــراب بامل ــاء ،إلجناز
دم ــى طيني ــة تك ــون ه ــي كناي ــة عن س ــكان البي ــت ورمبا
ضيوف ــه وجيرانه ،ثم اختي ــار الغرف املراد اجللوس بها
وإكمال اللعبة.
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كل ه ــذه التفاصي ــل مت ــت مب ــواد مجاني ــة قدمته ــا
الطبيع ــة وم ــن هن ــا ن ــدرك أنه ــا لعب ــة قدمي ــة للغاي ــة،
ال يوج ــد ش ــخص كبي ــر أو صغي ــر يف ب ــاد الش ــام عام ـ ًـة
وح ــوران خاص ـ ًـة إال ولعبه ــا يف صغ ــره ،وال ت ــزال مت ــارس
حت ــى الي ــوم.

 .41بيض احلمام:

يوج ــد نبت ــة برية تعيش أوق ــات الربيع بع ــد إنباتها
فص ــل الش ــتاء ،له ــا أوراق جميل ــة تش ــبه حلد م ــا أوراق
الكزبرة ،يف نهايات فصل نيسان ومنتصف أيار تقريب ًا،
تك ــون ق ــد نضج ــت وظهر منه ــا ما ارتفاعه  20س ــم عن
س ــطح األرض تقريبـ ـ ًا ،بينم ــا يذه ــب جذره ــا أكث ــر من
 40س ــم ،ويف نهايت ــه تتش ــكل عقد كبي ــرة احلجم أقرب
لش ــكل بي ــض احلم ــام لك ــن أصغ ــر قلي ـ ًـا ،كان أوالد
ح ــوران يس ــمونها بي ــض احلم ــام ،م ــن صفاته ــا ه ــذه
ـواء بعد
البي ــوت أن طعمه ــا لذي ــذ ،ولك ــن يتناولونها ش ـ ً
جم ــع بعض احلطب وإض ــرام النار فيها وعند وصولها
ح ــد التجم ــر ،يقوم ــون بتقليب وش ــواء تل ــك البيوض،
ث ــم يتناولونه ــا بع ــد ي ــوم ش ــاق م ــن البح ــث واحلف ــر
عليه ــا ،فيفرحون لهذه العم ــل ،ويعتبرون تلك الوجبة
املوس ــمية هدي ــة له ــم عل ــى بحثه ــم ومثاب ــرة إخراجه ــا
م ــن باط ــن األرض.

 .40لم الفشكـ:

هناك عادات اجتماعية فريدة من نوعها يف مناطق
ب ــاد الش ــام وه ــي التعبير عن الف ــرح بإط ــاق العيارات
الناري ــة م ــن مسدس ــات صغيرة ،إل ــى بنادق آلي ــة ،ويندر
أن يق ــام ع ــرس يف منطق ــة ح ــوران إال ويت ــم في ــه إطالق
ع ــدة مخازن للتعبير عن الفرح وإش ــهاره ألبعد مس ــافة
ممكنة.
وينت ــج ع ــن إط ــاق الن ــار ه ــذه ال ــذي ق ــد يق ــوم ب ــه
صاح ــب الع ــرس أو أح ــد أقربائ ــه ورمب ــا أح ــد الضيوف،
ينتج عنه فوارغ الطلقات والتي تسمى محلي ًا (فشك)،
وم ــن هن ــا نش ــأت اللعبة.

 .42طرة ونقش:

فت ــرى الصغ ــار يف الفرح يتراهنون من ــذ بدء احلفل
عل ــى األمه ــر واألس ــرع يف احت ــواء وجم ــع الطلق ــات
ـوية ،ويترقب ــون كل
الف ــارغـ ـ ــة ،فتــراه ـ ـ ــم يتجمع ــون س ـ ً
م ــن يحم ــل س ــاحا يقترب ــون من ــه وينتظ ــرون حلظ ــة
اإلط ــاق ،ف ــإن حص ــل ذل ــك يهرع ــون بجم ــع الفش ــك
وأحيانـ ـ ًا يحص ــل تداف ــع وتس ــابق فيما بينه ــم اللتقاط
تل ــك الطلق ــات ،ويف نهاية احلفل ال ــذي ميتد عاد ًة على
أربع ــة أي ــام ث ــاث للتمس ــايات (التعليل ــة) الت ــي حتصل
مسـ ـ ــاء أيـ ـ ــام الثــالثـ ـ ــاء واألربعـ ـ ــاء واخلم ـ ـ ــيس ،وي ـك ـ ــون
تتوي ــج الفرح بيوم اجلمعة ال ــذي يزيد فيه إطالق النار
م ــع كل مف ــردة م ــن تفاصي ــل الع ــرس ،كالزف ــة وإحض ــار
العروس من بيت أهلها ،وإخراج وجبة الغداء وتقدميها
للضي ــوف ،وإل ــى الدبك ــة اخلتامي ــة وحت ــى الدخل ــة.

م ــن ألع ــاب املراهن ــات ،يأت ــي األطفال بليرة س ــورية
معدني ــة الت ــي تس ــمى (لي ــرة حج ــر) ،ويرميه ــا األول
باله ــواء مس ــافة عالي ــة تص ــل حلوال ــي أربعة أمت ــار ،ثم
يضعه ــا بي ــده ويغل ــق اليد األخ ــرى علي ــه دون أن يراها
زميل ــه ،ويق ــول له إن عرفت ما هو وجه العملة (طرة أم
نق ــش) أعطي ــك لي ــرة ،وإن ل ــم تعرف فلي عن ــدك ليرة،
فيواف ــق اآلخ ــر وتب ــدأ اللعب ــة بع ــدة رمي ــات ،ورمب ــا م ــن
يفوض بعش ــر ضربات يش ــترط على اآلخر أن يش ــتري
ل ــه قطع ــة حلوى تك ــون عادة (هريس ــة).
 .43كاسات الكهرباء:

يوج ــد عل ــى أعم ــدة الكهرب ــاء يف قس ــمها العل ــوي،
وصالت من البورس ــان الزجاجي القاسي ،لتربط بني
األس ــاك الكهربائي ــة مبع ــدل خمس ــة لكل عم ــود ،هذه
الوص ــات ش ــكلها جميل أقرب لإلناء ،فس ــماها األوالد
(الكاسات).

األطف ــال يحب ــون جمع الع ــدد األكبر من الفش ــك
طبعـ ـ ًا لي ــس كله ــم فمنه ــم م ــن ال يرغ ــب به ــذه اللعبة
ويكتف ــي بالقضاب ــة والتعييش ــة والطمام ــة ،ويلعب ــون
به ــا فيم ــا بعد .كأن يس ــتخدمونها كأحج ــار الدومينو
وغي ــر ذلك.

ولألس ــف وم ــع أنه ــا ضرورية لعم ــل ومس ــيرة التيار
الكهربائ ــي ،فلق ــد جعلها بعض األوالد وه ــم قلة هدف ًا
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للتس ــديد باحلجارة الصغيرة عليها ،كأن يقول الكبير
فيه ــا وه ــو صاح ــب الفكرة« :م ــن بقدر يصي ــب الكاس
األول» ،فيب ــدأ زم ــاؤه بالض ــرب علي ــه بالتن ــاوب وم ــن
يصيب ــه أو ًال يك ــون ه ــو الفائز.

كي ــس م ــن ربط ــات اخلب ــز ،يك ــون فارغـ ـ ًا بالطب ــع،
ثم القس ــم الس ــفلي م ــن ش ــمعة اإلنارة ،تثبت بش ــريط
ناع ــم ج ــد ًا على طريف الكيس من الداخل ،يتم إش ــعال
الش ــمعة بواس ــطة كبريت ــة أو قداح ــة ،وجع ــل املكون ــات
لألعل ــى ،فيت ــم م ــلء الكي ــس باله ــواء الس ــاخن الناجت
ع ــن اش ــتعال الش ــمعة ،فيس ــتطيع الطي ــران م ــع هب ــة
ه ــواء مس ــاعدة وت ــراه يبتع ــد مئ ــات األمت ــار بارتفاعات
تص ــل ألكث ــر م ــن  300مت ــر.

طبعـ ـ ًا إصابت ــه ال تعن ــي كس ــره فه ــو مق ــوى بش ــكل
جي ــد للغاي ــة ،لك ــن ق ــد يش ــوه مظه ــره.
وم ــن أعمدة وأس ــاك الكهرباء نش ــأت لعب ــة أخرى،
ه ــي لعب ــة أش ــرطة الكاس ــيت ،الت ــي حتت ــوي يف قلبه ــا
على س ــلك بني ناعم يبلغ طوله أكثر من س ــتني مترا،
يقوم ــون بف ــك الكاس ــيت بعد تلف ــه ورمبا يك ــون فارغ ًا،
ويأخ ــذون البك ــرة الصغيرة التي يلتف الس ــلك الناعم
عليه ــا ،ويضربونه ــا يف اله ــواء فتطي ــر وتف ــرد وراءه ــا
الس ــلك ال ــذي يلت ــف ح ــول أعم ــدة وأس ــاك التوت ــر
العال ــي ويصب ــح منظ ــره أق ــرب للش ــبكة ،فيتطاي ــر م ــع
اله ــواء م ــا يثي ــر الف ــرح يف نفوس ــهم دون أذي ــة ألح ــد.

وق ــد تعلمه ــا أوالد ح ــوران بس ــرعة م ــن بعضه ــم
وراح ــوا يحرك ــون املناطيد بني احل ــارات واملدن القريبة
م ــن بعضه ــا حس ــب اجت ــاه الري ــح.

الهوامش:
 .1معلوم ــات م ــن بع ــض الش ــباب م ــن ع ــدة مناط ــق
بح ــوران.
 .2رأي لألستاذ الباحث أحمد ناجي املساملة.
 .3ه ــذه اللعب ــة مت ــارس إل ــى الي ــوم لك ــن بوتي ــرة أخ ــف
بس ــبب دخ ــول ألع ــاب احلاس ــوب وأجه ــزة املوباي ــل.
 .4هذه اللعبة قل كثير ًا ممارستها يف هذه االيام.
 .5اس ــتعيض عنه ــا بكري ــزات م ــن البالس ــتيك اجلاهزة
وبس ــعر رخيص.
 .6بع ــض القرى تغنيه ــا( :حدارجة بدارجة من كل عني
خارج ــة ،بالتف ــاح واللفاح ،يا قاليد ي ــا مالح ،وقعت
خ ــرزة ل ــي بالبي ــر ،قالت ط ــش وقالت ف ــش ،اطلع يا
مفري ــت الكرش ،ضمي إي ــدك يا عروس يا أم احللق
والدبوس).
 .7ت ــكاد تك ــون هذه اللعبة يف ع ــداد األلعاب القريبة من
االنقراض.
 .8الباحث التراثي إبراهيم ناصر الشعابني.
 .9اإلعالمي سلطان اجلاعوني.
 .10الباحث يف شئون التراث األستاذ تيسير الفقيه.
( .11رأي للباحثني يف دائرة آثار درعا).

 .44الطقيعيات:

كانت تباع يف الدكاكني واحملال التجارية البس ــيطة
أواخ ــر الس ــبعينيات وبداي ــة الثمانين ــات م ــن الق ــرن
املاض ــي ،لعب ــة صغيرة كان األوالد يواظبون على لعبها،
هي عبارة عن خيط سميك ،ينتهي بطابتني قاسيتني
م ــن كل جان ــب ،م ــع وج ــود حلق ــة يف املنتص ــف يوض ــع
فيها اإلصبع األوس ــط الس ــبابة ،ويتم تدوير الطابتني
م ــن ف ــوق وحت ــت الي ــد بح ــركات س ــريعة فتصط ــدم
الك ــرات ببعضه ــا البع ــض فينت ــج عنه ــا ص ــوت طري ــف
إضافة لقيامهم بالتحدي
يف ــرح األوالد (هو الطق ــع)،
ً
والتباه ــي م ــن يس ــتطيع أن يجع ــل الك ــرات يصطدمن
ببع ــض ع ــدد ًا أكبر.
 .45منطاد اخلبز:

ه ــي باملطل ــق أح ــدث األلع ــاب الت ــي مت ابتكاره ــا
الس ــنة  ،2011نتيج ــة م ــا يحصل يف س ــورية من أحداث
أعقبه ــا قطع للتيار الكهربائي ألس ــباب متع ــددة ،وهنا
حتت ــم عل ــى األوالد أن ميلئوا وقته ــم وأن يبددوا ظلمة
األي ــام ،فابتك ــروا منط ــادا يس ــتطيع الطيران مس ــافات
بعي ــدة ب ــأدوات بس ــيطة للغاي ــة قوامها:

الصور:

الصور من الكاتب
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طقوس العالج الشـــعبي باملغرب

()1

د .إدريس مقبوب
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -وج ــدة ،املغرب

ميثل العالج الشعبي في املجتمع املغربي ظاهرة اجتماعية بامتياز إلى الدرجة التي يجتذب إليها كثيرا من املهتمني
بــه واملتحمســن لــه أو املشــككني فيــه .واملالحــظ أن هــذا النــوع مــن التــداوي يــزداد اتســاعا وانتشــارا مهــوال ،وأن املقبلــن
عليــه والواثقــن فــي فعاليتــه ال يقتصــر فقــط علــى الشــرائح االجتماعيــة الفقيــرة والبســيطة بــل يتجــاوز ذلــك إلــى الطبقــات
املتوسطة والغنية أيضا ،كما ال ينحصر االعتقاد فيه عند الفئات االجتماعية غير املتعلمة بل حتى املتعلمة أيضا وذات
مستوى ثقافي ومدرسي عال .ولعل هذا ما يجعل من هذا السلوك ظاهرة تتطلب من العلوم االجتماعية وضعها حتت
املجهر بهدف تشــخيصها ودراســتها.
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ال آم ــل م ــن ه ــذه احملاول ــة حتلي ــل الدواف ــع الت ــي
جتعـ ـ ــل زبـ ـن ـ ـ ــاء ال ـت ـ ــداوي التق ـل ـيـ ــدي واملـهـووسـ ــن بـ ــه
يقبل ــون علي ــه يف مختل ــف أرج ــاء املغ ــرب لك ــون ذل ــك
يقتض ــي التف ــرغ ل ــه وتتب ــع خطى ه ــؤالء من ــذ البداية
إل ــى النهاي ــة .لذل ــك ف ــإن ه ــذه املقال ــة س ــتحاول رصد
أش ــكال وأساليب ممارس ــة هذه الطقوس والوقوف عند
املكان ــة الت ــي حتتلها يف منظومة احلس املش ــترك وكذا
العالق ــة م ــع القوى الروحي ــة واخلارقة أثن ــاء التداوي.
وبعب ــارة أخ ــرى ،ف ــإن ه ــذه املس ــاهمة س ــتحاول توضيح
املفارقة التالية :ملاذا يتم اللجوء إلى القوى الس ــحرية
والتصديق بها واعتبارها صادقة وطاهرة أثناء الشعور
مبرض عضوي أو نفس ــي يف مجتمع معاصر مفروض
في ــه أن يقط ــع م ــع ه ــذا النوع م ــن العالج؟

الش ــعب  -لتفس ــير الك ــون ،وفه ــم الظواه ــر الطبيعي ــة
العادي ــة والش ــاذة وكذل ــك تصوراته ــم ع ــن أس ــرار بعض
الظواه ــر الفيزيقي ــة والنفس ــية .فه ــي إرث مش ــترك
ب ــن كل الن ــاس يف كل مجتم ــع ويف كل عص ــر ،ريفي ــن
أم حضري ــن أم ب ــدوا ،أمي ــن أم متعلم ــن ،أغني ــاء أم
فق ــراء»( .)1لذل ــك فمقارب ــة ظاه ــرة الع ــاج الش ــعبي
باملجتم ــع املغرب ــي مقاربة إبس ــتيمولوجية تتطلب من
املهت ــم احل ــذر املنهج ــي واملفهومي س ــيما وأن التعاطي
له ــذه الظاه ــرة محص ــور حس ــب احل ــس املش ــترك يف
اإلنس ــان التقلي ــدي الب ــدوي والفقي ــر ،وه ــي مغالط ــة
تس ــتوجب إع ــادة الق ــراءة والتصحي ــح.
بناء على ذلك ،ال يجب حصر مهمة هذه الدراسة يف
عرض األس ــاليب واآلليات املتبعة يف التداوي التقليدي
باملجتمع املغربي بقدر ما ستحاول سبر اجلانب اخلفي
يف ه ــذه املمارس ــة والكش ــف ع ــن امليكانزم ــات الدفاعي ــة
التي تسترش ــد بها الشخصية املمارسة لهذا الطقس.

ال ش ـ ـ ــك أن تن ـ ـ ـ ــاول الت ـ ـ ــداوي التقلي ـ ــدي بــالكتاب ــة
والبحث يطرح إشكاال منهجيا ذا عالقة بالكيفية التي
ميك ــن للباحث مقاربته به ــا .فمن املقاربة اإلثنوغرافية
م ــرورا باملقارب ــة األنتروبولوجي ــة وص ــوال إل ــى املقارب ــة
السوس ــيولوجية يج ــد الباحث/املهتم نفس ــه يف متاهة
اعتم ــاد املقارب ــة الصائب ــة والفعال ــة دون التنقي ــص من
جناع ــة كل واح ــدة منها وأهميتها على مس ــتوى تقدمي
فه ــم علم ــي للظواه ــر االجتماعي ــة والثقافي ــة .يف هذا
الس ــياق ،أجدن ــي مضط ــرا الس ــتلهام كل ه ــذه املقارب ــات
أخ ــذا بع ــن االعتبار خاصية انتمائها إلى مبحث واحد
أال وه ــو مبح ــث العل ــوم االجتماعية.

ويثـ ـ ــير العـ ـ ــاج الشـ ـ ــعبي إشـ ـ ــكاال منهـ ـ ــجيا آخ ـ ـ ـ ــر
علـ ــى مس ـ ــتوى التحديد املفهـومـ ــي .فإذا كـ ــان الرصـ ــيد
األنتروبولوجي يتميز بتوافر مجموعة من املصطلحات
التي تتداخل وتتكامل مع هذا املفهوم ،وإذا كان استعمال
الط ــب الش ــعبي التقلي ــدي ه ــو الس ــائد يف البل ــدان
املتخلف ــة والنامية ،ف ــإن الطب البدي ــل أو التكميلي هو
األكثر اس ــتعماال وانتش ــارا يف البلدان املتقدمة( .)2وعلى
الرغ ــم م ــن ه ــذا التن ــوع واالخت ــاف مع ــا ،ف ــإن الع ــاج
التقلي ــدي يجس ــد الص ــورة اجلامع ــة لهما م ــادام األمر
مرتبط ــا بالع ــودة إلى املقدم ــات التقليدي ــة يف التداوي.

وإذا كان البحث يف الثقافة الشعبية ميتاز بالتعقيد
ألنه ــا عل ــى صلة دائمة باملجتمع وتعبير معق ــد له ،فإن
التطرق للعالج الش ــعبي يف املجتمع املغربي كتجل من
جتليات الثقافة الشعبية يبدو ذلك من السهل املمتنع
سيما وأنه ينتشر بني جميع األوساط االجتماعية ولم
يع ــد يقتص ــر على فئ ــة اجتماعية دون أخ ــرى كما أكدت
عل ــى ذلك مجموعة من الطروح ــات الكولونيالية التي
كانت تقرن الثقافة الش ــعبية بالتخلف والتأخر.

يجب التأكيد ،ما دمنا يف إطار التحديد املفهومي،
ب ــأن الضرورة املنهجية تفرض التمييز ،ونحن نتحدث
ع ــن آلي ــات الت ــداوي التقلي ــدي ،بني العالج باألعش ــاب
()3
ال ـ ــذي ب ـ ــدأ يش ـ ــق طــريقه نح ـ ــو املــأس ـ ــسة والتنظيم
علـ ـ ــى الــرغـ ـ ــم م ــن عتــاقـ ـ ــته ،وبـ ـ ــن التعاطي للشعوذة
كطريق ــة حتترفه ــا النس ــاء والرج ــال مع ــا كش ــكل ث ــان
للعالج الش ــعبي وكمعتقد ش ــعبي يلجأ إليه املرء قصد
التداوي من األمراض .فإذا كان العالج باألعش ــاب نال
اعتراف ــا م ــن ط ــرف الهيئ ــات واملنظمات الصحي ــة ،فإن
الش ــكل الثان ــي يثي ــر كثي ــرا م ــن التس ــاؤالت والغموض

يف ظ ــل ه ــذا االعتب ــار أجد نفس ــي ملهم ــا بالتصور
ال ــذي قدم ــه األس ــتاذ محم ــد اجلوه ــري ح ــول «املنهج
يف دراس ــة املعتق ــدات والع ــادات والتقالي ــد» حيث يعتبر
«املعتـ ـ ــقدات الشـ ـ ــعبية» هــي اخل ــريـ ـ ــطة الك ـ ــلية  -ب ــيد
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والتهمي ــش ال ــذي حلق ــه يف إط ــار الص ــراع مع الش ــعوذة
واحل ــرب ضده ــا نظرا لتناقضها كليا م ــع ما كان يدرس
يف امل ــدارس القرآني ــة العتيقة .ورغم رفض علماء الدين
لكتاب ــة التمائ ــم من ط ــرف الفقهاء والطلبة (بتش ــديد
الط ــاء ورفعها وتس ــكني ال ــام) الت ــي اعتبروها منحرفة
وهرطق ــة ،فإن الطبقة الدنيا (من املجتمع) ،وهي التي
متث ــل األغلبي ــة العظم ــى م ــن زبن ــاء ه ــؤالء الن ُّس ــاخ ،ال
تلقي با ًال لهذه األفكار الدقيقة( .)5ولعل ما يجسد هذا
االعتقاد ويدحض موقف املستش ــرق األملاني مايرهوف
ال ــذي ي ــرى ب ــأن الت ــداوي باألعش ــاب يس ــير يف اجت ــاه
االنق ــراض ،هو أن الزائر ملدينة مراكش س ــينبهر عندما
يالح ــظ ب ــأن س ــاحة «جام ــع لفن ــا» ه ــي مبثاب ــة ذل ــك
الفض ــاء الرح ــب ملمارس ــة الع ــاج الش ــعبي .وه ــو تفنيد
أكدت ــه إيفان ماتر( )Yvan Matterيف عملها الوصفي
لهذه الس ــاحة(.)6

س ــتحاول ه ــذه املقال ــة أن تف ــرد حي ــزا لآللي ــات الت ــي
يعتمده ــا والطرق التي ينهجها بالتركيز على أصناف
ثالث ــة وه ــي :الع ــاج بالتش ــوف م ــن الع ــن الش ــريرة،
الع ــاج م ــن الثق ــاف ،العالج م ــن التوكال.
.1أركيولوجيا العالج الشعبي:

القي ــام باحلف ــر األركيولوج ــي ملعرفة تاري ــخ العالج
الش ــعبي ،بش ــكل ع ــام ،يس ــوقنا إل ــى تأكي ــد أن الع ــرب
األوائ ــل ،خاص ــة منه ــم املختص ــون يف الط ــب العرب ــي
التقليدي ،س ــاهم كل واحد منهم من زاويته يف تأليف
ووض ــع أس ــس وقواع ــد ه ــذا الف ــن (الع ــاج الش ــعبي).
فم ــن أب ــي بك ــر ال ــرازي ومؤلفي ــه الش ــهيرين «احل ــاوي»
و«م ــن ال يحضره الطبيب» إلى ابن البيطار األندلس ــي
وكتاب ــه الفري ــد «املفت ــي يف األدوية املفردة» م ــرورا بداود
األنطاك ــي وكتابي ــه املتميزي ــن «زاد املس ــافر» و«سياس ــة
الصبي ــان وتدبيرهم»...املتصفح له ــذا اإلرث العربي يف
الت ــداوي الطب ــي س ــيجده ب ــدون ش ــك غني ــا مبجموعة
م ــن الوصف ــات العالجي ــة الش ــعبية منه ــا بالتحديد.

.2العالج الشعبي في املجتمع املغربي:

وألن الع ــاج الش ــعبي يف املجتم ــع املغرب ــي ،كم ــا ه ــو
مغاربيا ،كثير التنوع فذلك يدفع يف اجتاه عدم اختزال
ممارسته يف فئة اجتماعية دون أخرى كالعشابني مثال،
بقدر ما سيالحظ املهتم أن مزاوليه ينتمون إلى أصول
اجتماعي ــة متفاوت ــة ومتنوع ــة االنح ــدار .لي ــس األصل
االجتماع ــي ه ــو احملدد ملمارس ــة الع ــاج الش ــعبي وإمنا
البح ــث ع ــن الكارزم ــا االجتماعي ــة .لذل ــك فاملزاول ــون
احلقيقي ــون لهذه املهمة هم الفقيه والش ــوافة والعراف
والعش ــاب واملش ــعوذ(ة) والعط ــار والك ــواي ،غي ــر أن املهام
تختلف من هذا إلى ذاك .فإذا كان العطار هو الشخص
ال ــذي يق ــوم ببي ــع امل ــواد امل ــراد اس ــتعمالها يف الوصفات
العالجي ــة ،ف ــإن ذلك يتم بن ــاء على ما يخططه الفقيه
ويأمر به املشعوذ وحتدده الشوافة والعشاب .أما الكواي
فل ــه مهام أخرى ال يس ــع احلدي ــث لذكرها.

هذا الرأس ــمال املعريف ساق إلى وضع قاعدة بيانات
ومراكم ــة مع ــارف ح ــول طبيع ــة األعش ــاب والنبات ــات
املستعملة يف التداوي التقليدي .وإذا كان تاريخ الطب
العرب ــي هم حتدي ــدا رصد أنواع هذه األعش ــاب وكيفية
اس ــتعمالها أثن ــاء ممارس ــة الع ــاج ،فإن هذه املمارس ــة،
يف وقتن ــا الراه ــن ،كثي ــرا م ــا أدخل ــت عليه ــا اجته ــادات
عمل ــت عل ــى حتويره ــا وإخراجه ــا م ــن س ــياق ممارس ــة
مهن ــة الطب.
وهـك ـ ـ ــذا يـب ــدو م ــن خـ ــالل تـص ـفـ ـحـنا لـمـج ـ ـ ـمـوعــة
مـ ــن الكـ ـت ــاب ـ ـ ـ ــات السـ ــوسـ ـي ــول ــوجـ ـي ـ ــة واإلث ـنــولــوج ـ ــية
واألنتــروب ــولـوج ـ ــية احملـ ـل ـ ــية مـنـها واألجن ـبـ ــية( )4التــي
أنتج ــت ح ــول املجتم ــع املغربي ب ــأن االعتقاد الش ــعبي
يف القوى اخلارقة واخلفية يف إش ــفاء املرضى مترس ــخ
يف ذه ــن املغارب ــة.

أم ــا القيم ــة االجتماعي ــة ملمارس ــة العالج الش ــعبي
فهـ ـ ــي تتفـ ــاوت حسـ ـ ــب الثـ ـقــة االجت ـ ــماعية واألهـمــية
الت ــي توليه ــا له ــا مكون ــات املجتم ــع املغربي م ــن جهة،
والش ــرعية القانوني ــة الت ــي مت ــارس يف ضوئه ــا م ــن
جه ــة ثاني ــة .ف ــإذا كان ــت ه ــذه القيم ــة حاض ــرة يف كل
األوس ــاط االجتماعي ــة دون حتدي ــد ومت ــارس ،يف ج ــل

وانتشار ظاهرة التعاطي للعالج الشعبي يف املجتمع
املغربي س ــاهم فيه بش ــكل خاص ذلك الطوق واحلجب
الل ــذان مورس ــا علي ــه بع ــد احلماي ــة من ط ــرف الفقهاء
والعلم ــاء ورج ــال الدي ــن والعلمانيني على حد الس ــواء،
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صورة لليومية األسبوعية إلحدى املعاجلات التقليديات يف أحد أسواق مدينة تازة

ول ــد الس ــحار ،)...أم ــا زبن ــاؤه فه ــم القادم ــون م ــن خارج
املدين ــة( .)7إنه ــا أدل ــة كافي ــة عل ــى دونيته ــم يف املخي ــال
االجتماع ــي املغرب ــي ويف الهرمي ــة االجتماعي ــة( )8رغ ــم
اللج ــوء إليه ــم يف األوق ــات الش ــادة.

األحي ــان بصيغ ــة األنث ــى ،ف ــأن ذل ــك نابع م ــن فقدان
ه ــذه الثق ــة يف الطب العصري بفعل عج ــزه عن إيجاد
إجاب ــات لبعض األمراض العويصة .وأمام انتش ــار هذه
الظاه ــرة كان لزام ــا عل ــى القان ــون أن يق ــوم بتقن ــن
عملي ــة التعاط ــي للع ــاج التقلي ــدي وتنظيم ــه .عل ــى
ه ــذا األس ــاس ،ش ــرعت وزارة الصح ــة يف املغرب يف س ــن
قوان ــن تنظيمي ــة للع ــاج الش ــعبي ومحارب ــة التداوي
العش ــوائي وإط ــاق عملي ــة التحس ــيس بخط ــورة ه ــذه
الظاه ــرة علم ــا ب ــأن املرك ــز الوطن ــي حملارب ــة التس ــمم
واليقظ ــة الدوائي ــة س ــجل س ــبع ح ــاالت وفي ــات يف عام
 2013وحوال ــي  30حال ــة تس ــمم نتيج ــة االس ــتهالك
العش ــوائي ملس ــتحضرات األعش ــاب.

.3أصناف ممارسي العالج الشعبي:

ميك ــن تصني ــف ط ــرق الع ــاج الش ــعبي يف املجتمع
املغرب ــي إلى:
 العالج باألعشاب النباتية املنصوص عليها قانونيا. الع ــاج بالط ــرق الس ــحرية والش ــعوذة ،وهن ــا ن ــدرجالع ــاج بالتش ــوف بواس ــطة ال ــورق ،والع ــاج ع ــن
طري ــق التع ــود (الع ــوادة) ،والع ــاج ع ــن طري ــق
الطالس ــم ،والعالج عبر الك ــي .وكلها طرق عالجية
ينظ ــر إليه ــا حس ــب التمث ــات االجتماعي ــة نظ ــرة
دوني ــة وحقي ــرة ول ــو كان ذل ــك ظاهري ــا فق ــط ،ألن
اإلقب ــال عليه ــا كثي ــف وال ينحص ــر يف ش ــريحة
اجتماعي ــة دون أخ ــرى ،ذك ــورا وإناث ــا ،علم ــا ب ــأن
اجلن ــس النس ــوي ه ــو األكث ــر تش ــبعا وإميان ــا به ــذا
الن ــوع م ــن الع ــاج وتعاطي ــا ل ــه.

وعل ــى الرغ ــم من ه ــذه الطفرة التي ش ــهدها العالج
الش ــعبي يف املجتم ــع املغرب ــي ،فإنه لم يح ــظ بعد بثقة
كامل ــة ل ــدى كل مكون ــات املجتم ــع إم ــا بفعل ممارس ــات
وس ــلوكات بع ــض الفقه ــاء (الفقه ــاء هن ــا مس ــتعملة
كم ــا يتداوله ــا احل ــس املش ــترك) مم ــا يجعله ــم عرض ــة
للتحقي ــر واالس ــتهزاء به ــم خاص ــة منه ــم أولئ ــك
املتعاطون للش ــعوذة والس ــحر مبختلف األس ــاليب ،كما
ه ــو األم ــر بالنس ــبة لفقي ــه مبدين ــة خنيف ــرة املغربي ــة
يدعي العالج بالتش ــوف إال أنه منبوذ وس ــط ساكنة هذه
املدينة وينعت بنعوت وأوصاف تلصق به (ولد الش ــوافة،

واللج ــوء إلى ممارس ــة طقوس هذا الع ــاج والعادات
القدمي ــة العالجي ــة ،واإلقب ــال علي ــه م ــن ط ــرف جمي ــع
مكون ــات النس ــيج االجتماع ــي م ــا ه ــو ،يف الواقع ،س ــوى
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ترسيخ للهوية االجتماعية ما دام يجمع بني متعاطيه
كل الش ــرائح االجتماعي ــة كم ــا يؤك ــد السجلماس ــي
مب ــا فيه ــم ذوو الش ــهادات العلمي ــة العلي ــا واألطباء من
بينه ــم( ،)9وم ــا ذل ــك إال تثبي ــت له ــذه التقاليد وترس ــيخ
لها عند اإلنسان املغربي ،والتي ال تعبر سوى عن تأكيد
للهوية علما بأن الغاية من التقاليد والعادات هو تأكيد
اس ــتمرارية الوع ــي اجلمعي كم ــا يق ــول دوركامي(.)10

املباش ــر وال ــذي يح ــدث بفع ــل النظ ــر .وه ــذا م ــا يزي ــد
م ــن رهب ــة الع ــن وقوتها إلى املس ــتوى ال ــذي جعل املرء
يخ ــاف منها.
حت ــول ذل ــك إل ــى معتق ــد ش ــعبي م ــؤداه أن نظ ــرات
ف ــان خطي ــرة لكونه ــا ق ــادرة عل ــى تدمي ــر اآلخ ــر أو أي
ش ــيء تصيب ــه .وتعب ــر نظ ــرات كل ع ــن ش ــريرة عل ــى
البغ ــض والكراهي ــة واحلس ــد والغي ــرة والغ ــدر م ــن
جه ــة ،الش ــيء ال ــذي يجعل ه ــذه النظرات تك ــون قاتلة
ومقص ــودة حس ــب االعتق ــاد الش ــعبي ،وق ــد تعب ــر م ــن
جهة أخرى عن إعجاب املرء بهذا الش ــيء املرئي فتكون
نظرة العني غير مقصودة لذلك تس ــتبق بـ «باس ــم اهلل،
احلم ــد هلل ،خمس ــة وخمي ــس »...اتق ــاء لق ــوة الع ــن
التدميري ــة .أم ــا التعبيرات الدالة على ذلك فهي تكون
يف ش ــكل مل ــس وإب ــداء اإلعج ــاب واالنبه ــار.

وعلى الرغم من هذه امليزة الرمزية ،يبقى التس ــاؤل
ح ــول التعاطي للعالج الش ــعبي واإلقب ــال عليه وفقدان
الثق ــة يف العل ــم ـ حتى راح املفك ــرون واألطباء واملثقفون
وأصحاب احلظوة االجتماعية يستبدلونه بامليتافيزيقا
مش ــروعا خاص ــة م ــع تنام ــي الظاه ــرة وانتش ــارها يف
األس ــواق األس ــبوعية واألحي ــاء الش ــعبية والتصدي ــق
بالقوى الفوق طبيعية والروحية والقيام بزيارة املزارات
والش ــوافات واألضرح ــة واملش ــعوذين يف ع ــاج املرضى.

ولقد كان ذوو العيون الشريرة ينعتون بالسحرة كما
كان األم ــر يف الق ــرن  ،16وبق ــي ه ــذا االعتق ــاد ،وما زال،
س ــائدا يف بعض املجتمعات خاصة منها اإلفريقية(.)12
لذل ــك ين ــدرج ضم ــن أقدم املعتق ــدات الس ــحرية والتي
متثل رأس ــماال فولكلوريا متقاس ــما بني الش ــعوب ومن
بينها العربي ــة واملغاربية حتديدا.

.4العالج الشعبي بالتشوف:

اللجوء إلى العالج بالتش ــوف كثي ــرا ما نال اعتراف
الباحث ــن واملهتم ــن بالثقاف ــة الش ــعبية ،وي ــزداد ه ــذا
االهتم ــام كلم ــا كان املقبل ــون عليه يتح ــدرون من نخب
املجتم ــع (مثقف ــة وسياس ــية )...تعتم ــده يف حتص ــن
نفس ــها .لذل ــك فاللج ــوء إل ــى الفقه ــاء (الطلب ــة مفرد
الطال ــب) واملش ــعوذين املمارس ــن لطق ــوس الع ــاج
الش ــعبي املعتم ــد عل ــى الق ــوى الس ــحرية يف املجتم ــع
املغرب ــي ،يف تزاي ــد مس ــتمر .وم ــن ب ــن الدواع ــي الت ــي
تدف ــع إل ــى اعتم ــاد الع ــاج بالتش ــوف ميك ــن ذك ــر:

أم ــا م ــن الزاوي ــة السوس ــيولوجية ميكن الق ــول بأن
الع ــن الش ــريرة تعم ــل عل ــى إضف ــاء الطاب ــع النزاع ــي
على العالق ــات االجتماعية وتقوم بإفس ــادها ،وبالتالي
فهي مبثابة الس ــلطة التي من املفترض أن يتس ــلح بها
ش ــخص م ــا إلي ــذاء ش ــخص آخ ــر س ــيما وأن الطبيع ــة
اإلنس ــانية تتمي ــز دائم ــا باخلش ــية واحل ــذر واالحت ــراز
كم ــا تش ــير إل ــى ذل ــك األدبي ــات الفلس ــفية .فاالعتق ــاد
يف الع ــن الش ــريرة دائم ــا م ــا كان ــت ل ــه ج ــذور سوس ــيو
 تاريخي ــة توارثته ــا األجي ــال م ــن املاض ــي حي ــث كانتتس ـ ــود املجتمع ــات ث ـق ــاف ـ ــة السح ـ ــر واخلراف ــة املبني ــة
عل ــى ثنائي ــة الص ــراع ب ــن اخلير والش ــر (اإلنس ــان ذئب
ألخي ــه اإلنس ــان :هوب ــز) لذل ــك كان العم ــل دائم ــا ه ــو
تفادي ذوي العيون الشريرة وتفادي شرورهم .فاملرء يف
احل ــس املش ــترك املغرب ــي دائما ما يخش ــى من احلس ــاد
واملتطفل ــن يف إحل ــاق الض ــرر ب ــه.

.1. 4الوقاية من العني الشريرة (التقواس):

التقالي ــد الش ــعبية مليئ ــة باألمثل ــة الت ــي جتس ــد
االعتق ــاد الش ــعبي بخط ــورة الع ــن الش ــريرة (أو
التق ــواس) مم ــا يدف ــع املعتقدي ــن بذل ــك إل ــى اتب ــاع
أس ــاليب للوقاي ــة منه ــا( .)11وحتت ــوي (العني الش ــريرة)
عل ــى م ــادة عضوي ــة وكميائي ــة ذات ش ــحنة س ــحرية
مت ــر بش ــكل غي ــر مرئ ــي وخف ــي لتتس ــلط عل ــى الهدف
وتصيب ــه بالضرر عبر نظرات العني .ومتر قوة التدمير
واله ــدم ه ــذه عب ــر قن ــوات الرؤية ـ وهي ممرات ش ــعاعية
للع ــن ـ أو قنوات مس ــموعة كالنميم ــة أو التواصل غير
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تق ــوم األم بوض ــع ذل ــك يف القم ــاش ال ــذي تعم ــل عل ــى
تلويت ــه وترب ــط إل ــى جانب ــه قطع ــة نقدي ــة صغي ــرة
وعتيق ــة م ــن الزنك وبعض احلبات من العقيق حمراء
الل ــون .وبالتال ــي يوض ــع كل ذل ــك يف ش ــكل خ ــامت يف
أصب ــع الي ــد اليمن ــى للعري ــس ( البنصر) يقي ــه من كل
ع ــن ق ــد تترص ــده لإلي ــذاء ب ــه (جعل ــه غي ــر ق ــادر على
ممارس ــة اجلن ــس م ــع الع ــروس خ ــال ليل ــة الدخلة أو
بعده ــا) .ول ــن يس ــتطيع إل ــى ذل ــك س ــبيال إال بعد فك
لغ ــز العق ــدة الت ــي وضع ــت ل ــه .فتفاديا ل ــكل ذلك يقي
العريس نفس ــه بهذه الطريقة ويتحرك يف حرية تامة
خ ــال ليلته.

صورة لكف يد أو «يد فاطمة»أو «خلميسة».

أساليب الوقاية من العني الشريرة:

بن ــاء عل ــى ذلك ،عادة م ــا ترى أمامك وأنت مس ــافر
رسما لعني أو كف يد ممدودة عند أسفل مؤخرة حافلة
أو ش ــاحنة أو عرب ــة وق ــد كت ــب إل ــى جانب ــه عب ــارة «ع ــن
احلس ــود فيه ــا ع ــود» .وم ــؤدى ذل ــك أن كل ع ــن ش ــريرة
ق ــادرة عل ــى إحل ــاق األذى بصاح ــب الش ــاحنة تواج ــه
بذل ــك الرس ــم الق ــادر عل ــى ف ــك ش ــفرة ذل ــك الض ــرر
وحتطيمها ،ويف ذلك مقاومة ووقاية منها .وهناك من
يثب ــت ص ــورة لك ــف الي ــد بأصابع مم ــدودة عل ــى أعتاب
ال ــدور والدكاك ــن والهدف هو احلف ــاظ على ممتلكاته
وم ــوارد رزق ــه واحلماي ــة م ــن املصائب الت ــي قد تلحقها
به ــا عني ش ــريرة لش ــخص ما (احلس ــود ،الغي ــور.)...

ه ــذه التجلي ــات للع ــن الش ــريرة الت ــي جنده ــا يف
احلـ ـ ــس ال ــمشت ـ ــرك للمغ ـ ــاربة ويف ثق ـ ــافتهم ت ـ ــرافقها
أس ــاليب وآلي ــات للوقاي ــة منه ــا .فإضاف ــة إل ــى الط ــرق
ال ــواردة يف الفق ــرات الس ــابقة ،يلج ــأ املغارب ــة إل ــى إتباع
ط ــرق أخ ــرى ل ــدرء ق ــوى وس ــلطة الع ــن الش ــريرة .من
جملـ ـ ـ ــة ه ــذه األسال ــيب تبقـ ــى «يـ ـ ــد ف ــاط ــمة»(( )13اليد
اليمنى) أو «خلميس ــة» من أكثر األساليب احتماء بها.
وألن العـ ـ ــن الشــري ـ ـ ــرة معتـ ـ ــقد شع ـ ـ ــبي ومتـ ـ ـ ــوارث
ب ــن الش ــعوب وحضاراته ــم وثقافاته ــم ف ــإن الق ــراءة
الس ــيميولوجية لطريقة (خلميسة أو يد فاطمة) صد
نظراته ــا تفيدن ــا يف تفس ــير أهمي ــة األصاب ــع اخلم ــس
للي ــد .فهن ــاك م ــن يفس ــرها بإرجاعها إلى كت ــب التوراة
اخلمس ــة لليه ــود :س ــفر التكوي ــن ،س ــفر اخلروج ،س ــفر
الالوي ــن ،س ــفر الع ــدد ،س ــفر التثني ــة؛ أو إل ــى أركان
اإلس ــام اخلمس ــة للس ــنة؛ أو إلى أهل الكس ــاء اخلمسة
من آل البيت للش ــيعة( :النبي محمد رس ــول اهلل (ص)،
الس ــام) ،الس ــيدة فاطم ــة
عل ــي ب ــن أب ــي طال ــب (علي ــه ّ َ
الس ــام) ،اإلم ــام احلس ــن ب ــن علي بن
الزه ــراء (عليه ــا ّ َ
الس ــام) ،اإلمام احلس ــن بن علي بن
أبي طالب (عليه ّ َ
الس ــام).
أب ــي طال ــب (عليه ّ َ
أم ــا عل ــى مس ــتوى احل ــس املش ــترك ،فاللج ــوء إلى
استعمال اليد ليس إال لتوقيف نظرات العني الشريرة
الت ــي تك ــون موجه ــة إل ــى ش ــيء م ــا ممي ــز اجتماعي ــا

م ــن جه ــة أخ ــرى ،جتد النس ــاء الالئ ــي يخفن على
أطفاله ــن ذوي اجلمال املثير (ذك ــورا وإناثا) على وضع
متيم ــة معروف ــة عن ــد كل مكون ــات املجتم ــع املغرب ــي،
وكل ش ــعوب املغ ــرب العرب ــي عام ــة ،باس ــم «خلميس ــة»،
مصنوع ــة من املع ــادن ،يف عنق هؤالء األطفال ومازالت
تس ــتعمل يف الوق ــت الراه ــن م ــن قبل الراش ــدين س ــواء
م ــن ب ــاب الزين ــة أو الوقاي ــة أيضا.
ويف بع ــض املواق ــف تلج ــأ األم ،كذل ــك ،إلى حتصني
ابنه ــا أثن ــاء ليل ــة الع ــرس مخاف ــة الع ــن الش ــريرة،
فتعم ــد إل ــى وض ــع امل ــواد التالي ــة يف قطع ــة صغي ــرة
لقم ــاش أبي ــض :ث ــاث حبات م ــن القزبر ،كمي ــة قليلة
م ــن املل ــح على قياس م ــا يوضع بني اإلبهام والس ــبابة.
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(س ــيارة فاره ــة ،مح ــل جتاري ،ش ــيء ما مده ــش ومثير
لإلعجاب )..أو (لطفل آية يف اجلمال) أو العروس ــان...
كان ذل ــك ع ــن قص ــد أو ع ــن غي ــر قصد ف ــإن مالك هذه
األش ــياء أو وال ــدي الطف ــل أو العرس ــان س ــرعان م ــا
يس ــتعينون بيده ــم إلبعاد الش ــرور املنبعث ــة من األعني
الش ــريرة مبج ــرد م ــا يتم اكتش ــافها وتردي ــد عزائم من
قبي ــل «خمس ــة وخمي ــس ف عيني ــك»« ،اهلل يعم ــي ع ــن
الش ــيطان» م ــع القي ــام ،يف نف ــس الوق ــت ،بتوجي ــه ك ــف
الي ــد يف وج ــه من ش ــك يف نظرات ــه أو ع ــرف عنها بأنها
تصي ــب اآلخر ب ــاألذى.

وغالب ــا م ــا تق ــرن الع ــن الش ــريرة ،بالنس ــاء عام ــة،
وحتدي ــدا العجائ ــز .لذل ــك ينصح ،كما هو مت ــوارث يف
االعتق ــاد الش ــعبي املغرب ــي ،باحل ــذر منهن عب ــر إخفاء
كل م ــا ه ــو مع ــرض لنظراته ــن كاألطف ــال أو األش ــياء
املـ ـ ــادية امل ـث ـ ــيرة ل ــإلع ـج ـ ــاب واالنــده ـ ــاش ،وخــاصــة يف
املناس ــبات االحتفالي ــة.
كم ــا ميك ــن للنس ــاء اخلائف ــات ع ــن أبنائه ــن
واملعتق ــدات أيض ــا يف العني الش ــريرة إلى درء خطورتها
بواس ــطة حج ــاب (طلس ــم) كتب ــت في ــه آيات م ــن الذكر
احلكي ــم والت ــي غالب ــا ما تكون س ــورة الفاحت ــة .وينجز
ه ــذا احلج ــاب فقي ــه أو يت ــم ش ــراؤه أثن ــاء زي ــارة معب ــد
أو م ــزار .وم ــا زال البع ــض م ــن الن ــاس إلى حد الس ــاعة
يقــومـ ـ ــون بتغ ـط ـ ــية مـقـتـنـيـاتـهـم بـوضـ ــعها يف حـقيـبة
سـ ــوداء ،أو تفـ ــادي األكـ ــل يف إنـ ــاء مكـ ــشوف للنـظر كـما
ه ـ ــو األمـ ـ ــر يف األوس ـ ــاط االجـتـ ـمــاعـ ـ ـيــة الـشـ ـع ـ ـبـيـة ،أو
تـجـنب اللـبـاس املـثـير ،وبـكل بساطة التفاخر والتباهي
بالذات.

وم ــن ب ــن الوصف ــات اجلاه ــزة للحماية م ــن العني
الش ــريرة كتب أكضيض زكري ــا يف اجلريدة اإللكترونية
«هس ــبريس»« :حلماي ــة املولود حس ــب فاطم ــة ،فإن أمه
تهي ــئ ل ــه «وديع ــة» ،تعده ــا م ــن جل ــد أضحي ــة «س ــبوع
الـط ـ ــفل» الـمزداد (أي الــمولــود) ،وت ـم ــألهـ ــا بـ«الش ـ ــبة»،
و«احلرم ــل» ،و«الش ــعير» ،و«امللح ــة» ،وتعلقه ــا للطف ــل
الصغي ــر يف عنق ــه حلفظ ــه م ــن «الع ــن» .وعندما يكبر
الطف ــل حتتف ــظ أم ــه بالوديع ــة يف مالبس ــها ،حت ــى
ال ينف ــذ مفعوله ــا ...ويف الس ــياق ذات ــه ،يبط ــل الل ــون
األس ــود أيضـ ـ ًا مفع ــول الع ــن ،لذل ــك تعل ــق األمه ــات
ألبنائه ــن الصغار «خميس ــة» س ــوداء عل ــى اجلبني أو يف
معصم اليد بواس ــطة خيط أحمر ،كما يلقني يف ثياب
رضعه ــن «صرة» من ثوب أس ــود ،وذلك حفظ ًا ألبنائهن
م ــن الع ــن الش ــريرة .وتتع ــدد آلي ــات ص ــد األع ــن
الش ــريرة ،فالبع ــض يلج ــأ حليوان ــات يقال إنه ــا تبطل
مفع ــول «التق ــواس» ،كالس ــلحفاة البري ــة الت ــي تدج ــن
وتت ــرك يف البي ــت لط ــرد األع ــن ،والهي ــكل العظم ــي ل ـ ـ
«رأس احلم ــار املي ــت» ،ال ــذي يعل ــق يف البي ــت إلبط ــال
فعالي ــة األع ــن الش ــريرة»(.)14

ويعتقد اإلنسان املغربي بأن صفيحة الفرس هي
األخ ــرى له ــا مفعوله ــا يف إبط ــال ق ــوة العني الش ــريرة،
لذل ــك جن ــد أولئك الذين يخش ــونها يقومون بتوطيد
ه ــذه الصفيح ــة عن ــد مداخ ــل احمل ــات التجاري ــة أو
الـ ــبيوت .ويـفـ ــسر األنتـروبـولوجـ ــيون االسـتـعـانـة بـهـذه
الصفيح ــة بكونه ــا مجس ــم يب ــدو عل ــى ش ــكل ه ــال أو
قوس على غرار اليد املفتوحة أو العني اللتان توضعان
يف العن ــق ولهم ــا نف ــس الش ــكل الهندس ــي الق ــادر عل ــى
ص ــد نظ ــرات العني الش ــريرة.
ويس ــتعان أيضا بالتبخيرات وحتديدا عندما يكون
هن ــاك ش ــعور مبوع ــد زي ــارة ش ــخص م ــا تك ــون نظرات ــه
تثي ــر الش ــكوك واالرتي ــاب أو عين ــاه غائرت ــان أو معروف
بش ــرارة عيني ــه .لذل ــك تس ــتبق العائل ــة املس ــتقبلة/
امل ـ ــضيفة ل ـهـ ــذا الش ــخص بوض ــع بخ ــور يف كل أرج ــاء
املن ــزل ب ــدءا من عتبة الب ــاب الرئيس ــي ،أو ترديد بعض
اآلي ــات القرآني ــة ،أو إع ــادة كلم ــات ذات ش ــحنة س ــحرية
كالق ــول مث ــا :عيني ــك فيه ــا ع ــود ،خمس ــة يف عيني ــك
دون إش ــعار ه ــذا الش ــخص بذل ــك.

إن الشخـ ـ ــص الـم ـع ـ ــن  -الـ ـ ــذي ت ـق ـ ــع علــيه العـ ــني
الش ــريرة  -إذن ق ــد يفق ــد م ــا ه ــو عزي ــز لدي ــه (أش ــياء
مادي ــة ومحبوب ــة ،أبن ــاء )...إذا ل ــم يلج ــأ إل ــى احلماية
م ــن ق ــوة ه ــذه الع ــن .ويت ــداول يف احلس املش ــترك بأن
ذوي الع ــن الش ــريرة يتمي ــزون بخاصي ــات جتعله ــم
عرض ــة للكش ــف من قبي ــل النظ ــرة العميق ــة واحملدقة
وذوي العي ــون الغائ ــرة.
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أم ــا األيام الت ــي يجب فيها اتخ ــاذ التدابير الواقية
م ــن الع ــن الش ــريرة فه ــي أي ــام االحتف ــال مبناس ــبة ما
حي ــث يس ــود التزي ــن (أي ــام العي ــد ،األع ــراس )...كم ــا
أك ــد ذل ــك األنتروبولوج ــي وس ــترمارك ،أو خ ــال وضع
ام ــرأة ملولوده ــا .فخ ــال ه ــذه املناس ــبات م ــن الواج ــب
القيام بتبخيرات يف كل أنحاء املنزل دون حتس ــيس أي
ش ــخص حاضر يف هذه املناس ــبة بأنه هو املستهدف(.)15

ويش ــهد احل ــس املش ــترك يف املجتم ــع املغرب ــي على
أن املص ــاب بالثق ــاف ه ــو ذل ــك الش ــخص ال ــذي يعج ــز
ع ــن ممارس ــة اجلن ــس م ــع الط ــرف اآلخ ــر أو ينف ــر
الزواج .هذا العجز يعود حس ــب االعتقاد الش ــعبي إلى
عام ــل الس ــحر ،وم ــن ثمة يصبح الثق ــاف أحد جتليات
املمارس ــات الس ــحرية ،ب ــل هن ــاك م ــن يرى ب ــأن الثقاف
من النواجت املرضية للسحر( .)18فعوض القول بأن هذا
الش ــخص أو ذاك غير قادر على ممارس ــة اجلنس ،يقال
عن ــه بأن ــه مثقف (م ــن الثقاف) .ونف ــس الفهم ينطبق
على املرأة التي ال تستطيع اإلجناب فيقال عنها بأنها
مثقفة بفعل الس ــحر .يف هذه احلال ــة فالثقاف يرادف
ع ــدم ق ــدرة الرج ــل على إتي ــان املرأة جنس ــيا وعدم توفر
الرغبة عند املرأة لالس ــتجابة اجلنس ــية ،أو التي تعاني
م ــن الب ــرود اجلنس ــي ،أو ذات نف ــس ب ــاردة وال تتحق ــق
لديها الش ــهوة اجلنس ــية .كل هذه التجليات ذات معنى
واح ــد هو اإلصاب ــة بـ«الثقاف».

وألن الوض ــع االجتماع ــي اله ــش لبع ــض األوس ــاط
االجتماعي ــة ال يس ــمح له ــا باقتن ــاء ه ــذه الصفائ ــح
املعدنية (عني س ــوداء أو يد مفتوحة) تلجأ النس ــاء إلى
االستعانة بالوشم .فالوشم هو اآلخر يستخدم للوقاية
م ــن احلس ــد والعني احلاس ــدة ومن األم ــراض العصبية
والنفسية( .)16إذ تقوم النساء بوشم جبينهن عند ملتقى
احلاجب ــن .إن ــه يف االعتقاد الش ــائع احت ــراز ووقاية من
العني الشريرة أكثر مما هو زينة ،ألنه مبثابة عني ثالثة
ب ــن العين ــن إليق ــاف وإبط ــال مفع ــول نظ ــرات الع ــن.
وق ــد يأخ ــذ ه ــذا الرس ــم ش ــكل ي ــد بأصابعها اخلمس ــة.
وه ــذا االعتقاد الش ــعبي يف الوش ــم يؤك ــد احلقيقة التي
توصلت إليها الدراس ــات األنتروبولوجية وهي أن الوشم
يعود إلى تاريخ موغل يف القدم ،وهو يف املجتمع املغربي
ذاكرة ثقافية اجتماعية توارثتها األجيال وتعايشت مع
الديان ــة اإلس ــامية .إنه ــا م ــن املتبقي ــات العقائدية من
الطوطمي ــة التي م ــا زالت قائمة( .)17وال يقتصر الوش ــم
على النساء فقط ،بل تلجأ النساء الالئي ال يستطعن
حماي ــة أبنائه ــن م ــن الع ــن الش ــريرة ،بواس ــطة اآلليات
الت ــي س ــبق ذكره ــا (الي ــد املفتوح ــة ،العني ،الطالس ــم)،
إلى وضع وش ــوم ألطفالهن يف أماكن بارزة من جس ــمهم
كالوج ــه مثال ،ويف مناطق حساس ــة ومثي ــرة جدا.

والثقاف كذلك ،أو العكس والربط ،وكلها مس ــميات
ملعن ــى واح ــد ه ــو عدم التمك ــن من حتقيق ه ــدف معني
يف احلي ــاة كال ــزواج أو اإلجناب بس ــبب وجود عائق معني
يعتقد أنه وضع من طرف ش ــخص أو عدة أش ــخاص يف
غالب األحيان( .)19وينظر إليه يف كثير من األحيان على
أنه عمل شيطاني يستعان فيه باجلن السفلي إلنهائه.
متى ينجز الثقاف؟

ينجز الثقاف أو السحور بفعل الغيرة أو احلسد أو
البغض أو االنتقام...ويتم ذلك إما لوضع حد لسيولة
احلرك ــة التجاري ــة يف متج ــر ما ،وإما جلع ــل الزوج غير
ق ــادر عل ــى املمارس ــة اجلنس ــية م ــع ام ــرأة أخ ــرى غي ــر
زوجت ــه فيصبح ذلك حاجزا بينه وبني عش ــيقته .ويتم
اللج ــوء إلى الثق ــاف أيضا لعرقلة إمت ــام زواج ما حيث
تلج ــأ األم إل ــى ثق ــاف ابنها الذي يريد ال ــزواج من فتاة
م ــا رغم ــا ع ــن أم ــه وع ــن عائلت ــه .فخوف ــا منه ــا وعلي ــه
تق ــوم األم به ــذه الوس ــيلة حت ــى تفش ــل ه ــذا ال ــزواج.
وق ــد مي ــارس الس ــحر أو الثقاف من طرف فت ــاة وعدها
ش ــخص م ــا بال ــزواج فتخل ــى عنها مفضال فت ــاة أخرى
م ــن اختي ــار أم ــه أو أحد أفراد أس ــرته ،فيصي ــر االنتقام
ه ــو ثقاف ــه حتى يبدو فاش ــا أم ــام زوجته.

العالج الشعبي من ِّ
الثقَ اف:

ظاهرة الثقاف من بني متظهرات الثقافة الشعبية
الس ــائدة يف املجتم ــع املغرب ــي والت ــي يعم ــل الط ــب
الش ــعبي عل ــى معاجلته ــا .ولكونه ــا ظاه ــرة اجتماعية
وثقافي ــة فه ــي كان ــت موض ــوع دراس ــة بع ــض األبح ــاث
األنتروبولوجي ــة التي انش ــغلت بالبحث وفهم الس ــحر
يف املجتم ــع املغرب ــي وانتش ــاره وس ــط كل أطي ــاف ه ــذا
املجتم ــع وش ــرائحه.
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صورة خلليط من املواد املراد استعمالها يف وصفة عالجية شعبية.

ويترت ــب عن الثقاف أيض ــا عدم اإلجناب بحيث ،يف
االعتق ــاد الش ــعبي ،يت ــم تفس ــير ظاه ــرة ع ــدم اإلجناب
عن ــد النس ــاء املتزوج ــات بتفس ــيرات ميتافيزيقي ــة
وخرافي ــة مؤداه ــا وقوعهن حتت تأثي ــر الثقاف .وهكذا
تفس ــر إحدى النس ــاء عدم إجنابها بعد خمس س ــنوات
م ــن ال ــزواج بفعل الس ــحر الذي وضعته له ــا حماتها أو
إح ــدى قريب ــات ال ــزوج .وحس ــب االعتقاد الش ــعبي يتم
إرج ــاع ارتف ــاع ظاهرة العنوس ــة إلى الثق ــاف(.)20

الطولي ــة للبن ــت .وبذل ــك فإن أي ش ــخص يري ــد إقامة
عالق ــة جنس ــية م ــع ه ــذه الفت ــاة ،وحت ــى إذا كان ذل ــك
برغب ــة منه ــا ،يفش ــل مبج ــرد الب ــدء يف إي ــاج عضوه ــا
التناس ــلي لكون ــه يصب ــح عب ــارة عن صفح ــة مقفلة ،أو
ألن عض ــوه التناس ــلي يصب ــح رخ ــوا فتصب ــح املمارس ــة
اجلنس ــية مس ــتحيلة(.)22
وهك ــذا يصب ــح ثق ــاف الفت ــاة وتصفيحه ــا س ــحرا
لتحص ــن عذريته ــا ،ألن العذري ــة يف املجتم ــع املغربي،
ش ــأنه يف ذلك شأن باقي املجتمعات العربية احملافظة،
جتس ــد ذل ــك الرأس ــمال الرم ــزي املق ــدس .إنه ــا ش ــرف
الفت ــاة والعائل ــة مع ــا ال ــذي يج ــب احلف ــاظ واخل ــوف
علي ــه .عل ــى هذا األس ــاس تق ــوم األمه ــات بوضع ثقاف
لبناته ــن قب ــل بلوغه ــن ورب ــط عضوه ــن التناس ــلي
بتمائ ــم س ــحرية واللج ــوء إل ــى عالم اجل ــن واخلرافات
والش ــعوذة حتى تضمن عذرية بنتها وسالمتها .وتقدم
إحدى املمارس ــات لثقاف الفتيات بهدف احليلولة دون
ف ــض غش ــاء بكارته ــن التفس ــير التالي« :هو عب ــارة عن
ج ــروح خفيف ــة عل ــى فخ ــذ الفت ــاة امل ــراد ربطه ــا وذلك
عندم ــا تك ــون صبية صغيرة باس ــتعمال ش ــفرة حالقة،
ث ــم يؤت ــى مبقف ــل أو م ــا يع ــرف بـ«الرمان ــة» أو مفت ــاح
وتتلف ــظ املرأة التي تقوم بهذه العملية بكلمات س ــرية،
ث ــم يغل ــق القف ــل أو يح ــرك املفت ــاح ميين ــا أو ش ــماال
حينئ ــذ تصب ــح البن ــت محمي ــة م ــن كل محاولة لفض

وت ــورد إح ــدى الدراس ــات ش ــهادات ح ــول التفس ــير
املعط ــى لبعض املمارس ــات الس ــحرية ،فيق ــال مثال عن
الثق ــاف عل ــى أن ــه تل ــك احلال ــة املرضي ــة الت ــي يك ــون
عليه ــا ش ــخص ما (ب ــارد) أو يف حالة نوم دائ ــم ،أو يريد
ش ــخص م ــا أن يأت ــي امل ــرأة فيصب ــح عض ــوه التناس ــلي
رخ ــوا (البرود اجلنس ــي) ،أو عندم ــا يفقد الزوج الرغبة
يف ممارس ــة اجلن ــس م ــع زوجت ــه ،ف ــإن ه ــذه األخي ــرة
تفس ــر ذل ــك بكون ــه ضحي ــة الثق ــاف(.)21
ويوض ــع الثق ــاف ،كذلك ،للفتاة من قبل أمها حتى
تقفلها لتصبح معها كل محاولة جنس ــية فاش ــلة منذ
البداي ــة .والداف ــع إل ــى ذل ــك ه ــو خوفه ــا م ــن فق ــدان
بكارته ــا .واألكث ــر ت ــداوال يف بع ــض جه ــات املغ ــرب هـ ــو
لـ ــجوء األم إلـ ـ ــى اخ ـتـ ـيــار خ ـي ـ ــط مــن قــطعــة ن ـسـج ـيــة
مستعــملـ ــة يف املـن ـ ــزل وتـقـط ـيـ ــعه بـحـسـ ــب الـقـيـاسـ ــات
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يصنف يف إطار السحر األسود .أما إن كان غير مقصود
ويتوخ ــى من ــه الفعل ِّ
اخلير واحلس ــن (كم ــا يف حتصني
الفتاة ،أو يف حتصني الطفل ،أو يف حتصني التجارة)...
فه ــو يصن ــف يف إط ــار الس ــحر األبي ــض ال ــذي ال يبتغي
ممارس ــه إال اخلير للشخص/للش ــيء موضوع الثقاف.

غش ــاء بكارته ــا ،وال ميك ــن ذل ــك إال بع ــد فت ــح املقفل أو
حتري ــك املفت ــاح أو أكل ش ــيء مم ــزوج ب ــدم الفت ــاة(.)23
وال يقتص ــر الثق ــاف عل ــى النس ــاء والفتي ــات فقط
ب ــل يش ــمل أيض ــا الذك ــور وحتدي ــدا الرج ــال األزواج.
فالنس ــوة يلجأن إل ــى ثقاف أزواجه ــن خوفا من تركهن
والس ــقوط يف عش ــق بن ــات اله ــوى .لذل ــك تق ــوم هؤالء
النس ــاء بقي ــد ورب ــط أزواجهن وإقام ــة العقد لهم حتى
يحافظ ــن عليه ــم يف منازلهم درءا للعالقات اجلنس ــية
خ ــارج إط ــار الزوجية .وق ــد تلجأ إحداه ــن ،كذلك ،إلى
ثق ــاف عش ــيق له ــا حتى ينف ــر زوجته.

حل الثقاف أو السحر:

من ب ـ ـ ــن األس ــالـ ـ ــيب الت ــي يعتـ ـ ــمد علي ــها يف حـ ــل
الثقـ ــاف وإزال ــته غ ــالبـ ـ ــا م ـ ــا تست ــعني النس ــاء بتــمائ ــم
وتعاوي ــذ وج ــداول يكتبه ــا الفقه ــاء ،وه ــي عب ــارة ع ــن
كلم ــات وح ــروف ورم ــوز غي ــر واضح ــة ومس ــتوحاة م ــن
كـ ـ ـ ــتب صفراء قدمية .كما تتـ ـ ــم االست ــعانة ب ــالش ــواف ــة
واملش ــعوذين لف ــك ه ــذا الثق ــاف وه ــو م ــا يت ــداول يف
وس ــيخَ ة» أو « َلفْ ُس ــوخْ »
اخلطاب اليومي والعامي بـ «ال ّْتفُ ِ
وه ــي عب ــارة عن خلي ــط قد يكون من األعش ــاب أو املواد
الطبيعية أو احليوانية وحتى اإلنس ــانية .إنها مكونات
تصل ــح ألن ــواع كثيرة م ــن التبخي ــرات والتعاوي ــذ .على
ه ــذا األس ــاس يت ــم إع ــداد متائ ــم للوقاي ــة م ــن الع ــن
الش ــريرة مث ــا ،أو بخ ــور مكون ــة م ــن أعش ــاب صاحل ــة
لإلجناب تدعى بـ «عش ــوب النساء» ،أو السترجاع الزوج
وجعل ــه وفي ــا لزوجت ــه وخاضع ــا لها.

ويس ــتعان يف ه ــذا الس ــياق ب ــأدوات بس ــيطة كم ــا هي
متعارف عليها وسط املمارسني لهذه الطقوس من قبيل
املقف ــل واملق ــص وعود الثقاب ،حيث يوضع ذلك بجانب
أي مدخل من طرف ممارسة الثقاف حيث تنادي باسم
املس ــتهدف دون أن ترد على ندائها .كل ذلك يحدث بعد
أن تفت ــح األداة ويع ــاد إغالقه ــا .وه ــذا منوذج م ــن مناذج
ثق ــاف الرج ــال للحفاظ عليهم يف بي ــت الزوجية حيث
تب ــدأه بع ــض الش ــوافات بالالزم ــة التالي ــة« :الس ــالبة
واملس ــلوبة والغالب ــة واملغلوب ــة والس ــاكنة واملس ــكونة »...
هي الزمة ترددها الش ــوافة يف الوقت الذي تش ــير به إلى
أعش ــاب والهدف هو تركيع الرجال وإخضاعهم لس ــلطة
النس ــاء .وتطل ــب إل ــى جان ــب ذل ــك ،تلج ــأ إل ــى بع ــض
امل ــواد األخ ــرى م ــن بينها مندي ــل (أو الش ــرويطة كما يف
قاموسها) حتتاجه أثناء اجلماع للمسح وتنظيف املني
خالل املعاشرة اجلنسية .وتنتقل يف مرحلة الحقة إلى
أورق اللع ــب (الكارط ــة) فتقس ــمها إل ــى ثالث ــة صف ــوف
عمودي ــة تأم ــر الزبون ــة بترديد العب ــارات التالي ــةُ :ق ِولي
اش َي ِات ِين ــي اهلل»(.)24
«ه ــا َقل ِْب ــي َها َت ْخ َم ِامي َه ــا َب ْ
َ

وعندم ــا يتعل ــق األم ــر باحلل ــول املم ــاة م ــن طرف
الفقهاء ،فإن قراءة آيات الرقية كآيات إلبطال الس ــحر
ومفعول ــه عل ــى كل م ــن الزوج ــن يف وق ــت واح ــد ،يكون
مدخ ــا م ــن مداخل فك الربط أو الثقاف/الس ــحر .إذ
يبدأ ممارس ــته بالالزمة التاليةَ« :ل ِْفقي ْه ْب َب َراكْ تُ وْ ،ط َل ْب
يمَ ِّ ،
ل ْ
اف ْنَا».
الت َّْس ـ ِـل ْ
كم ــا تتجس ــد عملي ــة إزال ــة الثقاف بالنس ــبة لإلناث
(نس ــاء وفتي ــات) يف زي ــارة األضرح ــة وأماك ــن التعب ــد
واملغ ــارات .ف ــإذا كان ــت األضرح ــة وأماك ــن التعب ــد تن ــال
ال ــمكــانـ ـ ــة ال ــرفيــعة يف التـ ـ ــعايف م ــن الثــقاف ب ــالــنســبة
للنس ــاء ،ف ــإن املغ ــارات ه ــي األخ ــرى ،ول ــو بدرج ــة أق ــل،
له ــا موقعه ــا الرم ــزي وامل ــادي يف املتخي ــل الش ــعبي يف
إط ــار إش ــفاء املريض ــات .واملث ــال احل ــي ال ــذي نس ــوقه يف
ه ــذا اخلض ــم ه ــو م ــكان ،يقع جن ــوب ش ــرق مدين ــة تازة
باملغ ــرب مبنطقة جبلية ،يدعى بـ «الواد الب ــارد» .واملوقع

وال ينحصر الثقاف يف مس ــتواه اجلنس ــي فقط ،بل
مي ــارس أيض ــا يف عالم التجارة والش ــغل .إذ يوصف كل
ش ــخص ،تكون جتارته يف حركية مس ــتمرة وس ــرعان ما
تتوق ــف ،ب ــأن متج ــره تعرض لثق ــاف ما أثر س ــلبا على
هذه احلركية.
بن ــاء عل ــى ذل ــك ،فالثق ــاف ه ــو فعل ي ــراد ب ــه إحداث
الض ــرر والس ــوء إذا كان مقص ــودا ،ويف ه ــذه احلال ــة فه ــو
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صورة لضريح ولي تقصده النساء تيمنا ببركته بغرض االستشفاء

عب ــارة ع ــن مغ ــارة تتدفق منه ــا مياه ب ــاردة تزوره النس ــاء
املريض ــات «املس ــكونات» وأولئ ــك الالئ ــي يرغ ــن يف ف ــك
ثق ــاف اإلجن ــاب ،والفتي ــات به ــدف ف ــك ثق ــاف ال ــزواج.
تعم ــد الزائ ــرات إل ــى املك ــوث يف ه ــذا املكان لفت ــرة زمنية
(م ــن نص ــف س ــاعة إلى نص ــف ي ــوم تقريبا نظ ــرا لبعده
عن الساكنة وتواجده يف منطقة وعرة وجبلية) مرددات
دع ــاوى بحس ــب اله ــدف م ــن الزي ــارة ،وأثناء االس ــتعداد
للمغادرة تترك املالبس الداخلية موطدة على باب هذه
املغارة أو على ش ــجرة قريبة منها بعد االغتس ــال مبائها
الب ــارد والتض ــرع هلل بالدع ــاء من خالل الق ــوى الروحية
القاطنة به ــذه املغارة.

طبيعية (أعش ــاب) ومعدنية (رص ــاص ،زنك ،حديد)...
وحيوانية (س ــلحفاة ،حرباء ،جلد الزرافة ،مخ الضبع،
ع ــن الهده ــد )...وإنس ــانية (دم املي ــت ،بقاي ــا جل ــده،
الش ــعر ،األظاف ــر .)...وم ــن خ ــال ه ــذه العناص ــر يت ــم
تهييء وصفات س ــحرية حس ــب املراد عالجه من جهة،
وحس ــب ال ــذي يقص ــد لتحضير ه ــذه الوصف ــة (فقيه،
ش ــوافة ،مش ــعوذ ،عط ــار ،)...وتع ــد ه ــذه األخي ــرة ه ــي
األكث ــر انتش ــارا يف املجتم ــع املغربي وبني جل الش ــرائح
االجتماعية.
.2. 4العالج الشعبي من ظاهرة التوكال:

ظاه ــرة الت ــوكال ،ه ــي أيض ــا ،متج ــل م ــن جتلي ــات
الس ــحر األس ــود ال ــذي ي ــؤذي اجلس ــد .إذ تب ــدو احلال ــة
اجلسمية للمستهدف منه هزيلة وتزداد بنيته اجلسدية
يف تناق ــص مس ــتمر باس ــتمرار معاناته منه ــا إن لم يبادر
إل ــى عالجه ــا عالج ــا ش ــعبيا كم ــا ه ــو متع ــارف علي ــه يف
احلس الش ــعبي املش ــترك .وظاهرة التوكال ،ش ــأنها ش ــأن
الثق ــاف والع ــن الش ــريرة ،حت ــدث بني ــة اإلس ــاءة لآلخ ــر
الذي يكون املس ــتهدف منه .إن األمر يحدث نتيجة توتر
يف العالقات البني  -شخصية ينتج عنه توتر يف العالقات
االجتماعية.

خالص ــة الق ــول ،إن ف ــك الثقاف/الربط/العك ــس/
العق ــد يعتمد في ــه على طقوس ميكن أن تكون ش ــفوية
كم ــا ميك ــن أن تك ــون يدوي ــة أو هم ــا مع ــا .فف ــي احلال ــة
األول ــى ،جن ــد الفت ــاة التي تري ــد فك ثقاف ال ــزواج تقوم
بتردي ــد مجموعة من التمائ ــم ،التي قدمها لها الفقيه
أو الشوافة أو العطار أو املشعوذ ،وسط حشد من الشبان
واله ــدف ه ــو اس ــتمالة أحدهم حي ــث تظهر ل ــه غاية يف
اجلم ــال .ونفس الش ــيء بالنس ــبة للذي تتعث ــر جتارته.
وهن ــاك م ــن يلج ــأ إل ــى الطق ــوس اليدوي ــة والت ــي
ه ــي إع ــدادات وخل ــط ملجموع ــة م ــن امل ــواد ذات عناصر
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صورة لفقيه يهيئ طلسما إلحدى الزبونات التي لم ترد الظهور

وكم ــا ه ــو ب ــاد يف االعتق ــاد الش ــعبي هن ــاك إمي ــان
مطل ــق بحقيقة التوكال كظاهرة اجتماعية س ــائدة يف
كل األوس ــاط االجتماعي ــة ،ويع ــرف ع ــن ذلك يف الطب
املعاص ــر بالتس ــمم الغذائي.

ال ميك ــن القول عن هذه الظاه ــرة بأنها حديثة .إن
املتصفح لكتب الطب الش ــعبي والتقليدي س ــيجد بأن
ظاه ــرة الت ــوكال عريق ــة يف التاريخ ويف الق ــدم .وميكن
مالمس ــته يف كتاب ــات الط ــب التقلي ــدي العربي ــة منه ــا
واليوناني ــة والروماني ــة ،فأخ ــذت يف التوارث والتناس ــل
عن ــد كل املجتمع ــات اإلنس ــانية حتى عصرن ــا احلالي.

واملصاب ــون بالت ــوكال نتيج ــة احلس ــد أو الغي ــرة أو
االنتقام أو احلقد كما هو شائع يف التمثالت االجتماعية
ال يتريث ــون لعالج ــه يف البح ــث ع ــن ممارس ــي الط ــب
الشعبي (األعشابي ،الفقهاء ،الش ــوافات ،الكواي )...كل
م ــن موقعه؛ إم ــا ألن الطب العصري عجز عن عالجهم
وبالتالي مت فقد الثقة فيه ،أو نتيجة االرتباط الوثوقي
بالطب الشعبي.

غي ــر أن االهتم ــام مبث ــل ه ــذه الظواه ــر ،بالنس ــبة
للمجتمع املغربي ،فهو ظهر مع الدراسات الكولونيالية
واألنكلو ساكسونية حسب معرفتنا املتواضعة التي كان
له ــا األث ــر البال ــغ يف مراكمة رصيد املعتقدات الش ــعبية
يف الطب الش ــعبي.
العالج من الظاهرة:

أم ــا أعراض ــه فتتمث ــل حس ــب ش ــهادات املصابني به
يف الش ــعور باألل ــم يف البط ــن ،وصعوب ــة األكل وابت ــاع
الطع ــام ،وتس ــاقط الش ــعر ،وضي ــق التنفس ،والس ــعال،
وغي ــاب ش ــهية األكل ،وغي ــاب الذاك ــرة...

طرق عالج ظاهرة التوكال متعددة بتعدد التمثالت
االجتماعي ــة ح ــول مصادرالظاه ــرة .وس ــنقتصر يف
حديثن ــا ع ــن عالجها على الوصفات الت ــي يقدمها كل
من الفقي ــه والش ــوافة والعوادة.

فالت ــوكال إل ــى جان ــب الثق ــاف والع ــن الش ــريرة،
ظواه ــر مرعب ــة يف نظر كل مكون ــات املجتمع املغربي ملا
ينتج عنه من تدمير لإلنس ــان بفعل احتواء الوصفات
املقدم ــة للمس ــتهدف م ــن ه ــذه العملي ــة ،مل ــواد س ــامة
س ــواء كان ــت ذات طبيعة نباتي ــة أو إنس ــانية أو معدنية.

عالج الفقيه:

تختلف عملية اإلقبال على كل معالج حسب درجة
االقتن ــاع ب ــه من خ ــال خبرت ــه أو التجارب والش ــهادات
التي قدمت يف حقه من طرف الزبناء ،وحس ــب موقعه
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صورة ملعاجلة (شوافة) تقدم حلوال عالجية بواسطة الورق إلحدى الزبونات

عالج الشوافة:

يف س ــوق العالج الش ــعبي الذي هو فضاء لقياس كفاءة
ه ــذا املعالج أو ذاك.

وه ــو ع ــاج مقرون بالدرج ــة األولى بالنس ــاء ،لذلك
ميي ــز بت ــاء التأنيث ولي ــس التذكير .تلجأ ه ــذه األخيرة
يف املسار العالجي الذي تقدمه للمريض إلى مجموعة
م ــن التش ــكيالت العالجية الغريب ــة .تؤكد الش ــوافة بأن
املهم ــة الت ــي تق ــوم به ــا ه ــي برك ــة م ــن اهلل الت ــي منحها
إياها أثناء زيارتها لبعض األولياء واألضرحة والشرفاء
الذين يعتبرون مبثابة واس ــطة بينها وبني اهلل ،من ثمة
فهي متتاز بالقدس ــية والطهارة والصدق حسب زعمها.
تق ــوم الش ــوافة بعملها اس ــتجابة مل ــا تؤمر ب ــه من طرف
ـون) .وإذا لم تقم بذلك ،فهذا
س ــاكنيها ومالكيه ــا ّْ
(اجل ُن ـ ْ
يعني أنها س ــتتعرض وذويها ملصيبة ما .من خالل ذلك
فه ــي حت ــاول إضف ــاء الش ــرعية عل ــى العمل ال ــذي تقوم
به علما بأن ممارس ــة التش ــوف يف االعتقاد الشعبي كما
يف احل ــس املش ــترك ويف التمث ــات االجتماعي ــة عم ــل
منب ــوذ ولكنه يش ــهد إقباال عليه من ط ــرف الزبناء بكل
انتماءاته ــم االجتماعي ــة والثقافية ش ــأنه ش ــأن العوادة
والفقيه ُ
اي...
والك َّو ْ

فالفقي ــه يس ــتعني يف عالج ــه لظاه ــرة الت ــوكال
كباقي الظواهر االجتماعية الش ــعبية (العني الشريرة،
الثق ــاف )...بإع ــداد طالس ــم وأحجبة عب ــارة عن بعض
اآلي ــات القرآني ــة أو ج ــداول تتضم ــن حروف ــا ورم ــوزا
وأع ــدادا غي ــر مفهومة إال من قبل ــه توضع يف اجليب أو
توط ــد يف األعن ــاق ومعاص ــم اليد .وال يقتص ــر الفقيه
عل ــى ه ــذه الوس ــائل ،ب ــل هن ــاك م ــن يلج ــأ إل ــى آلي ــات
أخ ــرى تتجس ــد يف التبخي ــرات حي ــث يع ــد وصف ــات
م ــن البخ ــور الت ــي هي أخ ــاط من امل ــواد الس ــامة التي
يعده ــا بنفس ــه أو يطل ــب م ــن زبون ــه ش ــراءها م ــن عند
األعش ــابي/العطار .يش ــرع الفقي ــه يف تهي ــيء ه ــذه
الوصف ــات بع ــد أن يضرب موعدا مع املريض (ة) ،حيث
يق ــوم بتردي ــد عزائم بينه وبني نفس ــه ال ميكن أن منيز
فيه ــا س ــوى حتري ــك ش ــفتيه .وم ــا أن تنته ــي احلص ــة
األول ــى حت ــى يأمر الفقي ــه املريض باالنص ــراف مؤكدا
علي ــه ض ــرورة الن ــوم حي ــث يق ــف عليه الش ــخص الذي
وض ــع ل ــه التوكال ،ويف الصباح ينقل اخلبر إلى الفقيه
حي ــث يس ــهل ذل ــك عالجه.

تعالج الشوافة زبناءها بأساليب مختلفة كاللجوء
إل ــى ورق اللع ــب (الكارط ــة) ،وه ــو الع ــاج نفس ــه ال ــذي
توظف ــه يف إش ــفاء مرضاها م ــن الظواهر املرضية التي
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صورة لزبائن العالج التقليدي وملعاجلات تقليدية (عوادات) يف خيمهن
بأحد األسواق األسبوعية مبدينة تازة باململكة املغربية

س ــبق ذكره ــا ،كم ــا يوظ ــف يف ق ــراءة الطال ــع وال ــذي
يع ــد تخصص ــا نس ــائيا متارس ــه يف منازله ــن أو بج ــوار
األضرح ــة أو يف األس ــواق األس ــبوعية حي ــث تروي ــج
الس ــحر بامتي ــاز .وتس ــتعني يف ذلك ،أيض ــا ،مبجموعة
من التقنيات التي تنهجها فتبدو للزبون ،من خاللها،
عل ــى أنه ــا يف عالق ــة وجدانية مع قوى خارق ــة وروحية،
يف عالق ــة م ــع جنها الذي يس ــكنها وال ــذي ميلي عليها
وصف ــة الع ــاج وال ــذي ق ــام بفع ــل الت ــوكال للمري ــض.
وعل ــى الرغ ــم من أن ه ــذه املمارس ــة ومثيالتها تبقى يف
نظ ــر عام ــة الناس وخاصتها غير مقبول ــة ألنها تندرج
ضمن الس ــحر األس ــود من ــه حتديدا ،ف ــإن اإلقبال على
ه ــذا الن ــوع من العالج يف تكاثر وتزاي ــد ،وقد يعود ذلك
إل ــى عج ــز الط ــب احلدي ــث عل ــى ع ــاج األم ــراض ذات
الطبيع ــة اخلفي ــة :األم ــراض العضوية والنفس ــية.

اخلالف ــات العائلية ما دام الذي يق ــوم بالتوكال لن يكون
س ــوى أح ــد األف ــراد الذي ــن تربطه ــم قراب ــة باملري ــض.
فالع ــاج إذن ه ــو يف نف ــس الوقت عالج ــي ومدمر أيضا.
عالج العوادة:

م ــن أب ــرز املمارس ــات الش ــعبية البدائي ــة يف ع ــاج
الت ــوكال حتت ــل طريق ــة «الع ــوادة» مكان ــا مرموق ــا يف
املتخي ــل اجلمع ــي للمجتم ــع املغرب ــي ،إذ ال تخل ــو ج ــل
امل ــدن املغربية وضواحيها من تواجد النس ــاء املمارس ــات
لهذا الطقس كعالج ش ــعبي .وعالج العوادة هو «أس ــلوب
تطبي ــب بدائي مت ــوارث منذ أمد بعيد ،منح اختصاصه
للنس ــاء األرام ــل»(.)25
ويشهد ملدينة تازة التفرد بهذه الظاهرة بالنظر إلى
ع ــدد الع ــوادات الالئ ــي يتواج ــدن يف الس ــوق األس ــبوعي
للم ــدي ــنة ،دون تنق ــيص م ــن حضــورهــن يف بــاقــي املـدن
املغربي ــة .ويف إط ــار جولة اس ــتطالعية قمنا به ــا يف هذا
السوق الذي يقام يومـ ــي االثنني واخلميس ،وهو فضاء
رح ــب ميتد على مس ــاحة شاس ــعة ،حتتل في ــه العوادات
مكانا اس ــتراتيجيا يس ــهل عليهن اس ــتقبال الزبناء دون
إثارة الش ــكوك ويف ذات الوقت على مرأى ومس ــمع الكل.
إنه ــن يتواج ــدن مبح ــاذاة الطري ــق امل ــؤدي إل ــى املدخ ــل

وقد تلجأ الشوافة ،كذلك ،إلى طريقة أخرى تتمثل
يف إعداد التمائم بواسطة املواد التي طلبت من زبونتها
إحضارها من عند العشاب.
يتضح من خالل العالج املقدم من طرف الش ــوافات
أن ــه ال يدف ــع يف اجت ــاه إش ــفاء املريض فحس ــب ،بقدر ما
يعمل أيضا على تعميق اخلالفات االجتماعية وحتديدا
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الرئيس ــي للس ــوق منتظمات يف ش ــكل صف وكل واحدة
يف خيمته ــا .عدده ــن س ــبع نس ــاء يش ــارف عمرهن على
الكهول ــة ،اثنتان منهن تش ــهد إقباال كثيفا م ــن الزبناء،
واألخري ــات يت ــراوح اإلقب ــال عليه ــن ب ــن الضع ــف
واملتوس ــط .ويف الواجه ــة األخ ــرى م ــن الطري ــق توج ــد
ام ــرأة يف خيمته ــا وأمامها ورق اللع ــب (الكارطة) مرتبة
يف ثالث ــة أعم ــدة تنتظ ــر زبون ــا م ــا ،إنها ش ــوافة .بجانب
هؤالء النس ــوة يوجد ش ــخص شارف على العقد السابع
م ــن العمر ،ه ــو اآلخر يف خيمته يدعو الزبناء للتفضل
إليه ،اقتربت منه فإذا بي أشاهد مجموعة من اجلداول
املكتوب ــة بالصم ــغ وبعض امل ــواد األخ ــرى واألحجبة ،إنه
مش ــعوذ .استفس ــرته ع ــن أهمي ــة ه ــذه اجل ــداول وامل ــواد
فكانت إجابته هي حماية الش ــخص من الضرر والس ــوء
ووقايت ــه من احلس ــد والغيرة...

اختن ــاق املري ــض ،يترت ــب عن ــه غثي ــان وتقي ــؤ يف إن ــاء
تصف ــي من ــه تكث ــات ش ــعر وألي ــاف رقيقة.
بعد أن رمقت ش ــخصا داخل خيمة إحدى العوادات
الالئ ــي يش ــهدن إقب ــاال للزبن ــاء عليه ــا وه ــي تعاجل ــه،
أخ ــذت وقت ــي وانتظرت إلى أن انتهت من عالجه ،دنوت
من ــه مستس ــمحا ومس ــتأذنا إي ــاه وموجه ــا ل ــه الس ــؤال
التالي:
هل أنت مريض؟

كان جواب ــه ه ــو إحساس ــه بالفش ــل والدوخ ــة مم ــا
جعل ــه يأت ــي إل ــى ه ــذه العوادي ــة.

وملاذا هذه دون األخريات؟

ألن جت ــارب زبنائه ــا أثبت ــت حنكته ــا ومهارته ــا يف
الع ــاج م ــن الت ــوكال.

كيف؟

مير أغلب املتس ــوقني واملتسوقات على هذه الطريق
هن ــاك م ــن ال يأب ــه مب ــا يج ــري داخ ــل ه ــذه اخليم ــات
وآخ ــرون يدفعه ــم الفض ــول والتطف ــل ملعرف ــة م ــا يدور
عن ــد ه ــذه الع ــوادات .ويف طريقن ــا إل ــى الس ــوق ال ت ــكاد
تس ــمع إال م ــن ينادي ــك للتفض ــل إل ــى داخ ــل خيمت ــه
للخض ــوع لعملي ــة التع ــواد كش ــكل عالج ــي للت ــوكال.
وم ــا يثي ــر االنتب ــاه أثن ــاء زيارة ه ــذا اجلناح ه ــو تكدس
الزبن ــاء عل ــى عوادت ــن يف ش ــكل منظ ــم ومنس ــق وكل
واح ــد م ــن الزبناء/املرض ــى برقم ــه الترتيب ــي.

فه ــي تس ــتمد قوته ــا من البرك ــة التي اكتس ــبتها من
زيارتها إلحدى األضرحة ،فهي استطاعت أن تشفي
بع ــض احل ــاالت املرضي ــة الت ــي أعرفه ــا م ــن أمراض
عويص ــة عج ــز معها الط ــب احلديث.
إذن فهي لديها بركة؟ نعم.
وكيف؟

ال أدري ،إنها بركة إلهية.

واآلن مباذا حتس؟

أحس بنوع من االطمئنان والراحة.
يتضح من خالل هذه الش ــهادة ،أن العالج الش ــعبي
عن ــد هؤالء (الش ــوافة ،العوادي ــة ،الفقيه ،الش ــريف)...
يرتك ــز على طق ــس البركة الذي يخول له ــؤالء التميز
ع ــن بقي ــة الن ــاس .فبفع ــل بركة ه ــؤالء يش ــفى املرضى
ال ــزوار م ــن أمراضه ــم كم ــا تثب ــت ذل ــك التمث ــات
الش ــعبية .إنه ــا حتت ــل موقع ــا مهم ــا يف تفس ــير وتأويل
الظواه ــر الطبيعي ــة وم ــا ف ــوق الطبيع ــة والظواه ــر
االجتماعي ــة( ،)26يتض ــح ذل ــك يف االس ــتعانة بالطبيعة
والق ــوى اخلارق ــة والروحي ــة لع ــاج املرض ــى واالرتباط
الرم ــزي بالق ــدرة اإللهي ــة يف عملي ــة الع ــاج ه ــذه.
يتجلى ذلك يف كون املمارس للعالج الش ــعبي ال ينس ــب
الش ــفاء لنفس ــه وإمن ــا هلل ،أم ــا ه ــو فلي ــس إال س ــببا.

ال متك ــث العوادة/العوادي ــة يف معاجل ــة مريضه ــا
س ــوى بض ــع دقائ ــق ليناولها بع ــد ذلك مبلغا م ــن املال
يت ــراوح ب ــن  20دره ــم و 100دره ــم كل بحس ــب طبيع ــة
التوكال/امل ــرض .أم ــا طق ــوس الع ــاج فتتلخ ــص يف
أغلبه ــا يف تق ــدم املري ــض (ذك ــر أو أنث ــى) إل ــى داخ ــل
اخليمة يف إحدى زواياها املغطاة حتى يكون بعيدا عن
نظ ــرات املارة املتس ــوقني .يجلس جلس ــة ش ــبه منحنية
ويف ش ــكل قرفص ــاء ،أو يجثو على ركبتي ــه بعد أن يكون
ل ــم يتن ــاول وجب ــة الفط ــور .تناول ــه حثي ــة م ــاء من كف
يده ــا اليمن ــى ليتجرعه ــا وتس ــتتبع ذل ــك بالضغ ــط
بق ــوة بيده ــا اليس ــرى على رقبت ــه إلى أن يس ــمع صوت
امل ــاء وه ــو يتحرك يف فمه يف ش ــكل مضمضة إلى درجة
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بح ــث ع ــن األم ــل الذي يقدم ــه له ويفتق ــده عند الطب
احلدي ــث .وم ــن ثمة فإننا س ــنمارس نوعا من التعس ــف
إذا ما قلنا بأن العالج الش ــعبي س ــاد يف مرحلة تاريخية
معين ــة انقض ــت ،وبالتالي من املف ــروض أن ينتهي معها
ليفس ــح املجال للعلم.

 .5خامتـة:

احملصل ــة النهائي ــة أن اس ــتمرار اإلمي ــان واالعتق ــاد
يف أهمي ــة وجناع ــة الع ــاج الش ــعبي عن ــد ج ــل مكون ــات
املجتم ــع املغرب ــي ،عل ــى الرغ ــم م ــن بع ــده ع ــن العلمي ــة
وقرب ــه م ــن الس ــحر واخلراف ــة ،م ــرده إل ــى اندماج ــه يف
احمليط السوس ــيو  -اقتصادي لهذه املكونات .فاستمرار
املعتق ــدات الش ــعبية ح ــول امل ــرض يف املغ ــرب يع ــود إل ــى
التنشئة والق ـ ـ ــيم االجتـ ـ ــماعية الســائـ ـ ــدة يف األوس ـ ــاط
االجتماعي ــة املغربي ــة؛ والت ــي له ــا دور كبي ــر يف ترس ــيخ
االعتق ــاد بأهمي ــة الع ــاج التقلي ــدي يف الت ــداوي م ــن
األم ــراض ذات الطبيع ــة النفس ــية والعضوي ــة من جهة،
والنظ ــر إلي ــه كفن من فن ــون التطبيب من جه ــة ثانية.

الهوامش:
 . 1محم ــد اجلوه ــري ،املنه ــج يف دراس ــة املعتق ــدات
والع ــادات والتقالي ــد ،مجلة الثقافة الش ــعبية ،عدد
 ،2009 ،4ص.40 :
 . 2منظم ــة الصح ــة العاملي ــة ،اس ــتراتيجية منظم ــة
الصحة العاملية للطب الشعبي ،2005-2002 ،ص:
.1
 . 3االعت ــراف ب ــه م ــن ط ــرف منظم ــة الصح ــة العاملي ــة،
ث ــم قي ــام وزارة الصح ــة باملغ ــرب يف إع ــداد قوان ــن
وتش ــريعات ملمارس ــة ه ــذه املهن ــة وحتديد األعش ــاب
الواج ــب اس ــتعمالها.

بن ــاء عل ــى ذلك ،يس ــود اإلميان بصعوب ــة القطع مع
الع ــاج الش ــعبي الذي يع ــد الذاكرة الثقافية والش ــعبية
ل ــكل الش ــرائح االجتماعي ــة يف املغ ــرب ،وبالتال ــي القادر
على احلفاظ على هويتها واملجسد لثقافتها الشعبية.
لذل ــك يتحتم عل ــى كل من الدين ،الرس ــمي وليس
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جنبا إلى جنب يف رؤيتهما للكون وتفسيرهما لقضايا
الصحة اإلنس ــانية.
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الطب الشعبى يف تونس
وعالقته بجسد املرأة

()1

أ .عبدالرزاق القلسي
باحث من تونس

نطلــق فــي تونــس مصطلــح «الطــب ا ّلرعوانــي» علــى كل ممارســة طبيــة ال تخضــع ملنطــق العلــوم الطبيــة ،وال تتناغــم مــع
أبجديــات العمــل فــي الطبابــة والتطبيــب .وتضــم صفــة «ا ّلرعوانــي» فــي مجالهــا الداللــي قــدرا مــن اجلهــل ،مع قســط ال بأس
ّ
بــه مــن الســحر و الشــعوذة والدجــل ،علــى أن يقــع تغليــف كل ذلــك بلبــوس دينــي أو روحانــي ،ســواء بالبســملة واحلمدلــة
أو بتــاوة بعــض آيــات الذكــر احلكيــم ،أو بــأداء بعــض الصلــوات تقــام باملناســبة.

إنّ عالق ــة الط ــب الش ــعبي «الرعوان ــي» بالس ــحر ليس ــت حك ــرا  -ب ــكل تأكيد  -عل ــى ادعاء الط ــب يف تونس ،إذ
يبدو لنا هذا املكون الس ــحري قد نبع من تأثير بعض األطياف واألعراق يف تونس ويف املغرب العربي على بعض
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ـض بكارته ــا إ ّال يف ليل ــة الدخل ــة ،ومن
ال ميك ــن أن تفت ـ ّ
جان ــب زوجه ــا وضمن توفر لش ــروط معين ــة إلزالة هذا
التصفيح بطريقة محددة ،كما سنرى ذلك فيما بعد.

األع ــراق األخ ــرى ،م ــا س ــمح بدخ ــول عقائ ــد ه ــي يف
األص ــل عقائد وثنية وافدة من الروحانيات اإلفريقية،
أو م ــن األدي ــان القدمية ووجدت مس ــتقرا لها يف الطب
الش ــعبي ال ــذي مي ــارس خاص ــة يف املناط ــق الش ــعبية،
أو يف املناط ــق اجلبلي ــة ،أو تل ــك الت ــي تك ــون متاخم ــة
للصح ــراء ،ب ــل ووجدناه  -يف بع ــض األحيان  -يف املدن
الراقي ــة حي ــث مي ــارس يف الغال ــب م ــع فئة م ــن املرضى
اس ــتنفذت كل احلل ــول العالجي ــة العلمي ــة املمكنة ولم
أي منه ــا ش ــفاء من الك ــرب الذي تعان ــي منه .
جت ــد يف ّ

التصفي ــح تقني ــة موج ــودة يف تون ــس وخاص ــة يف
املناط ــق اجلنوبي ــة الغربي ــة احملاذي ــة للجزائ ــر ،حي ــث
مت ــارس من ــذ أم ــد طوي ــل ،ويطل ــق عليه ــا يف اجلزائ ــر
بـ«التصفاح» وكذلك متارس يف املغرب األقصى وتسمى
«الرب ــاط» .والرب ــاط «مصطل ــح م ــن فعل «رب ــط» مثلما
أنّ التصفي ــح م ــن فع ــل «صف ــح» وكالهم ــا يلتقي ــان يف
املعن ــى ذات ــه أي حماي ــة غش ــاء البكارة للبن ــت إلى غاية
ليل ــة زواجها.

ويب ــدو لن ــا أنّ للط ـ ّـب الش ــعبي س ــرديات ومآث ــر ب ــل
مم ــن ّ
تقطع ــت به ــم س ــبل
ومعج ــزات إذ يذك ــر البع ــض ّ
الشف ـ ــاء بـالطـ ـ ـ ّـب الــعص ـ ــري ،أنّ ه ـ ــذا املـعـال ـ ــج الط ـ ــبي
الش ــعبي أو ذاك املعال ــج الروحان ــي ق ــد حتقق ــت عل ــى
يدي ــه معج ــزات ،خاص ــة تل ــك الت ــي تتص ــل باألم ــراض
النفسية والعصبية التي يف الغالب يطول أمد عالجها
ل ــدى األطباء النفس ــيني .فنس ــمع أنّ أحدهم قد ش ــفي
متام ــا م ــن نوب ــة الصرع الت ــي كان ــت تعتوره ب ــن الفينة
واألخ ــرى ،فيم ــا املري ــض اآلخ ــر ق ــد تخل ــص نهائيا من
االكتئ ــاب وم ــن أعراض ــه ،وأصب ــح مقب ــا عل ــى احلي ــاة
مستبش ــرا به ــا .وإذا م ــا كان ــت أدوات الطبي ــب النفس ــي
معلوم ــة ومعروف ــة ومرئية ،فان أدوات الطبيب الش ــعبي
يكتنفه ــا الغموض ،ما بني «حروز» و«أعش ــاب» و«خيوط»
و«متائ ــم» اهلل وحده يعلم س ــرها وجدواها ،ولكن الناس،
وخاص ــة أولئ ــك الذي ــن دب اليأس يف نفوس ــهم من جهة
الش ــفاء ،مينحونها قدرات فائقة يف الش ــفاء الذي يكون
أيض ــا بأق ــلّ التكاليف .

ويف اجلمهورية التونسية لم يكن أمرا هينا معرفة
مدى تغلغل هذه الظاهرة بحكم سريتها املطلقة ،ولكن
بعض أجهزة الدولة ،وخاصة ديوان األسرة ،استطاعت
أن تقف نس ــبيا على اس ــتخدام تقنية التصفيح خاصة
يف املناط ــق الريفي ــة ول ــدى فئ ــة م ــن الفتي ــات مم ــن -
حلظ ــة تصفيحه ــن  -ل ــم يك ــن يعلم ــن أنه ــن يتعرضن
لتلك العملية وهن ما بني السادس ــة والعاش ــرة أي قبل
س ــنوات البل ــوغ والطم ــث .وإذا ما س ــألت إحداهن املرأة
الت ــي تنه ــض بتل ــك العملي ــة فتك ــون اإلجاب ــة ع ــادة أنّ
ذل ــك أفض ــل لصحته ــن وجلس ــدهن .ولن تعل ــم هؤالء
الفتي ــات املصفحات باحلقيقة إ ّال بعد البلوغ بس ــنوات
حينم ــا يتجه وعيها إلى االهتم ــام بأنوثتهن وبطبيعة
العالقة م ــع الرجل.
والواقع أنّ االهتمام بظاهرة التصفيح كان مقصورا،
إل ــى ح ــد بعي ــد ،عل ــى فض ــول بع ــض املستش ــرقني زم ــن
االستعمار ،وأول إشارة لها قد ظهرت على يد أحدهم يف
املغ ــرب األقصى( ،)1وقد أش ــار إل ــى اختالف هذه الظاهرة
ع ــن ظاه ــرة اخلت ــان يف بعض املجتمعات الش ــرقية ،ويف
املجتمع املصري ،فأهل املغرب العربي عرفوا التصفيح،
ولكنهم لم يعرفوا اخلتان للمرأة الذي ظل عادة غريبة
عنه ــم وال صل ــة له ــم به ــا إطالق ــا ،فيم ــا التصفيح غير
موجود يف املجتمعات الش ــرقية.

وكان له ــذا الط ــب الش ــعبي يف املجتم ــع التونس ــي،
وكـ ـ ــأي مــجت ـم ـ ــع عــربـ ـ ــي ،ح ـض ــور خــاص ـ ــة يف املــناطـق
الريفي ــة ،وفيم ــا يس ــمى بالدول ــة العميق ــة ،أي حي ــث
تق ــل احلواضر وتكثر النج ــوع والب ــوادي واألرياف ،كما
أنّ ل ــه حض ــورا يف املناط ــق الش ــعبية املتاخم ــة للم ــدن
الكب ــرى .وم ــن ب ــن فص ــول ه ــذا الط ــب األكث ــر غراب ــة
ودهش ــة والزاخ ــر باألس ــرار ،فص ــل متعل ــق بطريق ــة
أي أذى خارجي ،وه ــذا ّ
الط ّب
حف ــظ ب ــكارة الفت ــاة م ــن ّ
طب سـ ـ ّري ،مس ــكوت عنه وتس ــمى هذه التقنية أو هذه
ّ
الظاه ــرة بـ«ا ّلتّصفيح» وتك ــون الفتاة «مصفّ حة» أي أنه

وظه ــرت يف تونس مؤلف ــات وأبحاث يف االتنوغرافيا،
ويف علم النفس بدأت تزيل الغموض على هذه لظاهرة،
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س ــواء م ــن حي ــث تعريفه ــا ،وتش ــخيصها ،وح ــظ الطب
والعل ــم فيه ــا م ــن ح ــظ الس ــحر والتدجي ــل والش ــعوذة.
وكان الس ــؤال األكبر الذي من أجله كان التصفيح ،ومن
أجل ــه قام ــت ه ــذه البح ــوث هو« :هل يضم ــن التصفيح
حق ــا ب ــكارة الفتاة إل ــى غاية زواجها وليل ــة دخلتها؟».

التونس ــي ،وخاص ــة يف طريق ــة تعاط ــي امل ــرأة م ــع
جس ــدها يف ظ ــل قائم ــة كبي ــرة م ــن احملرم ــات
واحملاذي ــر ،وترك ــز بوجه خاص على مفه ــوم العذرية
(أو الب ــكارة) ألهميته ــا القص ــوى يف كونه ــا مؤش ــرا
عل ــى العف ــة والفضيل ــة ولتقديس مؤسس ــة ال ــزواج،
وضم ــن ه ــذا املنظ ــور درس ــت مس ــألة التصفي ــح من
منظ ــور علم النفس التحليل ــي وترى يف «التصفيح»
نوع ــا م ــن مق ــوالت الطباب ــة الش ــعبية الت ــي متارس
بن ــوع من العنف على جس ــد الفت ــاة  ،يقابله يف املدن
الكب ــرى إعادة غش ــاء الب ــكارة قبيل الزواج بالوس ــائل
الطبية والعلمية احلديثة للفتيات اللواتي انزلقت
به ــن الق ــدم نحو ممارس ــة اجلنس قبل ال ــزواج اتقاء
للفضيح ــة وتفادي ــا م ــن إمكاني ــة انهي ــار ال ــزواج .

وم ــن ب ــن هذه املؤلفات التي نظرت يف هذه الظاهرة
ميكن أن نذكر كتابني ّألّفا بالفرنسية وهما:
 كتاب الباحثة التونس ــية «ابتس ــام بن دريدي» وعنوانه«يف موض ــوع التصفي ــح .الش ــعيرة احلامي ــة لعذرية
الفت ــاة التونس ــية» وه ــذا البح ــث هو بح ــث ميداني،
امبيريق ــي ب ــكل الوج ــوه ،إذ اقتض ــى األم ــر م ــن
ل ــدن الباحث ــة (الت ــي ه ــي باملناس ــبة ت ــدرس بإحدى
كلي ــات عل ــم االجتم ــاع بفرنس ــا) أن تنتق ــل إل ــى
جن ــوع وضواح ــي م ــدن اجلن ــوب الغرب ــي التونس ــي
وتس ــتجوب فتي ــات «مصفح ــات» ،م ــع م ــا يف ه ــذا
االس ــتجواب م ــن صعوب ــات يف اقتن ــاص املعلوم ــة
الصحيح ــة ،وال س ــيما وأنّ املوض ــوع متص ــل بأكث ــر
األش ــياء حميمية بالنس ــبة إلى الفتاة ،وهو موضوع
احلياة اجلنسية ،ودور «التصفيح» باعتباره آلية من
آلي ــات التعف ــف والطهر كما هو منظور إليه يف تلك
البيئ ــات الريفي ــة والبدوي ــة.

ويف ه ــذا البح ــث تأكي ــد عل ــى أنّ العذري ــة واحلفاظ
عليه ــا هاج ــس كل املجتمع ــات املدني ــة والبدوي ــة
عل ــى ح ــد س ــواء ولك ــن م ــا ميي ــز ه ــذه ع ــن تل ــك هي
الوس ــائل والتقني ــات ،وليس املبدأ يف ح ــد ذاته الذي
يظ ــل فاعال بقوة يف املتخيل الف ــردي واجلماعي ،يف
الواق ــع و يف الوع ــي من ــذ الطفول ــة .وتق ــول الباحثة
يف ه ــذا املعن ــى «تفه ــم البن ــت ،وه ــي ال ت ــزال طفل ــة
بأن ذاتها كأنثى وكإنس ــان يعتمد على س ــامة غشاء
بكارته ــا ال ــذي ه ــو غش ــاء ه ــش وبال ــغ الق ــوة يف اآلن
ذات ــه»( .)2ومتن ــح ه ــذه الباحث ــة للتصفي ــح مفهوم ــا
أوس ــع م ــن مج ــرد احلف ــاظ عل ــى الب ــكارة فه ــو يف
تقديره ــا «ضم ــان لعذرية البنت وتلجأ إليه النس ــاء
التونس ــيات بوجه خاص باعتباره طريقة س ــحرية -
ديني ــة ،وتكم ــن وظيفته يف تقييد احلراك اجلنس ــي
للفت ــاة والتحكم يف اندفاعاتها اجلنس ــية خاصة يف
الفت ــرات الت ــي تعق ــب الطم ــث ،وهو أيضا مين ــع أية
عملية مباش ــرة جنس ــية قبل الزواج .فالتصفيح هو
ن ــوع م ــن التس ــييج وهو س ــور يقي البن ــت»(.)3

يف بح ــث االتنوغرافي ــة ابتس ــام ب ــن دري ــدي جن ــد كل
عناص ــر البح ــث االجتماع ــي ال ــذي ينه ــض عل ــى
توصيف الظاهرة ،ودراس ــتها عبر مناذجها وحاالتها
اخلاصة والعامة ،وعبر الشواهد الشخصية لفتيات
م ــورس عليه ــن التصفي ــح ،ث ــم تعم ــد الباحث ــة إل ــى
وضع هذه الظاهرة يف موضعها من السياق الثقايف
واحلض ــاري الذي ينظر إلى جس ــد املرأة بحساس ــية
مبال ــغ فيه ــا ،وال ــذي أيض ــا  -بدع ــوى الفضيل ــة
واحلماي ــة  -مي ــارس عليه ــا تل ــك التقني ــة ليبعده ــا
م ــن كل احتم ــال بالتح ــرش به ــا أو الغتصابه ــا.

احلقل املعجمي /الداللي للتصفيح حقل متشعب،
فه ــو يف األصل يش ــير إلى اخلي ــل الذي يقع تصفيحها،
ث ــم أخ ــذ املعنى ينح ــو الى مفه ــوم احلماي ــة للفتاة من
أي اتص ــال جنس ــي ،و يب ــدو أن ــه ظ ــل محص ــورا يف ه ــذا
احليز املعجمي دون سواه ،ويقابل «التصفيح» مصطلح

 أم ــا البح ــث الثان ــي فه ــو للباحث ــة النفس ــية ن ــادرة بناس ــماعيل وعنوان ــه «أب ــكارا؟ اجلنس ــانية اجلدي ــدة
للتونس ــيات» وق ــد ص ــدر س ــنة  2012وفي ــه ت ــدرس
الثقاف ــة اجلنس ــية يف العق ــود األخي ــرة يف املجتم ــع
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آخ ــر ش ــعبي ،يس ــتخدم للتعبير ع ــن الفت ــاة التي فقدت
عذريته ــا قب ــل ال ــزواج .فمثلم ــا توج ــد فت ــاة «مصفحة»
«مكسرة».
توجد أيضا فتاة
واملكسرة هي التي شهدت أنّ
ّ
ّ
شيئا ما فيها قد انكسر وبدون أمل يف إصالحه .فثنائية
الفت ــاة املصفح ــة  /الفتاة املكس ــرة حتك ــم رؤية قطاعات
عريض ــة م ــن الطبق ــات الش ــعبية يف املجتمع التونس ــي
للجسد األنثوي قبل الزواج ،على الرغم من أنها ثنائية
س ــرية وخفية تبعا لس ــرية احلياة اجلنسية للمرأة التي
تظل موضوعا مس ــكوتا عنه يف كل املجتمعات الش ــرقية
تقريبا.

وتأم ــر األم ب ــأن حتافظ على ه ــذا اخليط «املربوط» إلى
غاية ليل ــة الدخلة.
حينم ــا تكتم ــل ه ــذه الش ــعائر ،تصب ــح الصبي ــة -
نظريا  -مس ــتحيلة على أية تواصل جنسي ،كما أن أي
رج ــل حتدثه نفس ــه م ــن الني ــل منها يصبح ه ــو اآلخر
مصاب ــا بالعج ــز اجلنس ــي معها.
الفعل اجلنس ــي يصبح مس ــتحيال برضاها أو بدونه
ويعتقد أن التصفيح إذا كان مكتمل األركان فهو يحفظ
عفة البن ــت إلى أقصى حد ممكن .
وقبي ــل ليل ــة الدخلة  ،متارس ش ــعائر أخرى ليصبح
ف ــض الب ــكارة أم ــرا ممكن ــا ،مبعن ــى أنّ «ه ــذه الش ــعائر
تخلق زمنا لإلغالق وزمنا لإلفتاح»( )3ويف أثناء ممارسة
ش ــعائر اإلفت ــاح تتل ــى عبارات س ــحرية بالض ــرورة قراءة
صحيح ــة لضم ــان جناعته ــا .وتنه ــض بالعملي ــة كله ــا
املرأة ذاتها التي باش ــرت منذ س ــنوات عملية التصفيح.
ولك ــن يف ص ــورة م ــا إذا توفيت هذه امل ــرأة أو ارحتلت إلى
م ــكان بعي ــد ،ف ــان ام ــرأة فاضل ــة ميكن أن حت ــل محلها،
و يف ه ــذه اخلال ــة يستحس ــن أن تك ــون األم أو اخلال ــة أو
العم ــة أو اجل ــدة ،ويف كل األح ــوال ام ــرأة فاضل ــة و ذات
خلق حس ــن وموض ــع للثقة.

نش ــير اآلن إلى أن التصفيح عملية تقنية يتداخل
فيه ــا الس ــحر م ــع املعتق ــدات الش ــعبية ،م ــع ش ــعائر
قدمي ــة يصع ــب حتدي ــد أصوله ــا و منابته ــا ،وه ــو  -يف
الع ــرف الش ــعبي دوم ــا  -يضم ــن عذري ــة امل ــرأة و يجعل
م ــن اإلي ــاج قب ــل ال ــزواج (و قبل فكه) أمرا مس ــتحيال.
نتوق ــف اآلن يف ماهي ــة التصفي ــح ون ــورده ب ــكل
أي
عناص ــره التقني ــة والس ــحرية واخلطابي ــة م ــن دون ّ
تعلي ــق بجانبن ــا.
ي ــؤتـ ـ ــى ب ــالف ــتاة يف ح ــدود ع ـ ـ ــمر م ــا ب ـ ــني الث ــام ـ ــنة
والعاش ــرة ،أي قب ــل فت ــرة البل ــوغ ويق ــع توجيه جس ــدها
إلى الش ــرق ،إلى مكة املكرمة وتش ــرف على هذه العملية
كله ــا امرأة بلغت س ــن اليأس ،على اعتب ــار أنّ ذلك دليال
عل ــى توبته ــا وطهارتها ،و مت ــارس التصفيح على البنت
يف رك ــن م ــن أركان ال ــدار أو يف ضري ــح م ــن أضرح ــة أح ــد
األولي ــاء الصاحل ــن ،أو يف إح ــدى الزواي ــا الت ــي يعل ــق
عليه ــا ال ــرواد و املؤمن ــون الكثير من اخلوارق وما يش ــبه
املعجزات .متس ــك ه ــذه املرأة البنت وهي متس ــك بيدها
سيفا أو مفتاحا أو نوال من أنوال النسيج (ولهذا النول
أهمي ــة قص ــوى يف عملي ــة رب ــط العقد فيما بع ــد) ويقع
تش ــليط ركبة البنت بسبعة جروح صغيرة وتقول البنت
يف األثن ــاء عبارت ــن هم ــا «انا حيط وول ــد الناس خيط»
س ــبع م ــرات متتالي ــة أو تقول عب ــارة أخ ــرى ال تخلو من
البع ــد اجلنس ــي «دم ركبت ــي اغلقي نقبتي».

ويف ص ــورة م ــا إذا ل ــم تتوفر هذه األركان ألي س ــبب
كان ،ول ــم يك ــن هن ــاك متس ــع م ــن الوق ــت إذ اقترب ــت
ليل ــة الدخلة ،توجد طريقة أخرى يصفها املمارس ــون
لهذه العادة أو «الشعيرة» بأنها ال تخطئ أبدا ،وهي أن
يؤت ــى بجميع أدوات النس ــيج املمكن ــة واملتاحة وتوضع
يف مغط ــس ملي ــئ باملاء وتدعى العروس املصفحة إلى
أن تس ــتحم في ــه وبه ــذه الصورة يقع إزال ــة كل مفاعيل
التصفي ــح بصفة نهائية ويس ــتطيع العريس مباش ــرة
زوجته.
يالحظ يف هذه الطرائق املتصلة بالتصفيح حضور
محدد ووظيفي ألدوات النس ــج ألن مهنة النساجة تبدو
«صندوق ــا ل ــكل الق ــوى الس ــحرية يف املتخي ــل الش ــعبي
والس ــحري( )4فه ــذه احلرفة تقترن بالعق ــد ،وهي لذلك
تكتس ــي أهمية بالغة ورمزية س ــواء يف تصفيح البنت أو
يف فك التصفيح س ــويعات قب ــل زواجها.

ثم يؤتى بخيط وتقوم املرأة املشرفة على التصفيح
بقي ــاس ط ــول جس ــد البن ــت وتعق ــد في ــه س ــبع عق ــدات
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()2

 يقع استخدام مفتاح أو مرتاج وهو مفتاح من خاصيةأن يعلق الصدأ فيه و ميثل الفعل اجلنسي ذاته.

يف طريقة التصفيح هذه تعمد املرأة املشرفة على
«تشليط» ركبة البنت بسبعة جروح كما أسلفنا .ولسنا
ن ــدري مل ــاذا يقع االختي ــار على الركبة ،ولك ــن يبدو أنها
بالنس ــبة للرج ــل  -يف املتخي ــل الدين ــي  -ح ــد منطق ــة
العف ــة لدي ــه (م ــا بني الص ــرة والركب ــة) وعل ــى أية حال
ف ــان للتصفي ــح جناعت ــه  -يف املعتقدات الش ــعبية  -إذا
م ــا اعتم ــد عل ــى املعطيات اآلتية الت ــي جندها أيضا يف
بعض املناط ــق دون األخرى:

 اس ــتخدام لسيف موضوع على األرض وتضعه البنتب ــن فخذيه ــا و يف كل م ــرة تلم ــس امل ــرأة بالس ــيف
مؤخ ــرة البن ــت قب ــل أن تضع ــه مجددا عل ــى األرض
رام ــزة بذل ــك إل ــى العض ــو الذك ــوري املرتخ ــي أي
العاج ــز ع ــن أداء فع ــل اإلي ــاج.
 اجل ــروح الس ــبعة التي متارس عل ــى ركبة البنت متثلموض ــع العف ــة لديه ــا .وال ــدم املس ــال يخل ــط بعنب
ج ــاف أو بحبة م ــن حبات القمح ويطلب من البنت
ابتالعها.

 اس ــتخدام عناصر من حرفة النس ــيج و توظيفها منأج ــل ضم ــان جناع ــة عملي ــة التصفي ــح ،ويف أثن ــاء
ذل ــك يتس ــلل عنص ــر الس ــحر إل ــى العملي ــة ذاته ــا.
وجتب ــر البن ــت عل ــى وض ــع بع ــض عناص ــر النس ــيج
ب ــن فخذيه ــا متمتم ــة بع ــض األدعي ــة أو األق ــوال
التي تلقنها على يد املرأة املش ــرفة على التصفيح.
وميثل النسيج عمال ثمينا يف االقتصاد التقليدي
ال ــذي تك ــون امل ــرأة يف الغالب مح ــوره وأساس ــه .كما
أن بع ــض أدوات النس ــيج تع ــد م ــن جان ــب علم ــاء
االنتروبولوجي ــا متثي ــا كنائي ــا ع ــن جن ــس الذك ــر.
ونش ــير يف ه ــذا املقام إل ــى رمزية العقد التي تؤش ــر
أيض ــا إل ــى الس ــحر وإل ــى إغالق غش ــاء الب ــكارة ،أما
اخلي ــوط املقطوع ــة فه ــي ترم ــز إل ــى اخلطاي ــا،
خطاي ــا كل م ــن تس ــول نفس ــه امل ــس م ــن ع ــذارة البنت.

األبعاد التأويلية و األنتروبولوجية

تش ــير الباحثة االنتروبولوجية ابتس ــام بن دريدي
يف كتابه ــا الذائ ــع الصي ــت عن التصفيح إلى س ــؤال ما
فتئ يتكرر على لس ــان كل العناصر الذين كانوا أطرافا
متدخل ــن يف بحثها االنتروبولوجي وهو :ما هي مدى
جناع ــة ه ــذه الطريقة يف احلفاظ عل ــى عذرية الفتاة؟
وه ــل هن ــاك إحصائي ــات وأرق ــام تثب ــت  /أو تدح ــض
النجاع ــة املزعوم ــة لهكذا طريقة؟
الواق ــع أن الق ــراءات مختلف ــة حل ــدث التصفي ــح
ففيم ــا يعتب ــره األطب ــاء واألخصائيون النفس ــيون نوعا
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مـ ـ ــن التـش ـ ـ ــنج املهبلي الـ ـ ــذي ي ـصـ ـيــب الـبـن ـ ــت ألسـبـاب
نفس ــية خالص ــة ،ي ــرى أنص ــاره أن التصفي ــح عملي ــة ال
تخل ــو من جناعة وفعالية للحف ــاظ على بكارة الصبية
ويستش ــهدون عن ذلك بتجارب وشواهد لفتيات مورس
عليه ــن التصفي ــح ،أو ش ــواهد لرج ــال أصح ــاء وتتوف ــر
فيه ــم كل ش ــروط الرجول ــة والفحول ــة ،واعترف ــوا بأنهم
ل ــم يس ــتطيعوا افتض ــاض ب ــكارة زوجاته ــن إال بع ــد فك
التصفي ــح وإزالت ــه بالطريق ــة التقليدية.

بالس ــحر ،الدي ــن بالش ــعوذة .فف ــي كتابه ــا ال ــذي يض ــج
باالعتراف ــات تس ــتوقفها حال ــة صبي ــة تبل ــغ م ــن العمر
الس ــابعة عش ــر وه ــي تق ــول أنه ــا قد زل ــت بها الق ــدم وملا
أنه ــا كان ــت مصفح ــة فه ــي ل ــم تفق ــد بكارته ــا .وتط ــرح
الباحث ــة االس ــتفهام اآلتي «هل بفض ــل التصفيح ظلت
ه ــذه الفتاة على عذريته ــا؟» وتقول الباحثة أنها علمت
م ــن هذه الفتاة أنها أجنبت ابنا ولكن بطريقة قيصرية
مؤك ــدة عل ــى أنه ــا ال تزال ع ــذراء.

نح ــن إزاء مقاربت ــن متناقضت ــن ب ــدون أدن ــى ش ــك
غير أننا نالحظ ّأنّ أنصار التصفيح يتمركزون غالبا يف
املناطق الريفية واملناطق الشعبية ممن كان التحصيل
العلم ــي واملعريف فيها حتصيال مح ــدودا .ويرى البعض
أن التصفيح قد مورس يف البدء على الصبايا الريفيات
مم ــن ك ــن ّ يخرج ــن إل ــى احلق ــل وإل ــى البي ــدر م ــن أجل
مس ــاعدة أس ــرهن يف جن ــي احملاصي ــل الزراعي ــة ،فق ــد
تول ــدت احلاج ــة إل ــى التصفي ــح ليقيه ــن م ــن مخاطر
اللقاء بالشباب يف مواقع العمل ،ثم ،وملا ثبتت جناعته
مت ــدد اس ــتعماله يف أوس ــاط أخ ــرى قريب ــة ،ولكن ــه ظ ــل
بعيدا عن األوس ــاط الراقية أو املتعلمة ،وهذا ما يفس ــر
أن ــه ل ــم يق ــع إخض ــاع التصفي ــح إل ــى تش ــخيص طب ــي
وعلم ــي عل ــى اعتب ــار أن ــه ض ــرب م ــن الس ــحر والش ــعوذة
مي ــارس على جس ــد الصبايا.

يف الش ــواهد ذاته ــا الت ــي جمعتها الباحثة ابتس ــام
ب ــن دري ــدي يف كتابه ــا املذك ــور يرتقي اإلمي ــان بفعالية
التصفي ــح إل ــى منزل ــة الش ــعيرة الديني ــة املقدس ــة أو
الت ــي ال مجال للش ــك فيها .وتش ــير يف ه ــذا املعنى إلى
أنّ التصفي ــح غ ــدا يش ــكّ ل تع ّل ــة مقبول ــة للتح ــرر م ــن
كل املواضع ــات األخالقي ــة واالجتماعي ــة ذات الصل ــة
مبفهوم الشرف وذات الصلة بجسد املرأة يف املجتمعات
احملافظ ــة .فبع ــض الصباي ــا مقتنع ــات ب ــأن أي ــة قوة ال
تس ــتطيع اإلس ــاءة إل ــى بكارتهن ،وبدعوى ه ــذا اإلميان
وه ــذا اليق ــن يقبلن على املتعة بالط ــول والعرض كما
يق ــال وه ــن متأك ــدات بأنه ــن يظلل ــن ع ــذراوات إل ــى أن
يف ـ ّـك التصفي ــح عنه ــن .وريثما يف ــك التصفيح فإنها
تقب ــل عل ــى املل ــذات ب ــدون رقيب وال حس ــيب.

لم يقع مراجعة التصفيح إال يف السنوات األخيرة،
فباإلضافة إلى كونه عادة أو ش ــعيرة من ش ــعائر مراقبة
جسد األنثى يف املجتمعات البدوية والشعبية وباعتبار
األهمي ــة القص ــوى للعذري ــة بالنس ــبة للم ــرأة وللرج ــل
عل ــى ح ــد س ــواء ،ف ــإن التقيي ــم العلم ــي الصحي ــح ق ــد
تأخ ــر كثي ــرا حلساس ــية املوض ــوع وألن ــه ظاه ــرة سـ ـ ّرية
وتنتظ ــم يف نط ــاق املس ــكوت عن ــه والالّمق ــول ،اذ قلم ــا
تعت ــرف الصبي ــة بأ ّنه ــا «مصفح ــة» ،فف ــي ذلك ن ــوع من
اإلح ــراج الش ــديد لذاته ــا واتهاما غير مباش ــر لها بأنها
غير كفؤة يف احلفاظ على عذريتها بالقيم وبالفضيلة
ومبفاهيم الش ــرف.

أ ّيـ ـ ــا ك ـ ــان االع ـت ـق ـ ــاد ،ف ــإن الت ـص ـ ــفيح لـيـس ظـاهــرة
تونس ــية ،ب ــل إن ــه  -فيم ــا يب ــدو لن ــا  -ظاه ــرة جس ــدية
مغاربي ــة بامتي ــاز و ه ــي تتن ــزل يف فضاء ثق ــايف مغاربي
يفهم هذه الظاهرة وميارس ــها ضمن ش ــعائره وطقوس ــه
حت ــى وإن كان ــت تخل ــو م ــن مس ــوغات علمي ــة أو طبي ــة
أثبتته ــا التج ــارب والش ــواهد .ف ــأن تقول صبي ــة ما إلى
صديقه ــا إنه ــا مصفحة يع ــد يف ذاته  -وضم ــن الثقافة
الس ــائدة  -عام ــا كافي ــا لتولي ــد حالة العجز اجلنس ــي
«العنانة» لديه .فالثقافة املغاربية متثل أرضية مناس ــبة
ل ـ ـ ــدوام مث ـ ــل ه ــذه االعتقادات الشعبـ ــية وشــيوع ـ ــها يف
األري ــاف والب ــوادي وحي ــث ت ــزده ــر املع ــارف الب ــاطـ ـ ــنية
واملم ــارسـ ـ ــات الس ـح ــري ـ ــة.

والواق ــع أنّ االعتراف ــات والش ــواهد الت ــي دونته ــا
الباحثة ابتس ــام بن دريدي أثبتت أنّ للتصفيح مرويات
وس ــرديات تتم ــازج فيه ــا احلقيق ــة واألس ــطورة ،العل ــم

إن الباحثة ابتس ــام بن دريدي تطرح سؤاال آخر من
أج ــل زعزع ــة مثل ه ــذه االعتقادات القدمي ــة وتقول يف
ه ــذا املعن ــى «إذا ما قالت إح ــدى الصبايا إنها مصفحة
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وق ــد وج ــدت السياس ــة اإلجنابي ــة الت ــي اعتمدت يف
تون ــس ص ــدى إيجابيا لدى طبقات من النس ــاء خاصة
يف الب ــوادي وه ــذا ما جعل التصفي ــح يتضاءل وينكفئ
يف أقص ــى املناط ــق الريفية حيث الكلمة العليا ال تزال
للتقاليد وللش ــعائر املتوارث ــة جيال بعد جيل.

أم ــام رج ــل من ثقافة أخ ــرى ،كان يكون روس ــيا أو أملانيا
أو إفريقي ــا ،فه ــل يك ــون لكالمه ــا هذا التأثير النفس ــي
واجلنس ــي ذاته للرج ــل املغاربي؟».
إنه ــا تدف ــع باجت ــاه خلخلة البنى النفس ــية ،الواعية
وغي ــر الواعي ــة لظاه ــرة التصفي ــح ولكنه ــا يف اآلن ذات ــه
تسعى إلى فهم طبيعة الوعي اجلنسي للمرأة التونسية
يف عالقتها بذاتها وجسدها خاصة يف األوساط البدوية
والشعبية.

يب ــدو لنا أن أقرب الفئ ــات فهما حلقيقة التصفيح
ه ــم األطباء ،وأطباء التوليد بوجه خاص .وقد س ــألت
الباحث ــة ابتس ــام ب ــن دري ــدي ثالث ــة منه ــم ،وق ــد أج ــاب
اثنان منهم أن التصفيح ش ــعوذة وضحك على الذقون
وال معنى له ،فيما أش ــار الطبيب الثالث أنّ التش ــليط
ال ــذي يصي ــب البن ــت عل ــى الركب ــة يصي ــب ش ــريانا هو
ال ــذي مي ــول غش ــاء البكارة بال ــدم ،وحينم ــا يقطع هذا
الش ــريان ،ينقطع الدم ويتصلب الغش ــاء ويش ــتد.

ويف زم ــن ص ــدور كتابه ــا حول التصفيح س ــنة 2007
كان ــت جه ــود الدولة التونس ــية كبيرة يف س ــبيل القضاء
عل ــى ه ــذه الظاه ــرة غي ــر الالئق ــة بامل ــرأة التونس ــية،
وه ــي جه ــود متاث ــل جه ــود الس ــلطات املصري ــة يف احلد
م ــن ظاه ــرة خت ــان األنثى خاص ــة يف األوس ــاط الريفية
واملتدين ــة .وق ــد عم ــدت الس ــلطات التونس ــية يف الب ــدء
إل ــى إث ــارة احل ــوار و النق ــاش يف موض ــوع التصفي ــح
وتتج ــه دوم ــا بهم ــا إلى التأكيد على طابعه األس ــطوري
والسحري املسيء إلى املنزلة احلديثة للمرأة التونسية
الت ــي يتوجب عليه ــا احلفاظ على بكارته ــا ضمن إطار
أش ــمل ه ــو إطار حري ــة التصرف الواعي بجس ــدها على
اعتب ــار أنّ ذل ــك يع ــد ص ــورة ناصع ــة حلداثته ــا وتأثي ــر
التعلي ــم والتنوي ــر على ش ــخصيتها.

ويظل هذا التفسير مبتورا ومنقوصا ألنه ال يفسر
كيفي ــة إع ــادة ال ــدم إل ــى الغش ــاء بع ــد إزال ــة التصفيح ،
واملؤك ــد أن هن ــاك جانب ــا س ــحريا مندس ــا يف العملي ــة
كله ــا ال يفس ــر بالعق ــل أو املنطق أو حت ــى بالطب وإمنا
ين ــدرج فيم ــا ال يس ــمى وال يق ــالّ ،
اللمق ــول عن ــه أو
ّ
اللمعب ــر عنه.
إن فعالي ــة التصفي ــح تثبته ــا الع ــادات والتقالي ــد
وتـ ـقــرهــا امل ــروي ــات والســردي ــات وتب ـحــث ع ـنــها ال ـنــساء
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نفس ــه خل ــق وعي جنس ــاني بأنها تس ــتطيع أن حتتفي
بأنوثتها وبجس ــدها من دون أن تصاب بأي أذى و بدون
امل ــس بتل ــك احلجة املادية ما يس ــمح له ــا «بأن حتافظ
عل ــى أس ــس النظ ــام األبوي ال ــذي تنتمي إلي ــه»(.)6

يف بع ــض املناط ــق وضم ــن ح ــدود معين ــة م ــن الوع ــي
بطبيع ــة احلال ،ولكن ينكرها الط ــب ويدحضها العلم
ال ــذي يرج ــع انغ ــاق ف ــرج امل ــرأة أو ع ــدم الق ــدرة عل ــى
اإلي ــاج م ــن جانب الرجل إلى أس ــباب نفس ــية وعوامل
الواعي ــة ،س ــواء م ــن جه ــة الصبي ــة الت ــي ق ــد تص ــاب
بالتش ــنج املهبلي أو بالنس ــبة للرجل الذي يصاب بنوع
م ــن العنان ــة ،تعال ــج بطرائ ــق نفس ــية وكيميائي ــة ليس
أكث ــر ،ويف نظ ــر العل ــم والط ــب ف ــإن األم ــر ال يتطل ــب
تأوي ــات أخ ــرى.

إن املؤك ــد أنّ احلدي ــث عن التصفيح اليزال يعد من
التابوه ــات يف املجتمع التونس ــي ،عل ــى الرغم من تنوير
العق ــول واجله ــود املبذول ــة بس ــخاء م ــن أج ــل االرتق ــاء
بالوع ــي وبالثقاف ــة إلى م ــدارات أعلى .فهو يتصل بأكثر
األش ــياء حميمي ــة ل ــدى البن ــت واألس ــرة أي بحياته ــا
اجلنس ــية اخلاصة.

إن ال ـط ـ ــب ال ـن ـف ـســي والـتـحـلـيـل الـنـفـسي يـقـدمـان
تف ـس ـيـ ــرا ال يـخـ ــلو من إرباك ،فـ ــبالنسبة إلى الـبـاحـثـة
النفس ــية ن ــادرة بن اس ــماعيل يب ــدو التصفيح وخاصة
م ــن خ ــال تش ــليط ركب ــة الصبي ــة س ــبع ش ــلطات ،ترى
يف ذل ــك «غرس ــا يف الوع ــي البنت الس ــتيهام االغتصاب
واالفتضاض ومتلّكا ألش ــياء قضيبية»( .)5كما أنها ترى
يف التصفي ــح تقني ــة أوس ــع م ــن احلف ــاظ عل ــى عذري ــة
البنت بطريقة تقليدية أو سحرية .إنها ترى فيه «رمزا
ال ــى اجلنس ــانية األنثوي ــة الت ــي ه ــي يف ط ــور التش ــكل»
كم ــا ت ــرى أيضا أن التصفيح ممارس ــة ثقافي ــة آيلة إلى
االندث ــار بحك ــم تغي ــر الظ ــروف املعيش ــية للممارس ــة
اجلنس ــية يف املجتم ــع التونس ــي الذي كان عم ــر الزواج
في ــه بالنس ــبة للبن ــت يف ح ــدود الثامن ــة عش ــر فيما هو
اآلن يف ح ــدود الثالث ــن وه ــذا يف تقديره ــا يعج ــل من
انق ــراض ه ــذه الع ــادة التي مت ــارس على جس ــد البنت.

ولكن الباحثة نادرة بن اس ــماعيل ال تكتفي مبقاربة
التحلي ــل النفس ــي يف تش ــخيص ظاه ــرة التصفي ــح وال
تكتف ــي أيض ــا بإرجاعها إل ــى الثقافة األبوي ــة والذكورية
املتس ــلطة عل ــى جس ــد امل ــرأة وإمن ــا ت ــرى يف التصفي ــح
مع ــادال تقني ــا لظاه ــرة جدي ــدة نراه ــا يف املجتمع ــات
احلديث ــة ،ويف احلواض ــر الكب ــرى ،وه ــي ظاه ــرة إع ــادة
غش ــاء البكارة بأساليب طبية وعلمية ويطلق على هذه
العملي ــة جتمي ــا ويتعام ــل األطب ــاء مع ه ــذا املصطلح
باعتب ــاره مصطلح ــا منتمي ــا ال ــى حق ــل اجلراح ــات
التجميلي ــة ،وه ــو ما يلطف من حقيقت ــه ومينحه قدرا
ضئي ــا م ــن املش ــروعية .ولك ــن هن ــاك فارق ــا كبي ــرا ب ــن
«التصفي ــح» وب ــن «تقني ــة اس ــتعادة غش ــاء الب ــكارة» أو
«رتق غش ــاء البكارة» ففي التصفيح يكون الغش ــاء قويا،
يصع ــب اختراق ــه (باملنظور االعتقادي الش ــعبي) أما يف
عملي ــة الرت ــق فيك ــون رخ ــوا و ال يدوم الرت ــق إال ليومني
أو ثالثة الن الطبيب الذي يقوم باس ــتصالح الغش ــاء ال
يتوف ــر لدي ــه إال بقاي ــا أنس ــجة م ــن الغش ــاء األصل ــي ما
يجعل ــه غي ــر قابل للتماس ــك مل ــدة طويلة.

إن ه ــذه الباحث ــة تق ــدم أيض ــا الوج ــه اآلخ ــر له ــذا
التأوي ــل وله ــذه الق ــراءة .فه ــي ت ــرى أن التصفي ــح  -يف
ظ ــل العنوس ــة وتأخر س ــنوات ال ــزواج للرجال والنس ــاء
عل ــى ح ــد س ــواء  -ميكن أن يش ــكل حماية للم ــرأة فهي
مجب ــرة عل ــى أال تع ــرف اجلن ــس إل ــى س ــنة متأخ ــرة
م ــن عمره ــا ،وه ــي حتاس ــب م ــن املجتمع ال ــذي اليزال
ي ــرى يف العذري ــة مقياس ــا قوي ــا م ــن مقايي ــس العف ــة
والفضيل ــة .وألج ــل ذلك فإنها ترى ّأنّ التصفيح ميكن
أن يقوم بدور مزدوج على جس ــد املرأة :حمايتها لغشاء
الب ــكارة ال ــذي ه ــو احلجة املادي ــة على عفته ــا ويف اآلن

إن التصفيح  -يف املنظور الش ــعبي والثقايف الس ــائد
 لم ينشأ إال للحفاظ على العذرية ،فهذا هو الهاجساألول واألخير ،وهو ال يفك إال يف ليلة الدخلة ،أو فيما
يس ــمى باللهج ــة التونس ــية «بالوطي ــة» الت ــي ه ــي كلمة
مش ــتقة م ــن فع ــل «وط ــأ» وال ــذي يعن ــي معجمي ــا «عبور
الدرج ــة األول ــى» أو «الدخ ــول يف مكان ما».
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تنتم ــي مفردات :التصفي ــح ،العذرية ،ليلة الدخلة
(الوطي ــة) إل ــى ش ــبكة واحدة من ال ــدوال ،وإلى متخيل
واح ــد ذي صلة بجس ــد األنثى يف أق ــوى مظاهر جتليه
وانبثاق ــه ،ويف عالقت ــه باجلنس ــانية عل ــى وج ــه أخص.
فه ــي تؤش ــر إل ــى منط من الوعي الش ــعبي إزاء اجلس ــد
األنث ــوي ال ــذي يج ــب أن يظ ــل حت ــت الرقاب ــة ب ــكل
اآللي ــات املمكن ــة وبحس ــب من ــط االنتم ــاء إل ــى البيئة،
بدوي ــة ،ش ــعبية أو حضرية.

أخ ــرى ال ت ــزال تنظ ــر إل ــى جس ــد امل ــرأة نظ ــرة يت ــزاوج
فيه ــا الهوس باالش ــتغال على اجلس ــد األنث ــوي بطلب
أقص ــى أش ــكال العف ــة و الفضيل ــة منه.
نش ــير يف ه ــذا البح ــث أنّ التصفي ــح يب ــدو معروف ــا
يف دول املغ ــرب العرب ــي الكبي ــر ولك ــن بنس ــب متفاوت ــة،
ولك ــن م ــا يالح ــظ أن ــه يق ــع مداوات ــه يف تون ــس وإزالته
بالطريق ــة الت ــي ذكرناه ــا س ــابقا ،وه ــي طريق ــة تزدوج
فيه ــا ممارس ــة الس ــحر بإبطال ــه ونقضه مع ممارس ــات
أخ ــرى و ش ــعائر مصاحب ــة ،حركي ــة وقولي ــة ،ويف كل
األحوال ال يقع إزالة التصفيح بالرقية الش ــرعية التي
تب ــدو يف تون ــس غي ــر معروفة إال بنس ــب مح ــدودة جدا،
إذ أن ــه كان ينظ ــر إل ــى الرقي ــة وإلى الراق ــي باعتبارهما
وجوها للش ــعوذة وليس ممارس ــة للطب النبوي كما هو
مع ــروف يف الش ــرق.

يدع ــي أنص ــار التصفي ــح أن ــه يجع ــل دخ ــول امل ــرأة
إل ــى الش ــأن العام دخ ــوال آمنا فهي تس ــتطيع مخالطة
الرج ــال يف البي ــدر ويف املصن ــع ويف الكلي ــة م ــن دون أن
يفتض بكارتها ،سواء بإرادتها
يستطيع كائن من كان أن
ّ
أو بدونه ــا .وه ــذا الوع ــي يجع ــل البنت متهيئ ــة لـ«ليلة
الدخل ــة» أو «للوطي ــة» ب ــكل ما يتطلبه ه ــذا التهيؤ من
ش ــعائر و تقالي ــد ال ت ــزال فاعل ــة يف املجتمعات البدوية
والش ــعبية متام ــا كع ــادة الكس ــاء امللط ــخ بال ــدم وال ــذي
يعد الش ــاهد على الش ــرف واملع ّبر عن الرجولة ولكنها
ّ
اندث ــرت  -أو ت ــكاد  -يف امل ــدن الكبرى.

يف بع ــض دول املغ ــرب العرب ــي ،مث ــل ليبي ــا ،يق ــع
اللج ــوء إل ــى الرقي ــة الش ــرعية إلزالة التصفي ــح ،ليس
ألن ــه أداة حلماي ــة ب ــكارة الصبية وإمنا باعتباره س ــحرا
يج ــب إبطال ــه بالط ــرق الش ــرعية املعروف ــة متام ــا
كم ــا يق ــع إزال ــة أو الوقاي ــة م ــن س ــحر الع ــن ،وم ــن أثر
الطالس ــم وغي ــر ذل ــك.

إذا نظرن ــا إل ــى ه ــذه الع ــادة فإنها  -م ــن وجهة نظر
ثقافي ــة وانتروبولوجية  -آخذة يف االندثار واالنقراض
ولكنه ــا ق ــد تع ــود حت ــت مس ــميات أخ ــرى ويف بيئ ــات
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وتقرأ هذه اآليات مع س ــور أخرى مثل سورة «الكافرون»
و«اإلخ ــاص» م ــع ق ــراءة بع ــض األدعي ــة وم ــع تس ــمية
اس ــم اهلل عل ــى كل ش ــيء.

ويب ــدو لن ــا ،م ــن خ ــال بع ــض الق ــراءات ،أن أه ــل
الش ــرق ال يعرفون التصفيح وال ميارس ــونه ويس ــتخدم
بعضهم لإلشارة إلى هذه الظاهرة مصطلح «التشفير»
أي «الك ــوداج» أي عم ــل «ك ــود» للبن ــت حتى ال يس ــتطيع
أح ــد اغتصابه ــا .إنّ التصفيح  -من خالل هذا املنظور
 يب ــدو مبثابة الرقم الس ــري الذي يس ــتعصي على أيكان فتح ــه ،وه ــو ن ــوع م ــن الس ــحر ال ــذي ال يرجى منه
أي خي ــر أو نفع.

وخ ـ ــامتة ال ـك ـ ــام إن ـنـ ــا إزاء ظ ــاه ـ ــرة انـ ــتروبولوجية،
شعائرية ،وثقافية يف ذات احلني ميكن أن تزول وتتالشى
إذا م ــا تعم ــم العل ــم واملعرف ــة والتنوير ،ولكنه ــا ميكن أن
تعود بــقوة إلى الفضاء العام وإلــى االعـتقاد الشعبي إذا
مــا ظــل املـ ــرء متمسكا بالتقاليد القدمية.

ويف إط ــار ه ــذه الرقي ــة الش ــرعية الت ــي ال مت ــارس
يف تون ــس م ــن أج ــل ف ــك التصفي ــح ،يط ــرح البع ــض
م ــن الفقه ــاء برنامج ــا لف ــك ه ــذا الس ــحر قائم ــا على
كتاب ــة اآلي ــات ( )122/117م ــن س ــورة األع ــراف ،واآليات
( )82/81م ــن س ــورة يون ــس ،واآلي ــة  69م ــن س ــورة ط ــه.

الواضح لدينا إن معاجلة التصفيح ،سواء بطريقة
س ــحرية ،أو بطريق ــة الرقي ــة الش ــرعية يكش ــف لنا أننا
إزاء طريقت ــن غي ــر متكاملت ــن وعل ــى ط ــريف نقي ــض
وإن كانت ــا تنتمي ــان إلى الثقافة اجلماعية الس ــائدة يف
البيئ ــة الواحدة .

الهوامش:
 .1كت ــاب ابتس ــام ب ــن دري ــدي ،التصفي ــح يف تون ــس ،تون ــس ،دار
س ــراس 1997،ص.21
 .2نادرة بن اس ــماعيل ،ابكارا؟ اجلنس ــانية اجلديدة للتونس ــيات،
تونس ،دار س ــراس ،2012،ص.96
 .3نادرة بن اسماعيل ،مرجع سابق ،ص.97
 .4ابتسام بن دريدي ،التصفيح يف تونس ،ص.101
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دالالت الرقصات واألغاني البدوية
يف بالد الشام

أ.عوض سعود عوض
باحث من سوريا

إن كتابة التراث أمر في غاية التعقيد ،ألن تراث َّأي أمة من األمم ،إمنا هو تعبير حي وجتسيد ملشوارها الطويل عبر
الزمن ،فهو يكشف معالم األمة ويفسر انعطافاتها احلادة من انتصارات أو هزائم ،وهو تعبير عن وضع الفئة أو الفئات،
التــي يتحــدث عنهــا ،وقــد حفظــت لنــا الذاكــرة الشــعبية العديــد مــن احلكايــات والعــادات والتقاليــد واألغانــي والرقصــات،
وتناقلتها بتحريفات بسيطة ال متس اجلوهر.

إذا أردن ــا البح ــث يف ت ــراث ب ــدو ب ــاد الش ــام ،ال ب ــد لن ــا م ــن دراس ــة للحض ــارات الت ــي قام ــت يف املنطق ــة العربية
وتراثها ،بداية بالس ــومريني والكلدانيني والبابليني والكنعانيني واألراميني وكذلك قدماء املصريني ،ألن املنطقة
134

العدد  34موسيقى وأداء حركي

العربي ــة متتل ــك تراث ًا عربيـ ـ ًا متداخ ًال .فقد اكتش ــفت
أن العدي ــد م ــن الكلم ــات العربي ــة ذات أص ــول بابلية أو
أرامي ــة ،مازلن ــا نس ــتخدمها يف اللف ــظ واملعن ــى ،فم ــاذا
يعن ــي ذلك؟!

ال ــذي يتب ــادر إل ــى الذهن ،هل نس ــاء بني ه ــال ابتكرن
هذين النوعني أم أن هذه األغاني وغيرها كانت س ــائدة
ل ــدى البدو؟!
اإلجابة عن هذا الس ــؤال ستكون من قبيل الترجيح
أي بــاحـ ــث أو دارس
واالجتـ ـهـ ـ ــاد ،لــذل ـ ــك يص ــعب ع ـل ـ ــى َّ
للفلوكلور أن يحدد بالضبط تاريخ الرقصة أو األغنية،
والصحيح أن تراثنا يضرب جذوره العميقة ملئات وآالف
السنني ،وإن مثال أغنية دلعونا التي رمبا تعود جذورها
()1
حب ترعرعت
إل ــى أيام الكنعانيني واملرتبطة بقصص ٍّ
أي فص ــل للتراث عن
ي ــدل عل ــى أصال ــة تراثنا ،لذا ف ــإن َّ
جذوره ومحيطه س ــتعطينا عم ًال مشوه ًا.

لقد كانت منطقتنا مسرح ًا لألساطير واحلكايات،
الت ــي كان بعضها محلي ــا واآلخر أتانا عن طريق الهند
وب ــاد ف ــارس ،بس ــبب العالق ــات املس ــتمرة ب ــن ش ــعوب
العال ــم القدمي.
إن مثل هذه املقدمة ضرورية ،ألن العديد من أغاني
ورقص ــات الب ــدو تكاد تكون مش ــتركة ،والقبيلة الواحدة
له ــا فروع يف بالد الش ــام وما جاوره ــا من بالد .أما املرأة
البدوية فلها وضع حتسد عليه ،ألن الطبيعة منحتها
حري ــة ال ح ــدود لها ،فه ــي ترعى اإلب ــل أو األغنام ،وهي
يف البي ــت تس ــتقبل الضي ــوف حت ــى ل ــو كان ــت وحده ــا،
تهل ــي وترح ــب .وتستش ــار بش ــريك حياته ــا ،ف ــا ترغ ــم
عل ــى ال ــزواج من ش ــخص ال تريده .لكن اس ــتقرار حياة
الب ــدو جعله ــم يتخلون عن قس ــم م ــن عاداتهم لصالح
س ــلطة الرج ــل القمعي ــة ،فغدت الفتاة س ــلعة ،مما أدى
إل ــى مترده ــا عل ــى الواق ــع ،واله ــرب م ــع حبيبه ــا ،فيما
يس ــمى اخلطيف ــة .ه ــذه التصرف ــات الت ــي ال تتف ــق مع
منط ــق العش ــيرة ،أدت إل ــى هدر دمه ــا ودم اخلاطف.

إن دراس ــتي لألغني ــة البدوية والرقص ــات املصاحبة
للفـ ـ ــرح ،ت ــأث ــرت بــاملن ــاخ وبــالـجــو الس ــياس ــي وال ــديــني
واالجتماع ــي واالقتص ــادي ،ال ــذي أث ــر س ــلب ًا أو إيجاب ًا
علــى الت ـ ــراث .إن األعــراس واألل ــوان األخ ــرى املتـص ــلة
بالفرح مثل الطهور وأغانـ ـ ــيه وأغ ــانـ ـ ــي النـ ـ ــذور وعــودة
الغائ ــب وأغان ــي احل ــرب والنصر ،أو ما يق ــال يف احلزن
كاملعي ــد ،وعادات الدف ــن وغيرها ،كلها تأثرت يف الوضع
االجتماعي والسياسي املتغير منذ مئات وآالف السنني.
كان ــت الع ــادات والتقاليد البدوية يف الش ــرق العربي
مش ـت ـ ــركة يف األف ــراح واألت ــراح ،ويف بع ــض الع ــادات مثل
عق ـ ــد الراية بعد إجراء الصلح بني طرفني متخاصمني،
أو بـ ـ ــن قبيلت ـ ـ ــن متخاصمتـ ـ ــن يتـ ــم خ ــالل ـ ــها إحالل
الس ــام واألم ــن بع ــد النزاع ــات واحل ــروب ،وثم ــة ع ــادات
مشتركة بني البدو أينما حلوا يف بالد الشام أو العراق أو
اجلزي ــرة العربية ،حت ــى إن اللباس كان متقارب ًا ،إذ كانت
منطق ــة تنق ــل الب ــدو تش ــمل اليم ــن جنوبـ ـ ًا إلى ش ــمال
حل ــب وش ــرق ًا إل ــى بادي ــة الش ــام والع ــراق .ه ــذه املنطقة
ل ــم تك ــن تع ــرف الهوي ــة االقليمي ــة .إال أن التط ــورات
الت ــي حدثت بعد احل ــرب العاملية األول ــى ونتائجها هي
الت ــي أعط ــت الكيانات االقليمية واقع ًا سياس ــي ًا ،جعلت
القبائ ــل أكث ــر اس ــتقرار ًا م ــن قب ــل ،مم ــا أدى وم ــع م ــرور
كل دولة من ال ــدول إلى تباينات
الزم ــن ونتيجة ظ ــروف ّ
يف األف ــراح واألت ــراح .وق ــد حف ــظ لن ــا اآلبـ ــاء واألج ــداد
عش ــرات احلكايات التي تدلل على أن للبدو أينما حلوا
يف مشرق الوطن العربي العادات والتقاليد نفسها ،وإن

اعتم ــدت يف دراس ــتي هذه على مخ ــزون أحفظه من
التراث الشعبي ،وعلى عملية مسح ولقاءات قمت بها مع
كب ــار الس ــن ،إضافة الطالعي على العدي ــد من املؤلفات
الت ــي تتحدث عن التراث الش ــعبي ،والتقيت ببعض من
له ــم قدرة عل ــى أداء بعض األغاني والرقصات كما كانت
ت ــؤدى ،وله ــذا فإنني أنق ــل تراث ًا غني ًا متطابقـ ـ ًا إلى حد
ما مع ت ــراث األجداد.
دالالت الرقصات واألغاني البدوية:
إن الرقص ــات واألغان ــي البدوي ــة يف ب ــاد الش ــام؛
ه ــي جزء م ــن الرقص ــات واألغاني البدوية بش ــكل عام،
ألنها حصيلة تفاعل البدوي مع حياته القاس ــية ،ومع
ترجي ــح ع ــودة بع ــض األغان ــي والرقص ــات إل ــى مئ ــات
ورمب ــا إل ــى آالف الس ــنني كم ــا يف أغاني اجلف ــرة وزريف
الط ــول الت ــي غنته ــا نس ــاء قبائ ــل بن ــي هالل .الس ــؤال
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ب ــدو اجلزيرة العربية «الس ــعودية» اس ــتمروا يف الترحال
والتنق ــل ،يف ثالثين ــات وأربعينات القرن املاض ــي ،وكانوا
يضرب ــون خيامه ــم يف ح ــوران واجل ــوالن الس ــوري ويف
بادي ــة الش ــام .ولع ــل ح ـ َّـب الس ــعوديات للرق ــص يتض ــح،
إذا عرفن ــا أنه ــن يدفعن النقود لضاربة الدربكة أو قارعة
الدف ،يرقصن بنشوة ويفردن شعورهن يف رقصة شبيهة
برقص ــة اللفح ــة .أم ــا بالنس ــبة لب ــدو الش ــام فتجمعهم
حت ــى هذه اللحظ ــة ،األغان ــي والرقصات املش ــتركة ،وما
زال ــت الص ــات قائم ــة بينه ــم الرتباطهم بص ــات قربى
النس ــب وال ــدم .أم ــا ع ــن بدو الع ــراق ،ف ــإن املصائب التي
م ــرت عل ــى بغداد بس ــبب هجوم املغ ــول والتت ــار ،واحلزن
ال ــذي ع ـ َّـم الب ــاد نتيج ــة مقت ــل احلس ــن ،والتقالي ــد
املرافقة لعشوراء ،اسهمت بجعل فن بدو العراق حزين ًا،
ومطبوعـ ـ ًا بطاب ــع درام ــي تراجي ــدي حت ــى يومن ــا ه ــذا.
لك ــن املتتب ــع للت ــراث يالح ــظ خيطـ ـ ًا مش ــترك ًا م ــا يزال
يرب ــط الرقصات واألغاني ،فرقصة اللفحة التي يؤديها
ب ــدو الع ــراق يؤديها بدو الش ــام(.)2

والتنق ــل ،ويق ــول العتاب ــا يف الس ــهرات وعندما اس ــتقر.
ألن العتاب ــا هي تعبير ع ــن التوجع والعتاب وعن بعض
احلب ،وعن صعوبة العيش يف منطقة مجذبة.
حاالت
ِّ
بقيـ ـ ـ ـ ــة األغ ــان ـ ـ ــي األخـ ـ ــرى متعلـ ـ ــقة ب ــال ـكـ ـ ــف ع ــن
ـدل على حالة
الترح ــال ،ومنه ــا أغان ــي الدبك ــة ،التي ت ـ ُّ
أكث ــر استقـ ـ ــرار ًا ،إذ ل ــم يع ــد الب ــدوي يتنق ـ ــل ،فـ ـ ــابتدع
أو استلـ ـ ــهم بعـ ـ ــض األغ ــان ــي لترافـ ــق حي ـ ــاة االستقرار
واالنتق ــال إل ــى امللكي ــة الرعوي ــة وبعده ــا الزراعي ــة .إذا
بحثن ــا يف اس ــتقرار الب ــدو ،ف ــإن البح ــث يط ــول ،فمن ــذ
ب ــدء التاري ــخ ،تؤك ــد املص ــادر التاريخي ــة عل ــى ترح ــال
الب ــدو واس ــتقرارهم ،وميك ــن الع ــودة يف ه ــذا الص ــدد
لبح ــث امل ــؤرخ العرب ــي املعروف ابن خل ــدون حول «يف أن
البدو أقدم من احلضر وس ــابق علي ــه ،وأن البادية أصل
العم ــران ،واألمص ــار م ــدد له ــا».
أما بالنس ــبة للرقصات ففي رأيي أن رقصة اللفحة
ه ــي أق ــدم الرقص ــات دلي ــل وجوده ــا يف أكث ــر م ــن قط ــر
عرب ــي ،ب ــل ه ــي ممت ــدة م ــن اخللي ــج العرب ــي واجلزيرة
العربي ــة جنوبـ ـ ًا وحت ــى حل ــب ش ــما ًال والع ــراق ش ــرق ًا،
ت ــؤدى بأش ــكال مختلف ــة ولك ــن اجلوهر واملع ــن واحد،
وه ــي رقص ــة ذوات اجلدائ ــل والش ــعر املف ــرود والطويل،
يتمايل ــن ويلفحن بش ــعرهن.

امت ــاز الف ــن الب ــدوي بالغن ــاء املم ــدود؛ املتناس ــب
واملتراف ــق مع ترحال البدوي وانتقاله ،وبهذا يكون هذا
الن ــوع أقدم األنواع التي عرفها البدوي وهو ما اصطلح
على تسميته بالهجيني( ،)3أما عندما استقر وصار أقل
ـاال ،فغنى امل ــوال والعتابا البدوية ،وميكن القول إن
ترح ـ ً
الهجين ــي وامل ــوال والعتاب ــا البدوية تعايش ــوا مع بعض،
فأصب ــح الب ــدوي يغن ــي الهجين ــي وينش ــده يف الترحال

أما رقصة احلاش ــي ففي بالد الش ــام ورمبا يف أقطار
عربي ــة أخ ــرى ،أخ ــذت أش ــكا ًال مختلف ــة ،وه ــي قدمي ــة
الرتب ــاط رقصته ــا بالس ــيف وألن احلاش ــي كان ــت مهنة
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رم ــز ع ــزة الب ــدوي ،يس ــتخدمها يف التنق ــل ويف س ــباق
اخلي ــل املرتبط مبعارك العرب وحبهم للفروس ــية منذ
أق ــدم العصور.

ب ــا أج ــر ،بدليل وجود أكثر من حاش ــي معروفات حتى
قب ــل فت ــرة قصي ــرة ،مخصص ــات للرق ــص أم ــام الرجل،
وأي
أي فت ــاة يف عرس أخيها حاش ــيُّ ،
وكم ــا عرف ــت ف ــإن َّ
فت ــاة يف القبيل ــة له ــا الش ــرف أن تك ــون «حاش ــي» ،وهذا
ما يؤكد َّأن رقصة احلاش ــي تض ــرب جذورها يف التاريخ
وق ــد تكون س ــابقة لظهور اإلس ــام.

ه ــذه أم ــور اجته ــدت فيه ــا ،بع ــد ق ــراءة مراج ــع عن
األس ــاطير واحلكاي ــات الش ــعبية ،اكتش ــفت أن م ــا نقوم
ب ــه م ــن أعم ــال ،إمنا ه ــي طق ــوس دينية قدمي ــة ،فعلى
س ــبيل املث ــال ال احلص ــر:

احلاش ــي فت ــاة ذات خص ــر نحي ــل وق ــوام ممش ــوق،
تض ــع اخلالخي ــل يف أرجله ــا واألس ــاور يف يديه ــا ،وه ــي
أي
عنـ ـ ــوان اجل ـمـ ـ ــال واحل ـ ِّـب ،ف ــال يقـ ـ ــبل الساح ـج ــون َّ
حاش ــي بدليل:
يا حويشينا ليه حاشي

ح ــاكيــنا الكــالم نــواشي

يـ ــا ويل ــي وكـ ـ ـ ــبر هـ ـ ــمي

واحلاشي أكبر من أمي

 تقدي ــس األحج ــار والش ــواهد الت ــي مازال ــت توض ــععلى القبور ،ووضع بعض اخلرزات واإلش ــارات التي
له ــا أس ــاس طوطمي.
 اإلحراق بالنار والرجم باحلجارة وإشهار دم العروس. الع ـ ُّـد يقل ــل من البرك ــة ،أذكر عندما كن ــا صغار ًا يقاللنا عندما نعد ش ــيئ ًا « عد جمال أبوك « كما أن عد
النجوم غير مرغوب وله نتائج س ــيئة.

رقص ــة احلن ــاء ،والرق ــص أمام موك ــب العريس وقت
الزف ــة ،له ــا أص ــول ديني ــة ووثني ــة الرتباطه ــا بطق ــوس
معين ــة ،وأل َن احلن ــاء مقدس ــة من ــذ بواكي ــر احلضارات
اإلنس ــانية ،أم ــا الزف ــة وما يرافقها م ــن رش امللح لكونه
مقدس ًا ويعتبر طعام ًا لآللهة ،وك ـ ــذلك السكــاكــر فــقد
تك ـ ــون متمــاثـ ـ ــلة مع ن ــوع من االحتف ـ ـ ـ ــاالت الـ ــدينـ ـ ــية
القدمية.

 أماكن التزين باحللي للنساء واألطفال ،العتقادهمفيم ــا يكم ــن فيه ــا من قوى س ــحرية جتل ــب البخت
وتطرد النحس.
 اعتب ــار القب ــور واألماك ــن املهج ــورة مواط ــن للش ــروا جل ــن.

ترقي ــص احليوان ــات هو ل ــون قدمي عرفت ــه العصور
الوس ــطى والقدمي ــة .الطقطوق ــة أو الس ــيرك املصغ ــر
ماهي إال عبارة عن احتفال ديني قدمي ،يتم يف نهايته
تق ــدمي األضاحي لآللهة يف األع ــراس .أما اخليل فهي

 الطه ــور ه ــو نوع م ــن تقدمي الفداء ،وق ــد مورس منذأق ــدم العصور العتب ــاره احلماية احلقيقية للطفل
من قوى الش ــر والعالم الس ــفلي.
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وس ــطها ويتماي ــل ،ويف ي ــده س ــيف أو خنج ــر أو عصا أو
مندي ــل ،ليبرهن له ــم عن قدرته وال يكتف ــي بذلك ،بل
يعط ــي األوام ــر الت ــي تنفذ بدق ــة مثل:

 .1الدبكة :
رقص ــة الدبك ــة جتس ــيد للدائ ــرة الكوني ــة ،جتس ــيد
للحي ــاة ،الت ــي كان يق ــوم به ــا الب ــدوي ،كع ــادة التنق ــل
التي نلمس ــها يف ضربات األرجل ،وما الدبكة إال مش ــي
دائ ــم عل ــى ش ــكل دائ ــرة ،وإن وض ــع األي ــدي وتش ــابكها
تدل ــل عل ــى املصي ــر املش ــترك ونلمس ــها يف االلتح ــام
الق ــوي ،ف ــا مج ــال إلظه ــار ال ــروح أو امله ــارة الفردي ــة،
فت ــذوب الف ــوارق لصال ــح اجلماعة ،كما نلم ــس احلياة
املش ــتركة يف دبك ــة حب ــل م ــودع ،حيث ميس ــك كل واحد
بي ــد واح ــدة ،وهذا دلي ــل على احلياة الواح ــدة واألفراح
الواحدة املش ــتركة ،والتي يجب أن يش ــارك بها اجلميع
من اجلنس ــن.

شيلت :لإلسراع يف الدبكة أو للقمز والقفز.
إفرد :افتح الدبكة أكثر.
نهجت :شارفت الدبكة على االنتهاء.
وحدة :ضربة أو خبطة واحدة بالقدم اليمنى.
ثالثة :ثالث خبطات بالقدم اليمنى.

أفرعـــت :كادت الدبك ــة أن تنته ــي ،فدخله ــا الفتي ــان
والفتيات ،مما أدى إلى حماسة الدبيكة وجتديدها.
أحيانـ ـ ًا يتراف ــق م ــع ه ــذا اإليع ــاز س ــرعة يف ال ــدوران
والقف ــز ،وبع ــض الكلم ــات الدال ــة على احلماس ــة.

الدبك ــة تعبي ــر عن املش ــي املتزن ألخ ــذ الغنائم ،وما
إبق ــاء الدائ ــرة مفتوحة إال خوف ًا م ــن املفاجآت والبقاء
يف يقظ ــة تام ــة ،حت ــى ال يتحول االحتفال إل ــى كارثة.
وم ــا حرك ــة قائد الدبكة «اللويح أو ال ــرواس» واإليعازات
الت ــي يصدره ــا ،إال ليحاف ــظ عل ــى الوح ــدة يف الدبكة،
للبق ــاء ي ــد ًا واح ــدة ،ألن ــه يعتب ــر ذات ــه القائ ــد املنتصر،
وعل ــى اجلمي ــع متث ــل أوام ــره ،وإال فبم ــاذا نفس ــر ه ــذه
الظاه ــرة يف العدي ــد م ــن الدب ــكات وهي :اللوي ــح الذي
يق ــف عل ــى رأس الدبك ــة ،يلي ــه الش ــيوخ والش ــباب ث ــم
الصبي ــة وأخي ــر ًا األطفال؟

آالت الطرب يف الدبكة:
آالت العزف املستخدمة يف الدبكة وغيرها هي:
الربابة:

ه ــي آلة موس ــيقية ،عبارة عن قطعة خش ــب مش ــدود
عليه ــا وت ــر واحد ،وبيد الع ــازف قوس يتصل من طرفيه
بوت ــر آخ ــر ،وعن ــد العزف مي ــرر العازف يده وهو ممس ــك
بالقوس فوق الوتر ،فيخرج صوت ًا ناعم ًا .كانت تستخدم
الرباب ــة يف جلس ــات الب ــدو وس ــهراتهم ،إلنش ــاد القصيد
أو الغن ــاء أو لق ــول امل ــوال ،وقلم ــا اس ــتخدمت الرباب ــة يف
الدبك ــة لوج ــود آالت ع ــزف أخرى تفي بالغ ــرض وهي:

م ــا دام احلدي ــث عن األوامر الت ــي يصدرها اللويح،
الـ ـ ــذي يف ـ ـ ــترض أن يكـ ـ ــون أفضــل شـ ـ ــباب العش ــيرة يف
الرق ــص وأش ــجعهم يف املع ــارك ،يت ــرك الدبكة ليرقص
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قب ــل االنتق ــال إل ــى األغان ــي وحتليله ــا أورد بع ــض
املالحظ ــات الهام ــة ع ــن الرقص ــات:

عبارة عن أنبوبة من القصب أو املعدن مثقوبة خمسة
ثق ــوب متباعدة قلي ًال ،وهي آلة موس ــيقية يس ــتخدمها
الرع ــاة أثن ــاء الرع ــي .يتم الع ــزف فيها بواس ــطة النفخ
وحتريك األصابع على الفتحات .استخدمت يف الدبكة
عل ــى نط ــاق واس ــع .يتف ــن النافخ ــون يف اس ــتخدامها،
فبعضه ــم يضعه ــا وس ــط ش ــفتيه ،أو عل ــى طرفهم ــا ،أو
فوق أحد أس ــنانه األمامية العليا ،وما زالت مس ــتخدمة
حتى أيامنا.

السحجة:

ه ــي أن يق ــف الس ــاحجون صفـ ـ ًا واح ــد ًا ،وأحيانـ ـ ًا
قليلة صفني متقابلني ،وعلى احلاش ــي التي س ــترقص
يف الس ــحجة وتراق ــص ش ــاب ًا ال تدع ــة ميس ــكها أو يع ِّل ــم
عليه ــا .أم ــا الص ــوت املتراف ــق م ــع الس ــحجة ه ــو (دحية
أو آحي ــة أو دح ــة) لذل ــك ال وج ــود يف األص ــل لنوع ــن
منفصل ــن م ــن الرق ــص ،كما يش ــاء بع ــض الباحثني أن
يس ــمونه ،فالرقص ــة ه ــي رقص ــة الس ــحجة أو احلاش ــي،
والص ــوت ال ــذي يخرج من أف ــواه الرجال يعطي الرقصة
مج ــاز ًا اس ــم دحية.

املزمار أو املجوز:

آل ــة موس ــيقية يت ــم الع ــزف فيه ــا بواس ــطة النف ــخ
أيضـ ـ ًا ،وه ــي عب ــارة ع ــن أنبوبت ــن م ــن القص ــب أو عظم
كل واح ــدة خمس ــة ثق ــوب ،ملتصقت ــان
النس ــر مثقوب ــة ّ
ببعضهم ــا بش ــمع العس ــل ،ويف كلِّ أنبوبة زم ــارة صغيرة
مصنوع ــة م ــن القص ــب ،ميكنن ــا أن ندخله ــا يف املزم ــار
أو نخرجه ــا من ــه ،وال يت ــم الع ــزف إال واملزمارت ــان داخل
القصبت ــن ،بينم ــا تظ ـ ُّـل القصب ــة الصغي ــرة مربوط ــة
باملزم ــار بواس ــطة خي ــط.

دبكة حبل مودع:

إن ه ــذه الدبك ــة ليس ــت نوع ًا منفص ًال م ــن الدبكات،
أي دبكة إذا دبك فيها شاب وإلى جانبه فتاة ،نسميها
إن َّ
دبك ــة حب ــل م ــودع ،أو نس ــميها باس ــمها ونضي ــف إليه ــا
صفة حبل مودع .كما أن الدبكة الفرعاوية ليس ــت نوع ًا
منفص ـ ًـا م ــن الدب ــكات ،ألن أي دبك ــة بغ ــض النظر عن
تسميتها األصلية إذا دبكتها النساء دون العب شبابة أو
مجوز ،ودون أي رجل نس ــميها دبكة فرعاوية ،أو نسميها
باس ــم الدبك ــة األصلي ،ونضيف إليه صف ــة فرعاوية.

األرغول أو اليرغول:

آلة موسيقية مستخدمة يف الدبكة ،شبيهة باملزمار،
لك ــن لآلرغ ــول قصب ــة إضافي ــة أم ــام إح ــدى القصبتني،
ليعط ــي صوت ــا أفض ــل م ــن ص ــوت املزم ــار ،وم ــن أه ــم
العازف ــن عل ــى األرغول «طحيمر» الذي قطن يف مخيم
خ ــان الش ــيح ،أق ــام مئ ــات األع ــراس قب ــل أن يتوفى.

دبكة على دلعونا:

دبك ـ ــة دلعونـ ـ ــا ذات أصـ ـ ــول عري ـقــة ،تـ ـ ــؤدى يف ب ـ ــالد
الشـ ـ ــام ،انتش ــرت هي ورقصة الس ــماح بش ــكل واس ــع يف
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أي حل ــن غنائ ــي آخر .وهنا أقول إن الهجيني املرافق
أو َّ
لتنق ــل الب ــدوي ،غ ــدا مرافقـ ـ ًا ل ــه يف اس ــتقراره وص ــار
يلح ــن ويغن ــى يف الدبكة ،مثله كباقي األغاني األخرى،
إذ استبدل غناءه املمدود بلحن سريع ليجاري األحلان
األخ ــرى ،وتس ــميته ل ــدى البدو (الهجين ــي القطع).

دمشـق .لك ــون البيت الدمشــقي ،يسمح بإقامة األفراح
يف فس ــحته الس ــماوية أو يف غرفه الواس ــعة التي تتس ــع
لع ــدد كبير م ــن املدعوين.
ثم ــة تس ــميات عدي ــدة للدبك ــة الواح ــدة ،فف ــي كل
منطق ــة تس ــمى باس ــم محل ــي ق ــد يغاي ــر التس ــمية يف
منطق ــة أخ ــرى ،بالرغ ــم م ــن اجل ــذور املش ــتركة.

يتخـــل البـــدوي عـــن الهجينـــي بعـــد
ملـــاذا لـــم
َ
اســـتقراره؟!

حمام العروس:

ل ــم يتخ ــلَ الب ــدوي ع ــن الهجين ــي ،ألنه ل ــم يتخلَ
ع ــن أصل ــه وعن عاداته وتقال ـ ــيده؛ علـ ـ ــى الـ ـ ــرغم م ـ ــن
اختـ ــالف البي ــئة ،ب ـعــد أن ص ــار نص ــف مست ـق ــر .وهـ ـ ـ ــو
فـ ــي حنني مستمر للترحال واحلياة السابقة التي لم
ميارس ــها ،بل سمعها من جده أو والده وسمع أغانيها،
فص ــار علي ــه أن يوفـ ـ ـ ــق بني حياته احلالي ــة وبني حياة
أج ــداده ،مم ــا أدى إل ــى إدخ ــال الهجين ــي الق ــدمي ذي
اللحـ ـ ــن املمـ ـ ــدود ف ـ ــي األف ــراح حت ــى أيامن ــا ،بتحوي ــل
اللح ــن م ــن مم ــدود إل ــى حل ــن س ــريع .معن ــى ه ــذا أن
الب ـ ـ ــدوي ال ي ــنسـ ـ ــى م ــاضـ ـ ــيه ،ذاك ــرت ـ ـ ــه ري ــط يحفظ
علـ ـ ــيه أدق التـ ــفاصيل الت ــي حصل ــت مع أج ــداده منذ
مئ ــات الس ــنني ،ويبق ــى يف حن ــن إليه ــا ،وه ــذا ب ــدوره
يس ــاعدنا عل ــى فه ــم التاريخ ،وتفس ــير بعض احلوادث
التـ ــاريخـ ـ ــية ،أو التنـ ـ ــبؤ ب ـمـ ـ ــا ق ــد يح ـ ـ ــدث ،ألن دراسة
الت ــراث حت ــدد معال ــم اجلماعة.

يأت ــي ه ــذا احلمام بع ــد ليلة احلن ــاء ،حيث جتتمع
نس ــوة م ــن أق ــارب الع ــروس من ثالث إل ــى خمس فتيات
أو أكثر حس ــب الزم ــان الذي يتم فيه العرس .وللحمام
أكث ــر م ــن وظيفة يف مقدمته ــا نقد الع ــروس والفتيات
املرافق ــات له ــا ،واحلم ــام قدميـ ـ ًا كان عن ــد ع ــن م ــاء
محروس ــة م ــن الش ــبان ،أو يف م ــكان مغط ــى ،يت ــم في ــه
غس ــل الع ــروس وتف ــريك ــها وجتمـيلـهــا بـ ــالع ـطــور الـ ــتي
ك ـ ــان ـ ــت مس ــتخدمة يف ذلك الوقت ومتش ــيطها.
 .2دالالت أغاني الدبكة:
األغنية ترافق النغم اجلميل الذي ينفخه الشاعر
يف آلت ــه املوس ــيقية ،من خ ــال جتربته يع ــرف األحلان
اخلاص ــة بأغان ــي الدبك ــة ،ف ــكل م ــرة تأت ــي أحلان ــه
مترافق ــة م ــع األغان ــي ،إنه ملحن لألغان ــي ،فمرة تأتي
أحلان ــه متوافق ــة مع أغاني زاري فطول ومرة مع جفرة
أو دلعون ــا أو  ،...وعندم ــا يش ــعر الناف ــخ ال ــذي يس ــمى
«الش ــاعر» بحس ــه املره ــف أن املغن ــي يري ــد حلنـ ـ ًا آخ ــر،
يغي ــر اللحن فمرة الهجيني وم ــرة ياغزيل أو عالعميم

ملن يغني البدوي؟!

يغن ــي للم ــرأة ذات احلس ــب والنس ــب والت ــي تتمت ــع
باجلم ــال ،يغن ــي لظريف ــة الط ــول الت ــي ه ــي البدوي ــة
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األرغول

أم ــا أغان ــي دلعونا ففيها ملس ــة من احلنني والش ــوق
إل ــى األه ــل واألحب ــة واألق ــارب .م ــن يدلع الفت ــاة ،ومن
يتذكره ــا إذا تزوج ــت؟ األهل واجليران ،أما دلع األحبة
فه ــذا مث ــل حبه ــم ال يبل ــى وال مي ــوت ،لق ــد كان الب ــدو
يحب ــون؛ كم ــا يح ـ ُّـب الطف ــل أهل ــه ،وكم ــا ق ــال أحدهم،
ع ــن حبهم كي ــف كان وكيف ص ــار« :كان الهوى بالعظم،
وص ــار اله ــوى بالهبر».

املمش ــوقة ،طوله ــا متناس ــب م ــع جس ــدها ،م ــع ميله ــا
إل ــى النحاف ــة ،نظ ــر ًا للظ ــروف الطبيعية التي تعيش ــها
واألعمال الكثيرة التي تقوم بها ،بداية من رعي األغنام
وحلبه ــا ،وإحض ــار امل ــاء وطه ــو الطع ــام ،واحملافظة على
النظافة ،وغسل املالبس .باختصار كانت البدوية عاملة
ماه ــرة ،تعم ــل ط ــوال يومه ــا خارج بيته ــا وداخل ــه ،وهذا
ب ــدوره ال يس ــاعدها عل ــى الس ــمنة ،وله ــذا عندم ــا يغني
للطويلة والنحيلة ،إمنا يغني حلبيبته البدوية ،وعندما
يطل ــب منها أن ترقص يصفه ــا بالضامر والطرقة وهي
صف ــات تتناس ــب م ــع صاحبة اخلص ــر النحيل.

يحن إلى ماضيه ،وال ينس ــى حياة أجداده،
البدوي ُّ
ول ــم تخط ــئ البدوي ــة حس ــب التقالي ــد الت ــي توارثتها،
يف حنينه ــا إل ــى حياة التنقل والترح ــال واألهل عندما
قالت:

كل النس ــاء يغن ــن ويرقص ــن ،ال حج ــاب
يف األف ــراح ُّ
ب ــن امل ــرأة والرج ــل ،ويف حياته ــا العادي ــة ال يوجد مثل
كل ما لديهم
هذا احلاجز ،والرجال يف الفرح يظهرون َّ
م ــن ح ـ ٍّـب ووداع ــة ،يغنون ويس ــحجون والدم ــاء تنز من
أيديه ــم ،لكث ــرة ض ــرب األي ــدي ببعضه ــا بعضـ ـ ًا وه ــم
يس ــحجون ويضحكون.

لبيت تخفق األرواح فيه
أحب إلي من قصر منيف
ُّ
وكلب ينبح الطراق دوني
أحـ ُّـب إلـ َّـي مــن قــط ألــيف

فالب ــدوي كان يعتب ــر حي ــاة احلض ــر واملدنية س ــجن ًا
كبي ــر ًا ،أبواب ــه مغلق ــة ،الخت ــاف الع ــادات والتقالي ــد
وأسلـ ـ ــوب احل ــياة ومنــطها املختـ ـ ــلف .والب ــدوي ش ــديـ ــد
االعت ــزاز بأصل ــه ،على عكس أيامنا ه ــذه ،ألنه يعرف أن
كلم ــة ب ــدوي ص ــارت مرادف ــة للتخلف.

يغن ــي الب ــدوي (جف ــرا وهي يا َّربع) فم ــن جفرا ومن
الرب ــع؟! جف ــرا ه ــي الفتاة اجلميل ــة التي تش ــبه الغزال
الصغير بحس ــنها ورقتها وخف ــة دمها وظلها وحركاتها،
والرب ــع ه ــم العش ــيرة؛ التي ال غن ــى ألي فرد عنها ،ألنها
حتمي ــه ومتنح ــه الق ــوة واألم ــان واحل ـ َّـب ،إنه ــا الوط ــن
الواج ــب حمايت ــه والدف ــاع عنه .الب ــدوي يغني للجمال
املع ــدوم م ــن الصح ــراء ،ليج ــده يف حبيبت ــه ،يف أق ــرب
الن ــاس إليه .يف ظريف الطول واجلفرا يف البدوية التي
تش ــبه الضباء يف حس ــنها ورقته ــا وأخالقها.

ع ــودة إل ــى األغنية البدوي ــة التي هي أغنية ش ــعبية،
ألنه ــا تعبي ــر ح ـ ٌّـي ع ــن ش ــريحة م ــن املجتم ــع ،متي ــزت
كل حب ــه للم ــرأة،
بإحساس ــها املره ــف ،فالب ــدوي أعط ــى َّ
ألنه ــا ملهمت ــه ،ومص ــدر س ــعادته أو ش ــقائه ،ف ــإذا عش ــق
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حب ــه ،وإذا غض ــب ال ح ــدود
س ــجل املقرب ــون من ــه قص ــة ِّ
لغضب ــه ،وإذا انتف ــض ال يهدأ ،وإذا نام وس ــكن طال نومه
وس ــكونه ،وإذا حزن صار قلبه القاس ــي الش ــبيه بالصخر
كالده ــن ،ال يع ــرف إال النص ــر أو امل ــوت ،وله ــذا ه ــو دائ ــم
اليقظ ــة ،س ــاحه عل ــى جنب ــه (الش ــبرية) وه ــي س ــاح
حب يهبه اجلمال
يش ــبه اخلنجر .حبه للمرأة جنون ــيٌّ ،
املفقود من الصحراء ،وإجناب أبنائه ،مما يجعله ينظر
إليه ــا بنظ ــرة االحت ــرام ،إلى درجة جعلها ش ــبيهة بإلهة
اخلص ــب واجلمال وص ــورة عن عش ــتارت .واجلدير ذكره
أن نظ ــرة القبائ ــل بش ــكل عام لها إيجابية ،فهي تش ــارك
الرج ــل يف كلِّ ش ــيء ،حت ــى يف القت ــال ،تكون م ــع الرجل
يف اخل ــط الثان ــي ،حتمس ــه ومتون ــه وتس ــعف جراح ــه،
وتقات ــل مع ــه إذا اس ــتدعى األم ــر .ش ــاهدت ذل ــك أثن ــاء
قت ــال عش ــيرتني باحلج ــارة ،رأيته ــا كيف تفت ــح مقدمة
ثوبه ــا ومتأله باحلجارة ،وتزغ ــرد عندما دحرت قبيلتها
القبيل ــة املعادي ــة ،فارتفعت احلماس ــة يف رؤوس الرجال،
وب ــدأت املطاردة بالرغم من كثرة اجلرحى التي لم يهتم
أي فري ــق به ــا ،ول ــم تنت ــه ه ــذه املش ــاجرة إال بع ــد تدخل
ُّ
أع ــداد كبي ــرة من ق ــوات األمن.

يف ه ــذه األغني ــة كم ــا يف غيرها تركيز على العش ــق،
والصعوبات التي واجهتها املرأة يف حبها ،واس ــتنجادها
بأمه ــا لتس ــاعدها يف مخاطب ــة حبيبه ــا ،وه ــذا أم ــر
مع ــروف ومب ــرر ومفه ــوم بالنس ــبة للفت ــاة ول ــأم .وم ــن
أغان ــي النس ــوة اجلماعي ــة التروي ــدة .الت ــي كانت تغنى
وق ــت احل ــرب والغ ــزو م ــن أج ــل حماس ــة الرج ــال ،ث ــم
ص ــرن يغنينه ــا أثن ــاء ورود ع ــن امل ــاء ،وأثن ــاء النصر أو
الف ــرح ،وحتى وقت الس ــفر وال ــوداع ،ويف جمع احلطب.
كم ــا ت ــؤدى يف وداع الع ــروس ويف احلن ــة ،ويف كلِّ ل ــون
م ــن أل ــوان الع ــرس ،وأص ــدق مث ــال عل ــى حن ــة العروس
التروي ــدة التالي ــة الت ــي مطلعها:
يا األم يا األم حاشيلي مخداتي
طلعت من البيت ما ودعت خياتي
يا األم يا األم حا شيلي قراميلي
طلعت من البيت ما ودعت جيلي
وثمة ترويدة فيها حنني إلى األهل واحلارة ومطلها:
والبارحة يا رويدة جنا باحلارة
وأسمع حنينج مع العصفور طيارة

حب الرجل للمرأة جنوني ًا ،يرى فيها نفسه
لقد كان ُّ
وذات ــه األخ ــرى ،وه ــذا ما جعله يش ــبه حبيبت ــه بالغزال،
وتصغــيرهـ ـ ــا الــمح ـ ــبب لكل ـ ــمة غ ـ ــزال بغزيل .األس ــماء
البدوية طالعتنا باالس ــم احملبب غزالة ،حيث رأى بهذا
االس ــم اجلم ــال املتوف ــر يف الضباء ،مما ألهم ــه أن يغني
للغزي ــل وللم ــرأة املزيون ــة يف أغان ــي ي ــا غزي ــل ويف أغاني
ش ــفت الزي ــن ،ويف أغان ــي عالع ــن ي ــا أم الزلف ،وس ــكابا،
وعالروزن ــا ،وعالي ــادي الي ــادي ،واملولي ــة ،واألوف مش ــعل
واملان ــي وغيره ــا .أم ــا أغان ــي عالعمي ــم أو عالباب ــا فه ــي
تعن ــي ش ــدة االش ــتياق لأله ــل والعش ــيرة ،وكل م ــا مي ــت
لهم من معتقدات وتقاليد ،إذ تشير كلمة عالعميم إلى
ارتباطه ــا بأص ــل طوطم ــي يق ــوم على تقدي ــس القمر.

نستش ــف م ــن التروي ــدة رق ــة الكلم ــات واإلحس ــاس
املره ــف .كم ــا أن النس ــوة تغن ــي للفرس ــان وللضي ــوف،
وتزغ ــرد للفائزي ــن بس ــباق اخلي ــل «الصابي ــة» ،وللب ــدء
التعليل ــة ،إش ــارة لدع ــوة الن ــاس حلض ــور الف ــرح ،الذي
ال يت ــم إال بذب ــح الذبائ ــح ،ألن اجلمي ــع ضي ــوف عن ــد
أه ــل الع ــرس ،ال يش ــترون طعامـ ـ ًا وال ش ــراب ًا وال دخان ًا.
كم ــا تغن ــي النس ــوة للعريس وق ــت احلم ــام والزفة ،هذه
األغان ــي تظه ــره بالش ــجاعة مث ــل عنت ــر كم ــا يف مطلع
الن ــص التالي:
عريسنا عنتر عبيس عنتر عبيس عريسنا
باإلش ــارة إل ــى ه ــذا الن ــص وغي ــره تتح ــدد أوص ــاف
العريس ،فال جند يف نصوص البدو األصلية أي تلميح
أو تصريح إلى جمال العريس ،أو وصف لشعره وخصره
وأكتاف ــه  ...ه ــذه األوص ــاف اخلاصة باجلمال واجلس ــد
تق ــال للفت ــاة ،ألن العري ــس يوص ــف باملقدام ،ال ــذي يرد

تغن ــي النس ــوة يف الدبك ــة ويف العدي ــد م ــن مراح ــل
الع ــرس بع ــض األغان ــي اجلماعي ــة مث ــل:
من بني البيوت شوقي مرق خيال من بني البيوت
ما قلتله فوت اهلل على قليبي ما قلتله فوت
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بدوية

ثوب بدوية

الغ ــزو وي ــذود ع ــن العش ــيرة ،حت ــى إن الزم ــة س ــحجة
احلاش ــي تدع ــو إلى التحال ــف ،ألن يف احللف ق ــوة ،وقد
ع ــرف العرب األحالف منذ أقدم العصور ،ومثالنا حلف
ذي قار الذي انصفت فيه العرب وانتصرت على ضعفها
وعل ــى العج ــم ،والالزمة هي:

من ــه ف ــوق القس ــم اآلخ ــر ،ويس ــمى (القمب ــاز) ،يلب ــس
حتت ــه س ــروال أبيض أو أس ــود عريض م ــن األعلى وبني
الفخذي ــن ،وضي ــق عن ــد القدم ــن .ويضع غط ــاء على
رأس ــه يس ــمى (الش ــورة أو الش ــماخ) يثبته بعقال أس ــود.
ويلب ــس أحيانـ ـ ًا ثوبـ ـ ًا طوي ـ ًـا وعريضـ ـ ًا أبيض الل ــون أو
أسود وغير مطرز ،وهو شبيه بثوب املرأة إلى حد كبير.

وثمة الزمة أخرى تدعو إلى اس ــتمرار حياة العريس
والرجال كافة ملساعدة قبيلتهم:

تلبـ ـ ــس النس ــوة الث ــوب الع ــريـ ـ ــض والط ــوي ــل جـ ــد ًا
ل ــدرجــة أن ــه ي ـجــر خلفــها ،لــذا تضــطر إلــى رب ــطة م ــن
الوسط «بشويحية» بعرض  6-5سنتمتر ،وطول حوالي
مت ــر ونص ـ ــف املت ــر مصنوعة م ــن الصوف املل ــون ،عليها
بع ــض التطري ــزات أو الرس ــوم ،ولها شراش ــب يف بدايتها
ونهايتها ،حتزم بها الثوب .أما رأس ــها فتغطيه «بشمبر»
ش ــفاف ذي لون أس ــود ،يلف على الرقب ــة ،وتلف العصبة
على شكل طبقات لتثبت الشمبر .البدويات املسنات ما
زلن يرتدين ه ــذا اللباس.

هال هالبو يا وال ليه حنيفي يا وال

هال هالبو يا مهلي يا ريت زويلك ما يولي
وق ــد عرف البدو الزمة أخ ــرى أخذوها عن احلضر،
عندم ــا يأت ــي الش ــاعر م ــن امل ــدن والق ــرى احلضري ــة،
والالزم ــة هي:
هي يا حاللي ويا مالي
معناه ــا باختص ــار (امل ــال والبن ــون زين ــة احلي ــاة
الدني ــا).

الب ـ ـ ــدوية ش ــديـ ــدة االهت ـم ـ ـ ــام بث ــوبـه ــا ،ألن ــه يبقـ ــى
عنده ــا س ــنوات عدة ،تطرزه من القب ــة والصدر واألكمام
والكت ــف وجانب ــي الثوب وأس ــفله ،بخيط ــان ملونة .وهو
لباس ــها يف البيت والرعي ويف الس ــفر والس ــهر والنوم ،يف
الصيف والش ــتاء ،يضاف إلى ذلك «الدامر» الذي يش ــبه

 .3لباس البدو:
لباس البدو ش ــبيه بلباس القرى املجاورة لهم ،وهو
عب ــارة ع ــن ث ــوب طوي ــل مفت ــوح م ــن األم ــام ،ي ــرد قس ــم
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وم ــن أج ــل ذل ــك يقتن ــون البخ ــور ال ــذي يش ــعلونه
للنذور وإتقاء احلسد ،أو لطـ ـ ــرد املخل ـ ــوقات الشـريـ ـ ــرة
وغيرهـا ،ويتـ ــداوون بـ ــاألعش ــاب الـمختلـ ــفة ،وي ـل ـجــؤون
لتجبير الكس ــور والكي ،كما يؤمن ــون ببركة وقوة بعض
األحج ــار الك ــري ـم ــة واخلــرز وبعــض الع ــيدان املــأخــوذة
من النباتات أو األشجار املقدسة ،ومثالنا تأثير اخلرزة
الـ ـ ــزرقاء الت ـ ـ ــي ترد اإلصابة بالعني الشريرة ،واخلـ ـ ــرزة
الصفـ ـ ــراء التـ ــي تخ ـفـف مــن اليـ ــرقان وقد تشفي منه.
ونظ ـ ــر ًا لتنقله ــم ف ـ ــإن نظرتهم للك ـ ــون متـ ــقدمة ،فهم
يع ــرفون م ــواق ــع الن ـجـ ــوم ،التــي س ـم ــوها ب ــأسم ــائ ـ ـ ــها،
ويستدلون بواسطتـ ـ ــها عل ــى اجلهــات األربــع لـ ــي ًال.

اجلاكي ــت ،ليقيها م ــن البرد يف الش ــتاء ،مزين ومزركش
مث ــل الث ــوب ،وي ــكاد يك ــون قطع ــة فنية رائع ــة صبت فيه
كل فنه ــا ومعرفتها .وقد عرف ــت البدوية أنواع ًا
البدوي ــة َّ
م ــن التطري ــز ،أذك ــر منها على س ــبيل املث ــال التطريزات
التالية:
 .1نثر القهوة .
 .2نثر السمسم.
 .3نثر الرز.
 .4القناطر.
 .5العريجة.
 .6العريجة امللوية.
 .7حروز متقابلة.
 .8حبة احللوة.
 .9دوسة القطة بالطحني.
 .10احلمام املكتف.

ه ــذا ع ــن الفرح ،أم ــا عن األح ــزان ورثاء املي ــت ،فإن
له ــذا جانبـ ـ ًا مهمـ ـ ًا يف حياته ــم ،إذ عندما يح ـ ُّـل احلزن
ف ــإن مناح ــة تس ــيطر على امل ــكان ،تبكي النس ــوة وتنتف
ش ــعر رأسها ومتزق ثيابها وتلطم خدودها .ثم يجلسن
دائ ــرة مغلق ــة يندبن املي ــت ،بكالم ُيقطع ني ــاط القلب،
وأحيانـ ـ ًا بقصيد والزمة ،متنحهن وقت ًا للتنهد والبكاء
والعوي ــل مع إيقاعات متوازنة .يتبادل ــن األدوار يف قول
غي ــر واح ــدة تنش ــد «املعي ــد» .م ــن ي ــرى ويراق ــب ذل ــك
ومنظــر ح ــزن الرج ــال ،وتصلـ ــب وج ــوه ــهم ك ــالصخر،
وبكاء النس ــوة والش ــكوى املرافقة ،يتأكد له رقة مش ــاعر
الب ــدو وتقديره ــم للمي ــت ،أذك ــر يف ه ــذا املج ــال املعي ــد
التالي:

 .4عطور البدو:
كانت عطورهم عود القرنفل ،وهو مسحوق القرنفل
مخلوطـ ـ ًا بالزي ــت الص ــايف واملس ــك والعنبر ،وع ــود الند
والزب ــاد واحمللب ،...كما تدهن البنات ش ــعرهن بالزيت،
وأحيانـ ـ ًا بب ــول اجلم ــال ،العتقاده ــن أنه يجعل الش ــعر
أكثر نعومة وأكثر استرس ــاالً ،أما الوجه فيدهن بقش ــدة
احلليب.

لوان يا عشب الربيع آلوان

أم ــا يف مج ــال إيف ــاء الن ــذور ،فترف ــع راي ــة ملطخ ــة
باحلن ــاء لونه ــا أبي ــض يف بدء االحتفال الذي يس ــتمر
أيامـ ـ ًا ع ــدة ،يغنون ويرقص ــون ويدبك ــون ،وبعدها تذبح
الذبائ ــح وس ــط فرح ــة عارم ــة ،كم ــا يوف ــى بالن ــذر م ــن
أج ــل ش ــفاء املري ــض حي ــث تغني النس ــوة:
ياربي يا راعي الرايات

السن يضحك والقلب حزنان
وكنك يا عشب الربيع تردهم
لبني على عشب الربيع خيام
أم ــا الرث ــاء يف املث ــال الثاني فيقال يف ش ــخص ُقتل
يف معرك ــة أو أثن ــاء قتال:

عن املريض ترفع السايات

قدر أهلي يا بو خدمتني عليك راس نعجتني

ويقال للتبرك باملزارات:
جينا نزورك يا زاير

ونذبح كبش النذاير

جسر أهلنا عليك روش

نزور
جينا نزورك َّ

ونذبح جزورك باألول

والفرسة ألهلنا والنذل ما يهوش
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وال ح ـ َّـل وس ــط بينهم ــا ،وكان ــت حتتف ــل بالعيدين ،عيد
الفط ــر الس ــعيد ،وعيد األضحى املب ــارك ،بذبح الذبائح
وإقام ــة الدب ــكات وتوزيع النقود واحلل ــوى على الصغار،
ولب ــس أجم ــل الثياب.

عادات بدوية في العرس:
الب ــدوي عندم ــا يدع ــو عش ــيرة م ــا للف ــرح ،يكفي ــه
أن يدع ــو ش ــيخها أو أميره ــا ،ه ــذه الدع ــوة تعن ــي دع ــوة
جميع أفراد العش ــيرة .وحضورهم دفع ــة واحدة ،ومعهم
ذبائحه ــم من األغنام .اس ــتبدلت هذه الع ــادة بالنقوط،
أي إعط ــاء العري ــس نقود ًا تعينه عل ــى صعوبات احلياة.

مالحظة حول نطق بعض احلروف .إذ ال يستخدم
الب ــدوي واو اجلماع ــة م ــع الفعل ،بل يس ــتخدم مكانها
املي ــم مث ــل :راح ــوا يلفظونه ــا راح ــم ،ويلفظ ــون ح ــرف
ال ــكاف يف معظ ــم األحي ــان ج منقط ــة بث ــاث نق ــاط
واألمثل ــة كثيرة:

الع ــرس ملك للعش ــيرة التي ينتمي إليه ــا العريس،
وعلى أقرانه وأقاربه من الش ــباب أن يريحوه ،ويش ــتغلوا
كل ش ــيء ،حت ــى الرع ــاة يتقاس ــمون العم ــل بينه ــم م ــن
َّ
أج ــل حضور العرس ،فيضطر الراعي أن يخلط أغنامه
كل منه ــم دوره يف الع ــرس،
م ــع أغن ــام راع آخ ــر ،ليحض ــر ُّ
فيم ــا يس ــمى الطقطوق ــة .أم ــا الف ــارس ف ــدوره إيجاب ــي
فيما يعرف مبيدان اخليل «الصابية» أي س ــباق اخليل.
إضاف ــة إل ــى دوره يف القت ــال ،يتباه ــى بفرس ــه الت ــي ال
يبيعه ــا وال يرهنها ،ألنه ــا ال تباع وال ترهن ،بل ميكن أن
ُته ــدى لف ــارس آخ ــر ،ويق ــال يف هذا املج ــال الهدية بلية،
أي مبعن ــى أن امله ــدى إلي ــه وبحك ــم األعراف ص ــار لزام ًا
علي ــه ،أن يه ــدي هدي ــة ق ــد تس ــاوي ضعف الهدي ــة التي
تلقاه ــا .أم ــا إذا اضط ــر الف ــارس بس ــبب ظ ــروف مادي ــة
صعبة إلى بيع فرس ــه ،فإنه ال يبيعها كاملة ،بل يبيع أو
يره ــن نصفها أو ثلثها إلى ربيب اخليل ،ولهذا التعامل
أص ــول وقواعد متف ــق عليها.

كثير تلفظ چيثير
راكب تلفظ راچب
وإلى حد ما حرف القاف مثل:
قاسم تلفظ چاسم
قال تلفظ چال
أخي ــر ًا ت ــراث بدو بالد الش ــام ،هو مل ــك لتراث األمة
العربي ــة ،مين ــح هذه األمة معلمـ ـ ًا تراثي ًا تفخر به.

الهوامش:
 .1دراســات يف الفولكلــور الفلســطيني  -عــوض ســعود
عوض  -إصدار دائرة اإلعالم والثقافة يف م.ت .ف.
عــام  1983عــن دلعونا انظر الصفحات -32-31-30
.33

الرع ــاة كاف ــة يأت ــون بأغنامه ــم صب ــاح ي ــوم الع ــرس
ويحلبونها ألهل الفرح دون مقابل؛ داللة على التكاتف
واملســاعـ ـ ــدة .وعلـ ـ ــى القبيـ ـ ــلة صاحــبة الفـ ـ ــرح أن تتخذ
االحتياط ــات الالزم ــة أي ــام الف ــرح ،إذا كانت له ــا عداوات
مع قبائل أخرى ،حتى ال يتحول الفرح إلى عزاء .وعلى
يحس أنه
أهل ــه أن يدع ــوا القبائل الصديقة ،وكل مدعو
ُّ
صاحب الفرح ،والبدو بش ــكل عام ش ــديدو احلرص على
إظهار ش ــعور الت ــآزر يف األف ــراح واألتراح.

 .2املصــدر الســابق عــن رقصــة اللفحــة الصفحــات -93
.95-94
 .3املصدر السابق عن الهجيني الصفحات -15-14-13
.16

الصور:

يف الع ــادة تع ــود الفت ــاة إل ــى بي ــت أهله ــا بعد أس ــبوع
وعريسها معها ،يجرون ذبيحة ،فيما يسمى ردة الرجل.
بعد ذلك تبدأ الزيارات الودية بني الطرفني املتناسبني.

الصور من الكاتب.

كان ــت القبائ ــل ي ــد ًا واح ــدة يف األف ــراح ويف امللم ــات،
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مميزات الرقص البدوي

يف املهرجانات الشعبية باجلنوب التونسي

رقصة النخ

أ.صفية عزوز
باحثة من تونس

يعــد الرقــص الشــعبي احــد الفنــون األساســية التــي تؤثــث املشــهد الفنــي الفلكلــوري فــي املهرجانــات الشــعبية التراثيــة
وينفــرد بخصوصيــة بــارزة ســواء فــي طريقــة أدائــه وجملــة العناصــر املكونــة ملشــهديته فــي الفضــاء أو فــي أبعــاده وخلفياتــه
التعبيرية باعتباره أداة تواصل وتبليغ أو على وجه التحديد باعتباره وسيطا تفاعليا بني الفنان واجلمهور يتحول مبقتضاه
املشــهد الراقص إلى بنية عالمية أو دليال قابال للقراءة والتأويل انطالقا من تفكيك العناصر املكونة لبنيته ...ولعل من
اهــم خصائــص الرقــص الفلكلــوري الــذي تابعنــا بعــض عروضــه و لوحاتــه فــي املهرجــان .انــه فن اســتعراضي ال يؤدى أداء
حركيا جســمانيا جامدا معزوال عن مكونات الفضاء بل ينحو إلى مشــهدية بانورامية يتفاعل من خاللها مع فنون مغايرة
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وعناص ــر مباين ــة كالرك ــح والديكور والفض ــاء واللباس
واإلضاءة واجلمهور ومن هنا يس ــتمد رونقه واختالفه
املثير لإلعجاب والدهش ــة.
فم ــا ه ــي أن ــواع الرق ــص؟ وكي ــف تتش ــكل الص ــورة
املش ــهدية الراقص ــة؟ وم ــا ه ــي العناص ــر املس ــاهمة يف
بن ــاء الفرجة املتكامل ــة يف عروض الرقص الفلكلوري؟
وكي ــف يك ــون الرق ــص مكون ــا فرجوي ــا يتأس ــس عل ــى
معادل ــة التعبي ــر و التأثي ــر؟
 .1تعريف الرقص:
الرقص لغة:
رق ــص ،يرق ــص رقص ــا :حت ــرك وانتق ــل واضط ــرب
بش ــكل موق ــع(.)1
«رق ــص :الرقص والرقص ــان :اخلبب ويف التهذيب:
ض ــرب م ــن اخلب ــب ،وه ــو مص ــدر رق ــص يرق ــص رقصا،
ورج ــل مرق ــص :كثي ــر اخلب ــب .ق ــال اب ــو بك ــر :والرقص
يف اللغ ــة االرتف ــاع واالنخف ــاض وق ــد ارق ــص الق ــوم يف
س ــيرهم اذ كان ــوا يرتفع ــون وينخفض ــون»(.)2

رقص فردي

تنوع أمناطها وأنواعها وانس ــجامها مع الطابع الشعبي
والفلكلوري الذي يساهم يف مختلف الفعاليات املؤثثة
ملهرجان ــات الصح ــراء ب ــدوز إذ تنوع ــت الع ــروض حس ــب
ع ـ ــدد الـراقصـ ــن م ـ ــن نــاح ـ ــية وحسـ ـ ــب طبيـ ـ ــعة اآلالت
والعناص ــر املصاحبة للرقصة من ناحي ــة ثانية إذ جند:

الرقص اصطالحا:
هو مصطلح يطلق على احد الفنون التعبيرية التي
تق ــوم عل ــى حتري ــك اعضاء اجلس ــم حتريكا منس ــجما
ومتناغم ــا م ــع اإليق ــاع الغنائي او املوس ــيقى املصاحبة.
«فالرق ــص ه ــو جملة م ــن احلركات املوقع ــة التي يؤديها
االنس ــان بجس ــمه وتختل ــف الص ــورة املش ــهدية حس ــب
حال ــة راق ــص او الش ــخصية النفس ــية واجلس ــذية وم ــن
مجتم ــع آلخر(.)3

 .2الرقص الفردي:
وه ــو من ــط م ــن الرقص االس ــتعراضي ال ــذي يؤديه
راق ــص واح ــد عل ــى إيق ــاع الطب ــل واملزم ــار أو الزك ــرة،
حي ــث يح ــرص عل ــى ش ــد اجلمه ــور عب ــر اس ــتعراض
جمل ــة م ــن احل ــركات املتناغم ــة م ــع اإليق ــاع وإظه ــار
براعت ــه يف أدائه ــا ويف احلفاظ عل ــى توازنه .تارة يوضع
ع ــدد م ــن اجل ــرار ف ــوق رأس ــه ويع ــد يف كل مرة إل ــى رفع
ع ــدد اجل ــرار و أحيان ــا برف ــع كرس ــي بأس ــنانه والطواف
ب ــه ب ــن اجلماهي ــر املتحلق ــة ب ــه او عل ــى الرك ــح املزدان
بديك ــور يالئم الرقص ــة وموضوعها وداللتها وما يش ــد
املتف ــرج يف ه ــذه الع ــروض إن الرق ــص ال يقتص ــر عل ــى
الش ــباب فق ــط ب ــل يت ــداول عل ــى أدائ ــه الراقص ــون م ــن

«الرق ــص لغة بال كالم ولغ ــة ما بعد الكالم وتفجير
لغريـ ــزة احلي ــاة التواق ــة الى التخلــص م ــن االزدواج ــية
ول ـ ــه وظ ــائــف أسطـ ـ ــورية ودينيــة وغــرام ــية ،وه ــو ذاكــرة
ت ــاريخ ـ ــية مهـ ـ ــمة ج ـ ــدا ومجـ ـ ــال ثـ ـ ــري لع ـ ــدة أبحـ ـ ـ ــاث
ودراس ــات»(.)4
م ــن خ ــال متابعتن ــا لفعالي ــات املهرج ــان الش ــعبي
للصح ــراء يف دوز متعاقب ــة متتعن ــا بع ــروض فرجوي ــة
راقص ــة تكاملت عناصره ــا وتع ــددت وظائفها وتناغمت
م ــع مكون ــات فضاء العرض وقد ش ــدنا يف هذه العروض
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مختل ــف الفئات العمرية فقد يصع ــد على الركح كهل
خمسيني ويبهر اجلمهور مبرونة جسمه وكفاءة أدائه.

اعتباره مؤديا لإليقاع وليس هذا األداء اعتباطيا وإمنا
تناغ ــم م ــع ضرب ــات الطب ــل ونغم ــات الزك ــرة واحلركات
املتنوع ــة للرق ــص ومصدره ــا اجلس ــد اإلنس ــاني ال ــذي
ينط ــوي عل ــى إمكانيات تعبيري ــة غير مح ــدودة»(.)5

ورغ ــم بس ــاطة الرقص ــة واإليقاع ــات املصاحب ــة لها
فإنه ــا تؤلف مش ــهدا حركيا إيقاعي ــا متكامال يعبر عن
تفصي ــل أو مش ــهد من مش ــاهد احلي ــاة الصحراوية يف
صدق إحس ــاس وبراع ــة تعبير.

 .3الرقص الثنائي:
ي ــؤدى ه ــذا النم ــط م ــن الرق ــص الش ــعبي بواس ــطة
رجل ــن أو رج ــل وام ــرأة يتناغ ــم أداؤهم ــا وتتفاع ــل
حركاتهم ــا مع أنغ ــام الزك ــرة أو الزرنة تناغما يتآلف مع
األدوات املصاحب ــة للرق ــص واألداء الركح ــي كالقرابيلة
أو الس ــيف لتش ــكيل صورة مش ــهدية متكاملة العناصر
تتمازج فيها إيقاعات املوسيقى املتأتية من الضرب على
الطب ــل م ــع أص ــوات الب ــارود املنبعث من فوه ــات البنادق
أو «املقاري ــن» ومن خاصيات هذا الرقص اعتماده الكبير
عل ــى ح ــركات الرجل ــن قف ــزا ودوران ــا وتثني ــا ويكتم ــل
املش ــهد بتفاعل اجلماهي ــر احمليطة بحلق ــة الراقصني
عب ــر التصفي ــق والتهلي ــل والهتاف ــات التي تزي ــد أجواء
العرض االحتفالي حماس ــة وإثارة فيزداد التنافس بني
الراقص ــن إظه ــارا للبراعة وامله ــارة عل ــى األداء احلركي
اجلس ــماني وكأنهم ــا يف حلب ــة ص ــراع ون ــزال مما يجعل

ويختل ــف األداء يف ه ــذا الف ــن احلرك ــي باخت ــاف
جن ــس الراقص فعندم ــا تكون الراقص ــة امرأة يختلف
أس ــلوب األداء ويتغي ــر املش ــهد ب ــدءا م ــن اللب ــاس الذي
ترتدي ــه الراقص ــة من األزياء التقليدي ــة املتوارثة جيال
عن جيل حيث تبرز امللية واحلزام املتدلي على اخلصر
إل ــى جان ــب مكون ــات احلل ــي م ــن فض ــة وذه ــب (حل ــق
األذن ،السالس ــل عل ــى الص ــدر ،اخللخال يف الق ــدم)...
وه ــو ما يس ــاهم يف إث ــراء إيقاع املوس ــيقى بإيقاع رديف
م ـ ــن األج ـ ــراس الصــوتيـ ـ ــة الت ــي تس ــمع مـ ـ ــن عس ـ ــيس
احلل ــي كل ـ ــما حترك ــت الراقص ــة وهك ــذا يب ــدو املش ــهد
لوحة متكامل ــة العناصر جتمع اللباس التقليدي إلى
الرقص الش ــعبي إلى الغناء الفلكلوري الذي يصاحب
أحيان ــا األداء اجلس ــدي احلرك ــي« .فالرق ــص ميك ــن
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هذا النوع من الرقص مالئما لألجس ــام الرياضية التي
تتمي ــز برش ــاقتها وخف ــة حركته ــا ومرونته ــا ويع ــد هذا
الن ــوع م ــن الرق ــص املتالزم أح ــد روافد الذاك ــرة وعنصرا
تراثي ــا فنيا تتوارثه األجيال املتعاقبة تعبيرا عن تأصل
ثقافتها وجتذر هويتها الثقافية فال تخلو مناس ــبة من
املناس ــبات االحتفالي ــة املوس ــمية أو العرضي ــة يف إحياء
له ــذه الع ــادة واالحتف ــاء بها كي تتعرف عليه ــا األجيال
احلديث ــة و تعم ــل على اس ــتمرارها و احلف ــاظ عليها.

الفضف ــاض دورا رئيس ــيا يف هذه الرقص ــة حيث تتالزم
حرك ــة األرج ــل واألق ــدام م ــع اهت ــزازات أط ــراف الث ــوب
الفضف ــاض املتدلي.
 .5الرقص االستعراضي «رقصة اخليول»
وه ــو من ــط م ــن أمن ــاط الرق ــص اجلماع ــي يع ــرف
باس ــم امل ــداوري ال ــذي ال يقتصر على العنصر البش ــري
ب ــل يش ــارك فيه احلي ــوان  /احلصان مركوب ــا من فارس
راق ــص يتحك ــم يف توجيه حرك ــة احلصان حتى تتناغم
م ــع األداء اللحني اإليقاعي املصاحب الذي يكون عادة
إيق ــاع «الس ــعداوي» ويش ــتهر ه ــذا الن ــوع م ــن الع ــروض
املش ــهدية يف املهرجان ــات التراثي ــة املوس ــمية «ال ــزردة»
الت ــي يحض ــر فيه ــا املنظمون به ــذا اللون م ــن العروض
التراثي ــة الش ــعبية الت ــي تس ــتقطب اجلماهي ــر م ــن كل
اجلهـ ـ ــات وم ــن مختـ ــلف األعمـ ـ ــار والف ـئ ــات ل ـ ــالط ــالع
عل ــى منتوج فني تراث ــي أصيل بدأ مع األج ــداد األوائل
واس ــتمر توارث ــا ب ــن األجي ــال التي لم ت ــزل رغم هيمنة
أسل ـ ـ ــوب احلي ـ ـ ــاة احل ـ ـ ــداثي مغ ـ ــرمة بإحي ــاء الذاك ــرة
التراثي ــة واالحتف ــاء بها.

 .4الرقص اجلماعي :
وميكـ ـ ــن أن نطل ـ ــق عل ـ ــى ه ـ ــذا الن ـ ــوع مـ ـ ــن الرقــص
الكرنفال ـ ــي الذي يش ــارك فيه عدد كبير من الراقصني
يف أزي ـ ـ ــاء تقلي ــدي ـ ــة موحـ ـ ــدة وأداء جمــاعـ ـ ــي منسجــم
ومتناغ ــم م ــع إيقاعات الطبل والزك ــرة وأصوات املغنني
الت ــي تأت ــي متجاوب ــة م ــع األحل ــان املبتك ــرة واملرجتل ــة
م ــن الع ــازف الذي تبق ــى له حرية التص ــرف يف اجلمل
املوس ــيقية واألمن ــاط اللحني ــة ويرتك ــز األداء احلرك ــي
الراق ــص عل ــى ح ــركات النص ــف الس ــفلي اندفاع ــا إلى
األم ــام أو تراجعا إلى اخللف أو التفافا ودورانا تتكامل
م ــع ه ــزات اخلص ــر وح ــركات القدم ــن ويلع ــب اللباس
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الت ــي يعش ــقها اجلمه ــور ويس ــتمتع به ــا ويواظ ــب على
متابعته ــا يف مختلف املناس ــبات.

 .6رقصة الزقايري:
وه ــي من ــط م ــن الرق ــص الفرج ــوي االس ــتعراضي
ال ــذي ي ــؤدى فردي ــا أو ثنائي ــا أو جماعي ــا حس ــب م ــا
تقتضيه املناس ــبة االحتفالية واإلطار املش ــهدي العام،
أما ط ــريـ ــقة أداء ه ـ ــذه الــرق ـ ــصة فتــرتـك ـ ــز علــى حــركــة
ال ــرجلـ ـ ــن ونصـ ـ ــف اجلسـ ـ ــم السفلـ ـ ــي للراق ــص الذي
ين ــاوب يف حرك ــة الرجل ــن ب ــن امل ــد واخلف ــض تزامن ــا
م ــع إط ــاق الب ــارود من بندقي ــة الصيد «مق ــرون» التي
تع ــد إح ـ ـ ــدى لـ ـ ــوازم رق ــصة الــزق ــايــري أو رق ــة الف ــرسان
حيـ ـ ــث يح ــضر الراقص يف ل ـبــاس الـفــارس الت ـق ــليدي
وم ـ ـ ــن خص ــائ ـ ـ ــص هـ ــذا اللـ ــون مـ ـ ــن ال ـ ــرق ــص طـ ــاب ــعه
الفـ ــرجوي واحلماسي ال ــذي يستقــطب اجلم ـ ــهور مــن
مخت ــلف األعمــار والف ــئات ويس ــتدرجه إل ــى أج ــواء من
التفاع ــل واإلث ــارة العالية التي تنتج عن تناغم عناصر
الفرج ــة املختلفة وتكاملها م ــن رقص حركي وتصفيق
جماهي ــري على إيق ــاع الطبل حتى أن حفلة الزقايري
تعرف لدى أهالي اجلهة برقصة «الربوخ» أي بالرقصة
احملـ ـ ـ ــققة للمتعة وألعل ـ ـ ــى درجات الت ـ ــفاعل الن ـ ــفسي
واحل ــركـ ـ ــي وه ــي مـ ـ ــن ال ــرقصــات الشـ ـع ـ ــبية الت ــراث ــية

 .7رقصة النخ :
يقتض ــي أداء املوق ــف أو راقص ــة الن ــخ جمل ــة م ــن
املواصفات اجلسدية اجلمالية كطول الشعر وجملة من
امله ــارات واالقتدارات الفني ــة والتقنيات التي تتوفر لدى
فئ ــة مح ــددة من الش ــابات الراقص ــات .ومن ش ــروط أداء
ه ــذه الرقص ــة وجود تناغم وانس ــجام ب ــن األداء احلركي
اجلس ــدي املصاحب ــة االيقاعي ــة فيك ــون لزام ــا عل ــى
الراقصة أن تكون رشيقة خفيفة اجلسم متتلك القدرة
على التناغم مع االيقاع مبختلف تكويناته ودرجاته من
البط ــيء إلى الس ــريع حتى يكون هناك جتاوب وتس ــاوق
ب ــن املس ــموع واملرئي يف مش ــهدية متكامل ــة تتحقق من
خالله ــا متع ــة الفرج ــة بالنس ــبة إل ــى املش ــاهد وارتي ــاح
الراقصة بإفراغ ش ــحنة املش ــاعر واألحاس ــيس واحلاالت
النفس ــية يف األداء احلرك ــي ال ــذي يتح ــول مبقتض ــاه
اجلس ــم إلى لغة متحركة وتغ ــدو احلركات املتناغمة مع
اإليق ــاع دواال مفعمة بال ــدالالت واملعاني رغم اقتصارها
عل ــى احلرك ــة واإلش ــارة دون اللفظ.
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رقصة الزقايري

حيث يس ــاهم الديكور واللباس التقليدي واجلمهور
وال ــراقصـ ـ ــون وال ـمــوس ـيـ ــقى يف إض ـفـ ـ ـ ــاء طاب ــع فرجوي
احتفال ــي تتناغ ــم في ــه احلرك ــة اجلس ــمية م ــع اإليق ــاع
اللحني املوسـيقي مع مكــونات الــديكـور بطابعها التراثي
الفلكل ــوري يف خل ــق فرج ــة أصيل ــة يندم ــج فيه ــا أل ــوان
الفنون من عزف وغناء ورقص وأداء مسرحي استعراضي
ضم ــن فض ــاء بانورامي متع ــدد املكون ــات والوظائف.

.8خصوصيةاالداءوتنوعالوظائفللرقصالفرجوي:
س ــواء كان الرق ــص الفلكل ــوري فردي ــا أو ثنائي ــا أو
جماعي ــا كرنفالي ــا فان ــه يع ــد تعبيرا عن مخ ــزون ثقايف
متنـ ـ ــوع تتمت ـ ــع ب ـ ــه املناطق الصحراوي ــة وحترص على
احمل ــافـ ـ ــظة علـ ـ ــيه وم ـ ــن القـ ـ ــواسم املش ــتركة بـ ـ ــن ه ــذه
األل ــوان الف ــنيـة ط ــاب ـع ـهــا املـ ـش ـهـدي وال ـف ــرج ــوي ال ــذي
يجع ــل منها فن ــا جماهيريا بامتياز تتكامل فيه الفنون
اإليقاعية واللحنية واحلركية والبصرية تكامال يعكس
خصوصية الفن الشعبي عموما وتنوع وظائفه ففضال
عن الدور الترفيهي واالحتفالي ،متثل الفنون الشعبية
االستعراضية تعبيرا صادقا عن عقلية بدوية تضامنية
وفط ــرة بريئ ــة يترجمه ــا التعبي ــر اجلس ــماني احلرك ــي
تناغما مع األداء اللحني الصوتي املصاحب الذي يبلغ
رس ــالة للمتف ــرج مفادها أن مس ــاحة الف ــرح واالحتفال
باحلي ــاة تطغ ــى عل ــى احلي ــاة البدوي ــة الصحراوية رغم
قس ــاوة املناخ والطبيعة.

الفضاء:
يختل ــف ب ــن فض ــاء صح ــراوي مفت ــوح يعي ــد إل ــى
األذهـ ـ ــان ص ــورة احل ـيـاة البــدويــة التلـقــائ ــية وفط ــرت ـهــا
وفضــاء مغلــق يحمــل اخلصــوص ــية التقليــدية ســواء يف
شكل ـ ــه ومعم ــاره أو يف محتــوياتـ ـ ــه ومؤثثاته.
الديكور:
يتكون أساسا من املرقوم التقليدي «مرقوم املرازيق»
بزخارف ــه وألوان ــه الزاهي ــة الت ــي تضف ــي عل ــى الفض ــاء
رون ـق ـ ــا أضــاف ـ ــيا ،ف ـضـ ــا عن «بيت الش ــعر» الـ ــذي يـع ـ ــد
أح ـ ــد الرموز التراثية للحي ــاة البدوية إضافة إلى جلود
اخلرف ــان واملاع ــز التي تبس ــط على أرضي ــة ركح العرض
أو تعل ــق على اجل ــدران.

 .9عناصر الفرجة في الرقص الفلكلوري :
تتكــامـ ـ ــل عن ــاص ــر الف ــرجـ ـ ــة يف ال ــرقــص الشـ ـعـ ــبي
الفلكلوري وتتعامل يف بنية مش ــهدية حركية مبهجة.
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اإلضاءة:

املوسيقى:

يح ــرص املنظم ــون عل ــى أن تكون املؤث ــرات الضوئية
حاضرة يف مختلف العروض الفلكلورية وبكيفية جيدة
سواء تعلق األمر بفضاء العرض أو فضاء الفرجة وتتم
اإلضاءة بواسطة مصابيح كاشفة.

ال ي ــكاد ع ــرض م ــن الع ــروض الفلكلورية الش ــعبية
يخل ــو من املوس ــيقى بتركيبتها اآللي ــة التقليدية التي
تتك ــون م ــن الطب ــل والزك ــرة والدربوك ــة يصاحبه ــا أداء
صوت ــي غنائ ــي ف ــردي أو ثنائ ــي أو جماع ــي تؤدي ــه ف ــرق
منتخب ــة عل ــى قاع ــدة جم ــال الص ــوت وقوت ــه ومه ــارة
األداء وس ــعة احلف ــظ لالغان ــي التراثي ــة.

اللباس:
وه ــو مكون أساس ــي من مكونات العروض الش ــعبية
الفلكلوري ــة ويتكون بالنس ــبة إلى النس ــاء م ــن احلولي
وامللي ــة واحل ــزام والبلغ ــة إضافة إلى احلل ــي التقليدي
من «خ ــال» و«سالس ــل» و«خلخ ــال» و«طواقير»..

«ميتل ــك الص ــوت بخصوصي ــة النغم ــة وبتعبي ــرات
املتراكم ــة واحمل ــددة م ــن خ ــال التقالي ــد الش ــفوية لونا
ميثل االرتسام الرمزي للمجموعة أو الفئة االجتماعية
أو للمنطقة اجلغرافية هذا النوع من التنظيم السنوي
ين ــص عل ــى إمكاني ــة إنش ــاد نص ــوص م ــن ن ــوع مرك ــب
يتماش ــى م ــع البيئ ــة وظ ــروف األداء فالبع ــد الدرام ــي
ل ــأداء يعب ــر ع ــن النفس الش ــعبي»(.)6

اجلمهور:
ي ـع ـ ــد الـح ـضــور ال ـجـمـاهـ ـ ــيري أحــد شــروط ن ـجــاح
الع ــروض الفرجوي ــة التراثي ــة فل ــواله مل ــا كان ملث ــل هذه
الفعالي ــات الثقافي ــة وج ــود أص ــا ،وم ــن خصوصي ــات
جمه ــور الفن ــون الش ــعبية أن ــه جمه ــور غي ــر متجان ــس
يتأل ــف م ــن اجلنس ــن وم ــن مختل ــف الفئ ــات العمرية
واالجتماعي ــة.

 .10موقع الرقص من الفلكلور و التراث الشعبي :

تتن ــوع احل ــركات داخل حلقة الع ــرض بني احلركات
ال ــدائ ـ ــرية وااللــتفــاف ــية وحــركـ ـ ــات الــرجــلني والــيديــن
املتزامن ــة م ــع تصفي ــق اجلمهور يف مش ــهد متناغم.

ميث ــل الرق ــص الش ــعبي أحد املظاهر احلي ــة للتراث
الش ــعبي مبختلف مكونات ــه وتعود مركزي ــة املوقع الذي
يحتل ــه ف ــن الرق ــص الفلكل ــوري إل ــى كونه فن ــا فرجويا
ركحي ــا جامع ــا ألمن ــاط فني ــة وتعبيري ــة مختلف ــة
ومتاكمل ــة جتمع الغن ــاء واحلركة اجلس ــمية التعبيرية
واإليقاع واملوسيقى وفن التصميم الركحي وهو ينطوي
عل ــى ق ــدرات وطاق ــات تعبيري ــة كبي ــرة جتع ــل الراق ــص
فنان ــا متع ــدد املواه ــب والق ــدرات الت ــي تش ــمل التعبي ــر
اجلس ــماني احلركي واحلضور الركحي التمثيلي فضال
ع ــن مه ــارة إحداث التناغ ــم بني األداء احلرك ــي واإليقاع
املوس ــيقي املصاحب.

ويت ــراوح ب ــن األداء املنفص ــل (الذك ــور فق ــط أو
اإلن ــاث فق ــط) و أحيان ــا يك ــون مختلطا بني اجلنس ــن
ويش ــترط يف الراق ــص أن يك ــون رياضي ــا وعل ــى درج ــة
عالي ــة م ــن الدراي ــة ك ــي يك ــون أداؤه احلرك ــي متناس ــقا
ومتناغم ــا م ــع األداء اللحن ــي اإليقاع ــي املصاح ــب.

وم ــا يتطلبه ذلك من حض ــور ذهني ومرونة رياضية
ويبق ــى اجلان ــب االس ــتعراضي أب ــرز س ــمات ه ــذا الف ــن
ال ــذي يؤديه الراق ــص مرفوقا ببعض العناصر التراثية
األخ ــرى كاملق ــرون واجل ــرة الت ــي متث ــل رم ــزا م ــن رم ــوز
احلي ــاة البدوي ــة ومن خ ــال متابعتنا لبع ــض العروض

احلركة:

املؤدون:
ال يـقـتـصـ ــر األداء ع ـل ـ ــى الــذك ـ ــور ف ـقـط ب ــل يش ــمل
اجلنسني.
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املس ــتحدثة الس ــتقطاب اجلمه ــور واس ــتدراجه إل ــى
التفاع ــل م ــع العرض.

الراقص ــة خ ــال مهرج ــان الصح ــراء أو أثن ــاء بع ــض
املناسبات االحتفالية الشعبية اخلاصة ،الحظنا اهتمام
الشباب من اجلنسني بهذا الفن التراثي وحرصهم على
إحيائ ــه واحلف ــاظ علي ــه وتطويره رغم اكتس ــاح الرقص
الغرب ــي احلدي ــث ل ــكل الفض ــاءات الثقافية واس ــتفادته
من توظيف التكنولوجيات احلديثة كاملؤثرات الصوتية
اإليقاعي ــة واملؤث ــرات الضوئي ــة وغيره ــا م ــن اآللي ــات

وبه ــذه املناس ــبة تثمن املجه ــودات املبذول ــة من قبل
املش ــرفني على املهرجانات الش ــعبية للتعريف بالفنون
التراثي ــة ووض ــع االس ــتراتيجيات املناس ــبة إلحيائه ــا
واحلف ــاظ عليها كمقوم من مقوم ــات الهوية الثقافية
ملجتمعنا.

الهوامش:
 .1فرحــات شــكري يوســف وبديــع يعقــوب اميــل ،معجم
الطالب ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان ص .221
 .2إبن منظور :لسان العرب ،الطبعة االولى 1410هـ1990/
م ،املجلد السابع ،مادة الرقص ،ص .42-43
 .3الســامي رشــيد ،الرقــص يف بالد املغــرب واالندلس،
احليــاة الثقلفيــة ،العــدد  ،181تونس ،مــارس،2007
ص .164
 .4الغرابــي اجليالنــي ،توظيــف التــراث الشــعبي يف
الروايــة العربيــة ،الثقافــة الشــعبية للدراســات
والبحوث والنشر ،2010 ،ص.45
 .5شــعبان فائــق ،صفحــات مــن تاريــخ فــن الرقــص يف
العالم ،دار عالء الدين ،ص .43
« .6باولو ســكارنيكيا» املوسيـ ــقى الش ـعـ ــبية واملــوسـ ـ ــيقى
الراقية ،ترجمة احمد الصمعي ،منشورات املتوسط
اليف ،تونس الطبعة االولى فيفري  ،2004ص .5

الصور:
الصور من الكاتبة.
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الغناء املوريتاني

من خالل الفنانة املعلومة بنت امليداح

أ .سعيد بوكرامي
باحث من املغرب

في املجتمع البدوي في موريتانيا ،ظلت املوسيقى واألغاني ،حتى وقت قريب ،حكرا على
فئة اجتماعية محددة ،وهي فئة الرجال على وجه اخلصوص ،الذين كانوا مغنني جوالني يلقبون
ب ( )īggâwənولكــن ،شــيئا فشــيئا ،بــدأ هــذا الوضــع يعــرف مجموعــة مــن التغييــرات.
إذ حتــول تدريجيــا معظــم املوهوبــن منهــم ،عــن دورهــم التقليــدي ،الــذي ينحصــر فــي تأليف وغناء
شــعر احلماســة بني القبائل احملاربة الشــجاعة ،إلى احتراف املوســيقى ،والغناء.
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إحدى فرق ( )īggâwənاملوسيقية املوريتانية سنة 1934

يع ــود تاري ــخ أصول املوس ــيقى املوريتانية من حيث
تركيب آالت« :التدنيت» و«آردين» و«النفارة» و«أم ازغيبة»
إل ــى أص ــول البني ــة التقليدي ــة للموس ــيقى املوريتاني ــة
الت ــي تنقس ــم إل ــى  3جوانب هي:

ال ــى األندلس ،على اخلصوص آلة التدنيت التي تعتبر
بش ــهادة املتخصص ــن وريثا ش ــرعيا آللة الع ــود العربي.
لك ــن ال ميك ــن لباح ــث يف املوس ــيقى اس ــتثناء التالق ــح
الثق ــايف وتب ــادل املع ــارف يف اجت ــاه اجلن ــوب بحيث جند
بع ــض املالم ــح للموس ــيقى اإلفريقي ــة الزجني ــة الت ــي
أث ــرت بش ــكل أو آخ ــر يف املقامات املوس ــيقية املوريتانية.

 اجانبة البيظة -اجانبة الكحلة

يف الس ــنوات األول ــى ملوريتاني ــا املس ــتقلة ،متكن ــت
بع ــض العائ ــات م ــن هؤالء املغنني م ــن احتالل مكانة
مهم ــة عل ــى الصعيد الوطن ــي وداخل هذه األس ــر التي
يعتب ــر الش ــعر واملوس ــيقى ج ــزءا ال يتج ــزأ م ــن من ــط
حياته ــا .يف ه ــذه الفت ــرة بال ــذات ب ــدأت تب ــرز بع ــض
املغني ــات احملافظ ــات عل ــى التقالي ــد املوس ــيقية وم ــن
بينه ــن املعلوم ــة بن ــت املي ــداح الت ــي أصبح ــت أيقون ــة
موس ــيقية عاملي ــة .رغ ــم الصعوب ــات االجتماعي ــة الت ــي
اعترض ــت مس ــيرتها الفني ــة.

 اجانبة لكنيديةوتتكون بدورها من  6جوانب هي :
 -اظهور

 -كر

 -فاغو

 -لبياظ

 -لكحال

 -لبتيت

وهـ ـ ــذه األسمـ ـ ــاء تتغير حس ـ ــب اجل ــوانـ ـ ــب الثالث ــة،
وميك ــن ردها الى أصول أمازيغية مثل« :آردين والتدنيت
والتامونانت والتيش ــبطن» .ويقول الكثير من الدارسني
إن املوسيقى املوريتانية تنحدر من أصول عربية أندلسية
اس ــتجلبها املوس ــيقار العربي املش ــهور زرياب ،من املشرق

تنح ــدر الفنان ــة املعلوم ــة م ــن عائل ــة أه ــل املي ــداح
املش ــهورة ،ول ــدت س ــنة  1960مبيدي ــردرا «جن ــوب غ ــرب
موريتاني ــا» تعلم ــت املوس ــيقى والغن ــاء وه ــي م ــا ت ــزال
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طفل ــة ،كم ــا أتقن ــت الع ــزف على آل ــة األردي ــن .وعندما
تس ــأل ع ــن ذكرياته ــا اخلاص ــة التي عاش ــتها تس ــتدعي
أمري ــن حاس ــمني يف تكوينه ــا الش ــخصي .كان والده ــا
املخت ــار ول ــد املي ــداح معلمه ــا األول إذ كان يتوف ــر عل ــى
ثقاف ــة موس ــيقية واس ــعة ،فباإلضاف ــة إل ــى الع ــزف كان
مولع ــا بس ــماع موس ــيقى العال ــم عل ــى أس ــطوانات أو
عل ــى الرادي ــو .كانت ثقاف ــة املعلومة متعددة موس ــيقيا
فع ــن طريق الس ــماع ما بني الس ــتينيات والس ــبعينيات
اغترفت املعلومة موسيقى العالم :املوسيقى الشرقية.
املوسيقى الكالسيكية .موسيقى البلوز األمريكية .أما
اجلانب اآلخر يف تكوينها فيتمثل يف حساسيتها صوب
م ــا يح ــدث أمامه ــا م ــن صراع ــات اجتماعية سياس ــية،
فط ــورت موقف ــا حادا صوب التفاوت ــات الطبقية .تقول
أنه ــا الحظ ــت الظل ــم املم ــارس عل ــى فئ ــة «احلراط ــن»
العبيد الذيـن يعــام ـلـون مــعام ـلــة متييز وهي ال تتوقف
عن ــد ه ــذا احل ــد ب ــل تطال ــب بوض ــع اجتماع ــي الئ ــق
للفن ــان املوريتان ــي عام ــة وللفنان ــة خاص ــة مستش ــهدة
ببعض األس ــماء التي أصابها الغنب والتهميش مقابل
عطائه ــا الفن ــي املذه ــل ،مث ــل «دميي من ــت أبا» .

صارت بنت امليداح واحدة من األصوات األكثر شعبية
من ــذ ص ــدور ألبومها «دنيا» الذي س ــجلته يف نواكش ــوط
يف ديس ــمبر  2002حت ــت اإلش ــراف الفني لكام ــل زكري،
وم ــن هن ــا بدأ العالم يتعرف عل ــى قصتها ،قصة املغنية
املتم ــردة التي كان ــت ُتر َفض أغانيها يف بالدها
ألنه ــا تس ــتحضر العالق ــات الزوجي ــة ،ووض ــع املرأة
املتدن ــي ،كم ــا تدع ــو إل ــى مكافح ــة اإلي ــدز ،والزيج ــات
املدب ــرة ،وتطال ــب بالعناي ــة الصحي ــة باألطف ــال وتدعو
أيضا إلى محو األمية وتنمية املرأة .كان غناؤها يش ــكل
خط ــرا عل ــى املؤسس ــة التقليدي ــة .فخضع ــت وصالتها
اإلش ــهارية الت ــي أجنزته ــا لصالح اليونيس ــيف للرقابة
واملن ــع .كم ــا مت تعليق خط هاتفها الش ــخصي ،ومنعت
أغانيها من البث يف وسائل اإلعالم السمعية والبصرية
الوطني ــة يف موريتاني ــا منذ ع ــام .1998
إذا كانت املعلومة قد أزعجت الطبقة احلاكمة آنئذ،
فإنه ــا باملقاب ــل حصل ــت عل ــى تقدي ــر كبي ــر م ــن ط ــرف
الش ــباب الذين أعربوا عن اعجابهم بصراحتها وصدق
مش ــاعرها وطريقته ــا يف جتدي ــد املوس ــيقى املوريتانية
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ملوس ــيقاها ،وإبداعاته ــا وله ــذا الكن ــز املوس ــيقي امللقب
بـ«إغاوي ــن» .يف ع ــام  2011أنش ــأت مؤسس ــة خاص ــة ب ــه
للدف ــاع عن ــه أحس ــن الدف ــاع.

املوازي ــة ب ــن املاض ــي واحلاضر .لكن جرأتها املوس ــيقية
دفعته ــا إل ــى الذه ــاب بعي ــدا يف التجدي ــد إذ مزج ــت ما
بني املوس ــيقى التقليدية وموس ــيقى البل ــوز األمريكي.
وبذل ــك اخترع ــت أس ــلوبها اخل ــاص .بألبومه ــا الرائ ــد
«نور» الذي س ــجلته حتت إدارة الفرنس ــي فليب تيسيي.
دخل ــت عامل ــا موس ــيقيا عل ــى حاف ــة املاض ــي واحلاض ــر.
«ن ــور» يراه ــن عل ــى موس ــيقى االنفت ــاح ،ويفت ــح آفاق ــا
مبتك ــرة ملقطوعات موس ــيقية موريتاني ــة جديدة.

تقول املعلومة عن مؤسستها« :تتوفر موريتانيا على
كنز ثقايف غني جدا ،وخاصة يف مجال املوسيقى ،حيث
يتعايش األفارقة الس ــود والعرب واألمازيغ .وموس ــيقانا
متث ــل ه ــذه الثقافات .هذه املوس ــيقى األصيل ــة ،املوروثة
ع ــن األج ــداد ،بدأت تختفي بس ــبب العوملة.هناك قنوات
تلفزيوني ــة تس ــتورد أمناط ــا ثقافي ــة بعي ــدة عم ــا لدينا.
وه ــدف مؤسس ــتي أن جتمع وحتاف ــظ على اخلصائص
املوس ــيقية جميعها التي متث ــل الثراء والتن ــوع لتراثنا.
نح ــن بص ــدد إنش ــاء بن ــك كبي ــر للص ــورة والص ــوت عب ــر
أنح ــاء موريتاني ــا .كم ــا ته ــدف املؤسس ــة إل ــى تس ــليط
الض ــوء عل ــى املوس ــيقى والترويج لها عب ــر العالم».

بع ــد س ــنوات طويلة من النف ــي تعد الي ــوم املعلومة
بن ــت املي ــداح ش ــخصية غي ــر عادي ــة يف موريتاني ــا .يف
ع ــام  2007انضم ــت ملجل ــس البرمل ــان ،لتت ــوج التزامه ــا
السياس ــي الق ــوي ولتواص ــل نضالها من أج ــل العدالة
االجتماعي ــة محافظة عل ــى نهجها الفني اجلامع بني
الت ــراث واحلداث ــة ال ــذي جع ــل منه ــا جنم ــة الغن ــاءيف
مطل ــع التس ــعينيات .ورغ ــم االحتجاج ــات واصلت بال
ه ــوادة فنه ــا متجاهلة اإلدان ــة ومتحدية بقدرة عجيبة
اإلكراه ــات جميعه ــا ،الت ــي تع ــد يف املجتم ــع املوريتاني
جس ــيمة وخطي ــرة .وأخي ــرا كان قط ــاف املعلوم ــة عل ــى
ق ــدر عزمه ــا وس ــخائها ،فج ــاء مكل ــا بث ــاث ألبوم ــات
غن ــائية ذات مــواص ــفات ع ـ ــال ـمـية هــي :صـح ــراء وجــنة
( ،)1999ودني ـ ـ ــا ( ،)2003ونـ ـ ــور (.)2007

الغن ــاء واملوس ــيقى عند املعلومة بن ــت امليداح صنوا
احلري ــة ووس ــيلة لتحقيقه ــا عب ــر التأكي ــد عل ــى أن
الف ــن ميك ــن أن يغير ش ــيئا م ــا يف املجتم ــع التقليدي.
طموحه ــا الفني جتس ــد ه ــذا العام يف ألبومه ــا العاملي
«ي ــا حبيب ــي»  2015ال ــذي لق ــي انتش ــارا كبي ــرا وميك ــن
تتب ــع ع ــدد مس ــتمعيه ومش ــاهديه الهائ ــل عبر وس ــائل
التواص ــل االجتماعي ،لنكتش ــف كيف اس ــتطاعت هذه
الفنان ــة أن تنبع ــث كالفني ــق م ــن رماد مجتمع أبيس ــي
حاول بش ــتى الوسائل إس ــكات صوتها املرتعش بصالبة
واملترس ــب بثبات يف وجدان املوريتانيني والعالم بأسره.
ص ــوت ال محي ــد عن ــه مبجرد اإلصغ ــاء إلي ــه واالنفتاح
علـ ـ ــى ذوق ــه الفنـ ـ ــي وجت ــديــده للمق ــامـ ـ ــات التقليدية
للموس ــيقى احلس ــانية واإلفريقية.

بع ــد ه ــذه الس ــنوات كله ــا م ــن النض ــال السياس ــي،
تع ــود املعلوم ــة إل ــى مادته ــا املوس ــيقية الت ــي تتحك ــم
فيه ــا وتش ــكلها وف ــق تصواراته ــا الرائ ــدة .فج ــاء «كن ــو»
راب ــع ألب ــوم دول ــي جس ــدت في ــه إلهامه ــا وجتديده ــا
املوس ــيقي .اس ــتغرق إع ــداده ث ــاث س ــنوات .وم ــذاك
اعتزم ــت املعلوم ــة أن تترك السياس ــة وتخصص وقتها

الصور:
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د .علي صالح النجاده
أستاذ مشارك بقسم التصميم الداخلي  -كلية التربية األساسية ،الكويت

«الســدو» كلمــة تســتخدم عنــد ســكان باديــة الكويــت وعــدد مــن دول اخلليــج العربــي كمصطلــح ذي ثالثــة معانــي
مرتبطــة بحياكــة النســيج التقليــدي للســدو .حيــث تطلــق بنــات القبائــل (نســاء أهــل الباديــة) فــي الكويــت كلمــة الســدو
على عملية حياكة السدو ( ،)Sadu Weavingوعلى اسم نول حياكة السدو التقليدي(،)Sadu Loom
وعلــى منتجــات الســدو اخلــام ( )Sadu Textilesالتــى تصنــع منهــا بيــوت الشــعر والبســط والــزل ومــا إلــى ذلــك.
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يقص ــد بكلمة الس ــدو يف اللغة العربي ــة اإلمتداد أو
اإلتس ــاع يف م ــد الش ــيء ،فق ــد ذك ــر اجلوه ــري يف كت ــاب
الصح ــاح ( ،1990الطبع ــة الرابعة) س ــدت الناقة (أنثى
اإلب ــل) أي مش ــت وم ــدت ذراعاه ــا لألم ــام باتس ــاع أو
بخطوات واس ــعة .كذلك فقد ذكر ابن منظور ()2003
يف كتاب ــه لس ــان الع ــرب أن الس ــدو يعن ــي م ــد الي ــد نحو
الش ــيء ،فاإلب ــل تس ــدو يف مش ــيها مب ــد أذرعه ــا باتس ــاع
وطرحه ــا يف لني لألمام ،والصبية يس ــدون مبد أذرعهم
بأقص ــى م ــا ميكنه ــم عن ــد لعبه ــم ورميهم باجل ــوز .أما
كلمة الس ــداة ( )Warpفهي من مصطلحات النس ــيج
وتعن ــى اخليوط املمتدة على طول القطعة املنس ــوجة،
وه ــي خ ــاف اللحم ــة ( )Weftأو اخلي ــوط املمت ــدة
بع ــرض القطعة املنس ــوجة (نص ــر والزغب ــي.)1993 ،

علي ــه «بي ــوت الش ــعر» .كذل ــك ،اس ــتخدم ذل ــك النس ــيج
كقاطع لفصل حرم النس ــاء عن ربعة أومضيف الرجال
يف بيت الش ــعر ( .)Al-Sabah, 2006أيضا ،استخدمت هذه
احلرف ــة حلياكة مختل ــف أنواع البس ــط والزل.
(السجاد) لفرش األرض وأقمشة التنجيد ملفروشات
بيت الش ــعر من مراتب ووسائد .كذلك ،استخدم السدو
كقم ــاش مت ــن لصن ــع أمتع ــة تخزي ــن الطع ــام وحف ــظ
املالب ــس ونق ــل احلاجي ــات اخلاصة باألس ــرة البدوية يف
حله ــا وعن ــد ترحاله ــا م ــن موقع آلخ ــر ،وإلنت ــاج الكثير
م ــن حلي ــات الزين ــة لتجميل اخلي ــول واجلم ــال وبيوت
الش ــعر وبن ــاء اله ــوادج وغي ــر ذل ــك .كل تلك املنس ــوجات
الت ــي اس ــتعملت يف تصمي ــم وبن ــاء بيت الش ــعر البدوي
وس ــاهمت يف إث ــراء التصمي ــم الداخل ــي له ــذا البي ــت
الصح ــراوي املتنقل كانت تنفذ على آلة بس ــيطة مثبتة
بأربع ــة أوتاد عل ــى أرض الصحراء الرملية بش ــكل أفقي
تس ــمى «نول الس ــدو» (النج ــاده.)1998 ،

وعلي ــه ميك ــن القول ب ــأن أهل البادية قد اس ــتعملوا
كلم ــة الس ــدو مب ــا تش ــمله م ــن معان ــي متنوع ــة ولك ــن
محددة وواضحة على عملية حياكة السدو ألن املشتغلة
بها تنسج بامتداد لألمام ،حيث أنه مع استمرار عملية
النسج يزيد طول قطعة النسيج ،وهذا مما يؤكد معنى
االتس ــاع لألم ــام الذي ذك ــر عند كل من اجلوه ــري وابن
منظور .أما اس ــتخدام كلمة الس ــدو لتعريف آلة حياكة
الس ــدو أو نوله ــا فه ــي كلم ــة تعري ــف وصفي ــة مرتب ــط
بتصمي ــم الن ــول .ميك ــن تعريف نول الس ــدو التقليدي
على أنه آلة نس ــيج بس ــيطة وبدائية تط ــرح وتثبت على
األرض بإمت ــداد أفق ــي ( )Horizontal Loomيقصر
أويزي ــد حس ــب احلاجة .ه ــذه املرون ــة يف حتديد الطول
املطل ــوب للن ــول ،واملتأث ــرة يف الغال ــب بط ــول القطع ــة
امل ــراد أو املطل ــوب نس ــجها ،يجع ــل م ــن ن ــول الس ــدو آلة
عملي ــة يف وظيفته ــا وإقتصاديةيف مكوناته ــا وال حاجة
الس ــتبدالها كلما دعت الضرورة لتغيي ــر طول أو عرض
القطع املراد نس ــجها.

م ــع تب ــدل احل ــال وانتق ــال أغل ــب س ــكان البادي ــة يف
الكوي ــت للعي ــش يف امل ــدن والضواح ــي يف بي ــوت طيني ــة
قدمية أوخرسانية حديثة ،واستعمالهم ألنواع مختلفة
م ــن األث ــاث احلدي ــث ،واجت ــاه أغل ــب نس ــاء أه ــل البادية
احلديث ــات يف الس ــن للتعل ــم والتوظ ــف يف مج ــاالت
العمل املختلفة يف البالد ،فقد انحسرت ممارسة حرفة
الس ــدو إل ــى حدوده ــا الدني ــا وأصبح ــت ه ــذه احلرف ــة
مهددة بال ــزوال.
يف عام 1979م تأس ــس مشروع وطني طموح وجريء
للمحافظ ــة عل ــى حرف ــة ومنتج ــات الس ــدو ،ومب ــرور
األي ــام تط ــور ه ــذا املش ــروع وازده ــر حتت رعاية ورئاس ــة
م ــن الش ــيخة ألط ــاف س ــالم العل ــي الصب ــاح ،الرئيس ــة
الفخري ــة احلالي ــة ،لهذا املش ــروع الوطن ــي املتميز .ويف
ع ــام 1991م ط ــور هذا املش ــروع ليصبح اس ــمه «اجلمعية
التعاوني ــة احلرفية للس ــدو».

تع ــد حرف ــة الس ــدو من أهم وأش ــهر احل ــرف اليدوية
التقليدية التي كانت متارس ــها إلى وقت قريب الغالبية
م ــن بن ــات القبائل ذوات األصول البدوية يف الكويت بكل
براع ــة وإتق ــان (الصب ــاح .)2000 ،اس ــتخدمت النس ــاء ه ــذه
احلرف ــة لتوفيراحتياجاته ــن األس ــرية الضروري ــة م ــن
نسيج السدو إلنشاء مساكنهن الصحراوية أو ما يطلق

«يعمل بيت السدو ،بيت النسيج التقليدي يف الكويت
م ــن أجل احلفاظ على تراث املنس ــوجات الغني واملتنوع
يف الكوي ــت :البدوي واحلض ــري ،وتوثيقه والتعريف به.
كما يس ــعى لالحتفال بقيم املاض ــي اجلميل من تفاني
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 .4اس ـت ـعـ ـ ـ ــراض مـ ـ ــراحـ ـ ـ ــل اخـ ـ ـت ـ ـ ــراع وت ـ ـط ـ ــويـ ـ ـ ــر ن ــول
الس ـ ــدو الــرأسي.

يف العط ــاء وهم ــة وإبداع يف العمل ،ناس ــجا بذلك رابطا
وهوي ــة ثقافي ــة ألجي ــال احلاضر واملس ــتقبل» .م ــن أهم
أه ــداف ه ــذه اجلمعية ما يلي:

 .5اس ـت ـعـ ـ ـ ــراض ال ــوصـ ـ ــف التف ـص ـ ــيلي ألجـ ـ ــزاء ن ـ ـ ــول
الس ــدو الرأس ــي.

 .1احلف ــاظ على تراث احلياكة والنس ــيج التقليدي يف
الكويت وتوثيق ــه لألجيال القادمة.

 .6شرح طريقة استعمال نول السدو الرأسي.

 .2تعزي ــز تقالي ــد وقيم العمل الي ــدوي ومعاني اإلبداع
واالبتكار.

 .7إس ــتعراض األن ــوال اجلدي ــدة التي صمم ــت ونفذت
بعد نول الس ــدو الرأس ــي.

 .3تق ــدمي البرام ــج التعليمي ــة وورش العم ــل اخلاص ــة
باحلياكة والنس ــيج.

مشكلة البحث واألصل يف فكرته:
يعـ ـ ــتبر ن ـ ـ ــول السـ ـ ـ ــدو األرض ــي (األفقـ ــي) هوالنول
التقليدي الذي عملت والزالت تعمل عليهالعديد من
ناس ــجات الس ــدو التقليديات .هذا النول عادة ما يثبت
مباش ــرة عل ــى األرض الرملي ــة م ــن خ ــال أربع ــة أوت ــاد
ت ــدق يف األرض وجتلــس الناسجــة املتمــرسة أواملبتدئـ ــة
علــى الســواء عل ــى األرض أم ــام ــه لس ــاع ـ ــات ط ـ ــويـلة كل
ي ــوم لتم ــارس عملي ــة النس ــيج .ه ــذا اجلل ــوس اليوم ــي
والـ ـ ــدوري الطويـ ـ ــل مـ ــرهق ومــؤلـ ـ ــم لقدم ــي الناسج ــة
وســاق ـيـ ـهــا ورك ـب ـت ـيـ ـهــا وفـخــذيـه ــا وعـجـزهـ ــا وظه ــره ــا
وأكتافه ــا ورقبته ــا .غالب ــا ما حتدث تل ــك اآلالم املتعبة
للناسجة بس ــبب جلوسها لساعات طويلة على األرض
ورجاله ــا مثنيت ــان للداخ ــل مم ــا يتس ــبب يف الضغ ــط
عل ــى أعص ــاب الرجل ــن وحب ــس ال ــدورة الدموي ــة ع ــن
الس ــاقني والقدمني .أما بالنس ــبة آلالم العجز والظهر
والكتف ــن والرقب ــة فمرده ــا النحن ــاء الناس ــجة لألمام
باجت ــاه الن ــول ملتابعة عملية النس ــج مما يش ــكل جهدا
بدني ــا يتزايد مع طول مدة اجللوس للنس ــج ويتعاظم
م ــع اس ــتمرار وق ــوع النص ــف العلوي من اجلس ــم حتت
وط ــأة اجلاذبي ــة األرضي ــة التي تش ــد اجلس ــم لألس ــفل
والناس ــجة حتاول رفع جس ــمها لألعل ــى ملتابعة عملية
النسي ـ ـ ــج .لهـ ـ ــذه األس ــباب وألسب ــاب أخـ ـ ــري ف ــرديـ ــة أو
شخص ــية تتف ــاوت م ــن ن ــاس ـجــة ألخ ــرى حس ــب بن ـي ـتـ ـهــا
اجلس ــدية ومرون ــة عضالته ــا وقدرته ــا عل ــى حتم ــل
اإلجه ــادات البدني ــة باإلضاف ــة إل ــى الظروف املعيش ــية
املختلف ــة ل ــكل منه ــن ،فق ــد عزف ــن ع ــن االس ــتمرار يف
حيــاك ــة الـ ـسـ ـ ــدو.

 .4جته ـ ـ ــيز أرشـ ـ ــيف خـ ــاص ب ــالتـ ــصامـ ـ ــيم والنـ ـق ـ ــوش
التقليدي ــة للباحث ــن والفنان ــن.
 .5تـ ــوفـ ـ ــير اإلطـ ـ ـ ــار امل ــريــح واحلض ـ ـ ـ ــاري ل ـلـ ـ ــزائـ ـ ـ ــري ــن
للتع ــرف واالست ـمـ ـ ــتاع ب ــالت ــراث الف ـنـ ــي الك ــويـ ــتي
وتقدي ــره (اجلمعي ــة التعاوني ــة احلرفي ــة للس ــدو،
2015/10/4م).
ونظ ــرا لكون هذا املش ــروع احلريف الوطني الهام قد
ق ــام عل ــى أه ــداف س ــامية وعدي ــدة منها تطوي ــر حرفة
الس ــدوالتقليدية وتنمي ــة اإلنت ــاج الي ــدوي فيه ــا ،فمن
هذا املنطلق وللمس ــاهمة يف تش ــجيع األجيال الناشئة
م ـ ــن نــاس ـج ـ ــات الســدو الشــابــات عـ ــلى الع ـمــل يف هــذه
احلرفة التقليدية والصناعة التراثية بش ــكل يتناس ــب
م ــع التط ــورات احلالي ــة توجه ــت العدي ــد م ــن اجله ــود
واخلب ــرات لتطوي ــر نول الس ــدو التقليدي.
األهداف:
ته ــدف ه ــذه الورق ــة البحثية الس ــتعراض األس ــس
النظري ــة والعملية والفلس ــفة التي بني على أساس ــها
تط ــور أنوال الس ــدو من ــذ بداية التس ــعينات من القرن
املاض ــي وحت ــى نهاي ــة الع ــام 2014م وذل ــك م ــن خ ــال
م ــا يلي:
 .1حتديد مشكلة البحث واألصل يف فكرته.
 .2دراسة أنوال السدوالسابقة.
 .3تبي ــان األس ــس النظري ــة والعملي ــة لتصمي ــم ن ــول
الس ــدو الرأس ــي.
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الشكل ( :)1نول السدو األرضي التقليدي

كذل ــك ،فإن ــه بع ــد انتق ــال الناس ــجات املتمرس ــات
واملبتدئات للس ــكن يف مساكن حديثة بأرضيات مكسوة
مبواد صلبة كبالط املوزاييك أو الرخام أوالس ــيراميك
أوغيرها ،وغرف محكومة األحجام بدال من السكن يف
بيوت الشعر التقليدية التي عادة ما تنصب على رمال
الصح ــراء حي ــث ميت ــد الفضاء أمامها وخلفها بش ــكل
كبي ــر ،فق ــد ظه ــرت احلاجة ألن ــوال تكون أكث ــر مالئمة
للظ ــروف املعيش ــية اجلدي ــدة وأكثر عملية وأصـ ـ ــغر يف
احلـ ـ ــجم لتتــناسـ ـ ــب مع صغر مساحات بيوت الغالبية
العظمى منهن .من هنا جاءت الفكرة العملية لتطوير
«تصمي ــم وبناء» نول الس ــدو األرضي األفقي التقليدي
بش ــكل عملي ملساعدة ناس ــجات السدو يف التغلب على
مش ــاكلهن اجلس ــمانية (البدنية) وحتدياته ــن املكانية
ملمارس ــة حرفته ــن اليدوي ــة احملبب ــة والهام ــة لديه ــن
بأقص ــى م ــدى من الراح ــة وأدنى مس ــتوى من اجلهد.

 .1دراسة أنوال السدوالسابقة:
الن ــول ه ــو اآلل ــة اليدوي ــة املس ــتخدمة يف عملي ــة
النس ــج .يت ــم م ــن خ ــال الن ــول تثبي ــت خيوط النس ــيج
الطولي ــة (الس ــداة) للتش ــابك م ــع خي ــوط النس ــيج
العرضي ــة (اللحم ــة) للتماس ــك مع ــا وتكوي ــن قطع ــة
النس ــيج املطلوب ــة .للتدرج يف التع ــرف على أن ــواع أنوال
النس ــيج الي ــدوي التي صممت خصيصا لنس ــج الس ــدو
نذك ــر م ــا يأتي:
 .1 .1اجليـــل األول :نـــول الســـدو األرضي األفقي
( ا لتقليد ي ) :
لع ــل أقدم نول نس ــيج أرض ــي أفقي ع ــرف يف التاريخ
يرجع إلى عام  1900قبل امليالد يف عهد امللك سنوسرت
الثان ــي م ــن األس ــرة املصري ــة الثانية عش ــر التي حكمت
مصر القدمية ( ،)Held, 1978, 2nd edلكنه لم يكن لنسج
الس ــدو وإمن ــا اس ــتخدم حلياك ــة املنس ــوجات القطني ــة
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الشكل ( :)2نول السدواألرضي املعدني مطروح على أرضية من بالط املوزاييك ،وبجانبه حفر يف األرضية البالط
ناجتة عن تثبيت أوتاد نول السدو التقليدي

مرتفعت ــان نس ــبيا لتثبت فوقهم ــا عصاة (الني ــرة) التي
متت ــد بع ــرض الن ــول وحتم ــل خي ــوط الس ــداة الفردي ــة
لترفعها نحو  10سنتمترات عن مستوى خيوط السداة
الزوجي ــة .يتكون بني خيوط الس ــداة الفردية والزوجية
ف ــراغ مثل ــث الش ــكل يس ــمى «النف ــس» ال ــذي مت ــر م ــن
خالل ــه خي ــوط «اللحم ــة» التي تكون ملتف ــة حول عصا
إس ــطوانية أخرى تس ــمي «امليش ــع» .ترفع خيوط السداة
الفردي ــة ث ــم اخلي ــوط الزوجي ــة بالتن ــاوب لتم ــر م ــن
خ ــال الف ــراغ املش ــكل بينهم ــا خيوط اللحم ــة امللفوفة
على امليش ــع ،ث ــم يحكم رص خي ــوط اللحمة من خالل
ضربها بقطعةخش ــبية بعرض 10-8س ــم وبطول 80سم
تقريب ــا تس ــمى «املنش ــزة» ث ــم تش ــد خي ــوط الس ــداة مرة
ثاني ــة م ــن خ ــال س ــحبها بواس ــطة «ق ــرن غ ــزال» .ه ــذا
الن ــول غالب ــا ما تنس ــج عليه قطع س ــدو بع ــرض مقداره
 70 - 60س ــم وبط ــول أقل ــه مت ــر واح ــد وأقص ــاه نحو 25
مت ــرا .ينص ــب نول الس ــدو التقليدي يف الصح ــراء أمام
ربعة النس ــاء يف بيت الش ــعر لتمارس عليه املرأة البدوية
حرفته ــا وتنس ــج م ــا حتت ــاج إلي ــه لبن ــاء بي ــت الش ــعر أو
تصني ــع أي م ــن مفروش ــاته وقطع تزيينه املنس ــوجة.

والكتانية .أما أقدم رسمه لنول سدو تقليدي فرمبا تكون
تلك التي مت تبيان تفاصيلها بالرس ــم اليدوي بواسطة
املبعوث البريطاني لدولة الكويت السيد هارولد ريتشار
دكس ــون يف كتاب ــه التوثيق ــي املكتوب باللغ ــة اإلجنليزية
حت ــت عن ــوان « »The Arab of the Desertأو«ع ــرب
الصح ــراء» ( .)Dickson, 1959, 2nd edكذل ــك ش ــرح الن ــول
ووثق ــت أج ــزاؤه م ــرة أخرى من قبل الس ــيدة رونا كراينت
يف كتابها املترجم للعربية بواسطة السيدة عزة محمد
ك ــرارة حتت عن ــوان «الس ــدو :األس ــاليب الفنية للحياكة
البدوي ــة» (كراي ــن .)1989 ،ه ــذا وق ــد مت يف هذا البحث عمل
رس ــمة توضيحي ــة مفصل ــة (الش ــكل  )1لكاف ــة تفاصيل
ن ــول الس ــدو األرضي التقليدي حي ــث أضيف فيها على
ما ورد يف الرس ــمتني التوضحيتني الس ــابقتي الذكر.
يت ـكـون نــول الس ــدو األف ـقــي األرضـي (الشكل  )1من
غصن خش ــبي أوقضيب معدني ميد عرضيا يف مقدمة
(ق ــاع) الن ــول أو مط ــواه األمامي وقطعة أخرى مش ــابهة
يف مؤخ ــرة (رأس) أو املط ــوى اخللف ــي للنول .تش ــد كلتا
القطعت ــان عل ــى أوت ــاد خش ــبية أوحديدي ــة مثبت ــة يف
األرض وميت ــد بينهم ــا طولي ــا خيوط صوفي ــة وقطنية
ملون ــة تس ــمى «خي ــوط الس ــداة» .عل ــى بع ــد ذراع أوأكث ــر
يوضع على جانبي النول حجران أوطابوقتان (مركبان)

م ــن ممي ــزات ه ــذا النول أنه س ــهل النص ــب والطوي
حيث ميكن لناسجة واحدة أن تثبته على األرض للنسج
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علي ــه ،ومت ــى ما دعت احلاجة لرفع ــه فإنه بإمكانها رفع
أوتاده عن األرض ولفه ونقله للعمل عليه يف مكان آخر
بس ــبب كث ــرة الترحال والتنقل يف حياة أه ــل البادية .إال
أن م ــن عي ــوب ه ــذا الن ــول أن ــه يتطل ــب س ــاعات طويل ــة
م ــن العم ــل جلوس ــا عل ــى األرض مم ــا يتس ــبب ب ــاآلالم
الكثيرة يف قدمي الناسجة وساقيها وفخذيها وعجزها
وظهره ــا وأكتافه ــا ورقبته ــا ،إم ــا الحتباس جري ــان الدم
يف األط ــراف الس ــفلى من اجلس ــم ،أوبس ــبب ط ــول فترة
الضغط على أعصاب الرجلني ،أوبس ــبب اإلنهاك الذي
يصي ــب عض ــات اجلس ــم نتيج ــة جلل ــوس الناس ــجة
بانحن ــاء جت ــاه ن ــول الس ــدو واحملاولة املس ــتمرة من قبل
جس ــم الناسجة ملقاومة أثر قوة اجلاذبية األرضية التي
جت ــذب جس ــمها جت ــاه األرض .كذل ــك يع ــاب عل ــى ه ــذا
النول خاصة عند مده ملس ــافة طويلة حاجته ألكثر من
ناس ــجة مل ــد خي ــوط الس ــداة علي ــه .ففي الغال ــب حتتاج
ه ــذه العملي ــة لناس ــجة عن ــد مقدم ــة الن ــول (الق ــاع)
وأخ ــرى ع ــن مؤخ ــرة الن ــول (ال ــرأس) ،وثالث ــة أو طفل ــة
حتم ــل لف ــة خي ــوط الص ــوف الت ــي تؤخذ منه ــا خيوط
السداة ذهابا وإيابا بني الناسجتني اجلالستني بني قاع
الن ــول ورأس ــه لتس ــهل عليهم ــا «تس ــدية الن ــول» وإعداده
لعملية النسج.

أربع ــة قوائ ــم طول كل واحد منها  25س ــم يوضع واحد
منه ــا يف كل زاوي ــة من زوايا البرواز احلديدي لتؤدي يف
مجمله ــا نف ــس وظيفة أوتاد الن ــول التقليدي األرضي
دون احلاج ــة لنفس حي ــز الفراغ أو لتثبيت أوتاد النول
يف البالط (الش ــكل .)2
يتميز هذا النول عن س ــابقه م ــن اجليل األول بعدم
حاجت ــه للتثبي ــت بأوتاد عل ــى األرض .كذل ــك فهوميتاز
بخفت ــه وس ــهولة نقل ــه م ــن م ــكان آلخ ــر دون احلاج ــة
لرف ــع قطع ــة النس ــيج م ــن عليه .أم ــا أه ــم عيوبه فمنها
اس ــتمرار اآلث ــار الس ــلبية عل ــى جس ــم الناس ــجة نتيجة
جلوس ــها على األرض للنسج لفترات طويلة وهي نفس
النتائج الس ــلبية التي مت اس ــتعراض أهمه ــا عند تناول
نول الس ــدوالتقليدي املذكور سالفا بالشرح .كذلك فإن
أقص ــى طول لقطعة الس ــدو املنس ــوجة على ه ــذا النول
مترتب ــط بط ــول البرواز املعدني للنول نفس ــه ما لم يتم
التغيي ــر يف طريق ــة تس ــدية النول وه ــذا أمر ليس محل
الش ــرح هنا.
 .3 .1اجليـــل الثالـــث :نـــول ريف (نول الســـدو
الرأســـي للمهنـــدس األمريكي الســـيد ريف):
نتيجة لتعب وش ــكاية معظم الناس ــجات الصغيرات
يف الس ــن والغير متمرس ــات على النس ــج من اس ــتخدام
نول الس ــدو التقليدي والن ــول املعدني املطور ،باإلضافة
إل ــى وج ــود الناس ــجات األجنبي ــات الراغب ــات يف التدرب
عل ــى طريق ــة نس ــج الس ــدو ،فق ــد اقترح ــت الش ــيخة
ألط ــاف الصب ــاح عل ــى مهن ــدس أمريك ــي يدعى الس ــيد
ري ــف التفكي ــر يف تصمي ــم ن ــول حلياك ــة الس ــدوميكن
العمل عليه يف وضع رأسي .قام املهندس ريف بتصميم
وتنفي ــذ ن ــول الس ــدو الرأس ــي األول (الش ــكل.)3

آخ ــرا ولي ــس أخيرا ،فإن نصب هذا النول يف البيوت
احلديث ــة املبلط ــة األراضي ببالط املوزايي ــك أو الرخام
أو الس ــيراميك ونحوها يضر بالكسوات األرضية ضررا
بالغا نتيجة قيام الناس ــجات يف تثبيت أوتاده بدقها يف
أرضية املنزل.
 .2 .1اجليـــل الثاني :نول الســـدو األفقي األرضي
املعدني:
نظرا النتقال معظم الناس ــجات من س ــكان البادية
الكويتي ــة للعي ــش يف املدن،والس ــكن يف من ــازل حديث ــة
ذات أرضي ــات مغط ــاة بالب ــاط فقد أصبح م ــن املتعذر
عليه ــن اس ــتعمال نف ــس الن ــول التقليدي.ل ــذا ،مت من
خالل اجلمعية التعاونية احلرفية للسدوتصميم نول
معدني من أنابيب احلديد اإلس ــطوانية امللحومة على
ش ــكل برواز معدني بعرض  60س ــم وبطول 150س ــم له

يتمي ــز هذا النول باختالفه عن النولني الس ــابقني
يف التصمي ــم وطريق ــة العم ــل حي ــث ج ــاء بناؤه رأس ــيا
ب ــدال م ــن أن يك ــون أفقي ــا مثلهم ــا ،مم ــا جعل ــه يأخ ــذ
حي ــزا مكاني ــا أصغ ــر م ــن س ــابقيه .كذل ــك فق ــد بن ــي
جس ــم النول من اخلش ــب وجعلت له مفاصل متحركة
للتمك ــن من ش ــد خي ــوط الس ــداة حس ــب احلاجة عند
النس ــج ،إال أن ه ــذا الن ــول وبع ــد جتربت ــه وج ــد غي ــر
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الشكل ( :)3أول جتربة لصنع نول السدومن تصميم املهندس
األمريكي السيد ريف

الشكل ( :)4صور من الزاوية األمامية اليمني لنول السدوالرأسي

متماس ــك وغير ثابت على األرض بش ــكل عملي ميكن
الناس ــجات م ــن العمل علي ــه .باإلضافة إل ــى ذلك ،فإن
الناس ــجات ل ــم يستس ــغن العم ــل علي ــه لكون ــه غريب ــا
عليهن يف طريقتي التسدية والنسج وال ميكنهن نسج
قط ــع س ــدو طويل ــة عليه .كذل ــك احتاجت الناس ــجات
للعمل على هذا النول للجلوس على كراسي منفصلة
لالرتف ــاع على س ــطح األرض باملقدار الذي يس ــاعدهن
يف الوص ــول إل ــى ني ــرة النول.

البح ــث يف إمكاني ــات تطوي ــر ن ــول الس ــدو .مت يف ذل ــك
اللق ــاء اس ــتعراض م ــا قامت به اجلمعي ــة من جهود يف
س ــبيل تطوي ــر آل ــة نس ــج الس ــدو .كذلك مت ع ــرض نول
الس ــدو الرأس ــي األول للمهندس ري ــف مع تبيان فكرته
وأه ــم املآخ ــذ علي ــه ،وأبدي ــت احلاج ــة لتصمي ــم ن ــول
رأس ــي جدي ــد يلب ــي احتياجات الناس ــجات املتمرس ــات
واملبتدئ ــات عل ــى أن يتم تاليف كاف ــة املآخذ التي ظهرت
يف ن ــول ري ــف .مت العم ــل عل ــى الن ــول الرأس ــي (اجلي ــل
الراب ــع) مل ــدة قارب ــت الثالث ــة أش ــهر ،وبعده ــا مت إنت ــاج
النم ــوذج األول م ــن ن ــول الس ــدو الرأس ــي (الش ــكل .)4
زود ه ــذا الن ــول بجه ــاز للتس ــدية ومقع ــد ثابت متصل
بقاعدة النول جللوس الناس ــجات عليه ومخزن صغير
أس ــفل مقع ــد اجلل ــوس لتخزي ــن اخلام ــات واألدوات
املس ــتخدمة للنس ــج على النول .مت يف هذا النول تاليف
العدي ــد م ــن مش ــاكل وعي ــوب األن ــوال الس ــابقة وس ــوف
يت ــم تن ــاول كل ذل ــك بالتفصيل فيم ــا بعد.

 .4 .1اجليل الرابع :نول السدو الرأسي:
مت يف ع ــام 1997م اللق ــاء ب ــن الش ــيخة ألط ــاف
الصب ــاح ومصمم نول الس ــدو الرأس ــي (اجلي ــل الرابع)
الدكتور علي صالح النجاده ،األس ــتاذ املش ــارك يف قسم
التصمي ــم الداخلي يف كلية التربية األساس ــية التابعة
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومستشار
النس ــيج يف اجلمعية التعاونية احلرفية للس ــدو خالل
الفت ــرة م ــن يناي ــر 1998م وحت ــى يوني ــو 2015م ،به ــدف
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الشكل ( :)5تثبيت نول السدواملعدني بجلوس الناسجة على مسند(مخدة) توضع على االمتداد املعدني األمامي للنول أو
على اجلزء املنسوج منه

مراحـــل اختـــراع نـــول السدوالرأســـي (اجليل
الرابع):

 .3وضـــع األســـس العلميـــة والعمليـــة والفلســـفية
لتصميـــم نول الســـدو الرأســـي:

قب ــل وض ــع اللمس ــات األخي ــرة لتصمي ــم وتنفي ــذ
النموذج األول من نول الس ــدو الرأس ــي فقد مرت عملية
اختراع ــه يف مراح ــل عدي ــدة موجزه ــا فيم ــا يلي:

كمحصل ــة نهائي ــة لدراس ــة أن ــوال الس ــدو الس ــابقة
ومقابالت ناس ــجات السدو املتمرسات ،فقد مت الوصول
إلى ثالثة نتائج مهمة كونت مبجملها األسس العلمية
والعملية والفلسفية لتصميم نول السدو الرأسي وهي
على النح ــو اآلتي:

 .1مرحلة دراسة األنوال السابقة:

مت عمل دراس ــة مس ــتفيضة ألج ــزاء وتراكيب وطرق
اس ــتعمال أنوال السدوالثالثة السابقة وذلك من خالل
معاين ــة تل ــك األن ــوال على الطبيع ــة وأخ ــذ العديد من
الص ــور الفوتوغرافي ــة لتل ــك األن ــوال من جوان ــب وزوايا
متعددة لدراس ــتها ودراس ــة طريقة وآلي ــة العمل عليها.

 تدن ــي مس ــتوى راح ــة الناس ــجات البدني ــة .لوحظ أنأن ــوال السدوالس ــابقة كان ــت غير مريح ــة بدنيا ،بل
وحت ــى أن الن ــول األرض ــي بتصميميه املختلفني يف
اجليل ــن األول والثان ــي كان يتضم ــن خط ــورة يف
االس ــتعمال على الناس ــجات ألنه ميكن أن يتس ــبب
له ــن يف إعاق ــات بدني ــة مؤقت ــة ورمبا أخ ــري دائمة.
تتمث ــل اإلعاق ــات املؤقت ــة يف إحساس ــهن ب ــاآلالم
املوضعية املؤقتة يف القدمني والس ــاقني والفخذين
والعجز والظه ــر واألكتاف والرقبة نتيجة لصعوبة
جريان الدم يف الرجلني وبسبب طول فترة الضغط
على أعصاب الرجلني ،وبس ــبب اإلنهاك العام الذي
يصي ــب عضالت اجلس ــم نتيجة اجلل ــوس بانحناء
جتاه نول الس ــدو واحملاولة املس ــتمرة من قبل جسم

 .2مقابلة عدد من ناسجات السدو املتمرسات:

أج ــري ع ــدد مع املقابالت الش ــخصية مع ناس ــجات
متمرس ــات م ــن جمعي ــة الس ــدو به ــدف التعرف بش ــكل
مباش ــر منه ــن عل ــى مالحظاتهن على األن ــوال الثالثة
الس ــابقة وم ــا يأمل ــن أن يتحق ــق يف الن ــول اجلدي ــد
لزي ــادة راحته ــن البدنية والنفس ــية عند اس ــتعمال مع
ع ــدم اإلخ ــال بس ــهولة ووف ــرة اإلنت ــاج عليه.
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الناس ــجة ملقاوم ــة أثر ق ــوة اجلاذبي ــة األرضية التي
جت ــذب جس ــم الناس ــجة جت ــاه األرض .أم ــا اإلعاقة
الدائم ــة فه ــي ما قد يصيب تل ــك األطراف من آالم
مزمن ــة يف الرجل ــن والرقب ــة واألكت ــاف وحت ــدب يف
الظه ــر نتيج ــة اس ــتمرار وحتمل تل ــك اآلالم لفترة
طويل ــة ومل ــرات متكررة عل ــى مدى س ــنوات عديدة.

وعليه فقد أس ــس تصميم نول الس ــدو الرأسي على
فلس ــفة حيوي ــة جدي ــدة تق ــوم عل ــى رؤي ــة مس ــتقبلية
مبني ــة عل ــى فك ــرة «االس ــتمتاع بعملي ــة نس ــج الس ــدو
واإلبداع يف تصاميمه يف راحة بدنية عالية للمحافظة
عل ــى حرف ــة الس ــدو اليدوي ــة التقليدي ــة ،ونقله ــا م ــن
جي ــل كويت ــي إل ــى آخ ــر به ــدف االس ــتفادة الش ــخصية
واملجتمعي ــة واالقتصادي ــة منه ــا ،وللمحافظ ــة عليه ــا
كأحدأهم عناصر احلرف اليدوية النس ــائية التقليدية
يف الكوي ــت وكوس ــيلة عملي ــة للمس ــاهمة يف تأصي ــل
الهوي ــة الوطني ــة املميزة».

 اختالف مس ــتويات ثبات األنوال على األرض .تباينتمس ــتويات ثب ــات أنوال النس ــيج الثالث ــة األولى على
األرض بشكـ ـ ــل واضـ ـ ــح ،ف ــالن ـ ــول التقليـ ـ ــدي ث ــاب ــت
علـ ــى األرض وال ميك ــن حت ــري ـكــه بسهــولـ ـ ــة إال بعد
فك ــه وإع ــادة تركيب أوت ــاده لتثبيته عل ــى األرض مرة
أخ ــرى .أم ــا ن ــول الس ــدو املعدن ــي فيت ــم تثبيته على
األرض بجلـ ـ ــوس الناسج ـ ــة عـ ـل ــى مخـ ـ ــدة (مسـ ــند)
توض ــع على امت ــداد النول األمامي أوباجللوس على
اجل ــزء املنس ــوج من ــه (الش ــكل  .)5وأخي ــرا ،ف ــإن نول
ري ــف ل ــم يك ــن ثابت ــا عل ــى األرض بش ــكل عمل ــي ب ــل
كان كثير التمايل واحلركة عند مزاولة النسج عليه
مما يجعل هذه العملية غير مريحة ورمبا فيها نوع
م ــن اخلطورة املتمثلة باحتمال س ــقوط النول على
الناس ــجة أثناء عملية النس ــج.

 .4وضـــع الرســـومات األوليـــة لتصميـــم نـــول
السدوالرأســـي:

ب ــدأ العم ــل يف نول الس ــدو الرأس ــي اجلدي ــد بوضع
الرسومات األولية للشكل االبتدائي لذلك النول .بني
أساس فكرة تصميم النول الرأسي على استعمال أصل
فك ــرة وتصمي ــم ن ــول الس ــدو التقلي ــدي م ــع التعدي ــل،
لكيال يكون النول اجلديد غريبا جدا على الناس ــجات
فيصع ــب عليه ــن عملي ــا ونفس ــيا تقبل ــه واس ــتعماله.
صم ــم نول الس ــدو الرأس ــي ليق ــف عل ــى األرض بوضع
مييل عن س ــطح األرض األفقي بنحو خمس وس ــبعني
 75درج ــة (الش ــكل  .)4كذل ــك روع ــي يف تصمي ــم ن ــول
الس ــدو الرأس ــي حتقيق اآلتي:

 تباي ــن ع ــدد األش ــخاص املطلوب ــن لتس ــدية أن ــوالالس ــدواألرضية ونول ريف الرأس ــي .مما سبق ذكره،
ف ــإن ن ــول الس ــدو التقلي ــدي غالب ــا م ــا يحت ــاج إل ــى
ثالث ــة أش ــخاص لتس ــديته حي ــث جتل ــس األول ــى
عن ــد املط ــوى األمام ــي أو صدر الن ــول والثانية عند
املط ــوى اخللف ــي أو رأس الن ــول ويس ــتعان بناس ــجة
ثالث ــة أو بطف ــل أو بطفل ــة صغيرة لنق ــل كرة خيط
النس ـ ــيج بـ ـ ــن املرأتيـ ـ ــن اجلالستـ ـ ــن عند طـ ــرف ـ ــي
النـ ـ ــول لتسـ ـ ــديته .فــي املقابــل ،ميك ـ ــن تسـديــة نول
الس ــدواألرضي املعدني بش ــخص واحد أوش ــخصني
حس ــب طول امتداد النول على األرض .أما تس ــدية
ن ــول ري ــف فيمك ــن أن تت ــم بجه ــد ش ــخص واح ــد.
وللس ــهولة والفاعلية فق ــد كان اجلهد منصبا على
تصمي ــم ن ــول جدي ــد يحت ــاج ألق ــل ع ــدد ممكن من
األشخاص أوالناسجات لتسديته وجتهيزه مبرونة
وس ــهولة وفاعلي ــة لعملية النس ــج.

 توظيف ثقل جس ــم الناسجة يف املساعدة على تثبيتنول الس ــدو الرأس ــي عل ــى األرض من خ ــال جلوس
الناسجة على الكرسي املتصل بقاعدة النول فتثبته
إلى حد كبير بوضع ثقل جس ــمها على الكرس ــي.
 بن ــاء ن ــول الس ــدو يف وضع ش ــبه رأس ــي مائ ــل للخلف(مائـ ـ ــل بدرجـ ـ ــة  75عـ ــن م ـسـ ـت ـ ــوى س ـطــح األرض)
لتتمكن الناس ــجة م ــن اجللوس على كرس ــي النول
بظه ــر مس ــتقيم فتحاف ــظ عل ــى راحته ــا البدني ــة
أثنـ ـ ــاء عملـ ـ ــية النس ــج لف ـت ـ ــرة أطــول م ـ ــن امل ـع ــتاد.
كذلك فإن هذه اجللسة الصحـ ـ ــية س ـ ــوف تخـ ـف ـ ــف
من إحساس الناس ـجــة ب ــآالم القــدم ــني والس ــاقـ ــني
والركبتني والفخذين والع ـ ــجز والظ ـ ــهر والكت ـف ــني
والـ ــرقبة.
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متمرس ــتني ومتميزت ــن يف نس ــج الس ــدوهما «أم ناصر»
و«أم ترك ــي» وبحض ــور كل م ــن الش ــيخة ألط ــاف الصباح
الرئيس ــة الفخرية للجمعية التعاونية احلرفية للسدو
والدكت ــور محم ــود زك ــي ريح ــان رئي ــس قس ــم التصمي ــم
الداخل ــي آن ــذاك ،وبحض ــور الصحاف ــة ممثل ــة يف وكالة
األنباء الكويتية (كونا) .استمع اجلميع لشرح مقتضب
م ــن مصم ــم الن ــول ع ــن فلس ــفة بن ــاء الن ــول ومكون ــات
أجزائ ــه األربع ــة ،تل ــى ذلك ش ــرح عملي لكيفية تس ــدية
النول والنسج عليه .وأخيرا ،قامت الناسجتان بتجربة
النس ــج عل ــى الن ــول الرأس ــي واختب ــار س ــهولة وكف ــاءة
العم ــل علي ــه .من أهم ما قالته الناس ــجتان ع ــن النول:
«ألول م ــرة جن ــرب نوال مريحا ويش ــابه يف عمله إلى حد
كبي ــر طريقة النس ــج عل ــى نول الس ــدو التقلي ــدي ...إال
أنن ــا نفض ــل العمل عل ــى الن ــول التقليدي ألنن ــا تربينا
مع ــه وتعودن ــا علي ــه ويصعب علين ــا يف ه ــذا العمر وبعد
كل ه ــذه الس ــنني أن نتع ــود عل ــى غي ــره» .لق ــد كانت هذه
اجلم ــل بالنس ــبة للمصم ــم كافي ــة ووافي ــة كبداي ــة ألن
يع ــرف ب ــأن الن ــول ال ــذي مت تصميم ــه وبنائ ــه يتناس ــب
مع الوظيفة التي مت تصميمه من أجلها .أما بالنس ــبة
لعدم رغبة الناس ــجات بالعمل على النول اجلديد فهذا
أمر متعارف عليه ومس ــلم به ألنهما ويف مثل عمريهما
املتقدمني ال تشعران بالراحة واالستعداد لتعلم النسج
عل ــى ن ــول جدي ــد ،كم ــا أنهما ترتاح ــان م ــن العمل على
األرض وهذا أمر طبيعي ألنه كما قيل يف املثل الكويتي
«عتي ــج (قدمي) الص ــوف وال جديد البريس ــم (احلرير)»
أوكم ــا قي ــل عربي ــا «الطب ــع غل ــب التطب ــع» .قب ــل خت ــام
جترب ــة ن ــول السدوالرأس ــي مت أخ ــذ كاف ــة املالحظ ــات
الت ــي ميكن أن تس ــاهم يف تطوير الن ــول وكان من أهمها
أن يفص ــل الن ــول بكرس ــي متح ــرك ليت ــم حتريك ــه مب ــا
يتناس ــب م ــع الف ــروق الفردية يف أطوال س ــيقان وأفخاذ
وقام ــات الناس ــجات .كذلك أقترح أن يك ــون للنيرة أكثر
م ــن مرك ــب للتمكن من تثبتها عل ــى ارتفاعات مختلفة
تتناس ــب أيض ــا م ــع الف ــروق الفردي ــة يف أط ــوال أذرع
الناسجات .وأخيرا اقترح أن يركب للكرسي ظهر لزيادة
مس ــتوى الراح ــة البدني ــة عن ــد اجلل ــوس للنس ــج عل ــى
الن ــول لفت ــرة طويلة.

 وض ــع الن ــول الرأس ــي بش ــكل ش ــبه قائ ــم ليس ــاعدالناسجة على االستفادة من قوة اجلاذبية األرضية
يف حركة اليد إلى األس ــفل عند إدخال املنش ــزة بني
خيوط السداة يف النفس وضربها لألسفل لضمها
ورصها يف النس ــيج بش ــكل جيد.
 زي ــادة إنتاجي ــة الناس ــجة كمحصل ــة نهائي ــة لرف ــعمس ــتوى راحته ــا اجلس ــمية وبالتال ــي املس ــاهمة يف
زي ــادة فت ــرة عمله ــا عل ــى الن ــول.
 تصمي ــم الن ــول عل ــى أصغ ــر مس ــاحة أرضي ــة ممكن ــةدون اإلض ــرار بكس ــوة تل ــك األرضي ــة.
 بن ــاء الن ــول بأق ــل ق ــدر م ــن ال ــوزن لتس ــهيل عملي ــةحتريك ــه ونقل ــه م ــن م ــكان آلخ ــر عن ــد احلاج ــة.
 بن ــاء الن ــول بطريق ــة ميك ــن فيه ــا لناس ــجة واح ــدةفق ــط تس ــدية الن ــول والنس ــج علي ــه.
 .5تنفيذ وبناء نول السدوالرأسي:

بن ــي ن ــول الس ــدو الرأس ــي يف ورش ــة النجارة بقس ــم
التصمي ــم الداخل ــي بكلي ــة التربي ــة األساس ــية التابعة
للهيئ ــة العام ــة للتعلي ــم التطبيق ــي والتدري ــب م ــن
خش ــب الصنوب ــر األبي ــض على أس ــاس أن يك ــون جهازا
مركب ــا م ــن أربع ــة أج ــزاء أساس ــية مختلف ــة ه ــي:
 .1نول السدو.
 .2جهاز التسدية.
 .3مقعد الناسجة.
 .4مخ ــزن للخي ــوط واألدوات املس ــاعدة عل ــى النس ــج
(الش ــكل .)4
الح ـق ـ ــا سي ـ ــقدم وصــف تفص ـ ــيلي مــوج ـ ــز لـلــبناء
التركيب ــي للن ــول مع عرض مصور ملس ــاقطه األمامية
واجلـ ـ ــانبية واخل ــلفية.
 .6جتربة النموذج األول لنول السدوالرأسي:

مت يف ش ــهر أكتوب ــر م ــن ع ــام 1997م جترب ــة النموذج
األول م ــن ن ــول السدوالرأس ــي يف ورش ــة النس ــيج
التابع ــة لقس ــم التصمي ــم الداخلي من قبل ناس ــجتني
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 .2الوصـــف التفصيلـــي ألجـــزاء نـــول الســـدو
الرأســـي:
يتكون نول السدوالرأس ــي كما هومبني يف (الش ــكل
 )6م ــن ثالث ــة أج ــزاء رئيس ــية .فف ــي األم ــام يوجد نول
الس ــدو ومقع ــد الناس ــجة أم ــا يف اخلل ــف فتوج ــد آل ــه
تس ــدية الن ــول .يق ــوم ن ــول السدوالرأس ــي عل ــى قاع ــدة
مربع ــة ط ــول ضلعه ــا 100س ــم ويبل ــغ إجمال ــي ارتف ــاع
النول 190س ــم .يتك ــون اجلزء األمامي من نول الس ــدو
م ــن كرس ــي مثب ــت بقاع ــدة الن ــول ويف أس ــفله مخ ــزن
مفت ــوح م ــن األم ــام واخلل ــف لتخزي ــن بع ــض خي ــوط
النس ــيج وأدوات النس ــج كقرن الغزال واملغزل وأمش ــاط
تنظي ــف الص ــوف ونحوها .كذل ــك ،ميكن أيضا تخزين
ع ــدد م ــن ك ــرات خيوط الص ــوف التي س ــوف تلف حول
امليش ــع وتس ــتعمل خلي ــط اللحمة.

الشكل ( :)6صورة أمامية لنول السدوالرأسي وكرسيه ويظهر
املخزن أسفل الكرسي.

أم ــام الكرس ــي ينتص ــب ن ــول الس ــدو الرأس ــي املائ ــل
قليال للخلف بأجزائه الرئيسية األربعة وجزء خامس
مض ــاف يف اخلل ــف وه ــي على النح ــو اآلتي:

يق ــع جه ــاز تس ــدية النول خلف ــه (الش ــكالن  7و ،)8
حي ــث يتكون من  12إس ــطوانة خش ــبية ممتدة للخلف
بط ــول 50س ــم وبقط ــر 22ملم لكل واح ــدة منها .ميكن
أن مي ــد عل ــى جه ــاز التس ــدية خي ــوط س ــداة للنس ــج
بط ــول يق ــرب من  9أمتار يف امل ــرة الواحدة .هذا اجلهاز
أحل ــق بالن ــول خصيص ــا ليتي ــح الفرص ــة لش ــخص
واح ــد فق ــط تس ــدية الن ــول ب ــدال م ــن ثالثة أش ــخاص
كم ــا هو احل ــال يف نول الس ــدو التقلي ــدي األرضي ،ويف
ه ــذا توفي ــر للجه ــود البش ــرية املطلوبة لتس ــدية النول
وجتهي ــزه لعملية النس ــج.

 .1القاعة أواملطوى األمامي أومطوى الصدر.
 .2املراكب.
 .3عصاة النيرة.
 .4الرأس أواملطوى اخللفي.
 .5بكرة املشد اخللفي.
تثبت قاعدة النول أومطواه األمامي على ما يش ــبه
األوت ــاد اخلش ــبية البارزة املثبتة عل ــى جانبي النول من
األس ــفل كما هوظاهر يف (الش ــكل  )6فوق الكرسي .أما
رأس الن ــول أومط ــواه اخللف ــي فيمك ــن أن يثب ــت عل ــى
األوت ــاد اخلش ــبية املثبت ــة والظاه ــرة يف اجل ــزء العلوي
م ــن النول.

طريقة استعمال نول السدو الرأسي:
ميك ــن أن ينس ــج عل ــى ن ــول الس ــدو الرأس ــي جمي ــع
قط ــع الس ــدو الت ــي تنس ــج عل ــى ن ــول الس ــدو التقليدي
وبع ــرض يص ــل إل ــى 80س ــم .الس ــتخدام ن ــول الس ــدو
الرأس ــي بفاعلي ــة ،عل ــى الناس ــجة م ــد خي ــوط الس ــداة
على جهاز التسدية مع مالحظة أن بداية مترير خيط
الس ــداة تبدأ بربطه يف األس ــطوانة اخلش ــبية العليا من
اليس ــار (رقم  )1على جهاز التس ــدية (الشكل  )7ثم ميرر
خي ــط الس ــداة م ــن أس ــفل األس ــطوانة اخلش ــبية رق ــم

كذل ــك ميك ــن أن يرب ــط املط ــوى اخللف ــي يف املش ــد
بحب ــل ثم يش ــد بعد تس ــدية الن ــول للخلف ببك ــرة ذات
كابح مثبتة يف قاعدة النول اخلش ــبية إذا كانت خيوط
الس ــداة املم ــدودة عل ــى الن ــول طويل ــة كم ــا هومب ــن يف
(الش ــكل  )7وذل ــك للمحافظ ــة عل ــى ثب ــات ق ــوة ش ــد
خي ــوط الس ــداة .تعمل البك ــرة ذات الكاب ــح كأداة حتكم
يف الطول املرغوب به يف خيوط السداة املعدة للنسج.
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الشكل ( :)7صورة من اخللف لنول السدو
الرأسي حيث يظهر جهاز التسدية

الشكل ( :)8صورة جانبية لنول السدوالرأسي وكرسيه

ال ــرأس ،فإن ــه يرم ــى به ــا خل ــف النول لتش ــد إل ــى بكرة
املش ــد (الش ــكل .)7

( )2ث ــم من أعلى األس ــطوانة اخلش ــبية رق ــم ( )3وهكذا
بالتبادل حتى الوصول ألخر أسطوانة خشبية ثم يلف
خي ــط الس ــداة حولها ويرجع به مخالف ــا يف االجتاهات
ملا سبق حتىعند اإلسطوانات ( )1و ( )2و ( .)3تعاد هذه
العملي ــة بعدد امل ــرات الالزمة للوصول للعرض املطلوب
ملنس ــوجة الس ــدو .م ــن املهم مالحظ ــة أنه يف ح ــال رغبة
الناس ــجة يف تغيير لون خيوط الس ــداة املطلوبة للنسج
ف ــإن عليها أن تبدأ برب ــط خيط اللون اجلديد يف نهاية
اخليط القدمي وتبدأ لف خيط الس ــداة من األسطوانة
اخلش ــبية رقم ( )1على النحو الذي ذكر س ــالفا.

يل ــي عملي ــة تثبي ــت خي ــوط الس ــداة بني ق ــاع النول
ورأس ــه عملية تنيير خيوط الس ــداة يف نيرة النول .من
خ ــال ه ــذه اخلط ــوة الهام ــة يت ــم رف ــع خيوط الس ــداة
الفردي ــة مبق ــدار 10س ــم ع ــن مس ــتوى خي ــوط الس ــداة
الزوجي ــة ثم تش ــد اخلي ــوط الفردية إلى عص ــاة النيرة
املوج ــودة يف منتصف النول من األمام بخيوط قطنية
فينفرج بني مجموع خيوط الس ــداة الفردية والزوجية
ف ــراغ مثل ــث بزاوية حادة يس ــمى «النفس» (الش ــكل .)9
تتغير عملية تنيير خيوط الس ــداة حسب نوع النقوش
املطل ــوب إظهارها على قطعة الس ــدو.

تن ــزع خي ــوط الس ــداة م ــن عل ــى جهاز التس ــدية مع
احملافظ ــة على نفس ترتيبه ــا يف منطقة تقاطعها ،ثم
يثبت الطرف األول (املقدمة) من خيوط الس ــداة على
عصاة قاع النول الرأس ــي (املط ــوى األمامي) وهي التي
تثب ــت عل ــى الوتدي ــن القريب ــن م ــن ركبت ــي الناس ــجة.
أم ــا الط ــرف اآلخ ــر من خيوط الس ــداة فتثب ــت وتربط
عل ــى عص ــاة املطوى اخللف ــي أو رأس الن ــول التي تثبت
عل ــى األوت ــاد العلوي ــة على الن ــول .يف حالة زي ــادة طول
خي ــوط الس ــداة وجتاوزه ــا للمس ــافة الطولي ــة املمت ــدة
ب ــن أوت ــاد الن ــول ترب ــط خي ــوط الس ــداة عل ــى عص ــاة

وأخيرا لبدأ عملية النسج يتم إدخال خيط اللحمة
امللفوف حول امليشع «البوبن» لينتقل من ميني القطعة
املنسوجة إلى يسارها وبالعكس وذلك من خالل إدخال
امليشع يف «النفس» املتكون نتيجة إنفراج خيوط السداة
الفردي ــة ع ــن اخلي ــوط الزوجي ــة .بعد م ــرور أول خيط
حلم ــة يف النف ــس م ــن حت ــت خي ــوط الس ــداة الفردي ــة،
ترف ــع اخلي ــوط الزوجي ــة لألعل ــى وتخف ــض اخلي ــوط
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الفردي ــة ليظه ــر «النف ــس املقاب ــل» ويدخ ــل م ــن خالله
امليش ــع م ــرة ثاني ــة ملفوفا حول ــه خيط اللحم ــة .تكرر
ه ــذه العملي ــة م ــرات وم ــرات وبذل ــك تتواص ــل عملي ــة
نسج السدو إلى أن تكتمل القطعة املراد نسجها.
 .3تعديل النموذج األول من نول السدو الرأسي:
يف النم ــوذج الثان ــي م ــن ن ــول الس ــدو (الش ــكل ،)9
مت األخ ــذ مبالحظات الناس ــجتني املتمرس ــتني اللتني
قامتا بتجربة النموذج األول (الش ــكل  )6واإلس ــتئناس
بإفادتيهم ــا لعم ــل النم ــوذج الثان ــي م ــن ن ــول الس ــدو
الرأس ــي .مت يف ه ــذا الن ــول عم ــل التعدي ــات اآلتي ــة:
 فص ـ ــل كرس ـ ـ ــي الن ـ ــول عـ ـ ــن قاع ــدته ليك ـ ــون متحركاعل ــى مج ــرى مصمم للتحكم بقرب وبعد الكرس ــي
ع ــن جس ــم النول ليتناس ــب مع طول وقصر س ــاقي
وفخذي وذراعي الناس ــجة ،مع اس ــتمرار اس ــتخدام
ثق ــل جس ــم الناس ــجة يف تثبيت الن ــول على األرض
ومن ــع عملية اهتزازه وس ــقوطه.

الشكل رقم ( :)9صور من الزاوية األمامية اليمني للنموذج الثاني
املعدل من نول السدوالرأسي

احلم ــل ،وصغير احلجم نس ــبيا ،وقاب ــل لإلنتقال به من
م ــكان آلخ ــر م ــن خ ــال الس ــيارة ،وذلك بهدف ممارس ــة
عملي ــة حياك ــة الس ــدو يف املن ــزل أو خارج ــه .وعلي ــه ق ــام
الباح ــث بتصمي ــم ن ــول الس ــدو الهرم ــي معتم ــدا عل ــى
فك ــرة «ن ــول الكع ــب» أو م ــا يع ــرف « »Inkle Loomوذلك
بغ ــرض توفي ــر أكب ــر ط ــول ممك ــن مل ــد خي ــوط حياك ــة
الس ــدو عل ــى الن ــول اجلديد.

 أضي ــف للكرس ــي ظه ــر أرجونومي مقعر يتناس ــب يفدرج ــة تقوس ــه مع تق ــوس ظه ــر الناس ــجة وأكتافها
وعموده ــا الفق ــري ليس ــند ويدع ــم ظهر الناس ــجة
ويس ــاعد عل ــى زي ــادة مس ــتوى راحته ــا عن ــد النس ــج
علـ ـ ــى الن ـ ــول وبه ــذا ميكــن أن تــزي ـ ــد فـ ـتــرة جل ــوس
الناسجة للنسج ع ـلـى النــول ال ــرأســي عـ ــن الف ــترة
التي تستغرقها يف النـ ـ ــسج ع ـلـ ـ ــى ال ـن ـ ــول األرضـ ـ ــي
التقلـ ـي ـ ــدي وي ــؤدي ذلــك إل ـ ـ ــى زيـ ــادة إن ـتـاج ـ ـ ـي ـتــها
اليــومــية م ـ ــن نســيج الس ــدو.

أنتج النموذج األول من نول السدو الهرمي (الشكل
 )10بهذا الش ــكل ألن البناء الهرمي بناء متني إنش ــائيا
وجميل هندسيا ،وثابت على سطح األرض .كذلك فإن
حجم تصميم هذا النول كان مناس ــبا لنقله بالس ــيارة،
وتخزين ــه يف املن ــزل بطري ــق ع ــرض جيدة ليك ــون جزءا
جمي ــا م ــن إكسس ــوارت املن ــزل .ميك ــن التحك ــم بق ــوة
ش ــد خيوط الس ــداة عل ــى هذا الن ــول من مش ــده األمام
املتمث ــل يف اإلس ــطوانة األمامي ــة الس ــفلى م ــن الن ــول
حي ــث ميكن حتريكها لألعلى واألس ــفل من خالل فتح
أو رب ــط البراغ ــي املش ــدودة عل ــى جانب ــي الن ــول مبفتاح
حدي ــد خاص.

 مت تصمي ــم مركب ــن جديدين للن ــول بحيث ميكن أنتوض ــع عليهم ــا الني ــرة بثالثة فتحات ف ــوق بعضها
البع ــض وعل ــى مس ــافات متفاوت ــة لتناس ــب م ــع
الف ــروق الفردي ــة يف أط ــوال أذرع الناس ــجات.
 .1 .3اجليـــل اخلامس :نـــول الســـدو الهرمي–
النمـــوذج األول:
ج ــاءت فك ــرة تصمي ــم ن ــول الس ــدو الهرم ــي تلبي ــة
لطل ــب بع ــض املتدربات على حياكة الس ــدو من النس ــاء
األجنبي ــات وذل ــك به ــدف توفي ــر ن ــول للس ــدو خفي ــف
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 .2 .3اجليـــل اخلامس :نـــول الســـدو الهرمي–
النمـــوذج املطور:

إس ــطوانة خش ــبية متصلة ب ــن العارضت ــن املنثنيتني
يف أس ــفل النول لألعلى بحيث ترتفع تلك اإلس ــطوانة
أس ــفل خي ــوط الس ــداة لتق ــوم برف ــع املتدل ــي منها عند
طي النول .كذلك اس ــتبدلت براغي ربط املشد األمامي
بقبضت ــن كرويتني تس ــتعمالن لش ــد البراغ ــي بدال عن
اس ــتخدام مفتاح الش ــد احلدي ــدي املتعارف عليه.

ج ــاءت فك ــرة تطوي ــر ه ــذا الن ــول وتصغي ــر حجم ــه
بطريق ــة الط ــي تلبي ــة الحتياج ــات بع ــض الناس ــجات
املتدرب ــات الالت ــي فك ــرن يف أخ ــذ ه ــذا الن ــول معه ــن يف
ح ــال الس ــفر إل ــى بلدانه ــن وذل ــك من خ ــال وضعه يف
حقيبة مناس ــبة .لذلك متت دراس ــة تل ــك اإلحتياجات
وإمكاني ــة تلبيته ــا أيض ــا للناس ــجات الالت ــي يس ــكن
يف ش ــقق صغي ــرة نس ــبيا ولي ــس لديه ــن امل ــكان ال ــكايف
لتخزي ــن النم ــوذج األول م ــن الن ــول الهرم ــي ،فج ــاءت
فك ــرة الط ــي لتجعل من م ــكان تخزينه أصغر ما ميكن
كأن ي ــدس حت ــت س ــرير الن ــوم عل ــى س ــبيل املث ــال أو يف
أح ــد جوان ــب أي خزان ــة يف املن ــزل (الش ــكل .)11

 .3 .3اجليل الســـادس :نـــول الســـدو التعليمي
لألطفال– النمـــوذج األول:
إنتـ ـ ــج نـ ـ ــول السـ ـ ــدو للط ـ ــاول ـ ـ ــة ال ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ــير (The
 )Miniature Al-Sadu Table Loomكن ــول تعلم ــي

ميك ــن أن يس ــتعمل لتعلي ــم األطفال حياكة الس ــدو من
خ ــال تنفي ــذ قط ــع صغي ــرة عليه(الش ــكل  .)12ه ــذا
النول هو نس ــخة مصغرة عن نول الس ــدو التقليدي مع
التعدي ــل الطفي ــف ،إال أن ــه يتميز بصغر حجم ــه الذي
ال يزي ــد ع ــن 50س ــم عرض ــا بط ــول ال يزي ــد عن 75س ــم.
صمم هذا النول بحيث تس ــتخدم قطعتان من اخلش ــب
توضعان على جانبي النول ليوضع يف أولهما إسطوانة
خش ــبية متث ــل قاع ــة الن ــول (طرف ــه األمام ــي) وتش ــد
الثاني ــة يف رأس الن ــول (طرفه اخللف ــي) وتوضع مراكب

ال يختلف هذا النول عن سابقه سوى يف أن عارضته
الس ــفلية قابلة للطي (الثني) مما يجعله يأخذ مكان
أق ــل يف التخزي ــن .إال أن ــه بع ــد اكتمال التصميم وش ــد
خي ــوط الس ــداة علي ــه وجترب ــة طي ــه ظه ــرت احلاج ــة
ملعاجل ــة مش ــكلة تدل ــي خي ــوط الس ــداة الت ــي ارتخ ــت
بس ــبب ط ــي الن ــول .متت معاج ــة هذه املش ــكلة بتركيب
173

العدد  43ثقافة مادية

الشكل رقم ( :)12نول السدو التعليمي لألطفال – النموذج األول

أن يوف ــر للمتعلم ــات اجل ــدد الراح ــة املطلوب ــة أثن ــاء
عملي ــة النس ــج واملتع ــة يف حياكة قطع نس ــيج ذات جودة
عالي ــة وجم ــال جذاب.

الن ــول يف مج ــرى خ ــاص محفور على قطعتي اخلش ــب
اجلانبيت ــن لتس ــهيل عملي ــة تثبيتهم ــا وحتريكهم ــا
كيفم ــا دع ــت احلاج ــة لذل ــك .إيض ــا اس ــتخدم املركب ــان
لوض ــع عص ــاة الني ــرة عليهم.

اخلامتة:

 .4 .3اجليل الســـادس :نـــول الســـدو التعليمي
األطفـــال – النمـــوذج املطور:

لق ــد توال ــت اف ــكار اخت ــراع أن ــوال الس ــدو املختلف ــة
لتلبي ــة اإلحتياج ــات املتزاي ــدة واملتنوع ــة ملث ــل تل ــك
اآلالت املتخصص ــة وذلك به ــدف احملافظة على حرفة
الس ــدو التقلـ ـ ــيدية م ـ ــن االنــدثـ ـ ــار وم ـح ــاول ـ ــة نقـ ـ ــلها
لــألج ـ ــيال اجلديدة من الناس ــجات بكل س ــهولة ويسر.
كذل ــك فإن ــه يتوق ــع أن تك ــون تل ــك األن ــوال املختلف ــة
أكث ــر مناس ــبة ألجي ــال الناس ــجات اجلدد لك ــون العمل
عليه ــا مش ــابه للجل ــوس عل ــى مكت ــب الدراس ــة وه ــذا
أم ــر اعت ــادت علي ــه الطالب ــات .وأخيرا ف ــإن تصميم كل
م ــن ن ــول الس ــدو الرأس ــي ون ــول الس ــدو الهرم ــي ون ــول
الس ــدو التعليمي بالطريق ــة التي مت عليها كان يهدف
حلماية أجس ــام الناس ــجات من اآلالم التي كان يسببها
له ــن العم ــل عل ــى ن ــول الس ــدو األرض ــي وال ــذي كان
ينفره ــن من املس ــاهمة يف احملافظة عل ــى هذه احلرفة
الوطني ــة والتقليدية الهامة ،باإلضافة لتس ــهيل زيادة
ع ــدد س ــاعات النس ــج على تلك األن ــوال ،ومن ث ــم زيادة
اإلنت ــاج من منس ــوجات الس ــدو.

نظ ــرا للحاج ــة امللح ــة لالنفت ــاح يف تعلي ــم حياك ــة
الس ــدو على طالبات املدارس التعلمية س ــواء احلكومية
أو اخلاص ــة فق ــد ق ــام الباح ــث بتطوي ــر ن ــول الس ــدو
التعليم ــي لألطف ــال م ــن خ ــال تكبي ــر حجم ــه قلي ــا
بحي ــث أصبح ــت قياس ــاته اجلدي ــدة بع ــرض  60س ــم
وط ــول 110س ــم .كذل ــك أضي ــف للن ــول اجلدي ــد أربع ــة
مراب ــط خاص ــة لتثبيت ــه عل ــى طاول ــة العمل و تس ــهيل
عملي ــة النس ــج علي ــه (الش ــكل .)13
بع ــد جن ــاح فكرة التصمي ــم املطور له ــذا النول ،فقد
مت استخدامه لتعليم الكبار أيضا عملية حياكة السدو
بع ــد تثبيت ــه عل ــى ط ــاوالت مت اختياره ــا مس ــبقا له ــذا
الغ ــرض بهدف تس ــهيل تعليم وممارس ــة حياكة الس ــدو
أثن ــاء اجللوس على كرس ــي بدال من النس ــج على النول
التقلي ــدي واجلل ــوس عل ــى األرض .هذا النول اس ــتطاع
174

العدد  34ثقافة مادية

الشكل ( :)13نول السدو التعليمي لألطفال – النموذج املطور

املراجع:

 كراينت ،رونا ( .)1989الســدو :األســاليب الفنية وللحياكةالبدوية .ترجمة عزة محمد كرارة .بيت السدو :الكويت.
 نصر,إنصافوالزغبــى ،كوثــر ( ،1993الطبعة  .)4دراســاتيف النسيج .دارالفكرالعربى  :مصر.
املراجع األجنبية:
- Al-Sabah, Altaf Salem Al-Ali. (2006).
Ibjad: ornate tent dividers and weavings
of the Kuwait desert. Al-Assriya Printing
Press Publishing and Distribution
Company: Kuwait.
- Dickson, H.R.P. (1959). The Arab of
the Desert. George Allen and Unwin:
London, UK.

املراجع العربية:
 إبــن منظــور ( ،)2003لســان العــرب.دار الكتــب العلميــة،بيروت :لبنان.
 اجلوهري،إســماعيل بــن حمــاد ( ،1990الطبعــةالرابعة)،الصحاح.دار العلم للماليني :لبنان.
 اجلمعيــة التعاونيــة احلرفية للســدو(http://www. )alsadu.org.kw/home.phpمت اإلســترجاع يف
2015/10/4م.
 الصبــاح ،ألطاف ســالم العلــي ( ،)2000تقاليــد :قراءاتيف الثقافــة والفنــون التقليديــة الكويتية .مؤسســة فهد
املرزوق الصحفية ،الكويت.
 النجاده ،علي صالح« .)1998( .أثر البيئة الصحراوية والثقافــة البدويــة علــى فن حياكة املنســوجات التقليدية
يف الكويــت :دراســة خاصــة حــول الســدو» ،مؤمتــر الفــن
واحلضــارة ،كليــة الفنــون اجلميلــة بجامعــة حلــوان.
حلوان ،جمهورية مصر العربية.

الصور:
من الكاتب.
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الطابون مخبز وفرن للعائلة الفلســـطينية

د .سعيد سلمان اخلواجة
عضو رابطة الكتاب االردنيني وعضو احتاد الكتاب العرب ،األردن

يعتبــر تــراث الشــعب الفلســطيني وكس ـائر شــعوب العالــم غنــي باملــواد واألدوات التراثيــة التــي تلعــب دورا هامــا
فــي توجيــه الشــعب وتقريــر منــط حياتــه وتفكيــره وتصرفاتــه ،وتعكــس الكثيــر مــن أشــكال مشــاعر وأمانــي وأحاســيس
الشــعب .وقــد انتشــر االهتمــام العلمــي بالتــراث الشــعبي ملختلــف شــعوب العالــم ،وبوجــه عــام ،ميكــن القــول بــأن التــراث
الشــعبي قــدمي قــدم املجتمــع واالنســان .فقــد جتــول االنســان القــدمي فــي مختلــف أنحــاء الكــون وشــاهد وســمع وتبصــر فــي
ظواهــر ومظاهــر وعــادات تراثيــة مختلفــة وقــد تكــون غريبــة ،فأخــذ يضــع التعليــات والتفســيرات ملثــل هــذه الظواهــر.
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أما األدب الش ــعبي فهو يتضمن العديد من الفروع
ومنه ــا االس ــاطير ،واخلراريف/اخلراف ــات ،واحلكايات،
واألمثال الش ــعبية ،واللهجات والنوادر ،واأللغاز ،واملواد
الت ــي تس ــتخدم يف البيئ ــة مبختل ــف أش ــكالها (املن ــزل،
احلق ــل ،املرع ــى  ...الخ).

 .1كيفية بناء ومقاييس الطابون:
الطاب ــون حف ــرة مدفون ــة يف األرض ،وهي مصنوعة
م ــن الط ــن األصفر املخل ــوط بالقش ،بقط ــر 100-80
س ــم وعمق حوالي  40س ــم ،والفتحة يف الوس ــط بقطر
 50-40س ــم .ويكون غطاء الفتحة من احلديد ويدعى
«صـمامة الطابون».
ْ

الطاب ــون قال ــب تراب ــي مفت ــوح الس ــقف يس ــتخدم
لصناع ــة اخلب ــز بالدرج ــة األول ــى ،وه ــو يتك ــون م ــن
الترب ــة اجليري ــة بع ــد خلطه ــا مب ــادة الت ــن وامل ــاء
وتعريضه ألش ــعة الش ــمس حتى يج ــف ،ثم يطمر بعد
ذل ــك بالرم ــاد وروث احليوان ــات اجل ــاف «الزب ــل» بع ــد
تغطي ــة الطابون بغط ــاء حديدي خاص ،ويوضع داخله
حج ــارة مكـ ـ ّورة ملس ــاء يطل ــق عليه ــا اس ــم (الرض ــف)،
وتوق ــد علي ــه الن ــار حت ــى يصب ــح بدرج ــة ح ــرارة كافي ــة
إلنض ــاج العجني  ،ينبغ ــي احملافظة على درجة احلرارة
ه ــذه باس ــتمرار م ــن خ ــال إضاف ــة «الزب ــل» يوميا على
الطاب ــون ،كم ــا اس ــتخدم الفالح ــون الطواب ــن أيضـ ـ ًا
للتدفئ ــة عب ــر طمر احلطب اجل ــاف يف «الزبل» لنصف
ي ــوم حت ــى يتحول إلى فحم ملته ــب ،ثم يخرجونه من
رم ــاد الزب ــل ويوض ــع يف الكان ــون.

خراف الطوابني (خراريف/قصص الطوابني)

يرج ــع الس ــبب يف ه ــذه التس ــمية أن كان ــت جتتم ــع
كل الفئ ــات «الرج ــل وامل ــرأة واحلكي ــم واجلاه ــل وكان ــوا
يقول ــون قصصـ ـ ًا طريفة»(.اخلـ ـ ّراف /أو اخلراري ــف/
احلكايات).
ليست فقط النساء من كن يجتمعن يف الطوابني،
ب ــل الرج ــال أيضـ ـ ًا ينتظ ــرون اخلب ــز ا ّ
حملم ــر ألكل ــه مع
زي ــت الزيت ــون ،فه ــو ليس مكانـ ـ ًا لألكل فحس ــب ،بل هو
ملتق ــى ل ــكل أهال ــي البلدة ،مؤك ــد ًة أن من ب ــن جنبات
الطاب ــون خرجت أعظم األعم ــال الوطنية والدفاع عن
فلس ــطني ،فقد كانت مخابئ للفدائيني الفلسطينيني
وق ــد كانت مس ــارح لتلّقي العلم والش ــجاعة.

كم ــا يت ــم تزوي ــد الطاب ــون يومي ــا مب ــواد الوق ــود
يس ــمى «تزبيل» .ويـُزبـ ّـَـل الطابون مرت ــن يف اليوم ،عند
الفجـ ــر ،وعن ــد الغ ــروب وامل ــواد املس ــتعملة للتزبيل هي
زب ــل/روث املاش ــية أو اجلفت (بقاي ــا الزيتون بعد عصر
الزي ــت من ــه) أو خليط من االثنني ،وعن ــد احلاجة إلى
اس ــتعمال الطاب ــون مبك ــراَ يتم خلط الزب ــل أو اجلفت
بالقصل (عيدان القمح اجلافة) التي تش ــتعل بسرعة.

ويف منطق ــة ش ــمال رام اهلل يوج ــد الكثير من اآلثار
الت ــي م ــا زال ــت متي ــز املجتم ــع الفلس ــطيني ع ــن غيره،
وعل ــى رأس ــها الطاب ــون البل ــدي ال ــذي ال ي ــزال حت ــى
اآلن قائمـ ـ ًا ،وه ــو م ــن أن ــواع الت ــراث الت ــي انق ــرض منذ
س ــنني طويل ــة يف فلس ــطني رغ ــم محاول ــة التقلي ــد يف
بع ــض املخابز الفلس ــطينية ،ولكن األخي ــر مبدأ عمله
يختل ــف كلي ًا.

ويعتب ــر «الطاب ــون» م ــن املظاه ــر التراثي ــة الت ــي م ــا
ُ
َ
ً
زال البع ـ ُ
خاصة من اجليل القدمي،
ـض يحاف ــظ عليها،
ـذاق مختل ــف،
حي ــث طع ـ ُـم اخلب ــز الش ــهي يك ــون مب ـ ٍ
واملش ــهد الداف ــئ عندم ــا كان يجتم ــع أهال ــي البل ــدة
ليتبادلوا احلكايا ،ويتذوقوا بواسطته املأكوالت العربية
لتنفتح ش ــهيتهم بينما أبخ ــرة املاضي التليد تتصاعد
وتخت ــرق املع ــدة بينم ــا ه ــم يتمتم ــون« :اممممم...م ــا
أطي ـ َـب نكهته ــا» .ويك ــون اخلب ــز أو الطع ــام ال ــذي يع ـ ّـد
باس ــتخدام الطاب ــون أل ــذّ بكثي ــر م ــن االف ــران واملخاب ــز
احلديث ــة واآللي ــة.

 .2أهمية الطابون :
تكمن أهمية الطابون فيما يلي:
 .1ميكن اس ــتخراج الكثير م ــن القطع األثرية املتعلقة
بتراث فلس ــطني من جوف الكثي ــر من الطوابني.
 .2أنـ ـ ــه م ـ ــن العــالمـ ـ ــات الفــارقــة الــتي مت ـ ــيز املجــتمـع
الفلس ــطيني ع ــن غي ــره.
املسخن) و (القدرة)
 .3الدقة وجودة اخلبز والطعام (مثل
ّ
تعد يف الطابون.
وغيرها من الطبخات التي ّ
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ومن األمثلة على تلك األغاني:

 .3مزايا الطابون:

أنت احلبق عالطبق

 .1ينضج الطعام أو اخلبز على نار هادئة.

وهمام مثل جوز احلمام
حسنة ّ

 .2يسلي املرأة التي تقوم بعملية اخلبز.

يا وردة فتحت يف شهر كانون

 .3ميك ــن من خالله التخلص من روث الدواب (تنظيف
البيئ ــة واحملافظ ــة عليه ــا بطريق ــة حت ــى وإن كان ــت
بدائية).

يا شجرة املستكي
يا ريتني يا مليحة على وسطك زنار ...الخ.
وم ــن األمثل ــة عل ــى تعبي ــر امل ــرأة حلبه ــا وفخره ــا
بالرج ــل وتبعيته له بدءا باألب ،ث ــم األخ ،والزوج ،والولد
والعائل ــة واحلمول ــة والبل ــد ،ومن االغاني امله ــداة لألب:

 .4يس ــهل م ــن عملية اللق ــاء التواصل االجتماعي بني
نس ــاء القري ــة وجت ــاذب أط ــراف احلدي ــث وتناق ــل
األخبار (حيث لم تكن وسائل التكنولوجيا متوفرة
قبل عش ــرات الس ــنني).

لوالك يا بوي ما رفعت أنا راسي

 .5يخف ــف األعب ــاء املنزلي ــة م ــن حي ــث اس ــتخدام عدة
أجه ــزة (الف ــرن ،الطب ــاخ ،امليكروي ــف) باس ــتخدام
وس ــيلة واح ــدة (الطاب ــون).

وال لبست الثوب بأربع حواشي
لوالك يا بوي واهلل يسلمك
ما كان ظعني بأول الظعون ماشي

 .4مساوىء الطابون:

ومن االغاني املهداة لالخوة:

 .1ق ــد تعتب ــره بع ــض النس ــاء مضيعة للوق ــت ويلهيهن
ع ــن الذه ــاب إل ــى األس ــواق أو الكوافي ــرة أو زي ــارات
الصديق ــات.

علي وحسان اهلل يخليهم
بلعبوا بالسيف يف عالليهم
طلت حسنة من الشباك تناغيهم

 .2ق ــد يع ــرض األطف ــال للح ــرق بس ــبب اللع ــب واللهو
ح ــول الطابون.

وتقول هدول اخوتي يا رب خليهم..

 .3ق ــد يش ــغل املرأة ع ــن القيام مبه ــام وواجبات منزلية
أخرى (مثل تربية األبناء وغس ــيل املالبس أو حلب
االغنام).

ومن االغاني املهداة للزوج:
يا بي فالن ال شعري على ظهر
عمود بيتي ويا سند ظهر

 .5الطابون والغناء النسوي:

وأنا متنيت للتبغضك تلبى بالقهري

أثناء إعداد اخلبز أو الوجبات باس ــتخدام الطابون،
تردد النساء األغاني بتكرار جملة أو شطر واحد ،حيث
تتغن ــى النس ــاء باالهازي ــج أو التراوي ــد .ويتم التنس ــيق
والبداعة) حيث تظه ــر البداعة
ب ــن املرأت ــن (الق ّوال ــة
ّ
قدراته ــا االبداعي ــة م ــن خ ــال التغيي ــر والتبدي ــل يف
بعـ ـ ــض أبي ـ ـ ــات الغنــاء بحس ــب امل ــوق ـ ــف .وي ـغــلب ع ـل ــى
األغان ـ ـ ــي النس ـ ـ ــائية الفلس ــطينية اإليقاع الثن ـ ــائي أو
امليزان البس ــيط (.)4/4

ومتوت حزينة ومكسورة الظهري
ومن األغاني التي تتحدث عن الصبر:
احنا صبرنا وقلنا ما صبرنا شي
صبرنا صبر الطريق على اخليال واملاشي
يا ما مشينا ودمع العني رشراشي
واحلمد هلل ربحنا وما خسرنا شي
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ومن األغاني املهداة الى العروس:

اخلامتة

الطول طول القنا والعنق مايل ميل

م ــن واج ــب األجي ــال القادم ــة احملافظة عل ــى تراث
وع ـ ــادات وتقــالـ ـ ــيد األج ــداد ال ــذيـ ـ ــن كــافـح ــوا وعـمـل ــوا
جاهدي ــن عل ــى بن ــاء بالده ــم وتربي ــة أبنائه ــم ،ولس ــوء
الـحـ ــظ ،فــإننـ ــا نــالح ـ ــظ أن االجي ــال احلالي ــة (إال من
رح ــم ربي) يتجاهلون هذا الت ــراث وهذه املوروثات التي
خلّفه ــا لن ــا آباؤن ــا وأجدادنا الذين س ــبقونا .وال بد من
وج ــود جه ــات رس ــمية وش ــعبية تعم ــل بكل جدي ــة على
إع ــادة إحياء م ــثل هــذا ال ــتراث وتعــريف أبنــائــنا به لكي
يحــافظــوا عـلــيه مــا است ـطــاع ــوا.

واخلصر من رقته هد القوى واحليل
يا صاميات الضحى يا مفطرات الليل
ردوا علي غزالي ما بقى لي حيل
وسيروا على ما قدر اهلل
والكاتبو ربك يصير
يا اهلل توكلنا عليك
يا رب يا نعم الوكيل
ملاذا تعزف ربات البيوت عن استخدام الطابون؟

 .1حتى ال تتسخ يدي املرأة الشابة.
 .2بس ــبب ضي ــق الوق ــت ،ويحت ــاج خب ــز الطاب ــون إل ــى
س ــاعات م ــن االنتظ ــار.
 .3خشية احتراق األطفال كثيري احلركة والشقاوة.

املراجع:

ملاذا تفضله بعض األخريات؟

 علقــم ،نبيــل ،1977 ،مدخــل لدراســة علــم الفولكلــور،جمعية إنعاش األسرة.
 البرغوثــي ،عبــد اللطيــف ،1979 ،االغانــي العربيــةالفلســطينية يف فلســطني واالردن ،مكتبــة الوثائــق
واألبحاث ،جامعة بير زيت.
 عرنيطــة ،يســرى جوهريــة ،الفنــون الشــعبية يففلسطني.
 جاد اهلل ،خليفة محمد محمود ،2011 ،األدب الشعبييف فلســطني :أغانــي النســاء أمنوذجــا ،قســم العلــوم
املوسيقية ،جامعة النجاح الوطنية.
 بنــات ،عزمــي ،العــرس العجــوري ،بهجــة ،حنــن وذاكرةالفــرح املســلوب ،ملتقــى شــباب عجــورhttp:// .
www.youtube.com/watch?v=LjFDXL1x1E
 عباس ،فؤاد ،2015 ،مدخل إلى الفلكلور الفلسطيني-دار املوقف العربي للصحابة والنشر والتوزيع -مصر.

تفضل بعض النس ــاء اس ــتخدام الطاب ــون يف أوقات
الف ــراغ ،وعندما يكون مزاجها «رائق ًا» .كما متيل بعض
النس ــاء إلى اس ــتخدام الطاب ــون يوم اجلمع ــة حتديداً،
نظ ــر ًا ألن ــه ي ــوم العطل ــة األس ــبوعية ال ــذي جتتم ــع
في ــه العائل ــة ،حي ــث ينض ــج الطع ــام على مه ــل بنكهته
األصلية.
 .5الطابون والتراث:
تغن ــت النس ــاء والرج ــال بالطابون ومزاي ــاه ونتاجه
ّ
الش ــهي يف جمي ــع ق ــرى فلس ــطني ،وكان يعتب ــر وس ــيلة
أو م ــكان اللتق ــاء النس ــاء للغن ــاء أثن ــاء إع ــداد اخلب ــز.
وإضاف ــة إل ــى ذل ــك ،فأثناء إع ــداد حفرة الطاب ــون ،كانت
النس ــاء تعتب ــره وس ــيلة للعث ــور عل ــى بع ــض القط ــع
املعدني ــة النقدي ــة واألثري ــة التي تدل عل ــى احلضارات
التي سكنت يف املنطقة ،ودياناتها وعاداتها وتقاليدها.

الصورة:
من الكاتب.
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مدرسة وجامع العامرية بـ«رداع»

()1

أ .محمد محمد إبراهيم
باحث من اليمن

حني تلتقي الثقافات وتتحاور األديان في مأثرة حضارية جمعت بني دار العبادة والعلم واالستشفاء الطبيعي.

 .1قاموس العمارة والزخارف اإلسالمية :

فق ــط ..ح ــن يك ــون فن العم ــارة والزخرفة اإلس ــامية مضمار ًا حلوار الثقاف ــات واحلض ــارات واألديان ،تتجلى
تنوع الكل يف تكوين اجل ــزء ،رمبا ألن العمران هو أهم ركائز
كل معان ــي اإلب ــداع اإلنس ــاني يف قام ــوس جامع يحوي ُّ
الثقافة املادية التي تظل أثر ًا ملموس ًا يشهد على عراقة الشعوب اإلسالمية ورسالة شريعتها السمحاء ،فبالقدر
الذي ش ــكل به اإلس ــام خالصة لألديان الس ــماوية الس ــابقة مبختلف ش ــرائعها وكتبها و ُر ُسـ ـ ُلها وأجيالها ،جتلت
أيض ًا دالالت الش ــمول واإلنس ــانية يف مفاصل تكوين الثقافة املادية وغير املادية للش ــعوب اإلس ــامية ،ذات الهوية
عد فنون العمارة ،يف تاريخ اليمن اإلس ــامي نتاج تراكم حض ــارات ضاربة ِق َدم التاريخ،
العربي ــة ،ومنه ــا اليم ــن ،إذ ُت ّ
180
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ليمت ــزج ه ــذا التراك ــم بحداث ــة االجتاه ــات الروحي ــة
مج ــد العقل والعلم
والقيمي ــة للعهد اإلس ــامي الذي ّ
وبهما ش ــق عباب احلياة برس ــالته الس ــامية.

وش ــبه اجلزيرة العربية-آنذاك-من حيث الفن املعماري
ومن ــط البن ــاء الرص ــن ،والزخ ــارف معم ــرة األل ــوان،
والرؤية املدهش ــة للش ــكل الهندس ــي الع ــام ..إنه ــا مأثرة
العامري ــة  -املدرس ــة واملس ــجد واملق ــام امللك ــي واملش ــفى
الطبيع ــي  -ب ــدت أمامن ــا حتف ـ ًـة معماري ــة مي ــأ س ــطوع
قبابه ــا ومهاب ــة اكتماله ــا ،اتس ــاع ق ــاع «رداع» اخلصيب -
على بعد  150كيلو متر ،ش ــرق جنوب العاصمة صنعاء،
وارتف ــاع ( )2100مت ــر م ــن س ــطح البح ــر -ومدين ــة رداع
الت ــي اختطه ــا امللك الس ــبئي «ك ــرب إل وتر» مكرب س ــبأ
يف (الق ــرن الس ــابع قبل املي ــاد) ،كما دون ــه نقش النصر
املوس ــوم بـ ــ( .)RES.3945ويق ــال أن املل ــك احلمي ــري
يهرع ــش» س ــكن مدين ــة «رداع» ،وأق ــام فيه ــا قلع ــة
«ش ـ ِّـمر ِ
العامري ــة ،إح ــدى أش ــهر الق ــاع يف اليم ــنُ ،بني ــت ف ــوق
صخرة عمالقة تنتصب قامتها وس ــط متس ــع كبير من
األراض ــي الزراعية ،لتظهر للناظر كبرج مراقبة يحرس
املدين ــة ،الت ــي يحده ــا م ــن الش ــمال ب ــاد «عن ــس» وم ــن
الش ــرق ب ــاد «مراد» وم ــن اجلنوب بالد «البيض ــاء» وبالد
«عم ــار» ..وتذكر
«ياف ــع» ،وم ــن الغ ــرب بالد «ي ــرمي» وب ــاد ّ
املراج ــع التاريخي ــة أن رداع حتف ــل بقائم ــة م ــن املعال ــم
األثري ــة الدال ــة عل ــى ِقـ ـ َد ِم املدينة اإلنس ــاني والسياس ــي
والعقائ ــدي عب ــر التاري ــخ ،كم ــا حتف ــل مبآث ــر إس ــامية
ع ــدة ،م ــن أهمه ــا مدرس ــة ومس ــجد وقص ــر العامري ــة،
ومس ــجد ومدرس ــة البعداني ــة ،ومس ــجد ومدرس ــة
البغدادية ،ومسجد العوسجة ،ومسجد إدريس ،ومعظم
ه ــذه املعال ــم اندث ــرت ،فيم ــا صم ــدت مدرس ــة وجام ــع
العامري ــة ،أم ــام عوام ــل الزم ــن والبش ــر ،حت ــى كادت أن
تنه ــار بع ــد خمس ــة قرون م ــن اإلهمال ،غير أن مش ــروعا
أثريا طموح ًا أستعاد بريقها الفريد ،وألقها احلضاري،
ومكانتها الرمزية واحلاكمية ألهم وأقوى ملوك الدولة
الطاهري ــة ،الس ــلطان عامر ب ــن عبد الوهاب ،ال ــذي ك ّرم
عاصم ــة دولت ــه رداع ب ــأن أقام بها أب ــرز املعالم التاريخية
الت ــي ميزت فت ــرة حكمه.

يف ه ــذا العم ــل البحث ــي س ــنتت ّبع ه ــذه املعان ــي
والـ ـ ــدالالت يف مع ـطـ ـ ــيات وم ــالمـ ـ ــح التـ ـنـ ـ ــوع وال ـف ـ ــرادة
والقبول باآلخر ،يف فنون العمارة والزخارف واملنمنمات
اإلس ــامية ،بأبعاده ــا الهندس ــية الش ــكلية ،ومضام ــن
الرصان ــة املعماري ــة ،والرس ــم الزخ ــريف نحت ًا ورس ــم ًا ،يف
مدرسة وجامع العامرية برداع  ،عاصمة أقوى الدويالت
اإلس ــامية اليمني ــة (الدول ــة الطاهري ــة) التي اتس ــمت
باحلرك ــة العلمي ــة والعمراني ــة ،والعالق ــات اإلنس ــانية
املنفتح ــة عل ــى ثقاف ــات ش ــعوب الش ــرق والغ ــرب ..إنه ــا
املأثرة التي يعتبرها الدارس ــون قاموس ًا معماري ًا جامع ًا
له ــذا التن ــوع ،ومب ــا يعكس مدى ث ــراء التكوي ــن الثقايف
والفك ــري ملجتم ــع الدول ــة الطاهري ــة الت ــي كان آخ ــر
ملوكه ــا وأبرزه ــم إدارة وحنك ـ ًـة سياس ــية ،املل ــك الظاف ــر
الس ــلطان عامر بن عبد الوهاب-الذي اتخذ من مدينة
رداع عاصم ــة لدولت ــه..
وقد نُفّ َذ هذا العمل البحثي وفق مسارين يتداخالن
م ــع بـ ـع ـض ـه ـمـا ،األول املـ ـســار البـص ـ ــري االست ـطــالعـ ـ ــي
امليدان ــي ،لتفاصيل الش ــكل العام ،وفسيفس ــاء التكوين
ملجم ــع العامرية ،عقب تنفيذ مش ــروع ترميم
الداخل ــي ّ
أعاده ــا إل ــى واجه ــة احلي ــاة ،بع ــد أن ش ــافهت االندث ــار..
أم ــا الثان ــي فه ــو املس ــار املرجع ــي والبحثي لكيفي ــة بناء
العامري ــة وتخطيطه ــا الهندس ــي واملعم ــاري الع ــام ،من
زاوي ــة احلرك ــة العلمي ــة والنهضة العمرانية اإلس ــامية
يف اليم ــن إب ــان الدول ــة الطاهرية.
يف إحدى صباحات ربيع أول من العام  910هـ املوافق
1504م أي قب ــل خمس ــة قرون و 26ع ــام من اليوم  -وضع
املل ــك الظاف ــر الس ــلطان عام ــر ب ــن عب ــد الوه ــاب حجر
أس ــاس أه ــم مش ــاريع دولته ،بع ــد أن حش ــد  -منذ توليه
مقالي ــد احلك ــم س ــنة (894هـ ــ)  -كل الطاق ــات البش ــرية
واملادي ــة ،وأمه ــر العق ــول وامله ــن املعماري ــة والهندس ــية
والعلمية ،وسخر كل ما ميلكه من سلطة ،ونفوذ جتاري
واقتص ــادي يصل إلى مش ــارف احمليط الهندي ،ليخط
أش ــهر جوام ــع وم ــدارس احلض ــارة االس ــامية يف اليمن

 .2الدولة الطاهرية والعمران
يع ــود أص ــل بن ــو طاه ــر  -حس ــب مراج ــع التاري ــخ -
ب» و«املقرانة» و«رداع» ،حيث كانوا أئمة
«ج َ ْ
إل ــى منطق ــة ُ
املنطقة ومشايخها ،سيطروا على ميناء عدن يف نهاية
181

العدد  43ثقافة مادية

عه ــد الرس ــولني (855-647ه ـ ـ 1451-1229م) وتول ــوا
احلك ــم م ــن بعده ــم ..وكان لتج ــارة احملي ــط الهن ــدي
الفض ــل يف ثرائهم وش ــهرتهم بعد أن أحكموا قبضتهم
عل ــى ط ــرق املالح ــة البحري ــة والبري ــة يف املنطقة التي
كان ــت ملتق ــى قواف ــل قبائ ــل ال ــوادي وقبائ ــل الش ــمال،
وق ــد اهت ــم بن ــو طاه ــر مبس ــألة االعم ــار وكان م ــن أه ــم
األعم ــال الت ــي قام ــوا بها ش ــق الطرق وحتس ــن ش ــبكة
املواص ــات ،باإلضاف ــة إل ــى اس ــتحداث ط ــرق حديث ــة
ومتط ــورة يف أس ــاليب ال ــري و الزراعة ،وق ــد ازدهر الفن
املعم ــاري يف عهده ــم مل ــا عرفوا به من اهتم ــام بالعمارة
والبناء فش ــيدوا العديد من املدارس واجلوامع يف فترة
حكمه ــم ..غير أن أزهى عه ــود الدولة الطاهرية (-855
923ه ـ ـ 1517-1451م) ه ــو عه ــد امللك الظافر الس ــلطان
عام ــر ب ــن عبد الوهاب بن داوود الطاهري (923-894هـ
1517-1489م) ،وه ــو آخ ــر س ــاطني دول ــة بن ــي طاه ــر،
حي ــث ازدهر العمران يف س ــنوات حكم ــه وبرزت عدد من
اإلجن ــازات البنيوي ــة الت ــي م ــن أب ــرز معامله ــا املعماري ــة
مدرس ــة وجام ــع العامري ــة ،الت ــي عكس ــت إل ــى جان ــب
احلرك ــة العمراني ــة طف ــرة التنوي ــر الثق ــايف واملع ــريف
والعلم ــي الت ــي متيـ ـزّت ب ــه ال ــدول الطاهري ــة ،كم ــا
عكس ــت بج ــاء محوري ــة التعلي ــم يف الدين اإلس ــامي
وارتباطه ب ـ ــدور العب ـ ــادة ،ف ـكــان ـ ــت  -إل ـ ــى جـانــب كــونها
مس ـجـ ــدا ،صرحـ ـ ًا علميـ ـ ًا لتلق ــي عل ــوم الدي ــن والفق ــه
واللغ ــة ..إذ تذه ــب األعمال البحثية الت ــي أصلّت واقع
احلي ــاة العلمي ــة يف عه ــد الدول ــة الطاهري ــة إل ــى إن
املس ــجد اعتم ــد مب ــدأ التعلي ــم املس ــتمر وكان مفتوح ًا
عل ــى م ــدى ( )24يتلق ــى الطالب فيه مختل ــف العلوم،
ولع ــب دور ًا ب ــارز ًا يف مح ــو أمي ــة وتعلي ــم الكب ــار ..كم ــا
حقق ــت املدرس ــة  -الت ــي كان ــت تق ــرن ب ــدار العب ــادة-يف
تل ــك الفت ــرة مكاس ــب تربوي ــة متثل ــت يف حري ــة الفك ــر
ومجاني ــة التعلي ــم ،وكان ــت العامري ــة ،من أه ــم اللبنات
األساس ــية ملنظومة التطور املع ــريف الذي أتى بعد دولة
بن ــي طاه ــر لتأخ ــذ العامري ــة دوره ــا الري ــادي باجت ــاه
إحياء املس ــاجد اإلسالمية وربطها بالكليات اجلامعية
الت ــي متن ــح اإلج ــازات العلمي ــة الش ــهيرة بع ــد مراح ــل
تعليمي ــة مضنية..

 .3الشكل الهندسي العام:
م ــن أعل ــى «قلع ــة رداع» املنتصب ــة عل ــى املدين ــة م ــن
الش ــمال ،ص ّوبن ــا عدس ــة الكامي ــرا إل ــى امللم ــح الع ــام
للمدرس ــة ،لنلحظ أمامنا حتفة معمارية نادرة ،ابتداء
من التصميم والشكل الهندسي العام ،للمبنى الفخم
املتش ــح ثوبه الطباش ــيري الناص ــع ،واملت ّوج بـ ــ( )6قباب
ناه ــدة ص ــوب الس ــماء ،واثب ــة ف ــوق املصل ــى ،وه ــو ج ــزء
املبن ــى الش ــمالي ،الذي يقع يف ص ــدره احملراب ،وكذلك
الش ــرانق الت ــي حت ــف أط ــراف املبن ــى ،وحت ــف البه ــو
املكش ــوف بإب ــداع متناس ــق ،واملش ــربيات اخلش ــبية على
نوافذه ــا وأبوابه ــا ،وجواره ــا املفت ــوح جنوبـ ـ ًا على بركة
م ــاء ،تليه ــا حديق ــة غناء دائرية الش ــكل ،وم ــن اجلانب
الغرب ــي أيضـ ـ ًا تس ــتدير كنص ــف قم ــر حديق ــة خضراء
ومش ــجرة ،متاثله ــا حديقة بنفس احلج ــم والتصميم
م ــن الناحية الش ــرقية ،ه ــذه احلدائق الث ــاث محاطة
بسور تتشابه شرانقه مع شرانق أعالي املبنى ،ما جعل
الش ــكل الع ــام يجمع ب ــن العراقة يف البن ــاء ،واحلداثة
يف التصمي ــم  -عل ــى أوج درجات التناغم اجلامع ألكثر
م ــن ثقافة وحض ــارة ،واحلضور الذهني واحلداثي منذ
انش ــائه وحت ــى اللحظ ــة  -ليفت ــح هذا املنظر نفوس ــنا
عل ــى ش ــوق كبير الس ــتطالع ه ــذه املأثرة م ــن الداخل.
ولنقت ــرب أكث ــر م ــن تفاصي ــل البن ــاء ،هبطن ــا م ــن
القلع ــة جنوبـ ـ ًا باجت ــاه املدرس ــة  -عل ــى بع ــد  400مت ــر
تقريبـ ـ ًا ش ــمال املدرس ــة  -وم ــن مم ـ ٍـر مرص ــوف يح ــاذي
ط ــرف حديق ــة خض ــراء مت تصميمه ــا غ ــرب املدرس ــة
أجتهن ــا ص ــوب الب ــاب اجلنوب ــي للطاب ــق األرض ــي
للمدرس ــة ،حيث الباب اخلش ــبي الكبير والقدمي ،الذي
يفت ــح عل ــى مم ــر ينتهي بباب ــن م ــن الناحية الش ــرقية
واآلخر من الناحية الغربية ..فيما سقف املمر محمول
على خمس ــة عق ــود ضخمةُ ،بني معماره ــا املقوس نحو
األعل ــى برصان ــة عجيب ــة ،فم ــن األس ــفل مت اس ــتخدام
األحج ــار الكبي ــرة اجلرانيتي ــة ،ككت ــل س ــميكة ش ــكلت
قواع ــد العق ــود ،وبارتف ــاع نح ــو مترين وربع املت ــر ،لتبدأ
بع ــد ذل ــك قاعدتا الق ــوس باالنحن ــاء إل ــى أن تلتقيا يف
الس ــقف ،وبنيت بالطوب اآلجر  -حس ــب وصف الدليل،
ف ـ ـ ــاللون الطباشـ ـ ـ ــيري األبي ـ ـ ــض «ال ُن ـ ـ ــورة»( )1قد حجب
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وض ــوح ن ــوع األحج ــار  -وبنف ــس املقاس ــات الهندس ــية
واألبع ــاد ب ــن كل عق ــد وعقد تتس ــاوى مس ــاحات متقنة
وش ــبه مس ــتطيلة ،تس ــتخدم كقاعات محكمة ومناسبة
لل ــدرس ،وم ــن الناحية الش ــرقية تقع عش ــر ُغ َرف س ــكن
للطلب ــة واملعلم ــن ،تفت ــح أبوابها اخلش ــبية ذات اجلودة
والنق ــوش الفخم ــة إل ــى احلديق ــة الش ــرقية ،وم ــن
الناحي ــة الغربي ــة لهذه القاعات ،توجد غرف اس ــتحمام
بخارية س ــميكة اجلدران امللس ــاء بـ«القض ــاض»( ..)2هذه
العق ــود املتقن ــة واملترابط ــة ،واجلدران الس ــميكة ،حتمل
باقت ــدار كتل ــة البناء الثقيل املك ــون ،من طابقني يعلوان
الطاب ــق األرض ــي ،ول ــكل طابق أقس ــامه وقيم ــه النفعية
واجلمالي ــة ..خالصة القول أن الطاب ــق األرضي يحوي
إل ــى جان ــب ذلك س ــت غرف يف اجلهة الش ــمالية ،وس ــت
غ ــرف يف اجله ــة الغربي ــة بحي ــث تفت ــح أبوابه ــا إل ــى
احلديق ــة الغربي ــة ،فيما بقي ــة املس ــافة املوازية للناحية
الش ــرقية تش ــمل غ ــرف االس ــتحمام البخارية.

بالسجاد الفاخر ،ومبساحة مستطيلة يتوسط حائطها
ّ
الش ــمالي مح ــراب فخم .وعلى أبعاد متس ــاوية تنتصب
وس ــط املصل ــى دعامتان ،رباعية الش ــكل ،بالغ ــة الوثوب،
لتحمل على نقاط التقاء عقودها الهندس ــية املقوس ــة
( )6قب ــاب ش ــاهقة التجاوي ــف نح ــو األعل ــى ،ومبهاب ـ ٍـة
جتس ــد براع ــة اإلتق ــان املعم ــاري الرص ــن لي ــس يف كون
ه ــذه القب ــاب تق ــوم على دعامت ــن  -فقط  -ب ــل كون كل
دعام ــة ملتق ـ ًـى حمل ــاور ارت ــكاز هذا احلم ــل الثقيل حيث
تتالق ــى عل ــى رأس كل دعام ــة أطراف س ــتة عقود ،تخرج
تصميم بالغ
من اجلدران األربعة ملس ــتطيل املصلى ،يف
ٍ
الدق ــة لتبدو مجوفة م ــن الداخل ُتز ِّينُها نق ــوش وألوان
الزال ــت س ــاطعة حت ــى الي ــوم وه ــي الت ــي لم تص ــل إليها
ي ــد العب ــث الرتفاعها وليس ــت بحاجة إلع ــادة ترميم ،أو
بح ــث كغيره ــا من قط ــع النق ــوش التي طاله ــا العبث..
وما يلفت االنتباه هو ما أش ــار إليه الفنان املاهر محمد
ناصر جرادة  -فني زخارف عمل يف تنظيف النقوش ملدة
 14عامـ ـ ًا  -حي ــث يؤك ــد أن مواصف ــات النق ــوش املوجودة
يف اجلداران الداخلية للقباب الست أو سقوف وجوانب
أروق ــة قاعات الدراس ــة ال زال ــت محيرة للباحثني ،الذين
أج ــروا الفحوص ــات الفني ــة خلصائ ــص وكيمي ــاء ه ــذه
َض ــر م ــن أوراق وحل ــاء ّ
الش ــجر–
األل ــوان الت ــي كان ــت ُت ّ
حسب توصيفهم .بيد أن طريقة التحضير ظلّت حتى
الي ــوم ه ــي اجلان ــب الغائ ــب والس ــؤال األكث ــر غموضـ ـ ًا،
خصوص ًا والدراس ــات العملية واألبحاث خلصت إلى أن
التقنيات احلديثة أثبتت إن العمر االفتراضي ألي لون
(رجن) ال تزيد عن 100س ــنة كأقصى حد ..بينما األلوان
املوج ــودة يف مدرس ــة العامري ــة يزي ــد عمرها الي ــوم أكثر
م ــن 520عام.

 .4روحانية اللون والزخارف :
م ــن ج ــوار الباب الكبير  -جنوب ًا  -صعدنا عبر س ــلم
َح َج ــري لنط ــل على مهابة مق ــام العلم والعب ــادة ،حيث
الطاب ــق الثاني املكون م ــن أربعة أروقة ،تتالقى رباعيتها
ح ــول باح ــة مكش ــوفة الس ــقف ،فيم ــا س ــقف كل رواق
يس ــتند عل ــى عمودي ــن م ــن الرخ ــام أو املرم ــر ،يحم ــان
ثالث ــة عق ــود متس ــاوية تلتق ــي بالزواي ــا الركني ــة ملرب ــع
الباح ــة ،أي  12عق ــد ًا محم ــو ًال عل ــى  8أعم ــدة رخامي ــة،
وأربع ــة أعم ــدة ركني ــة بزواي ــا مربع ــة مبنية م ــن الطوب،
وترتفع على سطح األروقة األربعة شرانق يزيد إطاللها
عل ــى البهو من مهابته وروحانيت ــه ،والالفت لالنتباه يف
البهو أن األعمدة التي حتمل سقف الرواق الذي يحيط
بالباح ــة ه ــي من الرخام األبيض املرمري ،وكما يبدو أن
العم ــود بكاملة منح ــوت يف قطعة واح ــدة حتى قاعدته
الس ــفلية الت ــي ُث َّب َت ـ ْـت على س ــطح ال ــدور األرض ــي ..ويف
الواجهة الداخلية للرواق الشمالي ثالثة أبواب خشبية
تفتح إلى املصلى ..دلفنا من الباب اخلش ــبي األوس ــط،
إل ــى املصل ــى الطاهر والرصني بس ــكينته املنعش ــة بالند
والب ـخـ ـ ــور ،وب ـح ـض ـ ــوره اللــوني والـزخ ـ ــريف ،ومنمنماتــه
املتناغم ــة ،وارتف ــاع جتاوي ــف قباب ــه ،وبس ــاطه املف ــروش

وباستطالة املصلى يتوسط حيطانه األربعة شريط
بارز مس ــتطيل الش ــكل على ارتفاع نصف متر من رؤوس
املصل ــن وعرضه نصف مت ــر تقريب ًا ،تبدأ نقط ــة دورانه
م ــن ش ــمال احملراب ومتتد عل ــى الواجه ــات األربع حتى
تنته ــي يف مي ــن احملراب ويزدان هذا احلزام أو الش ــريط
بعب ــارة مطول ــة تت ــزن حروفه ــا وابناطه ــا م ــن البداي ــة
للنهاي ــة وه ــي تس ــجيل مقتض ــب لتاري ــخ بن ــاء املدرس ــة
ومؤسس ــها ،وقد خلعت عليه واب ـ ًـا مجيد ًا من الصفات
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العاملني ،صالح الدنيا والدين .الس ــلطان ابن السلطان
املل ــك الظاف ــر موالنا عامر أبن موالنا الس ــلطان امللك
املنص ــور عب ــد الوه ــاب اب ــن داوود ب ــن طاه ــر عـ ـ ّز نصره،
وكان ابت ــداء ه ــذه العم ــارة املبارك ــة يف ش ــهر ربي ــع األول
م ــن ش ــهور س ــنة  910للهج ــرة النبوي ــة عل ــى صاحبه ــا
أفض ــل الصالة والس ــام».
وبالعودة إلى أسقف االروقة األربعة املتصلة ببعضها
مكمل ـ ًـة ش ــكل مرب ــع الباح ــة ،فه ــي مزدان ــة بنق ــوش من
ط ــراز واح ــد يتك ــرر عل ــى ش ــكل مربع ــات ودوائ ــر داخلها
أشكال وزخارف ومنمنمات أنيقة تتوزع ،بدقة ومسافات
متس ــاوية ،عل ــى طول س ــقف كل رواق ،وه ــي محفورة ،يف
ـص األبي ــض .غي ــر أنها ظلت تزخ ــر بنظارتها
م ــادة اجل ـ ّ
عل ــى م ــدى خمس ــة ق ــرون ،وكلم ــا كان ــت تختف ــي خ ْل ــف
طبقات الن ــورة البيضاء.
 .5مشهد القباب والشرانق:

()2

عب ــر س ــلم حجري يق ــع يف الركن اجلنوبي الش ــرقي-
ومياثل ــه سـ ـلّم آخ ــر يف الرك ــن اجلنوب ــي الغرب ــي حي ــث
يصع ــدان إل ــى مقصورت ــن علويتني-صعدن ــا الس ــطح
األعل ــى لل ــرواق احملي ــط بباح ــة البه ــو املكش ــوف-وهو
ـهد مهي ـ ٍـب يكاد
س ــطح الطاب ــق الثاني  -لنطلّ على مش ـ ٍ
يخطف األبصار بدهش ــته وبياضه الناصع ،فنحن ُ
نقف
ج ــوار مقص ــورة تش ــكل بذاته ــا حتفة بهي ــة ،وحتدي ــد ًا يف
الزاوي ــة اجلنوبي ــة لس ــطح ال ــرواق الش ــرقي ،لنط ــل على
هالة طباش ــيرية ساطعة ،تكس ــو القباب الست الضخمة
ٍ
الت ــي تعل ــو س ــقف املصل ــىُ ،م َش ـ ِّـك َل ًة كتل ــة صدري ــة ،م ــن
القباب ــة الناه ــدة ذات التس ــاوي والتناغم العجيب ،حيث
كتل ــة القب ــاب تتق ـ ّـدم صف ــوف الش ــرانق ،احمليط ــة ب ــكل
جهات املبنى من الناحية الشرقية والغربية واملطلة على
اخل ــارج ،واألخ ــرى املطلة على البهو الواس ــع وكما لو أنها
تـ ـزّف بالقص ــر امللكي ال ــذي يقابل القباب والش ــرانق من
اجله ــة اجلنوبي ــة ،حي ــث يظه ــر الطاب ــق الثال ــث املقابل
للقباب والشرانق والذي ميثل القصر احلاكمي اخلاص
بالس ــلطان عام ــر ب ــن عب ــد الوه ــاب ،وهذا القص ــر مكون
من مقصورتني متقابلتني ش ــاهقتي البناء ،تش ــمل أربع
غ ــرف كل غرفت ــن يف مقص ــورة واحدة وخصص ــت هاتان
املقصورت ــان ،ملقاب ــات الس ــلطان بالرعي ــة والوف ــود وه ــي

صفات،
ـادر لتع ّب ــر ع ــن
ٍ
واأللق ــابُ ،ك َتب ـ ْـت بخ ـ ٍـط عرب ــي ن ـ ٍ
تعكس ثقافة خطاب الشعب مع احلاكم يف ذلك العهد
النص:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
﴿إمنا يعمر مس ــاجد اهلل الذين يؤمنون باهلل واليوم
االخ ــر وأق ــام الص ــاة وآت ــى ال ــزكاة ول ــم يخش ــى إال اهلل
فعس ــى أولئ ــك أن يكونوا م ــن املهتدين﴾
أم ــر بعمارة هذه املدرس ــة املباركة الس ــعيدة؛ موالنا،
ومالكن ــا ،ومالك أمرن ــا اإلمام األعظم ،واملالك املعظم،
مصب ــاح االف ــاق ،مال ــك أس ــرار اخلالف ــة باالس ــتحقاق،
قط ـ ــب اإلسـ ـ ــام ،ظ ـ ـ ــل اهلل علـ ـ ــى األنـ ـ ــام ،مـ ـ ــلك الشـام
واليم ـ ــن ،وارث مـ ـ ــلك تب ـ ــع وس ـ ــيف أب ـ ــن ذي ي ـ ــزن ،ذو
املفـاخ ـ ــر واملن ـ ــاقب ،سلــطان املش ـ ــارق ،واملـغـ ــارب ،مــالك
رق ــاب األمم ،ح ــاوي فضيلت ــي الس ــيف والقل ــم ،موس ــى
احللم والرأفة ،مالك دس ــتور اخلالفة ،ط ّيب العناصر،
فخ ــر األوائ ــل واألواخر ،بهاء امللة والدين ،س ــيد امللوك
والس ــاطني ،حج ــة اهلل عل ــى اإلس ــام ،محي ــي ش ــريعة
محم ــد عليه الس ــام ،أمي ــر املؤمنني خليفة رس ــول رب
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العي ــون احل ــارة الت ــي تق ــع غ ــرب املدرس ــة ،وه ــو م ــا يعني
أنه ــا كان ــت أيضـ ـ ًا دار استش ــفاء طبيع ــي مبي ــاه العي ــون
الكبريتية ،وبطرق أكث ــر حداثة ،على واقع ذلك العصر..
فف ــي ال ــدور الثان ــي حي ــث بي ــت الص ــاة ،وعل ــى ش ــمال
احملرابُ ،يفْ تَح باب خش ــبي واس ــع يؤدي إلى رواق خارجي
يتق ــدم احمل ــراب ،ويفصل بني احملراب واجل ــدار اخلارجي
الش ــمالي ،املفت ــوح إل ــى اخلارج عبر نوافذ وس ــيعة بعقود
محمول ــة عل ــى أعم ــدة حجرية متناس ــقة ،ويح ــوي هذا
الرواق ،غرفتني مس ــتقلتني ،ويف البه ــو ،مقصورة خاصة
باس ــتحمام الس ــلطان واس ــتعداده للص ــاة ،حي ــث توجد
برك ــة م ــاء صغي ــرة مقضض ــة( )3بإح ــكام ،وهي عب ــارة عن
مغطس اغتس ــال لالس ــتحمام البخاري فائق التصميم
ومحك ــم البناء يقع على س ــطح ال ــدور األرض ــي ..ويصل
امل ــاء إلي ــه عب ــر ج ــداول صغيرة ُفلج ــت يف أس ــفل جدران
الرواق وكان املاء يصعد إليها عبر ضخ بخاري ،حسب ما
يش ــير املؤرخون ،لك ــن إلى اليوم لم تع ــرف الطرق الفنية
له ــذه التجربة..

ذات تصمي ــم عال ــي الدق ــة والتقس ــيم حي ــث تنقس ــم كل
مقص ــورة ،إل ــى غرف داخلية تنع ــزل كل غرفة على حدة،
وهذا اجلزء يسمى يف كثير من املراجع القصر أو املقام..
أقيم ــت مدامي ــك املقص ــورة األول ــى يف الرك ــن اجلنوب ــي
الشرقي للمبنى ،ومبدخل مستقل فتح على ممر متدرج
الساللم احلجــريـ ـ ــة ي ـح ـ ــاذي نهــاي ـ ــة جن ـ ــوب احلـديقـ ــة
الش ــرقية للمدرس ــة ،فيم ــا أقيم ــت مدامي ــك املقص ــورة
الثاني ــة يف الرك ــن اجلنوب ــي الغرب ــي للمبن ــى وبنف ــس
تصاميم املدخل الشرقي ،ولكنه مفتوح على ممر متدرج
الساللم احلجرية ،يحاذي نهاية جنوب احلديقة الغربية
للمدرس ــة ..املقصورتان تش ــكالن مقدمت ــن متقابلتني،
حيث تتقابل نوافذهما باإلطاللة على البوابة الرئيس ــة
للطاب ــق األرض ــي للمدرس ــة ،وعل ــى بركة امل ــاء واحلديقة
اجلنوبي ــة ،وتطل نواف ــذ املقصورة الغربية على احلديقة
الغربية واملسار الغربي للمبنى املزين بالشرانق العلوية،
وأربع مش ــربيات ،تتوس ــط مس ــار الطابق الثاني يليها يف
نفس املس ــار أربعة عقود كبيرة فتحت على رواق مس ــتقل
يقع غرب املصلى ،يلي هذه العقود مشربية ،وحيدة تقع
قبيل زاوية الركن اجلنوبي الشمالي للمبنى ..فيما تطل
نواف ــذ املقصورة اجلنوبية الش ــرقية على نفس تفاصيل
املشهد ،ولكن من الناحية الشرقية ..وتعلو كل مقصورة،
قب ــة واح ــدة ،حتيطه ــا الش ــرانق م ــن األرب ــع جه ــات التي
تؤط ــر الش ــكل الع ــام ل ــكل مقص ــورة ،ومي ِّث ــل حج ــم قب ــة
املقص ــورة الواح ــدة نصف ُق َّبة ضخمة من القباب الس ــت
املذك ــورة ..ويتوس ــط املقصورت ــن يف قل ــب س ــطح ال ــرواق
اجلنوب ــي( ،م ْن َور) متوس ــط احلجم ،تعل ــوه قبة صغيرة..
ويبدو يف شكله كفانوس عثماني ضخم ،أو مبخر فارسي،
أو صيني  -شرقي املواصفات ُ -ص ِّم َم ليطل على الناحية
اجلنوبي ــة ،أي عل ــى البواب ــة الرئيس ــة للمدرس ــة وعل ــى
احلديقة وبركة املاء الكبيرة ،وغرف احلمامات التي تبدو
م ــن األعلى بش ــكل متق ــدم وبديع..

ويف ال ــدور األرض ــي املكـ ـ ّون م ــن ُغ َرف ال ـ َّـدرس اطلعنا
عل ــى اجل ــدران الس ــميكة الفاصل ــة ب ــن الغ ــرف م ــن
ناحي ــة وب ــن غ ــرف االس ــتحمام ببعضه ــا ،واجل ــداول
الت ــي ُفلج ــت يف أعلى اجل ــدران الس ــميكة الفاصلة بني
غرف االستحمام ،والقريبة من السقف ..سألنا الدليل
«توفي ــق العباه ــي» أح ــد س ــدنة مدرس ــة العامري ــة ،ع ــن
اجلدوى منها؟! .فأكد لنا بأن هذه اجلداول مخصصة
احلمام ال ُبـخ ــاري
للمي ـ ـ ــاه املنسابـ ـ ـ ــة  -انـ ـح ـ ـ ــدار ًا  -مـ ـ ــن َّ
ال ــذي كان يوج ــد غ ــرب املدرس ــة وي ــوزَّع عل ــى احلمامات
ومتر
واألح ـ ـ ــواض عب ـ ــر ج ـ ـ ــداول محـكـ ـمـ ــة التصـم ـ ــيمُ ،
ج ــداول أح ــواض االس ــتحمام م ــن أعل ــى ج ــدران قريب ــا
م ــن الس ــقف وتب ــدو كأنه ــا منحوت ــة على ش ــكل س ــواقي
تعبر عبرها املياه وتوجد فتحات إلى كل حوض تس ــمح
باندفاع املاء للحوض من األعلى ليس ــهل االستحمام..
لك ــن ل ــم يكش ــف أح ــد م ــن املؤرخ ــن بع ــد ،م ــكان تل ــك
العي ــون بع ــد أن اتس ــعت أحي ــاء املدين ــة الكائن ــة غ ــرب
املدرس ــة ،كم ــا ل ــم يع ــد يع ــرف األراض ــي الزراعي ــة الت ــي
كانت تسقى مبياه الصرف الصحي اخلارجة من ثقوب
فتح ــت م ــن الناحي ــة اجلنوبي ــة ،واجلنوبية الش ــرقية.

 .6املياه الكبريتية:
يتض ــح م ــن وص ــف الدلي ــل يف زيارتنا ،وم ــن اطالعنا
على كثير من املراجع ،ورود تفاصيل وإشارات تفصح عن
املياه الس ــاخنة التي كانت تس ــتخدم يف املدرس ــة للوضوء
واالس ــتحمام ،عب ــر ج ــداول تأت ــي باملي ــاه الكبريتي ــة م ــن
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أموا ًال طائلة ،فمواد البناء من أحجار وأخش ــاب تعتبر
ثمين ــة ،ومت اختياره ــا بعناي ــة فائق ــة ،ورمب ــا كان ذل ــك
أح ــد أس ــباب صم ــود املبنى أكثر من خمس ــة ق ــرون أمام
عوام ــل التغ ّي ــر الطبيعية والبش ــرية..

 .7قاموس التنوع املعماري:
من الزاوية الشكلية تظهر مدرسة وجامع العامرية
كبن ــاء تدريج ــي مس ــتطيل الش ــكل ميت ــد ضلع ــه م ــن
الش ــرق ال ــى الغ ــرب بط ــول  23مت ــر ًا ومن الش ــمال إلى
اجلنوب بطول  40متر ًا وتتكون يف األصل من طابقني
كبيري ــن ،ويزي ــد م ــن روع ــة وجم ــال املبن ــى ك ــون الباحة
وقاع ــة الص ــاة يف الطاب ــق العل ــوي ،وكون املق ــام امللكي
املنتصب بكتلتيه يف اجلهة اجلنوبية من القباب ،تليه
الباح ــة ،وم ــا حتيط مبربعها من ش ــرانق مط ِّلة عليها،
وعل ــى اجلوان ــب اخلارجي ــة ..ليتجل ــى املبن ــى بكتلت ــه
الهندس ــية أم ــام نواظرنا من ش ــاهق القلع ــة ،كقاموس
معم ــاري فخ ــم يش ــد العق ــول لتصف ــح ذل ــك احلض ــور
الذهن ــي والكاريزما الفنية اجلليلة ،املصبوغة بالتنوع
اجلام ــع ال ــذي يش ــكل مح ــور التق ــاء تراك ــم حض ــاري
لثقاف ــات مترامي ــة التوجه ــات والفكر والعقي ــدة ،وهذه
متيزهـ ـ ــا ع ـ ــن
الصـ ـ ــورة جعل ـ ــت للمدرس ـ ــة خصوص ـ ــية ُّ
كـ ـ ــل الـ ــمآثر اإلســالم ــية ،يف أصـ ــقاع الدولة اإلسالمية
حينه ــا ..ويف الداخ ــل رأين ــا الزخ ــارف ،وكيف التقت يف
املهارات اخلطية واحلرفة الفنية كل ممكنات الزخرفة
النباتي ــة واحلجري ــة ،م ــن النق ــش والرس ــم والنحت يف
الـمرم ـ ــر أو األخشــاب أو اجل ـ ــص والــقضــاض ،وك ــذلك
األل ــوان املعم ــرة والبديع ــة ،واخلط العرب ــي اجلميل..

 .8العامرية ..وصراع احلاكميات:
به ــذا التكوي ــن وعناص ــر البن ــاء العمران ــي املتن ــوع،
ص ــارت مدرس ــة وجام ــع العامري ــة ه ــي أه ــم منج ــز
للدول ــة الطاهري ــة عمومـ ـ ًا ،وللم ــك الظاف ــر عام ــر ب ــن
عب ــد الوه ــاب  -رحم ــه اهلل  -خصوصـ ـ ًا ،وش ــاهد ًا ماديـ ـ ًا
س ــيحمل عب ــر التاري ــخ حض ــور ه ــذا املل ــك االس ــامي،
عب ــر األجي ــال ،لتصب ــح العامري ــة هدفـ ـ ًا خلصوم ــه
السلطويني للنيل منه ومحاولة تهميشها على األقل..
وه ــذا الع ــداء الثق ــايف يعك ــس املعضل ــة التي  -لألس ــف
الش ــديد  -تعيش ــها العقلية العربية واإلس ــامية ،وهي
ظاه ــرة دخيل ــة عل ــى النه ــج اإلس ــامي يف التعايش مع
حق حق ــه ..وتتمثل
اآلخ ــر ،وف ــق نظام يحت ــرم لكل ذي ٍ
ه ــذه املعضل ــة يف االنتقام السياس ــي واإلقص ــاء الثقايف
املتب ــادل بني احلاكميات املتتابعة ،فتدش ــن كل حاكمية
عهده ــا بتهمي ــش أو تدمي ــر مآث ــر احلاكمي ــة الت ــي
س ــبقتها ،لتندثر على إثر هذا الصراع هويات وثقافات
ش ــعوب وتأري ــخ حق ــب وأجي ــال ،جارفة معها أس ــفار من
تاري ــخ العالق ــات اإلنس ــانية والتعاي ــش ب ــن املذاه ــب
واألدي ــان والثقاف ــات ،على املس ــتوى السياس ــي والديني
واملذهب ــي واجلغ ــرايف.

الدراس ــون والباحث ــون املعماري ــون ،وك ــذا املؤرخ ــون
الذي ــن ُق ـ ّـدر له ــم معرف ــة وزي ــارة ه ــذا املرج ــع املعم ــاري
االسـالمـ ـ ــي اع ـتـبـ ــروا هـ ـ ــذا التفـ ـ ــرد ف ـ ــي التن ـ ــوع س ــمة
متقدم ــة يف فن العمارة االس ــامية يف ذلك العصر ،ما
جعل املدرس ــة قاموسـ ـ ًا يف فن املعمار والزخرفة والقيم
النفعي ــة واجلمالي ــة املتكئ ــة عل ــى مرجعي ــة اصيل ــة
وعريق ــة من أصول الس ــبق احلض ــاري لليمنيني ،حيث
يلتق ــي ه ــذا التراك ــم احلض ــاري واإلنس ــاني والعق ــدي
يف مأث ــرة واح ــدة ..وم ــا يلف ــت االنتب ــاه ه ــو تأكي ــد
الباحث ــن والدارس ــن واملعماري ــن ،أن املدرس ــة جمع ــت
ب ــن الط ــراز املعم ــاري العثمان ــي واملغرب ــي والفارس ــي
والصين ــي واليابان ــي! ..وه ــذا غي ــر مبال ــغ في ــه إذ تؤكد
املعلوم ــات التاريخي ــة إن مؤس ــس املدرس ــة ج َل ــب أمه ــر
الصنَّاع واحلرفيني و َّس ــخر إلجن ــاز هذا البناء الضخم
ُ

نقـ ـ ــول هـ ـ ــذا مـ ـ ــن محـ ـ ــتوى م ــراجـ ـ ــع ج ـ ــمة تن ّوعت
مصادره ــا حتك ــي تعقي ــدات الصراع ــات الت ــي خاضته ــا
الدولة الطاهرية ،حيث واجهت ثالث مش ــاكل س ــاهمت
يف تقويضه ــا ،وه ــي :اخلالف ــات الداخلي ــة ب ــن األس ــرة،
والقبائ ــل املتم ــردة الت ــي كان ــوا يعتم ــدون عليه ــا جلب ــي
الضرائب ،والتهديد املستمر من أئمة الزيدية يف صعدة
وصنعاء ،إضافة إلى أطماع مماليك مصر «الشراكس ــة»
صد البرتغاليني
يف ضم اليمن إلى دولتهم ،حتت ذريعة ّ
م ــن مالح ــة البح ــر األحم ــر ،بع ــد احت ــال جزي ــرة
س ــقطرى ومحاوالته ــم الس ــيطرة على ع ــدن ،والتحكم
بتج ــارة احملي ــط الهندي والبح ــر األحمر  ،نط ــاق نفوذ
س ــاطني بن ــي طاه ــر مصدر ق ــوة اقتصاده ــم ،وحتديدا
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الكبي ــر ،واجلام ــع الكبي ــر يف «املقرانة» ،ومس ــجد القبة
بها ،ومس ــجد يف «ع ــدن» ،وآخر يف «املب ــاءة» بظاهر «باب
الب ــر» ،وعم ــارة املس ــجد اجلام ــع يف «ت ــرمي» ،وصهري ــج
عظي ــم به ــا لم يس ــبق إلى مثل ــه ،وآخر بقرية «عس ــيق»
وغي ــر ذل ــك .وق ــد أش ــار إلى مآث ــره العمراني ــة ،ودوره يف
احلرك ــة العلمي ــة املؤرخ ــون والش ــعراء  ،ومنه ــم محمد
ب ــن عم ــر ب ــن املب ــارك احلضرم ــي ،املع ــروف بـ«بح ــرق»
فق ــال يف رث ــاء الس ــلطان عام ــر ب ــن عب ــد الوهاب:

يف عه ــد الس ــلطان عامر بن عبد الوه ــاب ،الذي ورث عن
والده املنصور ُ ،حكْ م اجلزء اجلنوبي من اليمن ،لتتسع
دولت ــه اليمنية املوحدة ،ش ـ ً
ـاملة س ــائر جه ــات اليمن مبا
يف ذلك صنعاء ومخاليفها وجازان وعسير وحضرموت،
ترج ــح توق ــف
وامله ــرة وظف ــار ..غي ــر أن مراج ــع أخ ــرى ّ
حكم ــه عل ــى أب ــواب صنع ــاء ش ــما ًال ،أم ــا جنوبـ ـ ًا وغربـ ـ ًا
فق ــد وصل ــت دولت ــه حتى مش ــارف البحر األحم ــر ،زبيد
واحلدي ــدة ،ومش ــارف احملي ــط الهن ــدي ،جنوبـ ـ ًا وش ــرق ًا،
كم ــا تذك ــر املراج ــع أن ــه تغ َّل ــب عل ــى اإلم ــام محم ــد ب ــن
علي الس ــراجي الوش ــلي ،أحد أئمة الزيدية ،ثم قام من
بع ــده اإلم ــام يحي ــى بن ش ــرف الدي ــن فدعا إلى نفس ــه
باإلمامة سنة  912هـ ،ولكن نفوذه كان محصور ًا يف بالد
حج ــة ،حت ــى قدم الشراكس ــة( )4إل ــى كمران س ــنة  913هـ،
ملطاردة البرتغاليني الذين كانوا يسعون لالستيالء على
ديار املس ــلمني والقضاء عليهم كما فعلوا هم واألس ــبان
باملس ــلمني يف األندلس.

أبى اهلل إال أن حتـوز املفاخ ـ ـ ـ ـ َر
فسماك من بني البرية عامرا
عمرت رسوم الدرس بعد دروسها
وأحييت آثار اإلله الدواثـ َر
ورث ــاه امل ــؤرخ عب ــد الرحم ــن ب ــن عل ــي الديب ــع
الش ــيباني  ،صاح ــب كت ــاب ق ــرة العي ــون بأخب ــار اليم ــن
امليم ــون قائ ـ ًـا:

وكان الشراكس ــة  -أو (اجلراكس ــة) يف بعض املراجع
 ق ــد اتصلوا بالس ــلطان عامر ،وطلبوا منه مس ــاعدتهله ــم ،وإم ــداده باملعون ــة حت ــى يواصل ــوا الدف ــاع ع ــن
ش ــواطئ اجلزي ــرة العربي ــة فاستش ــار الس ــلطان رج ــال
دولته ،فأش ــار عليه وزيره علي بن محمد البعداني بأن
مين ــع عنه ــم كل معون ــة ،فن ــزل الشراكس ــة إل ــى اللحية
واحلدي ــدة وه ــم مس ــلحون بالبن ــادق الناري ــة (املعروفة
يف اليم ــن بالبن ــادق العرب ــي) ول ــم تك ــن معروف ــة عن ــد
أه ــل اليم ــن ،فذع ــروا منه ــا ،وف ــرت قوات الس ــلطان من
أم ــام الشراكس ــة مهزوم ــن ،وق ــد اس ــتغل اإلم ــام ش ــرف
الدين هذه الفرصة ،فاتصل بالشراكسة ،وأعانهم على
الس ــلطان عام ــر عب ــد الوه ــاب حت ــى انته ــى أم ــر عامر
عب ــد الوه ــاب ب ــأن قت ــل خ ــارج صنع ــاء ي ــوم اجلمعة 23
عهد حاكمي
ربيع اآلخر س ــنة  923هـ .بعد أطول فترة ٍ
فـ ــي حـ ــاكميات الـدولـ ــة الطــاهـريـ ــة ،بنـى خـاللـ ــه مـآثـر
كب ــرى كان أهمه ــا مدرس ــة وجام ــع العامري ــة ،ومدارس
أخ ــرى مقارب ــة يف تنوعه ــا له ــذه املدرس ــة ،كمدرس ــة يف
زبي ــد ،ومدرس ــة يف تع ــز ،ووق ــف عليه ــا أوقافـ ـ ًا واس ــعة،
وعم ــر وأصل ــح ما تش ـ ّـعث م ــن امل ــدارس الس ــابقة -على
عك ــس من أت ــوا بعده  -وكذلك بنى عمارة جامع «زبيد»

الصالح َمشيد ْه
حتط َم من ركن
ِ
ُ
وق ُّو َ
ض من بنيـ ــانه كـل عامـ ـ ـ ِـر
صالحه
صالح فيه بعد
فما من
ِ
ٍ
عامر
بعد
وال
عامر ِ -
واهلل  -من ِ
ِ
ٍ
وه ــذه ه ــي املالبس ــات التأصيلي ــة ملس ــار مح ــاوالت
تهمي ــش وتقوي ــض مآثر حكم الس ــلطان الظاف ــر عامر
ب ــن عب ــد الوه ــاب ،وباألخص مدرس ــة وجام ــع العامرية
بـ ــ«رداع» ،فبع ــد مقتل ــه ح ــاول اإلمام ش ــرف الدين س ــلب
مدرس ــة العامرية محاسنها وتش ــويهها ،كما سعى بعده
اإلم ــام امله ــدي محم ــد ب ــن أحمد ب ــن احلس ــن (صاحب
املواه ــب) املتوف ــى س ــنة 1130هـ ،ألنها يف زعم ــه واعتقاده
م ــن آث ــار ُكفّ ــار التأوي ــل( ،)5فتصدى ل ــه القاضي علي بن
أحمد الس ــماوي املتوفى برداع س ــنة  1117هـ ــ ،وحذره من
عاقب ــة عمل ــه إن ه ــو أص ــر عل ــى خرابها ،وت ــا عليه قول
الل أَن ُيذْ َك َر
ـاج َد ّ ِ
اهلل تعالىَ ﴿ :و َم ْن أَ ْظ َل ُم ِ َّ
من َّم َن َع َم َس ـ ِ
اس ـ ُـمهُ َو َسـ ـ َعى ِف خَ َر ِاب َه ــا .﴾....س ــورة البق ــرة اآلية
ِفي َه ــا ْ
( .)114فتوقف املهدي عن خرابها مكتفي ًا بهدم معظم
ش ــرفاتها حتل ــة ليمين ــه :فق ــد كان أقس ــم  -كم ــا يقال -
بأنه س ــيهدمها..
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فتكاد احلي ــاة اجلديدة حولها تبتلعها عمارة وعمران ًا..
وتزام ــن م ــع هذا االهتم ــام بوادر رعاي ــة ومتويل من قبل
منظم ــات دولي ــة وقام ــات فكري ــة وعلمي ــة تعش ــقُ مهن ــة
ترميم وصون مآثر العمارة اإلس ــامية يف اليمن ،وعلى
رأس هذه القامات املهندس ــة واخلبيرة املعمارية الدولية
الدكت ــورة س ــلمي الراض ــي( )6التي عملت م ــع الكثير من
املنظمات الدولية ومنها اليونسكو يف عمليات التنقيب
ع ــن االث ــار وترمي ــم املبان ــي االثري ــة يف ع ــدد م ــن ال ــدول
ومنه ــا اليم ــن ،حي ــث زارت املدرس ــة العامري ــة ألول م ــرة
يف ع ــام 1977م لتق ــوم خ ــال زياراته ــا األول ــى بدراس ــات
عاجل ــة للعامري ــة لتقدم باقتدار تصورا ش ــام ًال عن هذا
املعل ــم الن ــادر ،لتب ــدأ مس ــيرة مش ــروع الترمي ــم يف الع ــام
1982م  -بإش ــراف فني ومساهمة علمية مهنية من قبل
الدكتورة س ــلمى الراضي بصحبة فريق محلي وأجنبي
ماه ــر -بتنظيف عام للمدرس ــة على املس ــتوى الداخلي
واخلارجي ،لكثرة ما تراكم عليها من مخلفات ونفايات
وص ــل ارتفاعه ــا يف بع ــض األماك ــن إل ــى ثالث ــة أمت ــار..
وخ ــال فت ــرة التنظيف ح ــدث أكبر زلزال يش ــهده تاريخ
اليم ــن املعاص ــر وه ــو زلزال ذم ــار يف  13ديس ــمبر 1982م.
وأصيب ــت مبان ــي عدي ــدة ج ــوار العامري ــة لك ــن املدرس ــة
ظل ــت صام ــدة ول ــم تتأث ــر ..ول ــم يكن م ــن الس ــهل إعادة
مكون ــات مبن ــى مدرس ــة العامرية بنف ــس املنهجية التي
بن ــي به ــا هذا املعل ــم ،لذا فق ــد مت االس ــتعانة إلى جانب
اخلبرات العلمية األجنبية بخبرات محلية ،حيث عمل
يف املراح ــل التنفيذي ــة س ــتني حرفيـ ـ ًا محليـ ـ ًا ومت أيض ًا
اس ــتخدام تقني ــات وم ــواد بن ــاء تقليدية ،ولعب املش ــروع
دور ًا كبي ــر ًا يف تأهي ــل ك ــوادر وطنية يف مج ــاالت الترميم
وإعادة التأهيل كما ساهم يف نشر الوعي بأهمية التراث
املعم ــاري األث ــري والتاريخ ــي ،ويف إحي ــاء العدي ــد م ــن
احلرف والتقاليد اللصيقة بالفنون املعمارية الس ــائدة
يف اليم ــن من ــذ الق ــدم ..ومن أب ــرز احلرفي ــن الذي ــن
()7
ش ــاركوا بفاعلية يف إحياء مدرس ــة العامرية األس ــطى
ع ــزي محم ــد جزع ــة ،إل ــى جان ــب ع ــدد من العم ــال من
ذوي املهارات العالية واملتوس ــطة حتت إش ــراف نخبة من
املهندس ــن األكفاء منهم املهندس التنفيذي للمش ــروع
عب ــد اللطي ــف عل ــي املس ــني ،واملهن ــدس عدن ــان جمي ــل
نعمان مشرف أعمال الترميم ،واملسؤول العلمي املباشر
عل ــى تنفي ــذ املش ــروع األس ــتاذ الدكت ــور يوس ــف محم ــد

غي ــر أن توق ــف اإلم ــام امله ــدي ع ــن هدمه ــا ال يعن ــي
رعايته ــا كمنج ــز تاريخ ــي ،ب ــل يعن ــي دخوله ــا مراح ــل
مظلم ــة م ــن اإلهم ــال ومحاول ــة طم ــس هويته ــا إم ــا
باالس ــتحداث العش ــوائي يف حرمه ــا ،أو م ــن خالل وصم
تنوعه ــا وثرائه ــا املعم ــاري الفسيفس ــائي مب ــا يس ــمى
بالبدعة ،أو التجديد الغير مستحب يف بناء دور العبادة
ْ
ً
اإلس ــامية ،وهذا أش ــد وقعا يف الذاكرة اجلمعية ،وليس
س ــوى م ــن قبيل الصراع ــات الس ــلطوية وتوظيف الدين
خلدم ــة الس ــلطة ..كم ــا أن يد العبث طالت محاس ــنها،
ب ــدون قص ــد يف الفت ــرات الالحق ــة م ــن قبي ــل االهتم ــام
باملساجـ ـ ــد ،حيـ ـ ــث ج ـ ــرت الع ـ ــادة علــى تـنـوي ـ ــر املســاجد
بالنورة ،لتكون تلك املساجد بيضاء ساطعة من اخلارج
وم ــن الداخ ــل ،دون مراع ــاة خصائص الزخ ــارف الفنية،
فطم ــرت طبق ــات الن ــورة تل ــك الزخ ــارف نهائي ًا.
 .9ترميم العامرية ..قصة جناح:
يف زيارتن ــا االس ــتطالعية ملدرس ــة العامري ــة (بع ــد
االنته ــاء م ــن ترميمه ــا بث ــاث س ــنوات أي يف 2008م)
اطلعن ــا عل ــى مع ــرض الص ــور بال ــدور األرض ــي ،ومنه ــا
ص ــور قدمية ج ــد ًا للمصور األملاني (ب ــوركارت) وهو أحد
قدم ــوا دراس ــات ومس ــوحات ح ــول
املستش ــرقني ال ــذي ّ
كثير من آثار ش ــبه اجلزيرة العربية ،وقد زار املدرس ــة يف
س ــنة 1910م ،إضاف ــة إل ــى ص ــور مراح ــل الترمي ــم ،وصور
املدرس ــة عق ــب االنته ــاء م ــن ترميمه ــا ،ليختص ــر ه ــذا
املع ــرض املصغ ــر مفارق ــات كبيرة جد ًا حتك ــي حالة دمار
ش ــبه كل ــي ،كانت تعيش ــه العامري ــة ،وأن طم ــوح إحيائها
كان ع ــن الواق ــع مبنزل ــة املس ــتحيل ..غي ــر أن عملي ــة
اس ــتعادة مدرس ــة وجام ــع العامرية ،من ش ــفير االندثار
ب ــدأت باستش ــعار رس ــمي ج ــاء على س ــبيل تفحص هذه
املدرسة التي حتكيها املراجع التاريخية بتلك الفخامة
الت ــي ال ي ــدرك مكانته ــا األثري ــة غي ــر كوكب ــة م ــن رجال
الفك ــر والثقاف ــة واملتخصص ــن يف علم اآلث ــار يف الوزارة
واجله ــات املعني ــة ،وكان له ــم دور ملم ــوس يف تنامي هذا
االستش ــعار لدى الدولة ،وكان ذلك يف عام 1972م ،حيث
ل ــم يك ــن يف العامرية حينها ما يلفت النظر س ــوى بيت
الص ــاة وم ــا تبقى م ــن جمال جدرانها وأل ــوان زخرفتها
ـأم
وكان ــت تل ــك البقع ــة الطاه ــرة عام ــرة حين ــذاك يت ـ ُّ
الن ــاس فيه ــا للص ــاة يف كل وق ــت ،أم ــا م ــا ع ــدى ذل ــك
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عب ــداهلل ،وغيره ــم ..وق ــد اش ــتمل املش ــروع عل ــى تدري ــب
ستة فنيني مينيني الكتساب اخلبرة يف مجال احلفاظ
عل ــى الرس ــوم اجلداري ــة وق ــد دعم ــت حكوم ــة الوالي ــات
املتح ــدة ه ــذا اجلان ــب م ــن البرنام ــج ال ــذي نف ــذه فريق
ايطال ــي مكون من س ــبعة متخصص ــن تول ــوا بالتعاون
م ــع نظرائه ــم اليمني ــن أعم ــال املعاجل ــات واحلماي ــة
الش ــاملة للرس ــوم والزخ ــارف داخل قاعة بي ــت الصالة..
ليش ــكَّ ل ه ــذا املش ــروع قص ــة جن ــاح حقيقي ــة للدول ــة
اليمني ــة احلديث ــة واملنظم ــات الدولي ــة يف التموي ــل
ال ــازم لنفق ــات تنفي ــذ مش ــروع الترمي ــم ال ــذي جت ــاوز
امللي ــون دوالر ،غط ــت احلكوم ــة اليمني ــة  -باهتم ــام
ورعاية ش ــخصية من رئيس اجلمهورية حينها الرئيس
الس ــابق عل ــي عب ــداهلل صال ــح  -معظ ــم تكالي ــف أعمال
الترمي ــم ،حي ــث خصصت ملراحل املش ــروع ما يزيد على
 50ملي ــون ري ــال ،غي ــر مبال ــغ الت ــي دفعته ــا احلكوم ــة
اليمني ــة كتعوي ــض ألصح ــاب املن ــازل املج ــاورة للمعلم،
والت ــي تتج ــاوز  65مليون ريال ميني ،كما مت تخصيص
ميزانية مس ــتقلة للحف ــاظ على الرس ــوم والزخارف مت
متويله ــا من صن ــدوق التنمي ــة االجتماعي ــة واحلكومة
الهولندي ــة ووزارة اخلارجي ــة االيطالي ــة ..كم ــا حظ ــي
مبس ــاعدات من مؤسس ــة اآلغا خان للعمارة اإلسالمية،
ومنت ــدى الع ــرب االوروبي لألعمال والفنان «دريك هيل»
وجعف ــر عس ــكري ،وفاع ــل خي ــر مجهول..

عل ــى هوية الطراز املعماري القدمي احلافل بالتنوع حد
التعقيد ،وجاء تصنيف مؤسس ــة األغا للمش ــروع ضمن
قائم ــة املش ــاريع الفائ ــزة باجلائ ــزة دورة الع ــام 2007م
كاآلتي:
مجمع العامرية.
 املشروع :ترميمَّ
 املوقع :رادع  -اليمن (شبه اجلزيرة العربية). هندسة معمارية :سلمى الراضي. اكتمل البناء2005 :م.لتصي ــر بع ــد ذل ــك ه ــذه املأث ــرة اإلس ــامية الن ــادرة
مرش ــحة إلدراجه ــا ضم ــن قائم ــة الت ــراث العامل ــي.
 .10كتاب العامرية ..رواية عشق :
الدكت ــورة س ــلمى الراض ــي  -الت ــي نال ــت جائ ــزة آغا
خ ــان» يف ع ــام  2007م كمهندس ــة للمش ــروع  -أص ــدرت
كتابـ ـ ًا فري ــد ًا حت ــت عن ــوان« :قص ــة مدرس ــة العامري ــة»،
يحك ــي رواي ــة عش ــق وارتباط وجدان ــي ،ومهني حقيقي
عاش ــتها الراض ــي م ــع فن ــون العم ــارة اليمني ــة ،ب ــدأت
تفاصي ــل ه ــذه الراوي ــة م ــن زيارته ــا األول ــى ملدرس ــة
وجام ــع العامري ــة ،لتمض ــي يف اليم ــن 24عامـ ـ ًا..
ـدت كتابه ــا الص ــادر باإلجنليزي ــة ع ــن جامع ــة
وق ــد أه ـ ْ
اكس ــفورد البريطاني ــة ع ــام 1997م إل ــى الب ّن ــاء اليمن ــي
األس ــطى «ع ــزي محم ــد» ال ــذي قال ــت إن ــه «ميل ــك يف
يدي ــه ورأس ــه خب ــرة أجي ــال متعاقب ــة ،ول ــواله النته ــى
املبن ــى إل ــى كارث ــة»ُ .معب ــر ًة ع ــن امتنانه ــا لقب ــول ه ــذا
الب ّن ــاء املخض ــرم أن تتلمذ على يده امرأة ،وعن أس ــفها
الش ــديد عل ــى موته ،إذ حضرته الوف ــاة قبل أن يجعلها
«أس ــطة»  -صيغ ــة األنث ــى  -يف البن ــاء ،فمنحه ــا عوض ًا
ع ــن ذل ــك رتب ــة «أوس ــطية تصغي ــر لـ«أوس ــطة»!!.

يحسب النجاح احمللي يف هذا املشروع الذي استعاد
مجم ــع العامري ــة الدين ــي والعلم ــي واحلاكم ــي (املق ــام
ّ
امللك ــي اخل ــاص باملل ــك الظافر عام ــر بن عب ــد الوهاب)
م ــن ش ــفير اخل ــراب ،وق ــرون اإلهم ــال ،للدول ــة اليمني ــة
ونظامه ــا السياس ــي ،ول ــوزارة الثقاف ــة اليمني ــة ممثل ــة
بالهيئة العامة لآلث ــار واملتاحف واملخطوطات اليمنية،
كما يعد النجاح الدولي يف قيادة الدعم للمشروع ،وكذا
جناح اإلشراف الهندسي على تفاصيل التنفيذ الفنية،
للخبي ــرة الدولي ــة الدكت ــورة س ــلمى الراض ــي ،لتتفت ــح
مدرس ــة العامري ــة بع ــد ترميمه ــا يف تظاه ــرة ثقافي ــة
كبيرة يف سبتمبر للعام 2005م ،لتعلن بعد ذلك بعامني
مؤسس ــة اآلغا خان العاملية فوز مش ــروع ترميم مدرس ــة
العامري ــة بجائ ــزة اآلغ ــا للعم ــارة اإلس ــامية( )8للع ــام
2007م كأبرز مشروع ترميم يف اجلزيرة العربية ،حافظ

كـ ـ ــما ق ــدمـ ـ ــت يف كــتابـ ـ ــها جــوان ـ ــب فنـ ـ ــية ملجــري ـ ــات
مراح ــل إجن ــاز مش ــروع الترمي ــم ومس ــاراته الت ــي كان ــت
مش ــوبة بتعقيدات فنية منش ــأها دق ــة اإلب ــداع املعماري
وفسيفس ــاؤه الث ــرة اجلامعة لثقافات مختلف ــة وأمناط
ـتى ..متطرق ــة خلصائ ــص املش ــروع ال ــذي
معماري ــة ش ـ ّ
اس ــتمر تنفي ــذه  23عامـ ـ ًا ،لتعك ــس هذه الفت ــرة ملحمة
ـكادر محت ــرف اس ــتطاع ب ــكل ما ميلكه
إب ــداع معم ــاري ل ـ ٍ
م ــن رؤى وفك ــر ومه ــارة أن يعي ــد املبن ــى إل ــى واجه ــة
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احلي ــاة ..ويض ــع واقع املمكنات التي نفذت ــه أمام مقارنة
عجيب ــة مع الق ــدرات واملمكنات الت ــي اختطت العامرية
ألول م ــرة ..وق ــد منحه ــا الرئي ــس الس ــابق للجمهوري ــة
اليمني ــة عل ــي عب ــد اهلل صال ــح ،وس ــام االس ــتحقاق يف
اآلداب والفنون تقدير ًا ملا أس ــهمت به من جهود متميزة
للثقاف ــة والتاري ــخ اليمني ومآثره احلضاري ــة وملا بذلته
من جهود يف ترميم وإعادة تأهيل هذا الصرح اإلسالمي
التاريخ ــي الفريد..

التاريخي ــة مبدين ــة رداع م ــن أط ــاق ني ــران بكثافة ،بعد
أن حتول ــت إل ــى س ــاحة قت ــال ومتارس لبع ــض األطراف
املتحارب ــة ..كم ــا أن أج ــزاء م ــن س ــور القلع ــة التاريخي ــة
ملدين ــة رداع ،والت ــي يع ــود تاري ــخ بنائه ــا إل ــى عه ــد امللك
احلمي ــري ش ــمر يهرعش ،ال ــذي حكم يف الق ــرن الثالث
للمي ــاد ،قد تع ــرض هو اآلخر للضرر والتصدع بس ــبب
ني ــران القص ــف املتب ــادل ب ــن أط ــراف احل ــرب يف الع ــام
(2014م).

 .11اخلطر احلقيقي:

يف خالص ــة ه ــذا العمل البحثي ،ندع ــو -عبر مجلة
الثقاف ــة الش ــعبية البحريني ــة الص ــادرة بالتنس ــيق م ــع
املنظم ــة الدولي ــة للفن ــون الش ــعبية ( -)IVOندع ــو كل
أط ــراف الص ــراع يف اليم ــن إل ــى جتني ــب ه ــذه املأث ــرة
العمراني ــة اإلس ــامية الت ــي متث ــل الهوي ــة اليمني ــة يف
قائم ــة الت ــراث اإلنس ــاني ،مح ــك الصراع ــات والنزاعات
املس ــلحة ،واحلف ــاظ عليه ــا للتاري ــخ واألجي ــال ..كم ــا
ه ــي دع ــوة عام ــة ل ــكل أط ــراف الصراع ــات الس ــلطوية
والنزاع ــات املس ــلحة يف دول املنطق ــة العربية بأن جتنِّب
كل ألوان اإلرث احلضاري واإلنساني ،وكل ركائز الثقافة
املادي ــة لش ــعوبنا العربية ،ك ــوارث احل ــروب ودماره ــا ،وأن
ه ــذه املرحل ــة العصيبة واخلطيرة عل ــى هويتنا العربية
واإلس ــامية ،تقتضي استش ــعار كافة منظمات املجتمع
املدن ــي والهيئ ــات املهتم ــة باآلث ــار واملعال ــم التاريخي ــة
محليـ ـ ًا وإقليميـ ـ ًا ودوليـ ـ ًا ،بض ــرورة املب ــادرة الذاتي ــة،
واإلسهام اجلاد يف رفع مستوى الوعي بضرورة احلفاظ
عل ــى ثقاف ــة الش ــعوب املادي ــة مبختلف أش ــكالها.

إن التح ــدي واخلط ــر احلقيق ــي ال ــذي يواج ــه ه ــذه
املأثرة العمرانية ،كما يواجه كل موروث اليمن اإلنساني
واحلضاري ،هو اس ــتدامة الصراع السياسي والسلطوي
على الس ــاحة اليمنية ،وما صاحب مجرياته من حروب
مفتوحة يخوضها املجتمع اليمني مع تيارات التطرف
الدين ــي الت ــي تلقي بجهلها وتطرفها على كل ما متلكه
اليمن من مآثر وموروث إنس ــاني عريض ،ومنها مدرسة
وجام ــع العامري ــة ،حيث ش ــهدت مدين ــة رداع التاريخية
من ــذ الع ــام ( )2011وحت ــى نهاي ــة الع ــام ( )2014ح ــروب
وصراعات بني اجليش واللجان الشعبية التابع ألنصار
اهلل (احلوثي ــن) م ــن جه ــة ،وتنظي ــم القاع ــدة وأنص ــار
الش ــريعة م ــن جه ــة أخ ــرى ،طال ــت املواق ــع األثري ــة يف
املدين ــة ،ومنه ــا مدرس ــة العامري ــة ،إذ أدان ــت الس ــلطة
احمللي ــة والفعالي ــات السياس ــية واالجتماعي ــة يف نهاية
2011م ،م ــا تعرض ــت ل ــه مدرس ــة وجامع ــة العامري ــة

الهوامش:

قابلة للتفتت (الصورع) ،ثم يترك العجني ليتخمر وذلك ملدة
أسبوع ،ثم تلبيس األرضيات أو األسطح مبادة القضاض ،بعد
تنظيفهــا وغســلها باملاء ،لضمــان تداخل مــادة القضاض بكل
األجــزاء والبقــع يف اجلــدار أو الســطح ،ثــم يتــم دقهــا بأحجــار
حــادة ،وتســويتها اخللطــة وتترك حتى جتــف ،وقد تصل مدة
جفافهــا إلــى ثالثــة أيــام ،ثم يتم وضع طبقة ثانية من خلطة
القضــاض وتعامــل مثــل الطبقــة األولــى ويتــم تســويتها بلوح
خشبي ،وبعد جفاف هذه الطبقة يتم وضع مادة النورة عليها
وتــرش باملــاء ثــم تكــرر نفــس العمليــة بعــد أســبوع أو أســبوعني
بعدها يتم الدلك بحجر أملس ومسطح لألرضيات وبحركة
دائريــة مســتمرة حتــى تصبــح األســطح ناعمة وملســاء ،وبعد
ذلك يتم دهن مادة القضاض مبخ األبقار ونخاع العظام وذلك
لسد املسامات املتبقية يف القضاض وقد تتكرر العملية بحسب
احلاجة إليها وأيضا إلضفاء ملعان على األسطح املصقولة.

 .1النورة :أو (اجلير احلي  )Caoمادة كيميائية (هيدروكسيد
الكالسيوم) قلوية ،عبارة عن مسحوق أبيض تستخدم لطالء
املنشــئات العمرانيــة وكذلــك تعــد اللون األساســي للمســاجد،
وتعد ميزة رئيسة للمظهر العام لديار اإلسالم.

 .2القضــاض :أحــد أهــم مــواد البنــاء التقليديــة تتكــون مــن املــاء
والنــورة واجليــر احلــي ( )Caoواحلصــى ،ويتــم حتضيرهــا
بطريقــة فنيــة معقــدة تبــدأ بتحويــل اجليــر احلــي إلــى جيــر
مطفي(النــورة) عــن طريــق إضافــة املــاء إلــى اجليــر احلــي ،ثم
تخلــط النــورة بحصــى قاســي مــن حجــر احلبــش ،وبكميــات
محــددة فــإذا أخــذت  3كليــو مــن احلصــى يجــب أن تضيف لها
2كيلو نورة ثم كمية ماء كافية ،ويتم دق املخلوط بأحجار غير
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 .3مقضضة :أي مسبوكة بالقضاض حتى بدت ملساء ال يتسرب
منها املاء.

علي سعيد املشرقي–2001/5/4م..
 «اإلكليــل» فصليــة صــادرة عــن وزارة الثقافــة اليمنية-تعنــىبتاريخ اليمن الفكري واحلضاري العددان التاسع والعشرون
والثالثون  -مارس2006م.

 .4الشراكســة أو (اجلراكســة) يف بعــض املراجــع  -وهــم أقــدم األمم
املعروفة التي ســكنت القوقاز الشــمالي وقد اختلطوا بشــعوب
أخــرى ممــا أ ّدى إلــى ظهــور فــوارق لغويــة بينهــم رغــم وحــدة
ثقافتهــم اإلســامية واحتــاد مصيرهــم ،وقــد أتــو إلــى الــدول
العربيــة يف أواخــر الدولــة العباســية ،وتزايــدوا بعــد ذلــك
ليأسســوا دولة ســاطني الشراكســة يف مصر ( 784هـ1382/م-
923هـ1517/م) وكانت نهاية دولتهم على يد العثمانيني.

 التراث الشعبي املادي ملدينة صنعاء القدمية  -طريقة حتضيرمادة القضاض  -الكاتب :علي ســعيد ســيف  -مجلة الثقافة
الشــعبية البحرينيــة  -العــدد - 22ثقافــة ماديــة الرابــط:
http://www.folkculturebh.org/ar/index.ph
p?issue=22&page=showarticle&id=417

 .5كفار التأويل :كفر التأويل هو التلبس والوقوع يف الكفر من غير
قصد لذلك ،وسببه القصور يف فهم األدلة الشرعية ،دون تعمد
للمخالفــة ،بــل قــد يعتقد أصحاب هــذا الفهم أنهم على حق،
(ك ْف َر التأويل) تطول
وتفاصيل تعريف هذا املصطلح اجلدلي ُ
بني جمهور العلماء فمنهم من ربطه بالردة ،ومنهم من ربطه
بالبدعــة ،غيــر احلســنة ..وهنــاك مــن ربطــه مبــن ليســوا علــى
دين اإلســام ..لكن األهم هنا أن املصطلح وجد يف هذا املقام
ـتغل
كمعطى من معطيات الصراع الســلطوي ذاته ..حيث أ ُْسـ ِ
خصم مسلم آخر ،من
مســلم ،ضد
ليســقطه
ٌ
املصطلح ُ
خصم ْ
ٍ
بــاب تبريــر األعمــال الهدامــة لــكل معنــى ومبنــى تــدور حولــه
اخلصومةالسلطوية..

 املركــز الوطنــي للمعلومــات  -مدرســة العامريــة بــرداع جوهــرةالعمــارة اإلســامية http://www.yemen-nic.net/ :
yemen/history/ameeryaa.php?print=Y
 املشاريع الفائزة بجائزة اآلغا خان للعمارة دورة 2007م املصدر:موقــع جائــزة اآلغــا خــانhttp://www.akdn.org/ :
arabic/akaa_projects.asp?tri=2007
 تغطية افتتاح مدرسة العامرية بعد الترميم  -األحد  11سبتمبرأيلــول  2005م موقــع  26ســبتمبر نــتhttp://26sep. :net/news_details.php?lng=arabic&sid=9214
 تقريــر علمــي بحثــي تفصيلي حــول :املعالم األثريــة اليمنية...ضحية احلروب واإلهمال وعبث اإلنســان لألســتاذة الدكتورة
عميــدة شــعالن ،أســتاذة آثــار ولغــات شــبه اجلزيــرة العربيــة -
جامعــة صنعــاء ،موقــع قنطــرة للحوار مــع العالم اإلســامي
(.)QANTARA.DE: 2015 ar.qantara.de

 .6الدكتــورة ســلمى الراضــي :ولــدت يف بغــداد عــام 1939م وعاشــت
طفولتهــا متنقلــة دولي ـاً -بحكــم عمــل والدها الســفير ســليم
الراضي-خصوص ـ ًا لــدى إيران والهند ،حصلت على الدكتوراه
مــن جامعــة أمســتردام يف هولنــدا ..جمعــت يف أعمالهــا بــن
التنقيــب عــن اآلثــار وترميمهــا وصيانتهــا والكتابــة عنهــا،
وتطويرهــا يف مشــاريع وبرامج تعليم عمرانيــة ،وفازت بجوائز
دولية عدة ،لتمثل جي ًال من خبراء اآلثار العرب ،الذين حققوا
خــال حياتهــم خطوات رائــدة يف احلفاظ على االثار والدعوة
إلى صيانتها اعتماد ًا على العناصر احمللية يف القيام بعمليات
الترميــم والصيانــة ..توفيــت يف نيويــورك يوم  8تشــرين األول
2010م ،وقــد كرســت صحيفــة «نيويــورك تاميــز» ملف ًا صحفي ًا
خاص ـ ًا عنهــا ،وعــن دورهــا اآلثــاري يف ترميــم وصيانــة مبنــى
«العامرية» يف مدينة «رداع» باليمن.

 وجهــات نظــر  -عمــود صحفــي يف جريــدة االحتــاد للكاتــبوالصحفــي العربــي محمد عارف ،نشــر العمــود حتت عنوان:
«آثــار علمــاء اآلثــار» املرجــعhttp://www.alittihad. :
)ae/wajhatdetails.php?id=55431
 تقريــر صحفــي للكاتــب عــادل السعيد-نشــر يف جريــدة الشــرقاألوســط العدد ( )7981االربع ــاء  05رج ــب  1421هـ  4اكتوبر
2000م حتــت عنــوان :ترميــم املدرســة العامريــة ..رد اعتبــار
لآلثار اإلسالمية يف اليمن الرابط:

 .7األسطى :يقصد به يف اللهجة الشعبية اليمنية املعلِّم العمراني
ومالك حرفة البناء ،وهو مصطلح فيه من التقدير ما يعطي
(املنفذ) مكانة رفيعة تليق مبن يبني القصور
الب ّناء العمراني
ّ
والديار لإلنسان معتبرين هذه املهنة من أرقى مهن احلضارة
اإلنسانية.

h tt p : / / a r c h i v e . a a w s a t . c o m / d e t a i l s .
a s p ? i s s u e n o = 8 0 5 9 & a r ti c l e = 7 4 4 3 # .
VfgwbhFVhHw

الصور:

 .8جائزة األغا للعمارة اإلسالمية :هي جائزة معمارية أنشأها آغا
خــان الرابــع يف عــام  ،1977ومتنــح كل  3ســنوات لعمل معماري
إسالمي متيز خصوصيات البقاء والتنوع والفرادة.

1. https://en.qantara.de/sites/default/files/styles/
_editor_large/public/uploads/20151 /25 /06 /
aamiriya_school_yemen_wikipedia.
j p g ? i to k = EA n FO Q mw

املصادر واملراجع :

2. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/0f/
35/b70/f35b76eaa0a81a189ba7f62c54d1508.jpg

 كتــاب قــرة العيــون بأخبــار اليمــن امليمــون  -ملؤلفــه وجيــه الدينعبد الرحمن بن علي الديبع الشــيباني  -حققه وع َّلق عليه
محمد بن علي األكوع احلوالي.
 كتــاب املــدارس االســامية يف اليمــن ..ملؤلفــه املــؤرخ إســماعيلاألكوع ،صادر عن جامعة صنعاء ودار الفكر بدمشق 1979م.
 التعليــم يف اليمــن ويف عصــر الدولة الطاهرية مــن 923–858هـحتــى1519-1454م  -رســالة ماجســتير جامعيــة  -أ /ريــاض
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الــــدريشـــة

النافذة البحرينية
إطـ ــاللة فضول نحو املباح و املصادر

أ .أحمد املؤذن
باحث من البحرين

حلظــة تأملــك الفاحــص لهندســة ( الدريشــة – النافــذة ) البحرينيــة التقليديــة ينتابــك شــعور غريــب حيــال انتصــاف
شــكل النافــذة بــن جزئيــة علويــة مكونــة مــن أســياخ حديديــة متعامــدة تربــط اجلــزء العلــوي بالســفلي مــن النافــذة بحيــث
تعطــي مســاحة جيــدة للرؤيــة  ،أمــا اجلــزء الســفلي تأخــذ خامــة اخلشــب شــك ًال منحرف ـ ًا بزاويــة مائلــة نحــو اخلــارج خشـ ًـبة
فــوق األخــرى يقطعهمــا مــن املنتصــف لــوح خشــبي يشــكل حــرف ( ،)Tاجلــزء الداخلــي عبــارة عــن أربــع دفــات بشــكل
هندســي مســتطيل متصــل مبفاصــل حديديــة تســمى بالعاميــة «بتــات» .اســتطاعة صاحــب البيــت مادي ـ ًا هــي التــي حتــدد
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الس ــفلي ،فدرج ــة مي ــان التصمي ــم ذكي ــة توف ــر رؤي ــة
ش ــحيحة حملي ــط الش ــارع ولكنه ــا ب ــذات الوقت حتجب
الرؤي ــة م ــن اخل ــارج ،ه ــذا م ــا يطمئ ــن الرج ــل الغي ــور
عل ــى س ــامة أهل ــه ،فه ــو فقط يس ــتطيع فت ــح النافذة
م ــن جزئه ــا العل ــوي و يحتكر تقريب ًا االس ــتمتاع برؤية
م ــا حول ــه .أم ــا حينما يك ــون املبن ــى عبارة ع ــن مجلس
للرج ــال ،فصاح ــب البي ــت يح ــرص عل ــى تخصي ــص
مس ــاحة أكبر للنوافذ من اجلهة الش ــمالية واجلنوبية
بغ ــرض التهوي ــة وتخفي ــف حرارة املكان ،كم ــا أنه جتدر
اإلش ــارة هنا إلى أن ش ــكل (الدريشة  /النافذة) ال يكون
متحفظـ ـ ًا كم ــا يف النموذج الس ــابق ،وه ــذا طبع ًا يرجع
إل ــى ذكوري ــة املجلس حيث ال يوجد مبرر حلالة «س ــتر»
كم ــا يف بقي ــة النواف ــذ األخرى م ــن البيت والت ــي تتأثر
بطبيع ــة وضع س ــاكنيها .

ش ــكل (الدريش ــة) ونوعية اخلش ــب الداخل يف جنارتها
وأناقته ــا اخلارجي ــة و زخرفته ــا مب ــا يف ذل ــك الزج ــاج
املل ــون يف بع ــض النم ــاذج الت ــي تتص ــف بالب ــذخ كم ــا
يف نواف ــذ مدين ــة احمل ــرق واملنام ــة م ــن حي ــث اخت ــاف
املس ــتوى املعيش ــي والطبق ــي ،يقابله عل ــى صعيد قرى
البحري ــن ،قلة من الناس فيما مضى تزخرف نوافذها
برفاهي ــة الزج ــاج ،نوافذه ــا ذات طابع متقش ــف يراعي
احل ــد األدن ــى املطل ــوب لل ــدور ال ــذي تؤدي ــه «الدريش ــة»
لتهوي ــة املبنى.
وكم ــا نع ــرف  ..النافذة بحكم أهمية وجودها ضمن
هندس ــة البي ــت البحرين ــي الق ــدمي ،ال متث ــل متنفسـ ـ ًا
طبيعيـ ـ ًا يزود املبنى باله ــواء الطلق ويخفف من درجة
حرارة املكان وحس ــب ،بل ل ـ ــهُ أيض ًا حس ــنات أخرى !
ش ــاعرنا البحرين ــي املب ــدع «عب ــد الرحم ــن رفيع» يف
واح ــدة م ــن قصائ ــده يقول:

وم ــن خ ــال اجلولة امليداني ــة ،كان واضح ًا الغالبية
العظم ــى م ــن (الدراي ــش  /النواف ــذ) التقليدي ــة الت ــي
ال ت ــزال موج ــودة يف البي ــوت القدمية املس ــكونة أو تلك
املهج ــورة ،يطغ ــى عليه ــا طاب ــع التقش ــف يف التصميم
وب ــدون ملس ــات جمالي ــة تذك ــر م ــا ع ــدا بع ــض بيوت ــات
العوائ ــل املقت ــدرة «دراي ــش الق ــرى بال ــذات» .باالنتق ــال
إل ــى املنام ــة ف ــإن ش ــكل الدريش ــة يحتف ــل بجمالي ــة
الزج ــاج املل ــون ويك ــون خش ــبها مصبوغ ًا ،ه ــذه الفوارق
تعطي انطباع ًا يؤكد احلالة الطبقية و تباين املستوى
املعيش ــي كما س ــبقت اإلش ــارة .

تذكرين يوم وكفت حتت الدريشة
وأنتي من بني الدريشة اتبصبصني !
آنـه من يومها على بيتكم آدور،
واشكثر خليت أخوج يلعب معاي،
حتى إنه يوم سألني:
إنت ليش رايح و ياي!
وهو مايدري ،يكول لي:
تبي مــن؟

لك ــن  ..من دون ش ــك «الدريش ــة» تلع ــب دور ًا جمي ًال
يف تأطي ــر ذاكرتن ــا الطفولي ــة املغس ــولة مب ــاء املط ــر يف
تل ــك األزق ــة املترب ــة الت ــي نه ــرول فيه ــا حي ــث نرت ــع
فرح ــن ،فم ــن خ ــال ه ــذه النواف ــذ كن ــا نرح ــب مبقدم
الش ــتاء ،أو نفتحها بغية البحث عن نس ــمة هواء تطرد
ح ــر الصيف ،من ه ــذه الكوة الصغيرة تتب ــادل اجلارات
األخبار ،يتس ــرب منها بخور العرس والزغاريد ،أو جند
«أم راشد» تفتح منتصفها وسط الداعوس( )2تبيع على
س ــكان احلي الباجلة و النخج( )3وهي ش ــبه متوارية عن
األنظ ــار وعندم ــا نراه ــا مغلق ــة ن ــدرك أن صف ــاري «أم
راش ــد فرغ ــت» و( ..الطي ــور طارت بأرزاقه ــا)!(.)4

إنت ليش يف السكة كل ساعة تبني!
تذك ـ ــري ــن . . .

()1

عل ــى وج ــه الدق ــة ال نع ــرف بع ــد كي ــف ص ــار ش ــكل
الناف ــذة البحريني ــة به ــذه الكيفية الهندس ــية؟ النجار
البحريني كفرد ينتمي ملجتمع عربي إسالمي الثقافة،
ركز طاقته االبتكارية وقام بتقسيم «الـدريشة» جلزئني
منفصل ــن كم ــا نالح ــظ يف الصورة (ش ــكل النافذة من
اخلارج) حيث استعمال النافذة يعطي انطباع ًا خفي ـ ـ ًا
يحاك ــي حال ــة التحف ــظ وثقاف ــة «العي ــب» يف املجتم ــع
الق ــروي ،فيس ــمح لألنث ــى بفت ــح الناف ــذة م ــن جزئه ــا
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له ــذا البل ــد أو ذاك تبعـ ـ ًا لقوة حضورها و كم هو جميل
احتض ــان مث ــل ه ــذا التالقـ ــح احلض ــاري لكنن ــا نقيس
كل ذل ــك بح ــذر لكي ــا يتح ــول تبادلنا الثق ــايف لذوبان
هويتن ــا يف (اآلخ ــر) .فالبني ــة املعماري ــة البحريني ــة
املعاصرة ال تتيح «كما نرى» لنموذج النافذة التقليدية
ذاك احليز من خيارات التصميم اخلارجي ،مستعيضة
عنه ــا بالنم ــاذج الغربي ــة (اليوناني ــة  -الروماني ــة ) كما
يف بع ــض القص ــور و الفي ــات مبناطق الرف ــاع  -مدينة
عيس ــى  -س ــند وغيرها م ــن املناطق .

النماذج املستوردة:
النش ــاط التج ــاري املتس ــارع وفر قاعدة اس ــتهالكية
واس ــعة م ــن اخلي ــارات ،حي ــث دخل ــت إل ــى البحري ــن
الكثي ــر م ــن البضائ ــع املس ــتوردة وم ــن جمل ــة ذل ــك
النواف ــذ اجلاه ــزة املس ــبوكة م ــن حدي ــد الزه ــر والت ــي
كان ــت تس ــتورد م ــن الص ــن ،فق ــد س ــاهمت يف إغ ــراق
الس ــوق وقضت بالتدريج على محدودية املنافس ــة ومن
ث ــم إنتاجية النجار البحرين ــي املتخصص .فمن حيث
املتطلب ــات تفوق ــت الناف ــذة املس ــتوردة عل ــى نظيرته ــا
احمللي ــة كجمالي ــة الش ــكل وتوفي ــر رؤي ــة بانورامي ــة من
وراء الزج ــاج ال ــذي يس ــمح بدخ ــول ش ــعاع الش ــمس
وحج ــب األترب ــة وزخ ــات املطر وه ــو ما لم يك ــن متوفر ًا
يف النافذة التقليدية ،على ضوء ذلك ،املنتج املس ــتورد
ش ــكل حتدي ًا صعبـ ـ ًا لنظيره احمللي ،وه ــذا األخير بقي
جام ــد ًا غي ــر ق ــادر عل ــى املنافس ــة أو التط ــور عل ــى ح ـ ـ ٍـد
س ــواء ث ــم أخذ مكان ــه يف الظل واالنحس ــار وقلت درجة
اإلقب ــال علي ــه حت ــى تالش ــت ورش النج ــارة الت ــي تقوم
بتوفي ــره للمس ــتهلك احملل ــي أو توقف ــت ع ــن جنارت ــه
كتحصي ــل حاص ــل لنتيج ــة املنافس ــة غي ــر املتكافئ ــة.

اخلام ــات تتن ــوع تبعـ ـ ًا لرغب ــة صاح ــب البي ــت يف
ش ــكل ومقاس ــات الناف ــذة ،صارت التصامي ــم مربعية أو
مس ــتطيلة بأحج ــام كبي ــرة ترك ــز عل ــى توفير أكب ــر قدر
من اإلضاءة الشمس ــية للبيت ،دخول خامة األملونيوم
مطل ــع الثمانيني ــات م ــن الق ــرن املاض ــي أح ــدث نقل ــة
نوعي ــة فارق ــة يف تصمي ــم الناف ــذة .فمرون ــة وق ــوة ه ــذا
املع ــدن اخلفي ــف وحتمل ــه للح ــرارة والرطوب ــة جعلت ــه
اليوم يتسيد مكانه يف تصميم النوافذ احمللية بخيارات
أكب ــر نوعـ ـ ًا وكمـ ـ ًا بحس ــب االحتياج ــات االس ــتهالكية.
املكنن ــة يف إدارة العم ــل بالش ــركات الكبرى ص ــارت توفر
املنتج حس ــب الطلب وتغطي حاجة الس ــوق على عكس
تعب
م ــا كان ينتهج ــه النجار البحريني التقليدي ،من ٍ
وصب ــر وإب ــداع بحركة اليد واملخيلة املاهرة التي أعطت
م ــن عص ــارة فنه ــا وش ــغفها ،حي ــث امتزجت م ــع خامة
اخلش ــب روح النج ــار وهويت ــه الثقافي ــة وه ــذا م ــا ال
توف ــره لنا برودة اآلالت وتكنولوجيات العصر احلديث.

نع ــم يبق ــى خلامة اخلش ــب ذلك اإلحس ــاس الدافئ
وال ــذي يش ــحن احل ــواس بش ــعور جمي ــل مبعث ــه تأم ــل
م ــا تترك ــه عوامل الطقس من آثار على اخلش ــب تش ــي
بتقل ــب دورة الزم ــن حت ــى يصب ــح ش ــكل الناف ــذة كجزء
أصي ــل م ــن «حلم املبنى» إن جاز لنا التعبير ،حيث جند
يف البي ــوت القدمي ــة تكام ــل لل ــروح املعماري ــة املنطلقة
م ــن بيئته ــا واملعب ــرة ع ــن هويته ــا الثقافية والش ــعبية.
أش ــرنا إل ــى مميزات املنتج األجنب ــي املنافس وكيف غزا
الس ــوق احمللي ــة لك ــن ..حلص ــر املش ــهد بش ــكل أدق فإن
التغيي ــرات املتتالي ــة الت ــي طال ــت البني ــة العمرانية يف
البحرين أسهمت بشكل كبير يف ترويج مناذج عمرانية
معب ــرة عن ثقاف ــات أخرى.

لنسوق ثقافتنا:
م ــن بداي ــة موضوعن ــا و نح ــن نتح ــدث ع ــن فني ــة
تصمي ــم «الدريش ــة» البحريني ــة ،نتأم ــل تفاصيله ــا
ونق ــرأ م ــا تخبئ ــه خلفه ــا ،بع ــد ه ــذا الع ــرض آن لنا أن
نتفح ــص «الدريش ــة» ونعتبره ــا حتف ــة خش ــبية أنيق ــة
احل ــواس تنط ــق بهويتن ــا البحريني ــة ،نحت ــاج لتعمي ــم
تصاميمها بش ــكل مكثف يف املش ــاريع العمرانية لنعيد
له ــا اعتبارها.

الش ــعوب بطبيع ــة احلال تأخذ وتعط ــي يف تفاعلها
ثقافي ـ ـ ًا ويتح ــول ه ــذا التفاع ــل إل ــى محط ــات كثي ــرة
فيم ــا يتعل ــق باحلي ــاة واألكل وامللب ــس والعم ــران .ج ــل
ه ــذه التح ــوالت تت ــرك آثاره ــا عل ــى الهوي ــة التراثي ــة

مل ــاذا ال نعتبره ــا «متيم ــة» ثقافي ــة كم ــا نفع ــل م ــع
«الصن ــدوق املبي ــت» وبقي ــة املش ــغوالت اليدوي ــة والت ــي
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نس ــوقها عل ــى أنه ــا ج ــزء من ت ــراث البل ــد؟ مل ــاذا النجار
البحرين ــي اختف ــى؟ وه ــل ل ــوزارة االع ــام أو هيئ ــة
البحري ــن للثقاف ــة والت ــراث أي اهتم ــام يذك ــر يف إعادة
إحي ــاء مهن ــة النجار احملل ــي املتخصص يف «الدريش ــة»
أو عل ــى األق ــل العناي ــة به ــذه املهن ــة التراثي ــة الت ــي ال
تق ــل يف أهميته ــا ع ــن صناع ــة الس ــفن .ه ــل نعجز عن
تس ــويق ثقافتنا على املس ــتوى الدول ــي؟ أليس مبقدور
هيئ ــة الثقافة تدش ــن ورش ــة تراثية تعم ــل على حفظ
ت ــراث وحرف ــة النج ــار البحرين ــي وتنقل ــه إل ــى األجيال
اجلديدة؟ يف الواقع تتناهبني تساؤالت كثيرة من هذا
القبي ــل ال أمل ــك لها إجابات! الدول األخرى من ش ــرق
وغرب قطعت ش ــوط ًا طوي ًال يف تس ــويق ثقافاتها حتى
وصل ــت إلين ــا ،نح ــن باملقاب ــل علين ــا أن نعي ــد النظر يف
اآللي ــات املعتم ــدة يف ه ــذا الس ــياق بغي ــة الوص ــول إل ــى
ثقاف ــات أخ ــرى و نع ــرض م ــا لدينا.

الهوامش:
 .1عبد الرحمن ،رفيع ،ديوان دنيا.
 .2الدهليز أو الزقاق الضيق.
 .3الفول واحلمص املسلوقني ،وهو من األكالت الشعبية
البحرينية
 .4مثــل شــعبي خليجــي ويعنــي ..أن الــكل مضــى برزقــه
وقــد فــات األوان.

«الدريش ــة» كم ــا س ــبق وأش ــرت (ف ـ ــن) يجس ــد روح
النج ــار البحرين ــي الق ــدمي وحت ــى نتعاط ــى م ــع ه ــذا
الف ــن علين ــا أو ًال النظ ــر إلي ــه عل ــى أن ــه كذل ــك ولي ــس
مجرد ش ــيء من تفاصيل البني ــة العمرانية التقليدية
لنعتبره ــا م ــن مف ــردات زم ـ ٍـن مض ــى ،مكتف ــن بع ــرض
صوره ــا يف كت ــب املدارس وصفح ــات اجلرائد «فنتوهم»
أنن ــا به ــذا ق ــد خدمن ــا تراثن ــا احملل ــي وكفى!

الصور:
من الكاتب.

كلم ــا كان ــت نظرتن ــا مدروس ــة أكث ــر يف التعاطي مع
ثقافتن ــا العمراني ــة اخلليجي ــة والعمل على تس ــويقها
نظريـ ـ ًا وعمليـ ـ ًا كم ــا يفع ــل اآلخري ــن ،أقله ــا أن نش ــرع
يف اخلط ــوة األول ــى ،حي ــث تكون هن ــاك حاضنة أعمال
تراثي ــة خليجي ــة تندمج مع رؤوس أموال محلية تصب
جهوده ــا يف تصني ــع وتصدي ــر األب ــواب والنوافذ املعبرة
ع ــن ثقاف ــة اخللي ــج العرب ــي وم ــن ث ــم تس ــويقها عاملي ًا،
ألي ــس ه ــذا التف ــاف جت ــاري واقتص ــادي يضي ــف إل ــى
قائم ــة املنت ــج اخلليج ــي املقتص ــر حاليـ ـ ًا عل ــى بع ــض
الصناع ــات الغذائي ــة اخلفيف ــة وصناع ــات التبري ــد
وتصدير املنتجات البترولية والكيميائية .هي اللمس ــة
اإلبداعي ــة الت ــي نحت ــاج إل ــى بلورته ــا مت ــى م ــا اتفق ــت
التوجه ــات السياس ــية م ــع خط ــط الثقافة.
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أعمـــال رائدة يعاد نشـــرها ..ومولود جديد بني مجالت التراث
الشعبي ودراســـات جديدة من سوريا وقطر واليمن
التغرودة اإلماراتية« ...غســـان احلسن»
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أعمال رائدة يعاد نشرها..

ومولود جديد بني مجالت التراث الشـــعبي
ودراسات جديدة من سوريا وقطر واليمن

أ .أحالم أبو زيد
جامعية وباحثة يف التراث الشعبي العربي ،مصر

يحفــل هــذا العــدد بعــرض لدراســات رائــدة فــي حركــة بحــث التــراث الشــعبي العربــي مت إعــادة نشــرها مــن جديــد ،ومن
ثــم فقــد أصبحــت متاحــة لألجيــال اجلديــدة مــن الباحثــن الذيــن يجــدون صعوبــة فــي احلصــول عليهــا ،كمــا أنهــا فرصــة جليل
األســاتذة للحصــول علــى نســخ منهــا فــي طباعــة جديــدة ،ومــن بــن هــذه األعمــال أدلــة العمــل امليدانــي التــي أشــرف عليهــا
محمد اجلوهري ،واملصنف الكبير املعنون «أمثال اجلزائر واملغرب» حملمد بن شنب ،وهذه أعمال صدرت خالل القرن
املاضــي ،وعــادت للظهــور مــن جديــد خــال الســنوات القليلــة املاضية.
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كم ــا يش ــهد ه ــذا الع ــدد مول ــد دوري ــة جدي ــدة يف
الت ــراث الش ــعبي العرب ــي يف بقع ــة جدي ــدة م ــن عاملن ــا
العرب ــي ،وه ــي مجل ــة «امل ــوروث» التي ص ــدرت عن معهد
الش ــارقة للت ــراث بدول ــة اإلم ــارت العربي ــة املتح ــدة.
ونتاب ــع يف هذا العدد جديد النش ــر لنقرأ حول أغنيات
م ــن س ــوريا ،وح ــزاوي م ــن اليم ــن ،ونتع ــرف عل ــى رؤي ــة
بع ــض املتخصص ــن يف احلماي ــة القانوني ــة للفولكلور
القط ــري.
 .1إعادة نشر أدلة العمل امليداني:
أعادت الهيئة العامة لقصور الثقافة املصرية نش ــر
أدل ــة العم ــل امليدان ــي جلامع ــي الت ــراث الش ــعبي ضمن
سلس ــلة الدراس ــات الش ــعبية الت ــي تصدره ــا الهيئ ــة،
وه ــذه األدل ــة أعده ــا وأش ــرف عليه ــا العالم ــة الرائ ــد
محم ــد اجلوه ــري ،من ــذ نهاي ــة عق ــد الس ــتينات حت ــى
عه ــد قري ــب ،وق ــد ص ــدر منها أدل ــة :ع ــادات دورة احلياة
(محمد اجلوهري ،علياء شكري وعبد احلميد حواس)
 املعتق ــدات واملع ــارف الش ــعبية (محم ــد اجلوه ــري) -ع ــادات الطع ــام (علي ــاء ش ــكري)  -املوس ــيقى الش ــعبية
(محم ــد عم ــران)  -الثقافة املادية (رج ــب عفيفي) .أما
م ــا مت إع ــادة نش ــره فه ــو األدل ــة الثالث ــة األول ــى الت ــي
ج ــاءت يف مجلدي ــن اش ــتمل األول عل ــى «املعتق ــدات
واملع ــارف الش ــعبية» ،واش ــتمل الثاني على «ع ــادات دورة
احلي ــاة ،وع ــادات الطع ــام» .وق ــد ص ــدر املجل ــدان حت ــت
عن ــوان واح ــد ه ــو «دلي ــل العم ــل امليدان ــي جلامع ــي
التراث الش ــعبي :الدراس ــة العلمية للع ــادات والتقاليد
الش ــعبية» حتري ــر وإش ــراف محم ــد اجلوه ــري ،ضم ــن
سلس ــلة الدراسات الش ــعبية رقمي  166و 167عام .2015
ونتص ــور أن العن ــوان اجلدي ــد املوح ــد ق ــد أحدث بعض
االلتب ــاس للعارف ــن به ــذه األدل ــة ،حي ــث أن الطبع ــات
الس ــابقة كانت حتمل عنوان الفرع الفولكلوري املرتبط
بالدليل ،أما الطبعة اجلديدة فلم تهتم بهذا التحديد.

وبحوث رفيعة املستوى داخل مصر وخارج مصر ،وأغلب
تل ــك البح ــوث قد قدم لنيل درجات علمية (ماجس ــتير،
ودكت ــوراه) أو للترقي ــة إل ــى مناص ــب جامعي ــة (أس ــتاذ
مس ــاعد ،وأس ــتاذ) .وتتخ ــذ األدل ــة عامة ش ــكل األس ــئلة
التـ ـ ــي تتط ــرق إل ــى ك ــل عن ــصر م ـ ــن عـنــاصـر الـث ـقـاف ــة
الش ــعبية .ومن ثم فهي األداة الرئيس ــية جلمع املادة يف
علم الفولكلور ،إلى جانب املصادر التاريخية ،والوثائق
وغيرها .وتتركز أهميتها يف كونها أداة رئيس ــية لضبط
وإح ــكام عملي ــات اجلم ــع العش ــوائي غي ــر املنظ ــم الت ــي
كان ــت متي ــز مح ــاوالت الدراس ــات الش ــعبية يف مراحلها
األولى .وتتيح تنظيم ًا قياس ــي ًا موحد ًا بالنس ــبة للمادة
املجموعة مما يس ــهل دراس ــة أي موض ــوع أوفقرة ،وذلك
بتجمي ــع كل األرق ــام بس ــهولة .كم ــا أنها تخ ــدم النظرة
اجلغرافية إلى عناصر التراث الش ــعبي ،التي تستهدف
تبــايـ ـ ــن الـمـنـاط ـ ــق الث ـقــافــية التـي ينقس ـ ــم إليــها هــذا
املجتم ــع .والدلي ــل يعفي الباحث من ض ــرورة اإلحاطة
ب ــكل دقائ ــق املوضوع ال ــذى يريد بحثه قب ــل النزول إلى
املي ــدان ،وه ــو م ــا ال يتيس ــر ل ــكل باحث .وكل س ــؤال وكل
مث ــال ورد عل ــى صفحات هذا الدلي ــل ميثل عنصر ًا من
عناص ــر الت ــراث الش ــعبي املص ــري .وم ــن هن ــا ميك ــن أن
يك ــون الدلي ــل يف نف ــس الوقت عون ًا لكل م ــن يريد أخذ
فك ــرة ع ــن مختلف عناص ــر التراث الش ــعبي املصري يف
خطوطه ــا العريض ــة .والدليل موجه ليخ ــدم بالدرجة
األول ــى العامل ــن يف جم ــع الت ــراث الش ــعبي ،وجمه ــرة

ملخصا ملضم ــون هذه األدلة
وق ــد ع ــرض اجلوهري
ً
ضمن مشروع ببليوجرافيا الفولكلور العربي املشروحة
حتت عنوان «الفولكلور العربي :بحوث ودراس ــات» حيث
اس ــتخدمت يف جم ــع م ــادة ميداني ــة لرس ــائل علمي ــة
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اله ــواة واملهتم ــن بذلك التراث الذي ــن الزال اهتمامهم
سلــبي ًا حتــى اآلن ،أويبذل ــون محــاوالت مض ــنية إلجناز
ش ــيء مفي ــد يف هذا املي ــدان ،لكن ال يحالفه ــم النجاح
بسبب افتقار عملهم هذا إل ـ ــى أساس وتــوج ـ ــه ع ـل ـم ـ ــي
سـ ـلـ ـيــم.

وحفظها ،نباتات ذات قوى وصفات سحرية خاصة،
استخدام النباتات أو أجــزاء منهــا ،لغ ــير األغ ــراض
النفعــية املب ــاشـ ـ ــرة ،االست ـخــدام الط ــبي لل ـنـبـاتــات.
 .4ال ــزمــن ف ــي املعـتـقـ ــد الشـعـ ــبي .وتـ ـغ ـط ــي ،خ ـصــائــص
توقيت ــات معين ــة ،خصائ ــص أيام معين ــة ،خصائص
الش ــهور (أوائلها ،أواس ــطها ،أواخرها).

ويعتمد تقس ــيم مش ــروع هذا الدليل على التقسيم
الرباعى لعناصر التراث الش ــعبي الذى اقترحه محمد
اجلوه ــري ،واتخ ــذ أساسـ ـ ًا يف تصني ــف ببليوجرافي ــات
ال ـفـ ـ ــول ـكـل ـ ـ ــور الـ ـعــربي األول ـ ــى ( 1972ونـ ـشـ ـ ــرت ،)1978
والثاني ــة ( .)2000ويس ــتعرض بعض األس ــس النظرية
والتــوجيه ـ ــات الـ ـعــامـ ـ ــة املت ـصـ ـلــة مبـ ـ ــيدان املـ ـع ـت ــقدات
الشعبية .ثـ ـ ــم يسـ ـت ـع ـ ــرض م ــالمـ ـ ــح ال ـت ـطــويـ ـ ــر الـ ـ ــتي
اس ــتجدت على تقس ــيم هذا اجلزء اخلاص باملعتقدات
الش ــعبية بع ــد الص ــورة الت ــي نش ــرت به ــا ألول م ــرة عام
 .1969وتأت ــي أخي ــر ًا توجيه ــات فني ــة ملس ــتخدم الدليل
تتص ــل بنق ــاط :اإلجابة على األس ــئلة ،وح ــدة الظواهر
املـ ــدروس ـ ـ ــة ،ض ـ ـ ــرورة مـ ــراعـ ــاة س ـ ـ ــياق الظــواهــر ،أهمية
األبع ــاد املختلفة لإلجاب ــة  ،والطبيعة اخلاصة ملوضوع
ال ـم ـعـتـقــدات ،وق ـضــية السـ ــؤال عـ ــن التفســير ،والسـ ــؤال
ع ــن املعتق ــدات والظواه ــر التي اختف ــت ،والرج ــوع إلى
املدون ــات ،وحتلي ــل مضم ــون األعمال األدبية الش ــعبية،
واإلع ــداد الببليوج ــرايف للعم ــل بالدليل.

 .5املعتقدات املتصلة باألحجار واملعادن.
 .6املعتقدات املتصلة باألماكن.
 .7املعتقدات واملعارف املتصلة باإلنسان وتغطي معارف
ح ــول اإلنس ــان ،ع ــن الفروق بني البش ــر ،يف تفس ــير
بع ــض اخلصائ ــص اجلس ــمية واخللقية لإلنس ــان،
ارتب ــاط بع ــض أج ــزاء اجلس ــم بصف ــات وخصائص
معينة ،داللة بعض األعراض اجلس ــمية ،معتقدات
مرتبط ــة باجتاه ــات اجلس ــم اإلنس ــاني وأجزائ ــه،
اس ــتخدام أجزاء من جسد اإلنسان ألغراض طبية
وس ــحرية ،مثل :الش ــعر واألظاف ــر ،لنب امل ــرأة ،الدم،
مخلفات اإلنس ــان ،استخدام أجزاء من جسم امليت
ألغراض طبية وس ــحرية ،معتقدات مرتبطة بذوي
العاهات.
 .8الط ــب الش ــعبي ،ويغط ــي ،أمراض وح ــاالت ،عقاقير
وم ــواد ،وصفات دينية وس ــحرية ،القائم ــون بالعالج،
الوقاية واملعارف الش ــعبية عن امل ــرض ،أدبيات الطب
الشعبي.

ويغط ــي ه ــذا اجل ــزء القس ــم اخل ــاص باملعتق ــدات
والــمعارف الشعــبية  2388س ــؤا ًال احت ــوت الــموضــوع ــات
التالية:

 .9األحالم ،ويغطي ،طبيعة األحالم يف املعتقد الشعبي،
احلال ــم ،املفس ــر ،ص ــدق الرؤي ــا ،دالالت رؤي ــة بع ــض
األش ــياء يف احللم.

 .1األنطولوجيا الش ــعبية ،وتش ــمل :مقدمة ،التكوين،
(اخللـ ـ ــق) ،الطــوفـ ـ ــان ،القيــام ــة ،الس ـمـ ـ ــاء ،األرض،
العناص ــر الطبيعي ــة (النج ــوم والكواك ــب وتأثيره ــا
السحـ ـ ــري يف اإلنس ـ ـ ــان ،والظواهر اجلوية) وأخير ًا
ظواه ــر متنوعة.

 .10الس ــحر ،ويغط ــي أس ــئلة عام ــة ،ث ــم أركان العملية
الس ــحرية ،تأثير الكلمة ،املواد واألشياء ذات القوى
السحـريـ ـ ــة اخلــاصــة ،تــأثـ ـ ــير األش ـك ــال ،احل ـمــائ ــل
السحــري ـ ــة ،عملــيات سح ـ ــرية خــاصــة ،كــما تغ ــطي
املـ ـظ ــاهــر الس ـح ــري ــة وت ـش ــمل ،الت ـفــاؤل والـت ـش ــاؤم،
الـبركـة ،العـني ،املشــاهــرة ،استــطالع الغ ـيـب ،تـحــول
الكائن ــات واألش ــياء ،إبط ــال الس ــحر  ،فوائد عملية .

 .2املعتق ــدات واملع ــارف املتصل ــة باحلي ــوان وتش ــمل:
خصــائ ــص احلي ـ ـ ــوان املمي ــزة وق ــدراته ،خص ــائ ــص
احلي ــوان الس ــحرية والطبية ،تش ــكل الكائنات فوق
الطبيعي ــة يف صورت ــه ،حيوان ــات خاص ــة.
 .3املعتقـ ـ ــدات واملعـ ـ ــارف املتصـ ـ ــلة ب ـ ـ ــالنبات وتغط ــي:
م ـعـ ــتقدات مـتــصلة بــزراع ـ ــة الــنبــاتـ ـ ــات ورع ــايــتهــا

 .11الكائن ــات ف ــوق الطبيعي ــة وتغط ــي :املالئك ــة ،اجلن،
الشيطـ ـ ــان ،إبلي ـ ــس ،العفــاري ــت ،األس ـيـ ــاد ،القــري ــن،
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العم ــار ،جني ــة البح ــر ،الس ــلعوة ،أم الش ــعور ،املزيرة،
الغ ــول ،امل ــارد ،الص ــل ،األمن دجر ،النداه ــة ،أبو رجل
مس ــلوخه وتوابع ــه ،الطنط ــل ،األرواح ،أرواح املوت ــى،
بغلـ ـ ــة ال ـع ـشـر ،س ـقــا العــشر ،إنســان الـمـاء ،الـمسـيخ
الدج ــال ،الب ــراق ،البش ــر املمسوس ــن .

قد تركز يف بعض جوانبها على العناصر املادية أو على
األش ــياء ،وأن موض ــوع اخلب ــز يحظ ــى باهتم ــام أس ــئلة
الدلي ــل ،إذ يع ــد موض ــوع اخلب ــز من موضوع ــات عادات
الطع ــام الت ــي حظيت بأكبر ق ــدر من اهتمام الدارس ــن
األنثروبولوجي ــن األجان ــب للمجتمع ــات العربية ،كما
توضح أهمية دراس ــة ميزانية األس ــرة وسياس ــة اإلنفاق،
وكث ــرة ت ــردد مصطلحات معين ــة مثل أكالت املناس ــبات،
ودوائ ـ ـ ــر انتشـ ـ ــار أط ـعـمــة ومشــروبـ ـ ــات معــينة ،ك ــالشاي
والقهــوة مثـ ـ ًال .وأن ــه يف بعــض الــمنــاس ــبات والقــطاعـ ــات
يت ـ ــم االرتـ ـ ــداد إلـ ـ ــى التـ ـ ــراث مخــالـ ـ ــف ًا بـ ـ ــذلك االجتاه
العام لنسـ ـ ــيان جـ ـ ــوانب كث ـيـرة منـ ـ ــه وتـجــاهلهــا بفـع ــل
ظـروف التغير االجتماعي العام .وهناك بعض أصناف
األطعمة واملأك ــوالت التي تبدلت مكانتها االجتماعية،
وعالق ــة األس ــرة املمت ــدة املعدل ــة وأكالت املناس ــبات
واإلج ــازات .كم ــا توضح املالحظات العقبات التي ميكن
أن تص ــادف جام ــع بيان ــات دراس ــة ع ــادات الطع ــام وآداب
املائدة .وتناقش استعانة الباحث بكتب الطهي املوجودة
لتتب ــع دورها وتأثيرها على ثقاف ــات الطعام يف البيئات
الت ــي تعي ــش فيه ــا .وأهمية مراع ــاة األبع ــاد الزمنية أو
التاريخي ــة ،واجلغرافي ــة ،واالجتماعي ــة للبيان ــات التي
يــجم ـع ــها .وت ــوض ــح أن ت ــعبيــر «مــائ ــدة الطعـ ــام» تعــني
جلس ــة الطع ــام وليس املنض ــدة أو الطاول ــة التي يوضع
عليها األكل .وتوضح البيانات التي يجب على الباحث
أن يس ــتوفيها يف ص ــدر البح ــث .ويغطي القس ــم الثاني
أس ــئلة الدلي ــل الت ــي تتك ــون م ــن  343س ــؤا ًال ،تغط ــي
ال ـمـوضــوع ـ ــات الـتـالــية :الـوجـ ــبات ومـواعــيدها ،أكــالت
املناس ــبات ،اخلب ــز ،احلب ــوب والبقول ،اللح ــوم ،الطيور،
األسم ـ ـ ــاك ،اخلضـ ــراوات ،ط ــرق إعـ ـ ــداد الطع ــام ،ط ــرق
حف ـ ــظ الطعــام ،األوانـ ــي واألدوات ،الفطائر ،احللويات،
صناع ــة األلب ــان ،املش ــروبات ،معتق ــدات ح ــول الطع ــام،
آداب املائ ــدة ،االجت ــار يف املواد الغذائي ــة ،التجديدات يف
ع ــادات الطع ــام وآداب املائدة.

 .12األوليـ ــاء ،وتغطي ،سيرة الولي ،املمارسات املتعلقة
بـ ــالــول ـ ـ ــي ،مث ـ ــل :ال ــزي ــارة ،امل ــولـ ـ ــد ،النــذر ،وقـ ــدرات
الــولــي ،مــثل :الق ــدرات الع ــام ــة والق ــدرات السح ــرية
والعالجـ ــية والكرامات ،كما تغطي خصائص أشياء
تتعل ــق بالولي ،وأخ ــاق الولي ،والصوفية ،وتتطرق
إل ــى :األولياء والطرق الصوفي ــة ،القطب ،األنبياء،
تبادل االعتقاد يف األولياء والقديس ــن.
 كم ــا يغط ــي الدلي ــل م ــن القس ــم الثال ــث عش ــر حتىالتاس ــع عش ــر موضوعات ،األل ــوان ،األع ــداد ،الروح،
ال ــطه ـ ــارة ،وال ـنــجاس ــة ،أوائـ ـ ــل األش ـيـاء وأواخــره ــا،
االجتــاه ـ ــات ،النظــرة إلــى العـالـم.
أم ـ ــا الـجــزء الثــانــي والــذي اشتــمل مــوضـوعــي دورة
احلياة وعـادات الـطـعـام ،فقــد اح ــتوى أســئلة دل ــيل دورة
احلي ــاة ثالثـ ـ ــة فص ـ ــول ه ـ ـ ــي :م ــن املي ــاد إلـ ـ ــى ال ـ ـ ــزواج
 ال ــزواج  -امل ــوت ،وتتف ــرع كل مرحل ــة م ــن الع ــام إل ــىاخلاص إلى األكثر خصوصية مثال :الزواج يتفرع عنه
اخلطوبة التي يتفرع عنها حفل اخلطوبة ،وأس ــفل كل
ف ــرع األس ــئلة املرتبط ــة ب ــه .أم ــا اجل ــزء اخل ــاص بدليل
ع ــادات الطع ــام وآداب املائدة فقد اش ــتمل ثالثة أقس ــام،
يغطي القسم األول األسس النظرية واملنهجية ،فيؤكد
عل ــى التداخ ــل بني ه ــذا امليدان وس ــائر ميادي ــن التراث
الشعبي .كاألدب ،واملعتقدات الشعبية والدين .وتكشف
دراسة عادات الطعام وآداب املائدة عن خطوط االتصال
الثق ــايف أو االحت ــكاك بني ثقافتنا والثقاف ــات األخرى،
وكذل ــك اتصال ع ــادات الطع ــام وآداب املائ ــدة بالظواهر
االجتماعي ــة األخرى ،كما تكش ــف عن الف ــروق البدوية
احلضري ــة م ــن ناحي ــة ،والريفي ــة احلضرية م ــن ناحية
أخ ــرى ،وه ــي مؤش ــر ه ــام ق ــادر على إلق ــاء الض ــوء على
تطور مكانة املرأة يف املجتمع .وذيلت املقدمة مبجموعة
م ــن املالحظ ــات املوجه ــة للباح ــث ال ــذي يجم ــع م ــادة
علمي ــة بواس ــطة هذا الدلي ــل ،توضح أن أس ــئلة الدليل

وجت ــدر اإلش ــارة يف خت ــام ع ــرض ه ــذه األدل ــة أن كل
مجلــد يحــوي مــالحـظات للــباح ــث الــذي يجمــع مــادة
عـلميــة ب ـ ــواسطة الدليل ،فض ًال عـ ــن املالحق املتضمنة
بطــاقـ ــة ص ـ ــاحب امل ـ ــادة  -بطـاقــة تسج ـ ــيل م ـقــتنـيــات -
بطــاق ــة الصــورة.
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 .2أمثال اجلزائر واملغرب:
ص ــدر ع ــام  2013ع ــن دار فليت ــس للنش ــر باجلزائ ــر
مجل ــد ضخ ــم بل ــغ أكث ــر م ــن س ــبعمائة صفح ــة حم ــل
عن ــوان «أمث ــال اجلزائر واملغ ــرب» للعالمة الرائد محمد
بن أبي ش ــنب ،وهو من أعالم التراث الش ــعبي اجلزائري،
وق ــدم ل ــه عب ــد احلمي ــد بوراي ــو أس ــتاذ األدب الش ــعبي.
ويع ــد م ــن األعم ــال املهم ــة يف حرك ــة توثي ــق األمث ــال
ُ
الش ــعبية العربي ــة ،والتي ح ــرص صاحبها على جمعها
ميدانيا خاصة
م ــن عدة مص ــادر فض ًال عما قام بجمعه
ً
م ــن منطقتي اجلزائر العاصمة واملدية مس ــقط رأس ــه،
ث ــم ق ــام بترجمته ــا إل ــى اللغ ــة الفرنس ــية .وميث ــل أقدم
مصن ــف مغارب ــي جم ــع في ــه صاحب ــه األمثال الش ــعبية
ال ـجـ ــزائرية والـ ــمغربية ،حـ ــيث ُنش ــر يف مستهـ ــل القرن
العش ــرين ،وتع ــود قيم ــة الكت ــاب التوثيقي ــة إل ــى اطالع
صاحب ــه على الت ــراث العاملي يف مجال األمثال واش ــكال
التعبير القريبة منها ،مثل األمثال الشعبية الفصيحة
واحلكم ــة واملثل الس ــائر وأمث ــال القرآن ،وأمث ــال اللغات
األخ ــرى كاإلجنليزي ــة والفرنس ــية والتركي ــة ،وكذل ــك
أمث ــال اللهج ــات العربي ــة يف مص ــر والش ــام واجلزي ــرة
العربي ــة وحت ــى م ــن الب ــاد اإلس ــامية كبيزنط ــة .ومن
ث ــم فقد اهت ــم املؤلف باالطالع على كت ــب األمثال التي
س ــبقته ،ومقارنته ــا باألمث ــال التي عكف عل ــى جمعها،
فض ـ ًـا عم ــا ورد بأمه ــات الكت ــب التراثية القدمي ــة ،إلى
جان ــب كتب األمث ــال التي ألفها معاص ــروه من املؤلفني
العـ ـ ــرب يف ال ـقــرن الـتـ ــاس ـ ــع عش ــر ويف مس ـت ـهــل ال ـق ــرن
العش ــرين .ويش ــير ب ــن ش ــنب يف مقدمت ــه له ــذا العم ــل
إلــى أن ــه ال يه ــدف فـ ـقــط إل ــى جـ ـم ــع األم ــثال املوزعة يف
ع ــدد م ــن األعم ــال وإضاف ــة بضع مئ ــات منه ــا .فاملؤلف
لم يكتف بتصنيفها وفقً ا للحروف األبجدية لتس ــهيل
البح ــث ،ب ــل ق ــام بترجمته ــا مرفوق ــة بالش ــروح بغ ــرض
بي ــان اس ــتعماالتها ،والبح ــث بالنس ــبة لبعضه ــا عم ــا
يعادله ــا بالفرنس ــية .كم ــا س ــجل األماكن التي س ــمعها
فيها مس ــتعملة ،وأش ــار إل ــى ما يوازيه ــا يف األمثال التي
توج ــد يف مص ــر وس ــوريا وبيزنط ــة واجلزي ــرة العربي ــة،
وم ــا ه ــو مس ــتعار مباش ــرة أو بصف ــة غي ــر مباش ــرة م ــن
الق ــرآن وم ــن احلديث ،ومن املجاميع الش ــهيرة لألمثال

األدبي ــة للميداني والعس ــكري .وقد احت ــوى مصنف بن
ش ــنب عل ــى  3121م ــادة مثلي ــةُ ،أضيف ــت إليه ــا يف ه ــذه
الطبع ــة م ــا أحلق ــه به ــا صاحبه ــا م ــن رباعي ــات وأقوال
حكمي ــة بلغ ــت الس ــبعني ق ــو ًال مت تس ــجيلها يف لغته ــا
األصلي ــة ،ويف تنوعاته ــا التعبيرية املتوف ــرة ،مرتبة وفق
التسلس ــل األبج ــدي حلروفه ــا األول ــى ،مترجم ــة إل ــى
اللغة الفرنسية ،وموثقة من حيث مصادرها ،مشروحة
م ــن ط ــرف املصن ــف ومعلق عليه ــا ،وقد تن ــاول التعليق
الس ــياقات الت ــي وردت روي ــت فيه ــا بع ــض األمث ــال كم ــا
س ــمعها ب ــن ش ــنب ،واحل ــاالت املتع ــددة الت ــي ميك ــن أن
ينطب ــق عليه ــا املث ــل ،وه ــي مس ــألة تن ــدرج  -كم ــا يش ــير
بوراي ــو -يف نط ــاق اجله ــد التأويل ــي املب ــذول م ــن ط ــرف
اجلام ــع وامل ــدون ،وه ــو جه ــد مس ــنود مبعرف ــة عميق ــة
باللهج ــات الت ــي مت التعبي ــر م ــن خالله ــا.
ومن بني األمثال التي وردت باملصنف:
الغريب الزم يكون أديب A.M
il faut que l’étranger soit poli
se dit a un étranger qui manque de politesse
ث ــم ي ــورد املص ــادر الت ــي أوردت ه ــذا املث ــل عل ــى ه ــذا
النح ــو أو ببعض التغييرات .ويش ــير املؤلف إلى أن لغة
األمث ــال تقت ــرب كثي ـ ًـرا م ــن اللغ ــة الفصح ــى ،وكثي ـ ًـرا
أمي ــا يذك ــر مث ـ ًـا بعربي ــة خالص ــة .تختف ــي
م ــا تس ــمع ً
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يف بع ــض األحي ــان بع ــض عالم ــات اإلع ــراب فق ــط،
دائم ــا «ال» الناهية الفصيح ــة أكثر من «ما»
وتس ــتخدم ً
الناهي ــة يف لغ ــة احلدي ــث اليوم ــي .ونعث ــر يف األمث ــال
على بعض األدوات مثل عن ،إلى ،أن ،والتي مت هجرها
يف احملادثة .والعمل رغم أهميته التوثيقية لم يصنف
موضوعي ــا حتى ييس ــر عل ــى الباحثني دراس ــة
األمث ــال
ً
موض ــوع بعين ــه من ه ــذه األمث ــال ،إذ ال يتي ــح الترتيب
الهجائ ــي ذل ــك بطبيع ــة احل ــال .غي ــر أن املؤل ــف أع ــد
بع ــض الرم ــوز التوثيقية أمام كل مثل لتكش ــف لنا عن
مص ــدره عل ــى النح ــو التالي:
 = Lمستعمل من طرف األدباء.
وسمع باملدية.
ُ =Mجمع ُ

عل ــى التلح ــن والغن ــاء ملختل ــف األعمار .وته ــدف هذه
النص ــوص إل ــى توجي ــه األطف ــال ،وتوعيته ــم ببع ــض
القضاي ــا الهام ــة يف حي ــاة الطفول ــة خاص ــة ،واملجتمع
عامة ،من خالل مواقف وحاالت سلوكية صحية ميكن
أن يستوعبها الطفل ويتمثلها وترسخ يف ذهنه وسلوكه
بتردي ــد األغني ــة ،حيث ركز البكر على الصحة البدنية:
كاحملافظ ــة عل ــى نظاف ــة األس ــنان ،واليدي ــن ،واجلس ــم
عــام ـ ــة ،فض ـ ـ ًـا عــن السالم ـ ــة العامــة ،والـ ــوعي ببعــض
احلق ــائ ــق العلم ــية األول ـ ــية ،والعــالقات االجتمــاع ــية،
وقيم العمل وتعزيز الروح اإلنس ــانية ،والرفق باحليوان
ورع ـ ــايته..إلـ ـ ــخ .ومبــا أن هـ ـ ــذه النصوص مع ــدة للغناء
بأحلان سهلة ،وبعضها معد للغناء املصاحب لأللعاب،
ورقص ــات ،أو ح ــركـ ــات راقص ــة يف الصـ ــف ،أو الـ ـبــاح ــة أو
معا،
احلديق ــة ،بهدف تنمية املهارات اللغوية واحلركية ً
وتنمي ــة احلس الفني ،واالنس ــجام اإليقاع ــي والذهني،
ـبيا لتحقيق
ف ــإن بع ــض هذه النص ــوص كان طوي ًال نس ـ ً
التكام ــل ل ــدى األطفال األنضج ،أم ــا يف حالة األطفال
األصغر  -يضيف البكر  -واألقل خبرة ومهارة ،فيمكن
اجت ــزاء مقاطع مناس ــبة لهم يف املراح ــل األولى.

وسمع باجلزائر العاصمة.
ُ = Aجمع ُ
 = Cمستعمل بقسنطينة وضواحيها.
 = Oمستعمل بوهران وضواحيها.
 = Sمستعمل بالهضاب العليا واجلنوب اجلزائري.
 = Fيشير إلى أن املثل مستعمل يف الوسط النسائي.
كم ــا ق ــدم املؤلف ج ــدو ًال آخر لنظام النس ــخ املنتهج
بالكتاب.
والعم ــل عل ــى ه ــذا النح ــو يع ــد واح ـ ًـدا م ــن مالم ــح
حرك ــة البح ــث والتوثيق للت ــراث الش ــعبي العربي كانت
جدا ،ومن ثم تكش ــف عن عمق االهتمام العربي
مبك ــرة ً
به ــذا املجال.
 .3أغنيات مؤلفة لألطفال:
يقـ ـ ــدم ل ـنـ ـ ـ ــا مـح ـمـ ـ ــود مـفلــح البــكر كت ـ ــاب «أغنـيات
لألطفال» من القطع الصغير 78ص ،يف طبعته األولى
ع ــام  ،2000وترج ــع أهميته لندرة الكتب التربوية التي
تؤل ــف لألطف ــال فه ــو عب ــارة ع ــن مجموع ــة ش ــعرية
لحن و ُتغن ــى يف مرحلة
غنائي ــة ذات مضام ــن تربوي ــة ُت ّ
بدء م ــن مرحل ــة رياض األطف ــال ثم
م ــا قب ــل املدرس ــةً .
الس ــنوات الثالث األولى م ــن املرحلة االبتدائية .إضافة
إل ــى بع ــض النص ــوص التي ميكن أن تناس ــب الس ــنتني
الالحقت ــن ،وذل ــك بلغة س ــهلة وأوزان مناس ــبة تس ــاعد

وقــد ح ــرص الـمـ ــؤلف أن تــكتـســب عنـاوين األغاني
بع ــض اجلمل البس ــيطة والتي ال تتع ــدى كلمتني ويف
الوق ـ ـ ــت ذاته تكتس ــب داللة املضمون امل ـ ــراد توص ـ ــيله،
وق ـ ــد ب ـلــغت إحــدى وثــالثني أغــنية جـاءت على النحو
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التال ــيَ :ح ـ ُّـب اللؤل ــؤ  -الطف ــل احملب ــوب ُ -عم ــال
النظاف ــة َ -ليل ــى والنَّم َل ــة  -رقص ــة احلج ــل  -ربي ــع
ب ــادي  -يف مدرس ــتي  -اجل ــدة  -ش ــارة امل ــرور  -ش ـ ُّـد
احلب ــل  -دميت ــي  -ي ــوم العي ــد  -ي ــدي  -بائ ــع نظي ــف
 أم س ــعيد  -صداق ــة  -س ــخلة  -فراش ــة  -الصغي ــرةاملهذب ــة  -قط ــرة م ــاء  -لعبة األص ــوات  -أغنية البلبل
 نه ــر القري ــة  -الب ــرق  -األش ــجار احملبوب ــة  -ألوان ــي أم ــي  -بي ــت الصداقة  -الكهرباء  -صديقتي املياه -األرض أمن ــا .ونع ــرض هنا لنموذج م ــن هذه األغنيات
بعن ــوان «ألواني»:
م ـ ــا أج ـم ـ ـلـك يـ ـ ــا أل ــوان ـ ــي
ط ــاق ـ ــة زه ــر يف بـ ـس ـت ــان ـ ــي
أخضـر ..أخـضـر مثل املرج
مـ ـ ــرج واس ـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ــني ت ـ ـ ــالل
أبي ـ ــض أبيــض مـثل الثلج
ثل ـ ــج ن ـ ــاصـ ــع فـ ــوق ج ـ ــبال
أصـ ـفـر أص ـ ــفر كــاللي ـم ــون
تـ ـفـ ـ ـ ــرح ف ـ ـ ــيه كـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ــيون
أح ـم ـ ــر ..أح ـمـر م ــثل الورد
يف نيـ ـ ـ ـســان أزهـ ـ ـ ــر عن ـ ــدي
أزرق أزرق مـ ـ ـثـ ـ ــل ال ـبـ ـ ـ ـحـر
يدعو شمسي عند العصر
أرس ــم شمــسي أرســم دربــي
أش ـ ــدو ف ـ ــيه ل ـ ـحــن الـ ــحب
ويــحســب للــمؤل ــف مــراعــاتــه لل ـضـوابــط ال ــترب ــويــة
والسلوك ـ ــية الت ـ ــي تتـناس ـ ــب وفــكر األطف ـ ــال ال ـفـطــري
وسلـوكـيـاتـه ـ ــم الـعـفـوي ـ ــة ،م ـ ـعـ قـل ـ ــة إدراكـ ـهـ ــم لــألم ـ ــور
احلياتي ــة التي تثقلها اخلبرات عند الكبار ،فنجده قد
جتن ــب األوام ــر والنواهي التي تنف ــر الطفل ،وركز على
املواق ــف الس ــلوكية ،والقي ــم الضمنية.

الطبع ــة األولى لكت ــاب «احلماية القانوني ــة للمأثورات
الش ــعبية القطري ــة» :دراس ــة مقارن ــة يف ضوء التش ــريع
القط ــري واالتفاقي ــات الدولي ــة ملؤلف ــه حس ــن حس ــن
الب ــراوي ،ق ــدم للكت ــاب حمد بن عب ــد العزي ــز الكواري،
وأحم ــد مرس ــي بدراس ــة حمل ــت عن ــوان «ح ــول امللكي ــة
الفكرية واملأثورات الشعبية :الفولكلور  -التراث الثقايف
غي ــر امل ــادي» .وتب ــدو أهمي ــة ه ــذه الدراس ــة كم ــا يش ــير
صاحبه ــا إل ــى ك ــون دول ــة قط ــر ق ــد انضم ــت للعدي ــد
م ــن االتفاقي ــات واملعاه ــدات الدولي ــة املتعلق ــة بالتراث
الثق ــايف والفني كاتفاقية حماية التراث العاملي الثقايف
والطبيع ــي ع ــام  ،1985واتفاقية حماي ــة التراث الثقايف
غي ــر امل ــادي ع ــام  ،2008واتفاقي ــة حماي ــة وتعزي ــز تنوع
أشكـ ـ ــال التع ـ ــبير ال ـثـق ـ ــايف ،ف ـضـ ًال عـ ــن تقـريـ ــر ا ُمل َشـ ّْرع
القط ــري حماية قانونية للفولكلور الوطني مبقتضى
قانون حماية حق املؤلف واحلقوق املجاورة عام .2002
ويع ــد ه ــذا املوض ــوع م ــن موضوع ــات امللكي ــة الفكري ــة
ُ
املس ــتجدة ،ويثير الكثير من التس ــاؤالت على املس ــتوى
الدول ــي ،لذلك فإن دراس ــة هذا املوض ــوع اجلديد وبيان
كيفي ــة اس ــتخدام نظام امللكية الفكري ــة لتقرير حماية
قانوني ــة ل ــه ،وم ــدى كفاي ــة ه ــذا النظ ــام م ــن عدم ــه ال
يخل ــو م ــن فائدة.

صـ ـ ــدر عـ ـ ـ ــام  2014ع ـ ــن إدارة البحـ ـ ــوث وال ــدراسـ ــات
الثقافـ ــية بـ ــوزارة الثقافــة والفن ـ ــون والتــراث القط ــريــة

ويش ــير املؤل ــف حس ــن الب ــراوي يف منهج ــه العلم ــي
لهـ ـ ــذا ال ـ ـكـ ـت ـ ــاب ،أن ــه ســوف ي ـق ــوم ب ــدراس ــة الـ ـحـ ـمــايـ ــة
القانوني ــة للمأث ــورات الش ــعبية القطري ــة م ــن خ ــال

 .4احلماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية:
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الفولكلوري ــة .أما الب ــاب الثاني فقد خصصه للحماية
القانون ــية للمع ــارف ال ــتقلـيـديــة ،تنــاول الـفـصــل األول
تـ ـعــري ــف امل ـعــارف الت ـقـليـديـة ،وال ـتـمــييـز ب ــني امل ـعـ ــارف
ال ــتقــليــدي ــة واملــصط ـل ـحــات األخ ــرى ،وأســباب حـمـايــة
املعــارف الـت ـق ـلـيديــة .أم ــا ال ـف ـصــل الثاني فقد خصصه
املؤلف ملناقشة احلماية القانونية للمعارف التقليدية
ـتنادا إلى
من خالل بحث حماية املعارف التقليدية اس ـ ً
قواع ــد امللكي ــة الفكري ــة ،وحماي ــة املع ــارف التقليدي ــة
على مس ــتوى التش ــريع الداخلي ،واحلماي ــة القانونية
للمع ــارف التقليدي ــة على املس ــتوى الدولي.

املنه ــج التحليل ــي املق ــارن ،فيت ــم حتلي ــل النص ــوص
القانوني ــة القطرية الواردة يف قانون حماية حق املؤلف
واحلق ــوق املج ــاورة ،إضاف ــة إل ــى نص ــوص االتفاقي ــات
الدولي ــة الت ــي انضمت إليه ــا دولة قط ــر ،وأصبحت من
ضم ــن قوان ــن الدول ــة مبقتض ــى مراس ــيم التصدي ــق
واالن ــضم ـ ــام لـ ـه ـ ــذه االت ـفــاق ـي ـ ــات ،وبــيان م ـ ــا ل ـهـ ــا ومـ ــا
عليه ــا ،ومقارنته ــا مع غيره ــا من التش ــريعات العربية
واألجنبي ــة واالتفاقي ــات الدولي ــة للــوق ـ ــوف عل ــى م ــدى
كفاي ــة ه ــذه النص ــوص الت ــي وضعه ــا ا ُمل َشـ ـ ّْرع القط ــري
لتحقيق احلماي ــة القانونية للتراث الوطني القطري.
وقـ ـ ــد ح ـ ـ ــدد ال ـمــؤلـ ـ ــف يف خ ـطـة ال ـ ــدراسة احلــدود بــني
املصطلحات املس ــتخدمة ،فمصطلح املأثورات الشعبية
يض ــم مصطلح الفولكلور واملع ــارف التقليدية ،وملا كان
مصطل ــح املعارف التقليدية أعم وأش ــمل من مصطلح
الفولكل ــور ،فالترتي ــب يقتض ــي  -كم ــا يش ــير املؤل ــف -
أن نب ــدأ بدراس ــة املع ــارف التقليدي ــة أو ًال ث ــم الفولكلور
ثان ًي ــا ،لك ــن ا ُمل َشـ ـ ّْرع القطري اس ــتخدم يف قانون حماية
ح ــق املؤل ــف واحلق ــوق املج ــاورة مصطل ــح الفولكل ــور
الوطن ــي ،وعلى املس ــتوى الدولي تعد مح ــاوالت حماية
التعبي ــرات الفولكلوري ــة أق ــدم م ــن مح ــاوالت حماي ــة
الـمع ـ ــارف التــقلـيدي ــة ،لــذلــك ســيبدأ الـمــؤلف بدراسة
الفولكل ــور أو ًال ،ث ــم املع ــارف التقليدي ــة ثان ًي ــا.

وقد خلص املؤلف لبعض النتائج والتوصيات املهمة
يف موض ــوع احلمـاي ـ ــة القانوني ــة للمأث ــورات القطري ــة،
ج ــاءت على النح ــو التالي:
ً
ثقافي ــا وحضار ًي ــا
ميراث ــا
 .1متث ــل املأث ــورات الش ــعبية
ً
للش ــعوب واألمم يعك ــس ذاتيته ــا ويظه ــر متيزه ــا،
ويحت ــاج ه ــذا املي ــراث إل ــى حماي ــة قانوني ــة ض ــد
كـ ـ ــل صـ ـ ـ ــور االستـ ـ ــغالل غ ـي ـ ــر امل ــرخـ ـ ــص وأع ـمـ ـ ـ ــال
القرصنة املستمـ ــرة ومحاوالت التحريف والتشويه
والتغيي ــر .ويس ــتوعب مصطل ــح املأثورات الش ــعبية
مصطلح ــي :الفولكل ــور واملع ــارف التقليدي ــة ،وه ــو
م ــرادف ملصطل ــح الت ــراث الثق ــايف غير امل ــادي الذي
استخدمته منظمة الـ ـيــون ـس ـك ــو ف ــي اتفـاقية ص ــون
التـ ـ ــراث الثقـاف ــي غ ـ ــير املادي.

وق ــد قس ــم الب ــراوي كتاب ــه إل ــى باب ــن ،األول بعن ــوان
«احلماي ــة القانوني ــة للفولكل ــور» تن ــاول في ــه املقص ــود
بالفولكلور وأسباب حمايته ،والتعريف به وأسباب تقرير
احلماي ــة القانوني ــة للفولكل ــور .ث ــم تن ــاول يف الفص ــل
األول احلماي ــة القانوني ــة للفولكل ــور يف التش ــريعات
شارحا احلماية القانونية للفولكلور يف الدول
الوطنية،
ً
الت ــي تنص صراحة عل ــى حماية الفولكل ــور ،واحلماية
الق ــانـ ـ ــونية للفــولك ـلـ ـ ــور فـ ــي ال ــدول ال ـت ـ ــي الت ـتـضـمـن
نصوصا قانونية صريحة حتمي
تش ــريعاتها الداخلية
ً
الفولكل ــور .أم ــا الفص ــل الثان ــي فقد خصصه ملناقش ــة
حماي ــة الفولكل ــور عل ــى املس ــتوى الدولي ،متن ــاو ًال دور
اليونس ــكو يف احملافظ ــة عل ــى الفولكل ــور وحمايت ــه،
والنموذج الذي وضعته الويبو بالتعاون مع اليونسكو،
وأخي ــر ًا محاولة إنش ــاء نظام دولي حلماي ــة التعبيرات

 .2يقص ــد بالفولكل ــور كل اإلبداع ــات الت ــي تبدعه ــا
جماع ــة معين ــة ،أو أفراد غي ــر معلومني يف مجتمع
معني ،وتعكس ذاتية هذه اجلماعة ،وتش ــكل امليراث
الثقايف لها ،ويتم التعبير عنها بأي وسيلة ممكنة،
ويت ــم احلف ــاظ عليه ــا بنقله ــا م ــن جيل إل ــى جيل،
وتش ــمل اإلبداعات املادي ــة واملعنوية.
 .3ل ــم يتف ــق املتخصص ــون يف عل ــم الفولكل ــور  -حت ــى
اآلن  -عل ــى حتدي ــد دقي ــق للم ــواد الفولكلوري ــة،
فه ــم يدخل ــون جمي ــع الت ــراث الثق ــايف لألمة ضمن
الفولكلور ،وهذا التراث يضم مواد مغايرة ومتباينة،
فني ــة وأدبي ــة وموس ــيقية وديني ــة وع ــادات وغير ذلك
م ــن امل ــواد التراثية.
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ف ــذً ا  sui generisحلمايته ــا .وقب ــل إنش ــاء ه ــذا
النظ ــام اخل ــاص ي ــرى أن ــه يتع ــن عل ــى املجتم ــع
والدول ــة احلف ــاظ ً
أول عل ــى التعبي ــرات واملواد التي
تتك ــون منه ــا ه ــذه املأثورات الش ــعبية قب ــل املطالبة
بحمايته ــا ،ويتحق ــق ذلك ع ــن طريق االتف ــاق ً
أول
عل ــى حتدي ــد دقيق للم ــواد التي تس ــتحق احلماية
القانونية ،وثان ًيا توثيق املأثورات الش ــعبية (التراث
الثق ــايف غي ــر امل ــادي) ع ــن طري ــق إنش ــاء أرش ــيف
متخص ــص يهت ــم بجم ــع وحتقي ــق وتوثي ــق جميع
التعبي ــرات وامل ــواد التي يتكون منها هذا التراث مبا
يحفظه ــا م ــن االندثار.

 .4جمي ــع الوس ــائل الت ــي اس ــتخدمت يف التش ــريعات
أساس ــا على نظ ــام امللكية
الوطني ــة الت ــي اعتم ــدت
ً
الفكري ــة ،ل ــم حتق ــق احلماي ــة الكامل ــة للفولكلور،
فهـ ـ ــذه الــوســائـ ـ ــل ت ـح ـمـ ــي بـع ـ ــض ص ـ ــور الـتـعـبـيـ ــر
الفولكل ــوري ومتن ــح حماي ــة مح ــددة م ــن حي ــث
الزم ــن ،ول ــم يق ــدم نظ ــام امللكي ــة الفكري ــة حماي ــة
قانوني ــة كامل ــة للمع ــارف التقليدي ــة.
 .5يعتق ــد املؤل ــف أن الس ــبب احلقيق ــي يف ع ــدم كفاية
الوس ــائل املتاح ــة حال ًي ــا يف نظ ــام امللكي ــة الفكري ــة
لتحقيق حماية فعالة وأكيدة للمأثورات الش ــعبية،
يرج ــع يف املق ــام األول إل ــى طبيع ــة املأث ــورات ذاتها،
فه ــي إبداعات غير ش ــخصيةً ،
فضل عن الصعوبات
الفنية املتمثلة يف صعوبة حتديد التعبيرات واملواد
التي تس ــتحق احلماية.

ويتعني على ا ُمل َش ّْرع أن يراعي يف هذا النظام اخلاص
املقترح الطبيعة اخلاصة للتعبيرات واملواد التي يتكون
منه ــا ه ــذا التراث الثق ــايف غير امل ــادي ،وكونه ــا إبداعات
غي ــر ش ــخصية ،ومس ــتمرة حتت ــاج حلماي ــة تف ــوق يف
مدتها املدد املمنوحة وفقً ا لقواعد حق املؤلف واحلقوق
املجاورة.

 .6قص ــور نظ ــام امللكي ــة الفكري ــة ع ــن حتقي ــق حماي ــة
قانــون ـ ــية كــام ـلــة لل ـمــأثــورات الشـعـبـيـة ال يـجـب أن
يقعدنا عن الس ــعي يف س ــبيل توفير حماية قانونية
خاصة لهذه املأثورات التي تعكس هويتنا وثقافتنا
اخلاص ــة الت ــي ينبغ ــي احملافظة عليها إل ــى أقصى
درج ــة ممكن ــة ،خاصة مع تزاي ــد تيار العومل ــة وبزوغ
جن ــم فكرة الدول ــة الواحدة.

وتتمث ــل عناص ــر ه ــذا النظ ــام اخل ــاص املقت ــرح يف
النق ــاط التالي ــة:
 حتدي ــد دقي ــق للتعبي ــرات وامل ــواد الت ــي يتك ــون منه ــاه ــا الت ــراث الثق ــايف غير املادي التي تس ــتحق احلماية
القانوني ــة ،ويك ــون ذلك باللجوء إل ــى املتخصصني يف
الفولكل ــور الوطن ــي والت ــراث بصف ــة عام ــة ليح ــددوا
لن ــا عل ــى وج ــه اليقني م ــا ُيعد م ــن املأثورات الش ــعبية
وم ــن ث ــم يس ــتحق احلماي ــة القانوني ــة ،وم ــا يخ ــرج
منه ــا فيظ ــل بعي ـ ًـدا ع ــن مظل ــة احلماي ــة القانوني ــة.
ويعتق ــد املؤل ــف أن ه ــذا يف غاي ــة األهمي ــة؛ ذل ــك ألن ــه
قب ــل احلدي ــث ع ــن توفي ــر حماي ــة قانوني ــة للمأثورات
الش ــعبية علين ــا أن نتف ــق ونح ــدد محل ه ــذه احلماية.

 .7يحمي ا ُمل َشـ ـ ّْرع القطري املأثورات الش ــعبية القطرية
بعدة نصوص متناثرة يف قانون حق املؤلف واحلقوق
املج ــاورة رق ــم  7لس ــنة  ،2002وقان ــون العالم ــات
واألس ــماء التجاري ــة واملؤش ــرات اجلغرافي ــة رق ــم 9
لس ــنة  ،20002وقان ــون حماية ب ــراءات االختراع رقم
 30لس ــنة  ،2006فض ـ ًـا عن العديد م ــن االتفاقيات
الدولي ــة املنضم ــة إليه ــا دولة قطر.
ويقترح املؤلف حسن البراوي على ا ُمل َش ّْرع القطري
جامع ــا للملكي ــة الفكري ــة يجم ــع
أن يس ــن قانو ًن ــا
ً
في ــه ش ــتات هذه النصوص املتناث ــرة ويتوافق به مع
االتفاقي ــات الدولية املنضمة إليه ــا الدولة.

 تأكيد نس ــبة هذه املأثورات الش ــعبية (التراث الثقايفغي ــر املادي) للجماعة الت ــي أبدعته ،عن طريق توثيق
هذه التعبيرات واملواد ،ولن يتحقق هذا إال عن طريق
إنش ــاء أرش ــيف وطني مهمته جتمي ــع وتبويب وتوثيق
جمي ــع التعبي ــرات وامل ــواد الت ــي تتك ــون منه ــا املأثورات
الشعبية القطرية.

 .8يعتق ــد املؤل ــف أن احلماي ــة احلقيقي ــة للمأث ــورات
الش ــعبية يف التش ــريع الوطن ــي تك ــون ع ــن طري ــق
خاص ــا
نظام ــا فري ـ ًـدا
أن يف ــرد ا ُمل َشـ ـ ّْرع الوطن ــي
ً
ً
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 وض ــع الطبيع ــة اخلاص ــة للمأث ــورات الش ــعبية يفاالعتب ــار ،وكونه ــا تعبيرات مس ــتمرة والبعد عن تقرير
حماي ــة مح ــددة م ــن حي ــث الزم ــن ،فه ــذا ال يتف ــق
وطبيعته ــا.
 حتدي ــد صاحب احل ــق يف حماية املأثورات الش ــعبية،وه ــل يثب ــت ه ــذا احل ــق للدول ــة ،أو للجماع ــة الت ــي
أبدع ــت ه ــذه التعبيرات ،أو للش ــخص الذي يؤدي هذه
التعبي ــرات ،وحتدي ــد مل ــن تك ــون ملكي ــة هذه املأث ــورات.
 توزي ــع عوائ ــد اس ــتغالل املأث ــورات الش ــعبية عل ــى كلم ــن يس ــاهم يف تطويرها وتنميته ــا كجامع للفولكلور،
وامل ــؤدي ،واجلهات التي تتول ــى عملية احملافظة عليها.
 حتديد احلاالت التي يجوز فيها اس ــتعمال املأثوراتالش ــعبية بغير نية الرب ــح داخل دولة قطر.

اس ــتكما ًال لريادة الطريق الذي بدأه رواد األدب الش ــعبي
يف ه ــذا املج ــال .وق ــد جمع ــت املؤلف ــة ه ــذه احلكاي ــات
من ــذ بداية التس ــعينات وحتى الع ــام  2008من مناطق:
صنع ــاء ،تع ــز ،إب ،تهام ــة ،ش ــبوة ،م ــأرب ،ذم ــار ،وق ــد بل ــغ
مجم ــوع احلكاي ــات الت ــي مت توثيقه ــا يف ه ــذا الكت ــاب
اثنت ــي وأربع ــن حكاي ــة .و ُتع ــرف احلكايات الش ــعبية يف
أوس ــاط العام ــة باليم ــن باس ــم «احل ــزاوي» ،وه ــو أح ــد
أجن ــاس األدب الش ــعبي ال ــذي يتع ــرض يف زم ــن األفالم
واملسلس ــات اإلذاعي ــة والتليفزيوني ــة لالنق ــراض .وقد
ق ــدم له ــذا الكت ــاب عب ــد العزي ــز املقال ــح وه ــو واح ــد من
رواد األدب الش ــعبي العربي ،والذي أشاد باملؤلفة لكونها
تذكرن ــا بالرائ ــدات العربي ــات الالئ ــي عرفه ــن الوط ــن
العرب ــي يف مطل ــع الق ــرن العش ــرين ،ويف مص ــر والش ــام
بخاص ــة مب ــا ترك ــن م ــن أث ــر ب ــاق يف احلي ــاة الثقافي ــة
والفكري ــة .ويش ــير املقال ــح إل ــى أن ه ــذه احلكاي ــات التي
جمعته ــا املؤلف ــة مب ــا حتمله من مع ــان ورم ــوز ومواقف
إنس ــانية ،يلع ــب فيها اخلي ــال الش ــعبي دو ًرا ال يقل إثارة
وأهمية ومؤانسة عن ذلك النوع من األساطير اليونانية
واألس ــاطير القدمي ــة ،الت ــي ش ــغلت وج ــدان البش ــرية
وم ــا ت ــزال .وأَ ْز َع ــم أن أهمي ــة ه ــذا الن ــوع من (احل ــزاوي)
احلكايات لن يتأكد إ ّال بعد أن تتم ترجمتة إلى عشرات
اللغ ــات احلي ــة يف العالم ،عندما يهت ــدي إليه الباحثون
املنصفون .وعندئذ فقط ،ندرك نحن األهمية والقيمة
ملا اس ــتطاعت هذه الباحثة اجلادة أن جتمعه من مناذج

 ف ــرض ج ــزاءات مح ــددة ض ــد أي عم ــل من شـأن ـ ــه أنيع ــرض املأث ــورات الش ــعبية للتحري ــف أو التش ــويه
أو التعدي ــل ،وكذل ــك عل ــى كل م ــن يس ــتغل املأث ــورات
الش ــعبية بغي ــر ترخي ــص م ــن اجله ــة املختص ــة.
 إس ــناد مهم ــة احملافظ ــة عل ــى املأث ــورات وتنميتها إلىوزارة الثقاف ــة والفن ــون والتراث ً
بدل من وزارة االقتصاد
والتج ــارة كم ــا ين ــص قان ــون ح ــق املؤل ــف واحلق ــوق
املج ــاورة القط ــري رق ــم  7لس ــنة .2002
وحت ــى تكتم ــل عناص ــر احلماي ــة املطلوب ــة ،يقت ــرح
الب ــراوي إنش ــاء جه ــاز أو مؤسس ــة أو أي كي ــان قانون ــي
داخ ــل وزارة الثقاف ــة ،مهمت ــه احلف ــاظ عل ــى املأث ــورات
الش ــعبية القطري ــة ،وأن ترص ــد ل ــه اإلمكاني ــات املادي ــة
والبش ــرية الت ــي متكن ــه م ــن أداء مهمت ــه.
 .5احلزاوي اليمنية:
ص ــدر ع ــام  2010ع ــن بي ــت امل ــوروث الش ــعبي اليمني
اجل ــزء الثال ــث م ــن كت ــاب «ح ــزاوي وريق ــات احلن ــاء:
حكايات ش ــعبية ميني ــة» للباحثة اليمني ــة أروى عثمان،
والكت ــاب يحم ــل رق ــم ( )8ضم ــن ه ــذه السلس ــلة ،م ــن
احلجم املتوس ــط تبلغ صفحاته  264ص .وهذا الكتاب
ُيع ــد الثان ــي م ــن سلس ــلة احلكاي ــات الش ــعبية اليمني ــة
توثيقي ــا ُيع ــد
للمؤلف ــة ،وق ــد قدم ــت جه ـ ًـدا علم ًي ــا
ً
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 دهن ميو ..مدينة ميو  -يوم أمطرت السماء نشوف -ال حتلف ..حلم أول الدهر ..أم آخره  -الكرمي والشجاع
والشاعر  -ظبية السلطان  -تنك السليط  -عهد ووفاء
 اب ــن احلط ــاب ومقس ــم األرزاق  -العجم ــاء  -قمي ــصفض ــة ..قميص ذهب  -س ــابور وعروس ــة احل ــاوة  -كلني
احلن ــش ..كلن ــي احلن ــش -أرب ــع ف ــوق أرب ــع ص ــارت ثمان
 تضارب ــوا العمي ــان  -األس ــد صاح ــب األودي ــة الس ــبعة أحم ــد املعط ــري  -الغري ــب والصائ ــغ  -امل ــرأة الت ــي اليراها طير وال عبد  -بيت شعفل ذي حتت بيت نهشل-
األعم ــى املتس ــلبط  -مه ــري الص ــوران  -إن ل ــم تكف ــي..
فعف ــي  -الق ــرش بق ــرش واملنش بس ــبعة  -أمان ــة تقولوا
لنعم ــان  -ج ــرف التمان ــي ..محق ــق كل األمان ــي  -أل ــف
ري ــال فرنص ــي ال يزي ــد وال ينق ــص  -عنص ــة مب ــروك -
مرفع دجن  ..دجن  -حظية التي خرمت املسبغ  -تبيع
بقرش ــن  -عل ــي عيش ــة  -قص ــر من زناقي ــب الطيور.

بديع ــة منه ،قبل أن يطويها الصم ــت االبدي؛ كما طوى
كثيرا من اإلبداعات الشعبية يف هذا البلد الذي شغلته
ً
احل ــروب واملنازع ــات القبلي ــة عبر مئات الس ــنني.
ومن خالل متابعتي حلكايات أروى أجد نفسي حقً ا
أم ــام عم ــل إبداعي جدي ومتمكن ،وأم ــام لغة ،وخطاب،
وكتاب ــة ،ال تتعال ــى على الواق ــع ،ولكنها ال تنزل إلى قعر
مفراداته ،لغة ،وخطا ًبا ،يدخالن إلى احلكي ويجس ــدان
قضاياه وإش ــكاالته ،كما طرحتها احلي ــاة أمام الناس يف
(ح ــزاوي) وحكاي ــات ،وأس ــاطير ،وإن ــك جتد نفس ــك مع
ح ــزاوي أروى املنتزع ــة م ــن ش ــفاه اجل ــدات واملتناث ــرة يف
ثنايا الكالم ،التي جمعتها وأعادت صياغتها ،وتدوينها،
يف حضرة حكايات جتسد تاريخ الوعي ،والكالم ،وتاريخ
الن ــاس يف ذات الوق ــت ،مما يبرز معه عم ــل أروى توثيقً ا،
وتدوي ًن ــا ،يف مواجه ــة النس ــيان ،وكم ــا أرادت ــه ملحم ــة
ص ــراع م ــن أجل احلياة والبقاء ،بق ــاء الوعي املتجدد يف
التاري ــخ ،واحلكاي ــات إص ــرار عل ــى تأكيد البق ــاء الفاعل
واملنت ــج يف تاري ــخ الوع ــي والكتابة ،فهي باختص ــار إعادة
ق ــراءة لصفحات م ــن التاريخ والوعي ،وال ــكالم والناس.

وق ــد أبق ــت املؤلف ــة عل ــى بع ــض احلكاي ــات كم ــا ه ــي
بلهجته ــا احمللي ــة اخلاصة به ــا .وقد دعتها الض ــرورة يف
معظ ــم احلكاي ــات ،إلى صياغتها بلغة س ــهلة جتمع بني
اللهج ــة العامي ــة واللغ ــة العربي ــة الس ــهلة والبعيدة عن
التعقيد ،لتخرج بصيغة وسطى يتسنى للقارئ قراءتها
بيس ــر .وقد أرفقت باحلواشي معاني املفردات البسيطة.
وتبقى اإلش ــارة يف النهاية جله ــد الفنانة منة النصيري
الت ــي عكس ــت مضم ــون نص ــوص احلكاي ــات بلوح ــات
مبهج ــة كان له ــا تأثيرها املب ــدع يف مدخ ــل كل حكاية.

واكتس ــبت عناوي ــن احلكاي ــات إش ــارات ملضمونه ــا
ف ــاحلـكــايـ ـ ــات ال ـخــام أعـ ـ ــادت أروى عثـ ـ ــمان صـ ــياغـتـهـا،
واست ـخ ـل ـصـ ــت معـظـ ــم عنـاويـنـ ــها من قـل ـ ــب الـمـوضــوع
واألح ــداث ،فقلم ــا جتد ال ــرواة يعرفون عن ــوان احلكاية،
وإن كان ــوا يعرفون تفاصيلها ،كأن تقول إحداهن :أحكي
ل ــك حكاي ــة الرج ــل الذي عم ــل كذا وك ــذا ،أو امل ــرأة التي
قال ــت ك ــذا ،أو اجلن ــي الذي قام بفعل ك ــذا وكذا..إلخ من
األحداث املرتبطة بالشخصية  /البطل .وهذه الظاهرة
موج ــودة ل ــدى معظ ــم ال ــرواة يف املنطقة العربي ــة ورمبا
يف العال ــم ،باس ــتثناء بع ــض احلكاي ــات القليل ــة ج ـ ًـدا
واحملفوظ ــة عل ــى نط ــاق واس ــع كحكاي ــة س ــت احلس ــن
واجلمال ،أو سندريال ،أو الشاطر حسن ،أو أمنا الغولة..
إل ــخ .وقد ج ــاءت عناوين احلكايات كما صاغتها املؤلفة
على النحو التالي :عبد اهلل يدور ربه  -احلنش األبيض
والبح ــث ع ــن صاحب ــة الداحقة  -قملة بن ــت القامول -
س ــعيد احلط ــاب وابن ــه ض ــاع اإلنص ــاف  -أك ــن بج ــاه
املصطف ــي  ،أك ــن بج ــاه املرتض ــى  -فتن ــة  -اب ــن الرعوي
 -الوصايا الثالثاء  -حلف الذئب والكشف  -بنت املوبل

 .6مجلة جديدة من الشارقة:
ص ـ ــدر يف م ـ ـ ــارس  2016الع ـ ــدد األول م ـ ــن مـجـ ـل ـ ــة
«امل ــوروث» وه ــي مجل ــة إماراتي ــة فصلي ــة محكم ــة تعن ــى
بالت ــراث الثق ــايف ،وتص ــدر ع ــن معه ــد الش ــارقة للتراث.
وقـ ـ ــد احـتـ ـ ــفل بـ ـص ـ ــدور العـ ـ ــدد األول ضـ ـ ــمن فعــال ــيات
االحـت ـفــال الس ـنـوي لل ـشــارقــة بــأي ــام الشــارقــة التـراثية
الت ــي تقام يف ش ــهر أبريل م ــن كل عام ،وبحضور صاحب
الس ــمو الش ــيخ الدكتور س ــلطان ب ــن محمد القاس ــمي،
حاك ــم الش ــارقة ،وس ــعادة عب ــد العزي ــز املسـ ـلّم ،رئي ــس
معهد الش ــارقة للتراث ،وتعنى املجلة بالثقافة التراثية
والفولكل ــور بفروع ــه كافة .وتش ــرف عليها هيئة حتكيم
عربي ــة متخصص ــة .وقد ج ــاءت اس ــتجابة لرغبة رئيس
208

العدد  34جديد النشر

معهد الش ــارقة عبد العزيز املس ــلم الذي رأس حتريرها،
وحتقيقً ــا حللم ــه يف إص ــدار مجلة ترعى ش ــؤون املوروث
اخلليج ــي والعرب ــي ،وتتدارس ــه وف ــق اجتاه ــات علمي ــة
متقدم ــة .وق ــد ج ــاءت املجل ــة ممي ــزة ش ـ ً
ـكل ومحت ــوى،
فـ ــي ح ـ ــن ُأسـن ـ ــدت إدارة التـحـ ــرير لل ـ ــناقد واألك ـ ــادميي
صال ــح هوي ــدي ،وكان اإلخراج والتصميم للش ــاب َسـ ـ َلم
التم ــي .وق ــد ض ــم الع ــدد األول  244صفح ــة ،توزع ــت
ّ
عل ــى خمس ــة أب ــواب ،م ــع ترجم ــة موج ــزة باالنكليزي ــة
والـفــرنســية ،للتـعـريــف بــالــدراســات والـمـواد الـمــنشورة.
واش ــتملت األبواب على :الدراس ــات ،املق ــاالت ،الترجمة،
الن ــدوات ،وع ــروض الكت ــب ،وش ــارك فيه ــا كت ــاب م ــن:
اإلم ــارات ،واملغ ــرب ،ومص ــر ،والعراق ،وتون ــس ،واجلزائر،
وسوري ـ ـ ــا .وم ـ ــن بي ـ ــن م ـ ــواد الع ـ ــدد :االفـتـتاح ـ ــية رسالة
امل ــوروث كتبه ــا عب ــد العزيز املسـ ـ َّلم ،أعقبها دراس ــة حول
«سيميائية األحالم يف سيرة بني هالل» لـمحمد حــسن
حافظ ،املدير األكادميي مبعهد الش ــارقة للتراث ،وكتب
الـزبــير مهداد وهو كاتــب وبــاحث من املغرب دراسة حول
«طقوس الغزل يف الثقافة األمــازيـغ ـ ــية» ،كما كتب علي
ح ــداد م ــن مرك ــز إحي ــاء الت ــراث العربي بجامع ــة بغداد
دراس ــة بعنوان «الفـاب ـ ــيوال اليـمـنـ ــية :تأم ــات يف طبائع
الن ــوع احلكائ ــي وأمثلت ــه» .ويف إط ــار موض ــوع احلك ــي
أيض ــا كت ــب إبراهي ــم احلج ــري م ــن املغرب ح ــول «البعد
ً
البيكاريسكي يف احلكاية الشعبية املغربية» ،ومن املغرب
أيضا كتب عبد الرحيم جيران حول موضوع «الفرجة».
ً
وم ــن املعهد الوطني للتراث بجامعة تونس األولى كتب
عماد بن صولة دراسة حول «املتخ ّيل الشعبي لألعداد»،
وم ــن املغ ــرب كتب مصطفي يعلى  -باحث وقصاص من
املغ ــرب  -ح ــول رواية «اخليميائي» لباولو كويليو س ــاحر
الصح ــراء :رحل ــة افتتان باملوروث الثق ــايف العربي .ومن
دول ــة اإلم ــارات العربي ــة كت ــب أحم ــد محمد عبي ــد وهو
باح ــث يف التاري ــخ الش ــفاهي ح ــول «الثقاف ــة الش ــعبية
أمنوذجا».
اإلماراتية ،يف جهود أبنائها ،أحمد راشد ثاني
ً
وم ــن املغ ــرب كتب ــت العالي ــة م ــاء العين ــن م ــن جامع ــة
احلس ــن الثان ــي بال ــدار البيض ــاء دراس ــة ح ــول «متثالت
الرجل يف ش ــعر «التب ــراع» .ويف إطار الدراس ــات املترجمة
ق ــام محم ــد اجلرط ــي وه ــو باح ــث ومترجم م ــن املغرب
بترجمة دراس ــة لدومينيك باس ــكيه بعن ــوان «الترجمة:

الثقافة الشعبية يف محك اجلدل السوسيولوجي» .كما
اس ــتعرض عب ــد احلمي ــد بورايو أس ــتاذ التعلي ــم العالي
باجلزائر وقائع الطاولة املستديرة (يونيو 1979م) حول
األدب الشفوي اجلزائري .وضم العدد عرضني لكتابني
األول بعنوان «حكايات ش ــعبية من اخلليج» الصادر عام
 2001ع ــن مرك ــز التراث الش ــعبي ملجلس التع ــاون لدول
اخللي ــج العرب ــي ،وق ــد ق ــام بتحري ــره فاي ــز صي ــاغ وعبد
القادر عقيل ،وقام بعرضه محمد قاس ــم نعمة ،والكتاب
الثان ــي بعنوان «الضحك الش ــعبي ب ــن رابليه وباختني»
ق ــام بعرضه إبراهي ــم محمود الباحث من دولة س ــوريا.
وق ـ ــد تـ ـم ـ ــيز ال ـعــدد بـتـصــدي ــر ك ـ ــل مـقــال لـ ـتـرجــمة
باإلجنليزي ــة أو الفرنس ــية يف فق ــرة قصي ــرة ،وه ــو م ــا
يتي ــح للغ ــرب التع ــرف عل ــى محتوي ــات الع ــدد ،وقد كنا
عاما
نأمل أن تقدم املجلة يف أعدادها القادمة
ملخصا ً
ً
حملتويات العدد ،وال تغفل اسم املؤلف يف فهرس املجلة
ألن ــه يق ــدم يف النهاي ــة معلوم ــة متكامل ــة عن مس ــتوى
امل ــادة املنش ــورة وصاحبها.
وبص ــدور مجل ــة «امل ــوروث» ،ف ــإن حرك ــة الفولكل ــور
العرب ــي خ ــال الس ــنوات الثمان ــي املاضي ــة ق ــد ش ــهدت
ظه ــور ث ــاث دوريات جدي ــدة يف التراث الش ــعبي العربي
وهي مجلة الثقافة الشعبية البحرينية ،ومجلة التراث
الش ــعبي الس ــورية ،ومجلة موروث اإلماراتية ،فض ًال عن
إع ــادة ظهور مجلة املأثورات الش ــعبية القطرية ،ومجلة
فن ــون ش ــعبية األردنية.
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التغرودة اإلماراتية
«غسان احلسن»

أ .عبد محمد بركو
باحث من سوريا

ضمن إصدارات هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث (أكادميية ا ّلشــعر) صدر حديث ًا للباحث الدكتور «غســان احلســن» كتاب
«التغرودة اإلماراتية» :دراســة علمية في فن التغرودة في التراث ا َّلشــعبي اإلماراتي.
ـاض ليــس لــه حاضــر وال مســتقبل» نبراس ـ ًا
ويتخــذ الباحــث احلســن مــن مقولــة الشــيخ زايد(يرحمــه اللــه)« :مــن ليــس لــه مـ ٍ
فــي جهــوده التراثيــة.
الشعر والغناء :
 .1التغرودة اإلماراتية جمعت بني ِّ

يق ــول الباح ــث «غس ــان احلس ــن» يف مس ــتهل مقدمته« :س ــنذهب إل ــى إلقاء األض ــواء على واح ــدة من مف ــردات هذه
الش ــعبية الرائع ــة ،وه ــي التغ ــرودة اإلماراتية التي جمعت بني فنني هما الغناء ِّ
اإلبداع ــات َّ
والش ــعر ،وهم ــا أثرى أمناط
اإلب ــداع َّ
الش ــعبي يف املجال ــن العلمي والنظري ،وس ــنعرف بهذه التغ ــرودة وبوظائفها اإلجتماعي ــة والفنية وبالظروف
تلم ــس أصولها يف التراث العربي العري ــق» (ص.)5
احمليط ــة بقوله ــا وممارس ــتها ،عالوة على ّ
فن التغرودة :
 .2دواعي إنقاذ ّ

فن التغ ــرودة« :وهكذا فق ــد آن األوان ،إن لم يكن هو آخر األوان
يق ــول الباح ــث احلس ــن مبينـ ـ ًا دواعي ومبررات إنقاذ ّ
لتوثي ــق ه ــذا ال َّنم ــط م ــن أمناط التراث َّ
الش ــعبي اإلماراتي ،بجمع ما ميكن جمعه من نصوصه ــا وتدوينه ،عالوة على
دراسة هذا النَّمط دراسة علمية تاريخية  -وظيفة أسلوبية  -فنية  -علمية  -تربط احلاضر باملاضي القريب ،وتربط
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التراث ّ
الش ــعبي بت ــراث األمة ،وتربط الف ــروع باألصول -
وتكش ــف عن اجلذور الراسخة لثقافتنا العربية» (ص.)7
ماهية التغرودة :
.3
ّ

ه ــو حلن غنائ ــي تراثي ،ووزن ش ــعري إماراتي .له وجود
يف مناط ــق ُعم ــان املج ــاورة ،ويس ــمونها «تغ ــرودة الهج ــن»
و«ش ــلة التغرودة» وجمعها تغاريد .كذلك يسميها بعضهم
«غرودة».
فن ب ــدوي صرف ،ينتمي إلى البيئة البرية
والتغ ــرودة ٌّ
وال عالق ــة ل ــه بالبح ــر كان ــوا يؤدون ــه وه ــم عل ــى ظه ــور
اإلب ــل أو عل ــى ظه ــور اخليل أثناء س ــيرها فيما ال يتجاوز
س ــرعة خبي ــب اإلب ــل أو هذي ــب اخلي ــل ،وه ــي أول س ــرعة
بع ــد املش ــي ،وال ت ــؤ َّدى إ َّال يف ال َّنه ــار ،يؤدي ــه الرج ــال وه ــم
س ــائرون يف أس ــفارهم وتنقالته ــم الس ــلمية أو تل ــك الت ــي
تتعل ــق بالغ ــزوات واحلروب.
وميك ـ ـ ــن للت ـ ـغ ـ ـ ــرودة أن تـغـ ـ ـ ـ ـنَّى ف ـ ـ ــي أسـ ـ ـم ـ ـ ــار الـ ـن ــاس
ومجالس ــهم يغنونه ــا وهم جلوس للتس ــلية واالس ــتمتاع.
فن حماس ــي على الرغم من قوله
وهي على اإلجمال ّ
يف أغ ــراض ومع ــان أخرى متعددة كامل ــدح والغزل والفخر
واحلكمة (ص.)9
َّ .4
الفني للتغرودة :
الشكل ّ
«متت ــاز التغ ــرودة بأنه ــا قصي ــرة قليل ــة األبي ــات ،كم ــا
تنف ــرد ب ــن الفن ــون ِّ
الش ــعرية بأنَّ كل بيت منها هو ش ــطر
من األبيات العادية ،وهي تقوم على بحر مش ــطور الرجز
وه ــو( :مس ــتفعلن مس ــتفعلن مس ــتفعلن) يف كل بي ــت.
ومتت ــاز بالتطري ــب للمغ ّرد ومطيته ،كما تتميز بإيجازها
وجماليته ــا» (ص.)10
املغرد؟
يغرد
ِّ
 .5ملاذا ِّ

التغ ــرودة مثله ــا مث ــل س ــواها م ــن أمن ــاط الفن ــون
َّ
الش ــعبية القولي ــة أو احلركي ــة ،ميارس ــها الن ــاس من أجل
تلبية حاجة مادية أو نفس ــية ،ضمن ظروف تس ــتدعيها.
بد
وق ــد اقترنت التغرودة التقليدية بالركوب ،فاملغ ِّرد ال َّ
ل ــه أن يك ــون راكبـ ـ ًا ،تس ــير به مطيته م ــن ناقة أو فرس س ــير
اخلب ــب أو اله ــذب وه ــو الس ــرعة األولى بعد املش ــي (ص.)11

 .6البناء املوضوعي للتغرودة التقليدية :
يدرس الباحث ثالث سمات ظاهرة يف التغرودة هي:
 .1قصـــر التغرودة :وهذا نراه بص ــورة ملفتة ،وبخاصة
إذا قي ــس بالقصائد العادية التي قد تطول كثيراً ،وقد
تقصر ،غير أنها ال تصل يف قصرها إلى درجة التغرودة
كم ــا يف التغ ــرودة التالية للش ــاعر خليف ــة بن حمد بن
قن ــش املس ــعودي ال ــذي عاصر الش ــيخ بطي بن س ــهيل
يف أواخر القرن التاس ــع عش ــر وأوائل القرن العش ــرين:
يا طروش لو مني تبون تعوبه
واختصوا به
انصوا ُبطي بالصدق
ّ
وش لي جاب له مندوبه
وسألوه ْ
داعي وال حاضر مع املدعو به
( ص 17-16-15باختصار).
 .2أحادية موضـــوع التغرودة :ه ــذا أم ــر يغلب على
التغاري ــد وال يش ــملها كله ــا ،فاملغـ ـ ِّرد ينش ــئ تغ ــرودة
لغ ــرض مع ــن يذه ــب إلي ــه ويع ِّب ــر عن ــه ،وال يتف ــرع
غالبـ ـ ًا إل ــى موضوع ــات أخ ــرى ،ألنَّ التغ ــرودة بن ــت
ظرفه ــا اآلن ــي ،ويظه ــر ه ــذا جل َّيـ ـ ًا يف مث ــل التغ ــرودة
التالي ــة َّ
للش ــاعر «محم ــد العام ــري» الت ــي قاله ــا يف
الش ــيخ «زايد بن س ــلطان آل نهيان» (رحمه اهلل) .وهو
الهمة والش ــأن
صغير متوس ــم ًا فيه من النجابة وعلو َّ
م ــا يش ــبه ج ــده زاي ــد األول بن خليف ــة ،وكان يومها يف
اخلامس ــة عش ــرة م ــن عم ــره ،وق ــد امتط ــى فرسـ ـ ًا:
هزري على زايد يشابه يده
سده
سد العرب ما َّ
ارغيب ما ّ
يسلم زبينه والطليب ير َّده
واللي معاصي ّ
بالشده (ص.)20-19
يبشره
ّ
 . 3اإليجـــاز يف التعبيـــر عـــن املوضـــوع :وه ــذه من
صف ــات العبارة ِّ
الش ــعرية يف التغ ــرودة ،إذ نالحظ أنها
عب ــارة مكثَّ فة مضغوطة فيما ميكن أن نس ــميه ما َّ
قل
َّ
ودل وميك ــن مالحظة مثل ه ــذا التكثيف يف التغرودة
التالية َّ
للش ــاعر «س ــعيد بن عبيد ابن خلف الرميثي»
ال ــذي ع ــاش يف مطلع القرن العش ــرين:
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يا عم ياليتك دريت بحالي
شده ويف ولوال
ملبيت يف ّ

ولوما مطيله ما جنعت شمال
وودي بض ّية بوعيون ثالل (ص.)21-20
 .7وزن التغرودة :
تقال التغرودة على وزن «مشطور الرجز» وهو وزن:
مستفعلن مستفعلن مستفعلن
وعلي ــه األبي ــات التالي ــة م ــن تغ ــرودة الش ــيخ س ــلطان
ب ــن زاي ــد ب ــن خليف ــة آل نهي ــان  -وه ــو ال ــد الش ــيخ زايد -
(يرحمهم ــا اهلل):
راكب صفرا يزيغ جفالها
يا ٍ
ب-ب-ب-ما يقدر الراكب يتوح قذالها
ب-ب-ب-مستفعلن مستفعلن مستفعلن (ص.)30-29

حم ــود النعيم ــي (حاك ــم البرمي ــي)  1934 – 1860وه ــي:
حيد اذنيه حراب
راكب ٍ
يا ٍ
سنة على فطرين دون حساب
وين املغ ّرد لي زمانه طاب
برمس وامتنّع برد جواب
مطر بال سحاب
أخاف من ٍ
نحاب
ال له بروق وال رعد َّ
والثانية تغرودة الش ــيخ س ــلطان ب ــن محمد آل حمود
اجلوابي ــة ،وق ــد تتب ــع فيه ــا وزن التغ ــرودة ال ــواردة إلي ــه
وقافيته ــا ،قال:
شواخص ناب
راكب حول
ٍ
يا ٍ
هروالهن يشبه نحب ذياب
نبرخ عليهن بالثمن وحساب
وما قد حيمن يف اخلال ملصاب
ياللي يبا درب اللياش ينابي
احلرب ما بني القبايل دابي
سنة قدميه ما عليها مثاب (ص.)54-53

 .8غناء التغرودة وحلنها:
ميك ــن للراك ــب أن يغ ِّن ــي التغ ــرودة منف ــرداً ،وميكن أن
يؤديه ــا اثن ــان يتناوب ــان األداء ،يغ ِّن ــي أحدهم ــا ويس ــكت،
فيـ ـغ ـ ـ ـنِّي اآلخ ـ ــر أثن ـ ـ ــاء س ـكـ ـ ــوت األول ،بح ـ ــيث يضي ــف
الثان ــي بيتـ ـ ًا جدي ــد ًا إل ــى م ــا قال ــه األول وهك ــذا َّ ...أم ــا
غن ــاء التغ ــرودة فيك ــون بص ــوت مرتف ــع وطبق ــة صوتي ــة
ح ــادة ،وكأمن ــا يري ــد املغـ ـ ّرد أن يوص ــل صوت ــه إل ــى البعيد
يف إيق ــاع ونغ ــم يتوافق ــان م ــع حرك ــة الناق ــة أو اجل ــواد
وس ــرعتهما(ص.)37
 .9قافية التغرودة :
للتغ ــرودة روي واح ــد وقافي ــة واحدة ،وهم ــا روي موحد
وقافي ــة موح ــدة ،وذل ــك ألنَّ كل بيت يف التغرودة هو ش ــطر
يف أصل ــه ،ول ــذا فإنه ــا ال حتتم ــل وج ــود قافيت ــن كم ــا يف
احل ــال يف نظ ــام القصي ــدة ذات الش ــطرين ،وهي القصيدة
الت ــي عليه ــا فنون ِّ
الش ــعر النبطي بش ــكل ع ــام (ص.)41
 .10التغرودة وردها بني ُّ
الشعراء :
َّ
وثق الباحث احلس ــن يف كتابه مجموعة من التغاريد
الر ّدي ــة التي تبادلها ُّ
الش ــعراء املغردون فيما بينهم وتدور
حول مواضيع ش ــتى منها َّ
الشكوى.
وهات ــان تغرودت ــان متبادلت ــان ،األول ــى َّ
للش ــاعر حميد
النعيم ــي م ــن عجمان ،قالها مخاطب ًا الش ــيخ س ــلطان آل

 .11مضامني التغرودة ومعانيها :
 . 1الهجـــن وما يتصـــل بها :ومن ذل ــك وص ــف املط ّية
وبي ــان س ــرعتها وكفاءته ــا يف أداء مهماته ــا – كق ــول
َّ
الش ــاعر عبي ــد ب ــن محمد الني ــادي:
ذي فاطر شروى الغريب الاليف
اف
لو ِ
ملخايل البارج وبي َّ
يومني معك ويوم عنك جايف
طاف
حنَّت وتذكر وقتها لي ِ
يوم ريعت ر َّدت بخير صايف
شافت وطنها ما يقره يايف (ص.)81
 . 2احلروب وما يتعلق بها :ومن ذلك تغرودة َّ
الش ــاعر
س ــعيد بن عتيج الهاملي الذي ذكر فيها املعركة التي
قات ــل فيه ــا الش ــيخ بط ــي بن س ــهيل وأهال ــي دبي ضد
اإلجنلي ــز يف 1910/12/24م والذي ــن ش ــاركتهم فيه ــا
املدمرة املس ــلحة ( هاي س ــنت).
وم ــا مي ّيز املعركة أنَّه ش ــارك فيها للدف ــاع عن دبي رجال
م ــن مختل ــف اإلم ــارات ،وأوقع ــوا يف الع ــدو م ــا ب ــن  30و37
قتي ـ ًـا م ــا اعتبر نص ــر ًا للعرب ،ف ــراح ابن عتيج يغـ ـ ِّرد فرح ًا
ويقول:
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يوم الغريري ما فخت رشاشه
إ َّال ُبطي حارب وال قى الباشه
وأصبح محمد َع ْيل يف مطراشه
ليت البحر دون اخلبيصي حاشه (ص.)91
مقدم ــات احل ــرب ،وتصاع ــد الوتيرة
 . 3التَّ حـــدي :ه ــو ِّ
ب ــن اخلصوم وبدايات اس ــتعراض القوة ،واالس ــتقواء
بالنف ــس والق ــوم املؤيدين.
ومن ذلك التغرودة التالية التي لم تنسب لشاعر معني:
حيد وقدره عود
راكب ٍ
يا ٍ
الفراي واملسعودي
سلّم على َّ
قل له يعزّب بالهدوء والزود
من قبل ال جتمع عليه حشود (ص.)95
 . 4العتـــاب :موق ــف لم يكن متوقعـ ـ ًا من صدي ــق ،فجاء
عل ــى عك ــس املأمول فح ــزَّ يف نفس َّ
الش ــاعر  ،ولكنه لم
يص ــل ب ــه إل ــى درج ــة القطيع ــة  ،وكان ه ــذا يكف ــي فيه
لف ــت النظ ــر إلى ما حدث  ،والتنبيه إل ــى ما يف املوقف
م ــنتقصي ــرأومجافاةمل ــاتقتضيهالصداق ــةواملصلحة.

سنيها األخيرة ،ولم يفد معها ورق شجر الغاف الذي كان
يقطع ــه ويجمعه ويطعمه له ــا ابن ظاهر ،فمات ــت الناقة،
فأنش ــد يف موته ــا التغ ــرودة التالي ــة يف قدح ش ــجرة الغاف
كغ ــذاء مفي ــد للنوق:
الغاف لو ينفع نفع اختيله
وه َّوه يخط بكيله (ص.)146
ماتت ُ
 .11خصائص التغرودة القدمية:
يذكر الباحث خصائص التغرودة القدمية كما يلي:
 .1االرجتالية.
ِّ .2
الشفاهية.
 .3العملية.
 .4اخلطابية.
 .5املعارضة والر ّد.
 .6املشاكاة.
فن يؤ َّدى غالب ًا يف النَّهار.
ّ .7
 .8ف ـ ّـن ب ــدوي ألنَّه يتعلق بالركوب والغزو والهجن  ...الخ
(ص 161-160باختصار ).
 .12أثر الرواية َّ
الشفوية في التغرودة اإلماراتية :

يقول أحد ُّ
الشعراء يف تغرودة:
يا سعيد يتنا من جداك نبايب
ال لك بر ّد وال لنا بالوايب
عقب املخ ّوه واجلناب الطايب
يا شني مردود اليواب اخلايب
الهني لزماهن بخبث وطايب
باتن بحمران العيون خبايب
ما حيدني عندك سكنت بشايب
يا غير بامليدول زين احلايب (ص.)98
وم ــن مضام ــن التغ ــرودة األخرى التي أس ــهب املؤلف
يف إي ــراد ش ــواهد وافية لها :ال َّن ــدم واالعتذار.

العماني ــة
ويق ــدم الباح ــث من ــاذج م ــن التغ ــرودة ُ
والتغ ــرودة اجلزائري ــة ويقارنها بالتغرودة اإلماراتية ،وهو
جه ــد بحث ــي يس ــتحق علي ــه الش ــكر والتقدي ــر.

 .10أقدم التغاريد:

 .14مستقبل التغرودة:

تغـــرودة املاجدي بن ظاهـــر :يعتق ــد الباحث احلس ــن
أنَّ التغ ــرودة األق ــدم منس ــوبة إل ــى َّ
الش ــاعر اإلمارات ــي
املاج ــدي ب ــن ظاه ــري ال ــذي ع ــاش قب ــل ( 300س ــنة).

يطل ــق الباح ــث الدكت ــور احلس ــن صرخ ــة اس ــتغاثة
خوفـ ـ ًا عل ــى انق ــراض ف ـ ّـن التغ ــرودة لقل ــة اس ــتعماله من
قبل ُّ
الفن العريق يف متاحف
الش ــعراء ،حيث أصبح ه ــذا ّ
التراث َّ
الش ــعبي.

للش ــاعر َّ
الس ــيرة املروي ــة َّ
الش ــعبي املاج ــدي ب ــن
ويف ِّ
ظاه ــر ،يذك ــر ال ــراوي ح ــارب ب ــن عل ــي ب ــن ح ــارب ،أ َّن ــه كان
الب ــن ظاه ــر ناق ــة عزيزة علي ــه من بنات ظبي ــان ،كان يغزو
عليه ــا ويتنق ــل ،وكان اس ــمها «إختيل ــه» ،وأنه ــا ضعف ــت يف

يالح ــظ دارس التغ ــرودة اإلماراتي ــة ظواه ــر عدي ــدة
ع ــن انتقاله ــا بالرواي ــة َّ
الش ــفوية ،مث ــل قلة ع ــدد التغاريد
املعروف ــة الت ــي ميك ــن احلص ــول عليها ،قياسـ ـ ًا بغيرها من
نصوص الفنون واألمناط ِّ
الشعرية األخرى ،وقصر البعد
الزمن ــي ال ــذي تنتم ــي إليه معظ ــم التغاري ــد (ص.)170
العمانية والتغرودة اجلزائرية :
 .13التغرودة ُ

ومهم ــا يكن من أمر فالكتاب ش ــامل جام ــع مانع لهذا
الف ـ ّـن العريق رغم قلة التغاريد نس ــبي ًا التي اعتمد عليها
يف الدراس ــة ( )128تغرودة.
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برعاية ســـامية من جاللة امللك حمد بن عيســـى آل خليفة
مهرجان التراث الرابع والعشـــرين
 ..جتربة تغني الواقع احلديـــث بأصالة املاضي العريق

216

برعاية سامية من
جاللة امللك حمد بن عيس ــى آل خليفة
مهرجان التراث الرابع والعش ــرين

 ..جتربة تغني الواقع احلديث بأصالة املاضي العريق

علــى مــدى أســبوع حافــل بالفعاليــات ،اختتــم «مهرجــان التــراث» نســخته الرابعــة والعش ـرين ،املوســومة ب ـ ـ«موجــات صوتيــة
مــن بحريننــا» ،والتــي أقيمــت برعايــة ســامية مــن لــدن حضــرة صاحــب اجلاللــة امللــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد
املفــدى حفظــه اللــه ورعــاه ،فــي الفتــرة مــا بــن ( 21 - 14أبريــل 2016م) ،وذلــك فــي خيمــة خاصــة شــيدت إلــى جانــب
«متحــف البحريــن الوطنــي».
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واس ــتقبل املهرج ــان من ــذ انطالق ــه آالف ال ــز ّوار م ــن
مواطن ــن ومقيم ــن وسـ ـ ّياح ،دفعه ــم ح ــب التع ــرف عل ــى
ثقاف ــة وت ــراث مملك ــة البحري ــن إل ــى زي ــارة ه ــذا احل ــدث
ـنوي اخل ــاص وال ــذي ي ــروج حلض ــارة ه ــذه األرض وما
الس ـ ّ
إرث إنس ــاني خ ّولها لتصبح مقص ــد الز ّوار من
حتمل ــه من ٍ
فضمن ش ــعار «هيئة البحري ــن للثقافة
مختل ــف األرج ــاءِ ،
واآلث ــار» لع ــام « 2016البحري ــن وجهت ــك» ج ــاء مهرج ــان
الت ــراث ليراه ــن على أهمية املوروث الثقايف ودوره يف تعزيز
يقدر ماضيه العريق ويك ّرس
كبلد ّ
مكان ــة مملكة البحرين ٍ
اجله ــود واإلمكان ــات للحف ــاظ عل ــى هو ّيت ــه الثقافية.
وحت ــت عن ــوان «موج ــات صوتي ــة م ــن بحرينن ــا» وثّ ــق
املهرج ــان حقب ــة ما قبل اكتش ــاف النفط ،حيث كان البحر
مص ــدر ال ــرزق األس ــاس جلي ـ ٍـل اعت ــاد رك ــوب األم ــواج عل ــى
بحث
ـفن تبحر ألس ــابيع وش ــهور طوال ،يف رحالت ٍ
منت س ـ ٍ
طامح ـ ٍـة لنيل الآلل ــئ والدانات ،لتعود تلك الس ــفن أخير ًا
محمل ـ ًـة باخليرات.
إلى ش ــاطئ البداي ــة
ّ
وكان املهرج ــان ق ــد انطل ــق يف الراب ــع عش ــر م ــن أبري ــل
2016م ،وق ـ ّـدم عل ــى م ــدار ثماني ــة أي ــام برنامجـ ـ ًا حاف ـ ًـا
بالفعاليات التراثية والفنية املتنوعة ش ــملت عروض ًا ح ّية
قدمت فنون ًا موس ـ ً
ـيقية
للف ــرق الش ــعبية البحرينية الت ــي ّ
أطرب ــت احلض ــور ،إضافة إلى الس ــوق التراثية التي ضمت
ع ــدد ًا م ــن احلرفي ــن والفنانني ،كما مت تق ــدمي ورش عمل
مختلف ــة اس ــتهدفت ز ّوار املهرج ــان م ــن األطفال.
وبش ــعاره ال ــذي يدم ــج م ــا ب ــن أم ــواج البح ــر وموج ــات
الص ــوت الت ــي حمل ــت الذاك ــرة اإلنس ــانية البحريني ــة إل ــى
احلاض ــر ،رك ــز مهرج ــان الت ــراث عل ــى عنص ــر «الص ــوت»،
كون ــه يش ــكل أداة ميك ــن من خاللها اس ــتعادة مش ــهد البحر
وصناع ــة اللؤل ــؤ والت ــراث غي ــر امل ــادي املرتب ــط ب ــه .ولذل ــك
فق ــد التق ــى جمه ــور املهرج ــان بأربعة أعم ــال فنية تركيبية
يف وس ــط خيم ــة املهرج ــان تع ّب ــر بعناص ــر بصرية وس ــمعية
ع ــن مراح ــل مختلف ــة م ــن حي ــاة البح ــارة وأهاليه ــم وه ــي:
مرحل ــة جتهي ــز الس ــفينة وال ّركب ــة (وه ــو ي ــوم وداع البح ــارة
والغواص ــن) ،مرحل ــة اإلبح ــار ،مرحل ــة االنتظ ــار وحي ــاة
النس ــاء عل ــى اليابس ــة وأخي ــرا مرحل ــة القف ــال (ي ــوم ع ــودة
البح ــارة إل ــى دياره ــم) .وم ــع كل عم ــل تركيب ــي كان هن ــاك
ع ــرض س ــمعي لألصوات املرتبطة بكل مرحل ــة من املراحل،

من فنون شعبية وقصائد مغناة مثل :السنكني ،التقصيرة،
املي ــداف ،الرحى ،توب توب يا بحر وغيرها.
ويف سياق تعزيز التجربة الثقافة ،فقد وضع املهرجان
جمه ــوره وجهـ ـ ًا لوج ــه م ــع نخب ــة م ــن أمه ــر احلرفي ــن يف
اململك ــة ،وه ــم يزاول ــون أعماله ــم ويعرض ــون منتجاته ــم.
وم ــن بني احلرف اليدوية التي عايش ــها اجلمهور :النقدة،
صناع ــة الس ــال ،صناعة القوارب ،اخل ــط العربي ،الكورار،
ورق النخي ــل ،الفخار ،الصناديق املب ّيتة ،اآلالت املوس ــيقية
الس ــوق يف داخل اخليمة التي كرست
والنس ــيج .إلى جانب ّ
املنت ــج البحرين ــي األصيل ،حيث تتواجدت محالت عديدة
قدم ــت منتج ــات كالقه ــوة ،التم ــور ،العط ــور ،مي ــاه اللقاح،
األقمش ــة ،اإلكسس ــوارات ،احللويات التقليدية وغيرها من
املنتج ــات البحريني ــة العصري ــة والفني ــة الت ــي تعمل على
إنتاجه ــا الي ــد البحرينية املبدعة.
وم ــن أج ــل تق ــدمي جترب ــة ثقافي ــة وتراثي ــة متكامل ــة،
ف ــإن مهرج ــان الت ــراث عم ــد لتق ــدمي الوجب ــات البحرينية
الت ــي ُتغني حاس ــة الت ــذوق لدى الزوار عبر تقدمي الش ــاي،
واحلل ــوى ،واملث ّلج ــات ،واحللوي ــات التقليدي ــة واملش ــروبات
الباردة والساخنة وغيرها من األكالت التقليدية األصيلة.
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عن وكالة أنباء البحرين بتصرف

modes de construction d’Al Amiriya, dans
l’éclairage du mouvement scientifique et
culturel islamique que le Yémen a connu
sous le règne des Tahirides.
Il convient, ici, de souligner que Mme le
Dr Selma Ar-Radhi – qui a obtenu le Prix
de l’Agha Khan pour le travail qu’elle a
accompli en tant qu’architecte de ce projet
de restauration – a publié un remarquable
ouvrage intitulé Le Récit de l’Ecole
d’Al Amiriya dans lequel elle raconte la
véritable histoire d’amour et d’attachement
existentiel et professionnel qu’elle a vécue
avec les arts architecturaux du Yémen.
Cette histoire commence avec son arrivée
dans le pays et sa première visite à l’Ecole
d’Al Amiriya et se poursuit autour des 24
années qu’elle a passées autour de ce
projet.
Publié en langue anglaise par l’Université
d’Oxford (1997), le livre est dédié au grand
entrepreneur en bâtiments l’« Osta » Azzi
Mohamed dont l’auteur dit qu’il « possède
dans sa tête et ses mains l’expérience de
plusieurs générations successives », et
que « sans lui l’histoire de ce monument
architectural aurait fini en catastrophe ».
Mme Ar-Radhi exprime également au seuil
de son ouvrage sa gratitude à cet homme
qui, déjà âgé, accepta – dans le contexte
de l’époque – qu’une femme fût son élève,

et les grands regrets qui lui sont restés
de l’avoir vu mourir avant qu’il ne lui ait
décerné le titre d’Osta (mot turc signifiant
« le maître », « le patron ») en maçonnerie,
le maître s’étant arrêté au titre intermédiaire
d’«Ostiya » (qui est un diminutif d’Osta).
Mme Ar-Radhi se penche dans son
ouvrage sur les aspects techniques du
projet de restauration et souligne les
difficultés liées à l’extrême complexité
architecturale de cette mosaïque d’édifices
puisant dans diverses cultures et arts du
bâtiment. S’étendant sur 23 ans, le projet
d’Al Amiriya fut une véritable épopée qui
mobilisa le talent l’expérience d’une équipe
de professionnels travaillant d’arrache-pied
à rendre la vie à ce monument inimitable.
L’ouvrage compare les moyens qui ont été
mis en œuvre, à cette occasion, avec ceux
dont pouvaient disposer à leur époque les
initiateurs de ce grand projet.
L’auteur
rappelle
également
que
l’ancien président yéménite Ali Abdallah
Saleh a décerné à Mme le Dr Ar-Radhi
le Grand Ordre du Mérite pour les efforts
exceptionnels qu’elle a déployés au service
de la culture et de l’histoire du pays et plus
particulièrement pour la réhabilitation de cet
édifice islamique unique en son genre : Al
Amiriya.
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UN VRAI DICTIONNAIRE DE
L’ARCHITECTURE
ET DES ORNEMENTATIONS
ISLAMIQUES

Mohamed Mohamed Ibrahim
Yémen
							
L’étude porte sur les symboles et significations liées aux multiples données (diversité
des formes, singularité, ouverture sur l’autre…) concernant les arts architecturaux, les
ornements, les dessins et les sculptures de l’Ecole et de la Mosquée d’Al Amiriya à Rad’a,
capitale du plus puissant des petits Etats islamiques qui jalonnent l’histoire du Yémen,
l’Etat Tahiride qui connut une grande période d’essor scientifique et architectural, marquée
par l’ouverture sur les cultures des peuples de l’est et de l’ouest. Les sites et monuments
légués par les Tahirides constitue aux yeux des chercheurs un véritable dictionnaire
des œuvres architecturales de cette époque où s’inscrivent la multiplicité et les riches
structures culturelles et intellectuelles de la société tahiride dont le dernier souverain – qui
fut également le plus grand par sa sagesse politique et la rigueur de son administration – a
été le Sultan Amer ibn Abdelwahab qui fit de la ville de Rad’a sa capitale.
Deux approches ont présidé à cette étude. D’abord l’observation et l’enquête sur le
terrain qui ont permis d’analyser les composantes architecturales de l’ensemble ainsi que
la mosaïque constitutive de ce groupe de bâtiments appelé Al Amiriya, une fois achevés
les travaux de restauration qui ont permis de redonner vie à cet ensemble qui était menacé
de disparition. Ensuite le travail de bibliothèque sur l’organisation architecturale et les
38
Numéro 34

Le taboun est une sorte de moule en
terre ouvert vers le haut qui sert en premier
lieu à cuire le pain. Sa structure est faite de
terre contenant du gypse que l’on mélange
à de l’eau et à de la paille avant de l’exposer
au soleil pour la faire sécher. Le taboun est
ensuite enterré sous de la cendre et des
crottes d’animaux séchées (zebel). On
pose sur l’ouverture du taboun une plaque
métallique spéciale, après avoir placé à
l’intérieur des pierres sphériques appelées
razhaf sur lesquelles on aura allumé le feu
jusqu’à obtenir une température suffisante
pour la cuisson de la pâte. Le même
niveau de température doit être maintenu
en rajoutant quotidiennement du zebel
d’animaux à l’intérieur du taboun.
Les paysans ont également utilisé le
taboun pour se chauffer en enfouissant
du bois dans le zebel et en laissant le feu
brûler pendant une demi-journée jusqu’à
ce que le bois se transforme en charbon. Le
charbon est ensuite extrait des cendres du
zebel et placé dans le kanoun (chaufferette
traditionnelle).
Le taboun est, en outre, quotidiennement
alimenté de matériaux inflammables à base
de zebel, l’opération est appelée tezbil,
elle a lieu deux fois par jour, à l’aube et au
crépuscule. Ces matériaux proviennent des
excréments de bétail ou des débris des
noyaux d’olives que l’on recueille dans les
pressoirs. Il arrive aussi qu’on mélange ces
deux types de détritus. Lorsqu’on a besoin
de parvenir rapidement à la température
de cuisson,
le taboun est allumé en

mélangeant le zebel au qaçal (tiges de
blé séchées), lequel prend feu de façon
instantanée.
Le taboun est considéré comme un
élément du patrimoine que certains –
surtout de l’ancienne génération – sont
attachés à conserver. Ce type de cuisson
donne en effet au pain un goût spécial. En
plus, le spectacle du feu qui crépite attire
tout naturellement les villageois qui font
cercle autour de ce fournil pour échanger
les histoires et savourer des mets arabes
venus des temps anciens, tandis que les
volutes du passé s’élèvent dans les airs
avec les arômes de ces nourritures qu’ils
dégustent en murmurant religieusement:
«Mmm… comme c’est bon !...» Le taboun
confère en effet, indubitablement, au pain
et à la cuisine une saveur bien plus grande
que celle que nous procurent les fours
modernes.
Il incombe donc aux jeunes générations
de veiller à la conservation de ces coutumes
culinaires qui nous viennent de nos ancêtres,
lesquels ont âprement lutté pour construire
leur pays et donner la meilleure éducation
à leurs enfants. Malheureusement, bien
souvent les générations actuelles ne
montrent qu’indifférence à l’égard de cet
héritage que ces aïeux nous ont légué.
Les institutions officielles ainsi que les
associations doivent s’employer aujourd’hui
à faire revivre ce riche patrimoine et à le faire
connaître et aimer de nos enfants afin qu’ils
apprennent autant qu’il est possible à le
préserver.
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PATRIMOINE POPULAIRE
PALESTINIEN: LE TABOUN MENACE
DE DISPARTION
Le taboun a été dans le passé le four, le fournil
et la cuisinière de la famille palestinienne

Suleiman al Khawaja
Jordanie
Le patrimoine du peule palestinien est, tout autant que le patrimoine des autres peuples,
riche en matériaux et ustensiles venus des temps anciens qui sont révélateurs des goûts,
orientations et modes de vie, de pensée, de comportement des hommes dont ils reflètent
bien des aspects de leur sensibilité, de leurs aspirations et de leur vie affective. L’intérêt
scientifique pour le patrimoine populaire des différentes nations du monde ne cesse de
se développer. Ce patrimoine est aussi ancien que l’homme et la vie sociale car l’homme
n’a cessé de se déplacer depuis les temps les plus reculés à travers les contrées ; il a
observé, entendu; il a médité sur les multiples manifestations et coutumes héritées du
passé qui ont pu lui paraître étranges et auxquelles il a tenté de trouver des explications et
des justifications.
La littérature populaire comprend, quant à elle, divers domaines, ceux, notamment, des
mythes, des contes et légendes, des proverbes et dictons populaires, des dialectes et
idiomes, des anecdotes, des devinettes, des matériaux en usage dans tel ou tel milieu (la
maison, le champ, le pâturage, etc).
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L’auteur essaie dans cette étude:

menacé de disparition, d’autant plus que
les fillettes et les jeunes filles éprouvent
aujourd’hui de grandes difficultés à passer
de longues heures à tisser dans une
position assise qui leur occasionne de
grandes douleurs dans différentes parties
du corps. C’est d’ailleurs pour cette raison
que des études et des expériences ont été
menées en vue d’inventer de nouveaux
modèles de métier à tisser propres à
encourager les jeunes filles à revenir à cette
profession, de sorte qu’une deuxième
génération d’artisanes voie le jour, que
les performances soient améliorées, que
les artisanes restent plus longtemps en
fonction, que soient allégées les douleurs
physiques générées par ce type d’effort qui
exige des jeunes ouvrières qu’elles passent
de longues heures assises à même le sol,
et qu’une nouvelle génération de tisseuses
reprennent le flambeau et conservent ce
patrimoine légué par les mères et les aïeules
et qui est partie intégrante du patrimoine
national koweïtien.

1. de définir la problématique et les tenants
aboutissants de cette enquête.
2. d’examiner les différents modèles de
sadwu qui ont été conçus afin de faciliter
le travail des tisseuses et de l’adapter
aux exigences de la vie moderne.
3. d’expliciter les fondements théoriques et
pratiques de la construction d’un nawl
(métier à tisser) vertical.
4. de passer en revue les étapes par
lesquelles sont passés l’invention et le
développement de ce nouveau type de
nawl.
5. de donner un descriptif détaillé des
différentes composantes de ce type de
métier à tisser.
6. d’expliquer le mode d’emploi de ce nawl
vertical.
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LES FONDEMENTS THEORIQUES ET
PRATIQUES
DE L’EVOLUTION DE LA FORME DES
METIERS A TISSER LE SADWU

Ali Salah An-Najjadah
Koweit
Le mot sadwu est un terme générique revêtant trois significations chez les habitants
de la campagne koweïtienne ainsi que dans d’autres pays du Golfe. Il désigne de façon
générale les tissages bruts du sadwu avant que ceux-ci ne prennent forme; il désigne
également – par métonymie – le métier posé à même le sol qui sert traditionnellement à
tisser le sadwu; il renvoie enfin à l’opération de tissage du sadwu.
Ce métier est l’un des plus connus et des plus importants dans le domaine de l’artisanat
féminin. Il est exercé par les jeunes filles des tribus bédouines qui s’y emploient avec
une adresse et une rigueur inégalables pour répondre aux multiples besoins individuels
et familiaux, comme d’édifier ces «beit ech-ch’ar» (tentes en toile) où vivent les tribus du
désert, ou de fabriquer les éléments nécessaires à l’ameublement et à la décoration de
ces habitations. Le travail se fait, ici, sur un appareil simple appelé nawl es-sadwu (métier à
tisser le sadwu), que l’on déploie horizontalement en le fixant par quatre tiges en bois dans
le sable du désert.
Aujourd’hui que la plupart des habitants de la campagne koweïtienne se sont établis
dans les villes et les banlieues et que les jeunes bédouines se sont pour la plupart dirigées
vers les écoles et les lycées, à moins qu’elles n’aient pris des emplois dans des institutions
publiques ou privées, le travail du sadwu s’est réduit comme peau de chagrin et se trouve
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Le reste des chansons se rapportent à
la fin du terhal (les perpétuels départs). On
peut citer, ici, la chanson de la dabka qui
renvoie à un état de plus grande stabilité, le
bédouin inventant ou adaptant, avec la fin
du nomadisme, des chansons qui rendent
compte de la vie sédentaire, celle de
l’éleveur puis de l’agriculteur qui est devenue
la sienne. La sédentarisation du bédouin
est un vaste sujet. Les sources anciennes
nous renseignent de plusieurs façons sur
le passage de la vie nomade à celle de la
culture de la terre. Le grand historien arabe
Ibn Khaldoun dit: «Les bédouins sont
plus anciens que les citadins et furent en
avance sur eux, la campagne fut à l’origine
du ‘umran (la citadinité, la civilisation), et les
Etats en sont le prolongement».

L’étude par l’auteur de la chanson
bédouine et des danses qui accompagnent
les réjouissances collectives a été fortement
influencée par le contexte politique, religieux,
social et économique qui a modelé – de
façon positive et/ou négative – le patrimoine.
Cérémonies de mariage ou autres festivités,
comme celles accompagnant le rite de
la circoncision, les vœux aux puissances
célestes, le retour de l’absent, la guerre ou
la victoire, tout autant que celles liées au
deuil et aux traditions mortuaires, et qui ont
chacune leurs chants, leurs complaintes
spécifiques, portent toutes l’empreinte d’un
contexte social et politique qui ne cesse de
changer depuis des centaines, peut-être
même des milliers d’années.
L’art bédouin se distingue par la
longueur des couplets qui épousent les
pérégrinations du bédouin. Ce type de
chant est le plus ancien de la culture
bédouine, il est généralement connu sous
le nom de hâgîni (idée d’hybridité). Mais
lorsque le bédouin s’est sédentarisé et
que ses errances ont diminué, il a chanté
le mawwel et la ‘ataba bédouine dont on
peut affirmer qu’ils ont coexisté dans le
temps, le bédouin chantant le hâgîni lors
de ses déplacements, et la ‘ataba lorsqu’il
retrouve la stabilité du foyer. La ‘ataba peut
être considérée comme l’expression de la
douleur et des reproches mais aussi de
l’état amoureux et de la vie difficile qui est
celle des zones arides.

Quant aux danses, l’hypothèse de
l’auteur est que celle appelée al lefha (idée
de cingler, de produire des accès de fièvre)
en est la plus ancienne. Cette danse est en
effet répandue dans plusieurs pays arabes
; elle est connue depuis le Golfe arabe et
la Presqu’île arabique, au sud, jusqu’à
Alep, au nord, et en Irak, à l’est. Elle est
rendue de plusieurs façons mais l’origine et
l’essence de cet art sont les mêmes. Elle
est dansée par des femmes aux cheveux
abondants ou aux longues tresses que
l’on voit onduler et cingler (lafaha) l’air de
cette belle chevelure.
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LES DANSES ET LES CHANTS
BEDOUINS
EN TERRE DE CHAM ET LEURS
SIGNIFICATIONS

Aoudh Saud Aoudh
Syrie
Les danses et les chants bédouins en terre de Cham (Grande Syrie) sont partie de
ces arts tels qu’ils sont pratiqués par les bédouins, de façon générale, et témoignent du
long travail d’adaptation de ces populations rurales aux dures conditions de vie qui furent
les leurs. Le plus probable est que certains de ces chants et danses remontent à des
centaines, voire à des milliers d’années, comme le montrent les chansons de la jofra ou du
zarif at-toul dont on sait qu’elles furent exécutées par les femmes des tribus de Banu Hîlal.
La question qui se pose en fait, ici, est de savoir si les femmes de ces tribus arabes ont
inventé ces deux types de chants ainsi que d’autres ou si ces arts étaient déjà répandus
parmi les bédouins, en général. La réponse ici ne peut que relever des hypothèses de
travail car il est difficile pour le chercheur en sciences du folklore de déterminer avec
précision l’apparition ou le développement d’un art donné. Une seule chose est sûre,
c’est que le patrimoine arabe plonge ses racines dans la nuit des temps. Pour prendre un
exemple, une chanson telle que Dalla’ouna (Ils nous ont comblé) nous ramène à l’époque
des Cananéens et témoigne du lien étroit que cet art a gardé avec les histoires d’amour qui
ont fleuri des milliers d’années plus tôt. Un art qui symbolise l’ancienneté et l’authenticité
de notre patrimoine et témoigne en soi de l’impossibilité de séparer telle occurrence, tel
fragment du patrimoine de ses racines historiques, sous peine de dénaturer les faits.
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Si toute recherche sur la culture populaire
se trouve confrontée à des problèmes
complexes, en raison de la complexité
même de tout ce qui relève de l’expression
populaire, ce type de «médecine» pourrait
apparaître au premier abord, en tant que
manifestation de la culture populaire,
comme une réalité simple mais difficile à
cerner, d’autant plus que cette pratique est
répandue dans tous les milieux sociaux et
ne se limite pas à telle ou telle catégorie de
gens, ainsi que l’affirmaient certaines thèses
d’inspiration coloniale qui associaient la
culture populaire au sous-développement
et à l’arriération.
L’expansion des formes de médication
populaire au sein de la société marocaine
est – paradoxalement – dû pour une large
part à l’action menée, à la fin du Protectorat,
aussi bien par les faqihs et les théologiens
que par les scientifiques et les tenants de la
laïcité pour combattre des pratiques relevant
de la sorcellerie qui sont diamétralement
opposées aux enseignements des vieilles
écoles coraniques. Or, malgré le rejet
par les savants de la foi de la pratique
consistant à tracer à l’encre des versets
du Coran sur les parties du corps affectées
par la maladie – pratique que ces savants
considèrent comme déviante et hérétique –
les avis pourtant fortement argumentés de
ces savants n’ont guère rencontré d’écho
auprès des classes inférieures de la société
dont viennent en majorité les clients de
ces «praticiens». On ne peut que s’étonner
devant l’extension de ce phénomène
qui jette le discrédit sur la théorie de
l’orientaliste allemand Meyerhof qui affirme

que la médication par les plantes est en
voie de disparition. Il suffit à cet égard de se
rendre à Marrakech pour voir se déployer
dans tout son éclat ce type de médication
populaire sur la Place de Jama’a Lefna.
Quant à la valeur sociale de l’exercice
de la guérison populaire celle-ci varie, d’un
côté, en fonction de la confiance que lui
accordent les différentes composantes de
la société marocaine, et d’un autre côté, de
la légitimité juridique à l’intérieur de laquelle
ce type de médication est exercé. Mais,
si tous les milieux sociaux sans distinction
reconnaissent la valeur de cette «médecine»
(avec le plus souvent une plus grande
adhésion du sexe féminin), cela témoigne
d’une certaine perte de confiance en la
médecine moderne qui a fait la preuve de
son impuissance à apporter des réponses
face à certaines maladies tenaces ou
incurables.
Mais l’expansion du phénomène a
obligé le législateur à mettre en place
des cadres pour structurer ce secteur
traditionnel. Et c’est sur cette base que le
Ministère marocain de la Santé a décidé de
promulguer des textes de loi pour organiser
la médecine populaire et lutter contre la
médication anarchique, tout en lançant une
campagne de sensibilisation sur les dangers
d’une telle pratique, sachant que le Centre
national de lutte contre les intoxications
et de vigilance sanitaire a enregistré, en
2013, sept cas de décès et une trentaine
de cas d’intoxication en rapport avec la
consommation anarchique des préparation
à base de plantes.
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LES RITES DE LA «MEDECINE»
POPULAIRE AU MAR0C

Idris Maqboub
MAR0C
La médication populaire constitue
au Maroc le phénomène social
par excellence, un phénomène qui
intrigue autant ceux qui s’y intéressent
ou y adhèrent profondément que ceux
qui le tiennent en suspicion. Chose
étonnante, ce type de «médecine» ne cesse
de s’étendre et de se développer dans des
proportions effarantes. En plus, ceux qui recourent
à cette médication et croient en ses vertus n’appartiennent pas
tous à la catégorie des gens simples ni aux couches les plus pauvres mais viennent fort
souvent des classes moyennes voire aisées. De même, ce ne sont pas les populations
les moins éduquées qui sont seules concernées, beaucoup de ceux qui y viennent ont un
niveau supérieur d’éduction et de culture.
L’étude de la guérison traditionnelle pose, nul doute, des problèmes méthodologiques
complexes en rapport avec l’angle d’attaque le plus approprié. De l’approche ethnologique
à l’approche anthropologique, en passant par l’approche sociologique, le chercheur a du
mal à choisir une méthode sans remettre en question l’efficience des autres, en termes de
compréhension scientifique de cette réalité socioculturelle.
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à éliminer les différences matérielles et
raciales entre toutes les couches de la
société.
Les jeux sont aussi une école de
patience, d’endurance et de constance;
ils affinent les âmes en obligeant chaque
joueur à obéir aux règles de chaque
compétition, à ne pas attenter aux droits
des autres, à se discipliner et à ne jamais
céder à la tentation de frauder ou de tricher.
Les jeux populaires jouent un rôle
important dans la mesure où ils encadrent
l’héritage populaire lié au mouvement,
au rythme, au chant et à la musique
populaires. Ils contribuent également,
d’une génération à l’autre, à la transmission
naturelle et spontanée des savoirs et des
us et coutumes populaires, de sorte à
constituer un fonds de culture populaire
riche de significations, d’expériences et
de symboles, aux plans humain et social,
à travers lesquels s’affirme l’appartenance
au groupe et le lien indéfectible à la terre et
à la patrie».

Certains peuples ont connu des
exercices tels que la lutte, la course ou les
compétitions sportives qui se tenaient sur
les places publiques, dans les stades ou
les amphithéâtres, mais ces jeux n’étaient,
à la vérité, que le couronnement d’une
évolution à partir de manifestations bien
plus primitives. Car les jeux de mes aïeuls
nous renvoient à des occurrences plus
modestes dont la spontanéité fut la base, le
pré l’arène, le tissu la tablette, mon grandpère et le tien les champions.
Le chercheur Tayssir al Faqih s’étend
dans ses nombreux écrits sur les bénéfices
du jeu et des moments de détente qu’il
résume en ces termes, dans l’entretien
exclusif qu’il a accordé à LA CULTURE
POPULAIRE:
«Les jeux visent à donner plus de
dynamisme au corps et plus de puissance
à la mémoire, mais aussi à développer les
dons, à enraciner les relations sociales en
ce qu’elles ont de meilleur, à concrétiser
l’esprit de fraternité et de coopération et
29
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AINSI JOUA MON GRAND-PERE

Yasser Mohamed Abu Noqta
Syrie
Rompant avec les efforts et les préoccupations du quotidien et dispensant aux hommes
le repos et la détente, tout en contribuant à développer l’esprit d’entraide sociale, les jeux
n’ont été inventés que pour soutenir l’action responsable. Ils sont d’abord venus de la terre
nourricière qui leur a offert les premiers matériaux tout simples, et qui ont ainsi permis aux
hommes auxquels ils apportaient un vrai bol d’air frais et de réels moments de joie de se
regrouper autour des aires de jeu.
Certains jeux se sont développés et ont pris forme au hasard d’une situation donnée
ou d’une idée jaillie de l’esprit. D’autres furent le fruit de longues réflexions. Mais, ici et
là, les moments de détente se sont imposés comme un indispensable contrepoint à la
dure réalité. Au terme d’une saison difficile, dans la nuit succédant à une longue journée
d’hiver, voici que l’on sort les petits cailloux, que l’on vient taper dans le ballon, que les
cris fusent à tue-tête ou que l’on se met à frapper l’une dans l’autre les deux mains: tels
sont les jeux auxquels mon grand-père se livra avant que je ne les apprenne, à mon tour,
ces jeux même qu’il enseigna à mon père, lequel se chargea de me les transmettre. Mais,
peut-être, ne fus-tu point, ô grand-père, le premier à les avoir inventés, ces jeux, puisque
certains d’entre eux nous ramènent des milliers d’années en arrière, nous replongeant
dans des contrées où fleurirent les plus hautes civilisations de l’histoire.
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la tablette ou sur le sol, la pierre qui vient
d’être placée sur une des lignes est alors
déplacée conformément à l’ordre des dés.

la monqala, laquelle est pratiquée dans 99
pays autour du monde. 200 jeux ont été
décrits, et l’on constate qu’il peut exister
un seul nom pour désigner plusieurs jeux
et plusieurs noms qui renvoient à un seul
et même jeu.
Al monqala s’est rapidement répandue
dans de vastes régions du monde en
suivant les circuits du commerce arabe
et musulman, elle est devenue un jeu
«mondialisé» qui se pratique dans de
nombreuses contrées.
Deuxièmement:
Autre jeu sur tablette, la Duodecima
Scripta (12 lignes) qui met face à face deux
joueurs disposant de 15 pierres avec une
couleur particulière pour chacun. Le joueur
place sa pierre sur la ligne qui est proche de
lui ; on agite les trois dés que l’on a placé
à l’intérieur d’un verre avant de les jeter sur

Il est à noter que la ville islamique d’Ayla
est l’une des plus anciennes à avoir
été édifiées en dehors de la Presqu’île
arabique. Elle compte quatre portes
d’entrée principales, entourées chacune
d’une forteresse et reliées les unes aux
autres par deux avenues. La porte la plus
remarquable est appelée la porte nord
d’Egypte. A proximité de cette porte, se
trouve une maison d’une architecture
unique en son genre (illustration n°2) qui a
fait l’objet de fouilles entreprises à diverses
époques, sous l’égide de l’université de
Copenhague qui a repris les premières
fouilles initiées par le Dr Whitcamp qui
avait découvert le site et y avait travaillé
des années durant.
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LES JEUX A L’EPOQUE ABBASSIDE A
TRAVERS LES DECOUVERTES
ARCHEOLOGIQUES DE LA VILLE
ISLAMQIUE D’AYLA

Fatma Abu Cheqal
Jordanie
L’étude jette la lumière sur les principaux jeux découverts par les archéologues dans
la ville islamique d’Ayla, en travaillant sur des sites remontant à l’époque abbasside.
Ces jeux ont continué à être pratiqués et s’appellent aujourd’hui cho’aba (à caractère
populaire). L’auteur cite notamment:
Premièrement:
al monqala qui vient du verbe trilitère na-qa-la qui signifie transférer, transporter un
objet d’un endroit à un autre. Al monqala désigne – par métonymie – l’étape d’un voyage
ou le mouvement par quoi on déplace fréquemment quelque chose d’un emplacement
à un autre. C’est aussi un terme générique qui désigne une famille de jeux qui se jouent
sur des tablettes dans de vastes régions du monde. Les mots désignant ces jeux varient
d’un endroit à l’autre, monqala est un mot qui renvoie de façon globale à ces jeux qui
consistent à déplacer des pierres (ou des cailloux) d’une position à une autre. Le support
est une tablette en pierre ou en bois que l’on pose sur le sol. La plus ancienne évocation
de ce jeu de pierres (ou monqala) se trouve dans des sources arabes remontant au Xe
siècle et qui sont citées dans le cinquième volume du grand ouvrage d’Abou al Faraj
Al Isfahanî, Al Aghâni. 800 noms traditionnels ont été retrouvés jusqu’ici qui désignent
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l’intégration,
l’inter-culturalité
et
l’enrichissement mutuel. Telles sont
les conclusions auxquelles aboutit
cette étude à travers la revue de
représentations de certains aspects
de la culture populaire bahreïnie
à laquelle auxquels s’adjoignent
quelques aspects de la culture
kurde irakienne. L’auteur a pu ainsi
vérifier la teneur de cette affirmation
de
l’anthropologue
Lévi-Strauss:
«Les différences entre deux cultures
produites
par
des
populations
descendant d’une même lignée
pourraient être plus importantes que
celles qui existent entre deux cultures
appartenant
à
des
populations
provenant
de
groupes
raciaux
éloignés les uns des autres».
• L’accent est mis sur la nécessité
d’intégrer dans les programmes
d’enseignement de la langue arabe,
au
niveau
des
enseignements
réservés à «l’ intertextualité» et à «la
culture populaire» des applications
sur des textes narratifs tirés des
littératures du Bahreïn et de la région
du Golfe, afin de permettre aux
élèves des classes préparatoires et

de l’enseignement secondaire de
maîtriser les méthodes d’analyse
des textes narratifs, dramatiques
et poétiques et de procéder au
repérage des supports relevant du
patrimoine matériel et immatériel,
tout en insistant sur la nécessité de
former les plus doués d’entre eux à
la pédagogie de la production des
textes littéraires et aux techniques
d’utilisation de supports relevant
de la culture populaire nationale
bahreïnie, dans le respect de son
authenticité,
en
préservant
les
spécificités de son appartenance à
son environnement arabe et en en
enrichissant la dimension humaine et
universelle. Nous ne pouvons en effet,
comme le souligne Khalifa (2009):
«… envisager, à l’échelon arabe,
un avenir à l’intégration dynamique
du patrimoine populaire dans les
œuvres artistiques modernes tout
en laissant ce patrimoine en dehors
de l’ensemble des connaissances
qui participent aujourd’hui, dans un
mouvement cumulatif, à la formation
des jeunes générations».
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selon qu’il s’agit de milieux ruraux ou
urbains, le tout constituant l’espace
bien plus vaste où s’épanouit la
culture nationale en ce qu’elle a
de plus authentique et s’affirme le
large horizon où s’inscrit dans toute
sa multiplicité le spectre bahreïni
arabe, musulman et appartenant à
la région du Golfe, avec ses us et
coutumes, ses traditions, ses modes
de vie, ses croyances, ses divisions
du travail, ses habitus sociaux,
épistémologiques et axiologiques.
• L’étude
anthropologique
des
représentations culturelles populaires
dans le discours narratif a pour
but de déterminer l’efficacité avec
laquelle cette œuvre littéraire intègre
les différents aspects de l’identité
culturelle nationale bahreïnie en
tant que celle-ci constitue un tout
indivisible. Elle permet également
de souligner les vastes horizons
à travers lesquels cette culture
s’ouvre de toute son authenticité sur
l’espace de l’identité planétaire et
ses valeurs humanistes universelles
(valeurs épistémologiques et valeurs
axiologiques),
par
l’interaction,

• Le repérage des occurrences de
la culture populaire inscrites dans
le tissu narratif bahreïni permet de
mettre en évidence la variété des
milieux que reflète cette culture et
la grande richesse de ses contenus
matériels
et
immatériels.
Le
spécialiste est appelé à s’interroger
sur les techniques d’insertion de
ces occurrences culturelles et sur
leur apport à la création littéraire,
tout en considérant l’impact des
transformations sociales accélérées
que connaît la société bahreïnie,
depuis le début des années soixantedix du siècle dernier, sur les supports
du texte narratif bahreïni. Ce faisant,
le spécialiste tentera de définir des
critères scientifiques objectifs qui
sont de nature à aider la recherche
à développer les méthodes d’analyse
des supports culturels relevant du
patrimoine qui sont présents dans le
roman. L’objectif est ici de dégager les
éléments communs qui apparaissent
au plan du traitement textuel, ainsi
que tout ce qui ressortit à la diversité
des milieux qui confèrent à ces
éléments des caractères spécifiques,
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LES SUPPORTS CULTURELS ET
AXIOLOGIQUES
RELEVANT DU PATRIMOINE ET DE LA
VIE SOCIALE
DANS LE ROMAN ZENEB

Hussein Ali Yahya
Bahreïn
L’auteur étudie Zeneb, roman de Rebab
An-Najjar (romancière bahreïnie), dont il
met en évidence les aspects suivants :
• Un vaste espace est ouvert à l’étude
approfondie du patrimoine et des aspects
de la culture populaire dans les œuvres
romanesques bahreïnies contemporaines.
L’application d’approches structurales
et analytiques permet au chercheur, qu’il
soit spécialiste ou débutant, de repérer
les «supports culturels et axiologiques
en rapport avec le patrimoine et la vie
sociale» dans ce type d’œuvre, d’examiner
les techniques narratives propres à intégrer ces supports au récit et d’en étudier
l’impact, au plan artistique, et la façon dont de tels supports enrichissent le tissu
narratif et lui confèrent une plus grande efficacité auprès du récepteur.
• Les études analytiques qui portent sur l’utilisation de la culture populaire dans le
roman sont de nature à combler le fossé épistémologique qui sépare artificiellement
la culture populaire de la culture officielle, fossé relevant d’une vision condescendante
du fait culturel populaire dans la vie des nations. Le patrimoine populaire est ainsi mis
en valeur et reconnu en tant que contribution à la culture vivante des nations, loin
de la classification traditionnelle qui relègue à un rang inférieur la culture populaire,
considérée comme «culture commune», au profit de «la culture des élites savantes».
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de nos peuples, c’est que ce type de récit
est arrivé jusqu’à nous en conservant ses
qualités artistiques, en dépit du peu d’intérêt
dont son étude bénéficie par rapport aux
genres narratifs écrits en arabe littéral.
C’est dans cette perspective que l’auteur
de l’étude a examiné les contes populaires
en se fondant sur deux approches :
• Une approche théorique, sur la base de
la définition des cadres généraux de la
critique culturelle et le matériau sur lequel
fonctionne le conte populaire.
• Une approche textuelle, à partir de la
mise à jour des thèmes et motifs qui
structurent ce type de récit, tel qu’il
figure dans l’ouvrage (en langue arabe)
d’Ali Meghawi : Contes populaires.
Au plan méthodologique, l’étude se
fonde sur les concepts de la «critique
culturelle», que le chercheur présente
comme «une activité intellectuelle qui fait de
la culture dans sa globalité un objet d’étude
et de réflexion et prend position sur ses
caractéristiques et ses évolutions».
Si l’étude s’est limitée à l’ouvrage susindiqué – Contes populaires – qui se
compose de 52 récits (169 pages), c’est,
notamment, en raison des difficultés qui
accompagnent habituellement la collecte
de ces contes, de l’effort considérable qu’Ali
Meghawi a consenti pour les recueillir et de
la virtuosité dont témoigne le regroupement
et la mise en forme de toutes ce narrations
que cet auteur a entendues de la bouche
même d’aînés, hommes et femmes
s’exprimant dans différents dialectes, et
qu’il a ensuite réécrits dans un arabe littéral
de qualité.
L’auteur des Contes populaires, précise
dans son introduction qu’il a collecté la
plupart de ces récits dans les provinces du
sud de l’Arabie Saoudite, qu’il les a lui-même
transposés dans la langue du Coran et que
les événements auxquels ils se rapportent
remontent à cinquante à cent cinquante
années en arrière, excepté les contes pour
enfants, tels que « Ams’alet » ou « Abou
Zid », et quelques autres qui relèvent de
contextes mythiques ou légendaires que
l’on retrouve dans bien des sociétés.

L’étude a pour objectif de contribuer, à
travers une étude culturelle de ces contes,
de mettre à jour les motifs dominants, dans
une société dont l’auteur de cette étude
se déclare l’un des membres et qu’il veut
servir, si peu que ce soit, dans le domaine
particulier de la culture populaire, domaine
où les recherches demeurent encore
embryonnaires.
L’étude s’organise autour de la mise en
lumière des thèmes culturels qui constituent
le substrat de ces contes, du rôle joué par
la mentalité arabe dans l’ancrage de ces
thèmes ainsi que de leur influence sur les
coutumes et traditions sociales. L’auteur
de l’étude a porté pour l’essentiel son choix
sur les textes qui présentent la matière la
plus consistante au regard des objectifs de
sa recherche, tout en s’efforçant d’éviter
les complications et les extrapolations,
et en soulignant qu’il existe bien d’autres
textes aussi révélateurs des motifs culturels
cachés dans les contes.
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UNE LECTURE DES THEMES ET
MOTIFS DU CONTE POPULAIRE

Idris Ibrahim Al Baridi
Arabie Saoudite
Les contes, produits de l’imaginaire collectif,
sont une forme narrative de la littérature populaire
dont la transmission entre les générations
successives s’est traduite par l’oralité, la
multiplicité et la variété des versions, mais
aussi par l’anonymat dans lequel sont
tombés les auteurs et la facilité
avec laquelle ces formes
narratives ont réussi à passer
d’une génération à l’autre.
Ce type de récit est en effet
présent au sein des diverses
couches de la population dont il
anime les soirées et les rencontres. Il
constitue l’un des principaux canaux de
transmission de la culture entre les générations
tout autant qu’il représente une pratique collective propre à véhiculer les manifestations et
les pensées de telle ou telle société.
Compte-tenu du rôle qu’il joue, en tant qu’héritage populaire, le conte est étudié, ici,
en soi, comme genre narratif, mais aussi sous l’angle de la «critique culturelle». L’auteur
affirme que la meilleure preuve de la puissance et de la capacité du conte à transporter
– tout autant qu’à receler – les secrets de la civilisation, de la culture et de la vie politique
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2018, d’après les projections de la société
Mintel de recherches sur les marchés.
Une des grandes entreprises françaises
spécialisées dans la fabrication des
parfums a produit, dernièrement, un parfum
alcoolisé en faisant la synthèse d’une
composition imitant l’aloès et l’essence
qui en est extraite. Elle a ensuite lancé
sur le marché ce parfum artificiel qu’elle
commercialise à des prix très élevés. Les
entreprises concurrentes ne tardèrent pas
à confectionner des senteurs qui n’imitent
pas seulement celles de l’aloès et de son
essence mais également le musc, l’ambre,
le santal, l’ambre jaune, l’eau de rose,
tous parfums alcoolisés et volatiles qui ne
rappellent ceux hérités et transmis depuis
des générations que le temps très bref que
durent les premières inspirations.
Nous faut-il consentir au fait accompli,
à cette réalité qui échappe à notre volonté
et accepter d’être à chaque fois obligés
de nous approcher d’un superbe bouquet
pour nous assurer au toucher si les fleurs
sont authentiques ou fabriquées, en
réponse à la demande, avec de la matière
plastique, en une habile imitation de ce que
la nature a donné?
Que faire contre la force des choses ?
Et comment réagir à cet assaut mené
contre les produits les plus authentiques ?
Il faut en premier lieu insister sur la
nécessité de rectifier le tir avant qu’il ne
soit trop tard. C’est une belle chose que le
Bahreïn dispose d’une vénérable instance
gouvernementale de contrôle qui a pour
fonction d’examiner les perles importées
afin que soient distinguées les pierres
naturelles des artificielles, mais comment
véritablement contrôler l’industrie des
parfums d’imitation et protéger la grande
masse des consommateurs dans le pays
contre la fraude et l’imposture, surtout qu’il
s’agit d’un produit vital qui fait partie des
besoins quotidiens du citoyen ?
Oui, comment protéger le consommateur
dans ce secteur précis ?

Pour contrôler le commerce de l’aloès
et de l’essence d’aloès, mafias et bandes
armées se sont emparées de la plupart des
domaines forestiers de l’Inde où poussent
les Arbres d’Agar et dont les produits
comptent parmi les meilleurs. Il en a résulté
un arrêt presque total des exportations de
l’aloès à partir du territoire indien. Le marché
des essences fut dès lors envahi par des
produits de moindre qualité, venus d’autres
pays asiatiques. Certains de ces produits
arrivent dans la région du Golfe, soit sous
une forme fabriquée artificiellement, soit
sous la forme de bouts de bois teintés ou
saturés d’arômes factices.
Se parfumer étant un besoin vital pour
de larges catégories de la population – car
il s’agit d’une forme de culture qui fait partie
d’un héritage lié à l’identité et aux coutumes
les plus belles et les plus authentiques de
cette région –, les gens se sont acharnés à
retrouver ces pures et nobles senteurs sans
lesquelles aucune fête, aucune cérémonie
de mariage ne seraient complètes. Les
entreprises asiatiques établies au Golfe
ne tardèrent pas à comprendre le parti
qu’elles pouvaient tirer d’une telle passion
et se mirent à confectionner des ersatz
d’essences en se servant du nom de la
matière originelle, profitant de la crédulité
du commun des gens et jurant leurs grands
dieux que le bois utilisé est un bois royal de
première qualité.
Il est certain que les parfums, l’encens et
les diverses essences qui en sont extraites
ont constitué depuis les temps les plus
reculés une part importante de la culture
populaire du Golfe et de la Péninsule
arabique. On ne s’étonnera pas que
l’industrie des parfums ait toujours été si
prospère. D’après une étude récemment
menée par la compagnie Euro Monitor
International, il est à prévoir que le marché
des parfums atteindra, par exemple, aux
Emirats Arabes Unis, le chiffre de 1.12
milliards de Dirhams, en 2017, alors qu’il
était de 937 milliards, l’année d’avant. A
l’échelle mondiale, les marchés des parfums
avaient atteint, l’an dernier, le chiffre de 30
milliards de Dollars américains, chiffre qui
devrait passer à 45.6 milliards, à l’horizon

Ali Abdallah Khalifa
Chef de la rédaction
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Par-delà les contes et légendes qui se sont multipliés, au long de l’histoire, sur le secret
de la formation de la perle à l’intérieur de l’huitre, une vérité scientifique s’est imposée qui
ne souffre contestation : un grain de sable – à moins que ce ne fût une créature marine
parasite d’une taille infinitésimale – s’est introduit à l’intérieur de la coque amenant le
mollusque à sécréter une matière dont il a enveloppé l’intrus afin de se protéger contre la
menace potentielle qu’il pouvait représenter. La matière ainsi dégagée a créé cette perle
rare qui décida du destin de tant d’hommes, permis dans cette région aux féodaux de
la mer d’accumuler des fortunes et fait de l’histoire des pêcheurs de perles du Golfe tout
autant que des chants, savoirs, us et coutumes nés de cette histoire un riche patrimoine.
Le même danger qui menaçait certaines huitres a également mis en péril, mais sous la
forme d’un petit insecte qui transperce l’écorce, un certain type d’arbres appelés Arbres
d’Agar. Ces arbres, toujours verdoyants, poussent en Inde et dans les pays du sud-est
asiatique. L’insecte commence par ronger une branche de l’arbre, produisant une sorte de
nécrose qui abîme la branche, mais l’arbre sécrète une matière grasse et toxique pour se
défendre contre l’agresseur. La branche attaquée est alors saturée de cette matière et sa
couleur tourne au brun foncé, de sorte que l’envahisseur est neutralisé. En même temps,
la branche produit une senteur rare et prenante à laquelle, lorsqu’on la met à brûler sur
de la braise, nul parfum au monde ne peut se comparer. Il s’agit du précieux bois d’aloès
dont on extrait par divers moyens l’encens que les parfumeurs utilisent pour fabriquer des
parfums de haute qualité présents, depuis la nuit des temps, dans la culture populaire de la
région du Golfe et de la presqu’île arabique. Ce bois a pu également servir à la fabrication
de l’encens pour les temples bouddhistes et hindouistes, mais rien n’égale le statut qui est
le sien, en tant qu’essence rare, dans la culture populaire de notre région.
Comme les perles ne se trouvent pas dans toutes les huitres et que les branches
«blessées» ne se rencontrent pas dans tous les Arbres d’Agar, l’homme est intervenu pour
reproduire le processus d’implantation du corps étranger. C’est ainsi que furent créées les
perles industrielles, et que l’on a fini, en passant à la production de masse, par banaliser
cette pierre qui était si précieuse. Les perles naturelles sont, depuis, devenues très rares
et leurs prix ont flambé.
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Dictionary of Islamic
architecture and ornament
Muhammad Muhammad Ibrahim
Yemen

The researcher traces the meanings and implications of Islamic architecture, ornaments
and miniatures. He also studies their diversity, uniqueness and openness to the Other
by examining the geometric and architectural aspects of Amiriya School and Mosque in
Rada’a. The capital of Yemen’s most powerful Islamic mini-state, (Tahiriya State), Rada’a
was known for science and architecture.
Open to both Eastern and Western cultures, Tahiriya had a very cultural and intellectual
society. The last king of Tahiriya State, Al Dhahir Sultan Amir bin Abdul Wahab made the
city of Rada’a his capital; he was known for good administration and political wisdom.
Two overlapping methodologies were used to study Amiriya. The first is observational,
focusing on the architectural details. The second theoretical approach studies architecture
by taking into account scientific and Islamic urban development in Yemen at the time of
the Tahiriya State.
Dr. Selma Al-Radi, the project director and winner of the Aga Khan Award 2007,
published a book about the Amiriya School in which she describes her love for Yemeni
architecture. The story begins with her first visit to Amiriya School and Mosque; she lived
in Yemen for 24 years.
She dedicated her book, which Oxford University published in English in 1997, to Yemeni
builder Izzi Muhammad, a builder who had in his hands and head the experience of many
generations. She expressed her gratitude to the master builder (Uasta) for teaching her.
Regrettably, he died before she could become an Uasta.
In her book, she describes the technical details of the Amiriya restoration project, which
took 23 years.
A former President of the Republic of Yemen, Ali Abdullah Saleh gave Al-Radi an award
in recognition of her contribution to the culture and history of Yemen and her outstanding
efforts in restoring this historic Islamic monument.
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Palestinian folklore:
The endangered Tabun
Said Salman Al Khawajah
Jordan

Like other nations, Palestine has a heritage rich in traditional materials and tools that
play a significant part in the people’s lifestyle, ways of thinking and behaviours. These
traditional artefacts also reflect people’s sentiments, feelings and wishes.
Experts have developed an increasing interest in folklore. In general, we could say that
folklore is as old as human society. Primitive man wandered, observed, listened and formed
insights about various phenomena. He then developed interpretations and explanations
for such phenomena.
Folk literature includes legends, myths, tales, proverbs, dialects, anecdotes and riddles
about local raw materials.
The Tabun is an oven with an opening at the top used mainly for baking bread. Calcareous
soil is mixed with hay and water, dried in the sun, and then covered with ashes, dried
animal dung and an iron lid. Gravel was placed at the Tabun’s base, and then people lit a
fire to make the oven hot enough to bake bread. If the oven was not used for some time,
flammable material, including the remnants of olive pressings, was added to bring it to the
right temperature for baking. Food was also baked in this outdoor oven. Farmers used the
Tabun to keep them warm in the winters; they would gather around the Tabun, and add
wood to it until the coals glowed red.
The Tabun is still used, especially by the older generation, because Tabun bread is much
tastier than bread baked in modern bakeries.
The current generation has a duty to maintain the heritage, customs and traditions of the
ancestors who worked diligently to build their nations and raise their children. Unfortunately,
today’s generation ignores this heritage and the legacies of our fathers and grandfathers.
It is imperative that official and civil authorities revive such heritage, and teach our children
to preserve it.
14
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The theoretical and practical
foundations of the development
of weaving looms (Sadu)
Ali Salih Al Najadah
Kuwait

A traditional form of weaving practiced by Bedouin women in rural communities in Kuwait
and other Gulf states, Al Sadu is used to produce fabric for furniture and accessories for
camels and horses.
Bedouin men shear the sheep, camels and goats, then women gather in small groups
to spin and weave while they exchange family news, chant, and recite poetry. Girls learn
by watching; they are given tasks such as sorting the wool before they progress to more
complicated skills.
Al Sadu is a term with 3 meanings. It is a common expression for raw sadu threads; it
is the name of the traditional ground weaving loom; and it describes the Bedouin weaving
process.
Sadu is one of the most significant handicrafts that Bedouin women mastered to meet
the Bedouins’ needs, including tents with all the furniture and decorative elements.
After Kuwaiti Bedouins settled in cities and suburbs, young women began to work
in the public and private sectors and the practice of Sadu became endangered. Young
women found it painful to sit for long hours while using the traditional loom. In an attempt to
encourage young women to persevere with this traditional craft, the Sadu was redesigned
to increase production and reduce pain.
This research paper aims to:
1. Identify the research problem and the origin of Sadu.
2. Study various Sadu loom designs to facilitate weaving and adapt to the requirements of
modern life.
3. Describe the theoretical and practical aspects of the design of the vertical Sadu loom.
4. Review the stages that went into the invention and development of vertical Sadu looms.
5. Describe the parts of vertical Sadu looms.
6. Explain the technique for using vertical Sadu looms.
13
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Denotations of Bedouin dances
and songs in the Levant
Awad Saud Awad
Syria

Bedouin dances and songs are the result of the Bedouins’ interaction with their harsh
environment. Some songs and dances - such as Jafrah and Zarif Altul, which are performed
by women of the Bani Hilal tribe - date back hundreds and possibly even thousands of
years. Did the Bani Hilal women invent these dances and songs, or were they common to
other Bedouin tribes?
It is difficult for any folklore researcher to determine the exact age of a dance or song
because of the deep roots of our heritage, which dates back thousands of years. The
Daluna love song originated in the days of the Canaanites!
The study of Bedouin songs and dances associated with occasions such as weddings
is affected by the political, religious, social and economic climate. Songs for occasions
such as weddings, circumcisions, the making of vows, the return of the departed, war,
victory or condolences have been influenced by the changing social and political situations
for thousands of years.
Bedouin art was characterised by epic songs that described nomadic life. Hajeeni is the
oldest type of Bedouin song. When the Bedouin became more settled, they began singing
Mawwal and Ataba. Now Bedouins sing Hajeeni while travelling and Mawwal and Ataba at
the evening Majlis to express suffering, affliction, and love.
Songs such as Dabka are related to settling down rather than being nomadic, so the
Bedouin looked for songs relevant to their transition to pastoral and agricultural life.
The oldest dance, Lafha is performed in the Arabian Gulf, the Arabian Peninsula, Iraq
and the Levant countries. The dance may vary from country to country, but the essence is
the same; women toss their long hair from side to side as they dance.
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Folk medicine in Morocco
Idris Maqbub
Morocco

In Morocco, folk medicine is a social phenomenon that attracts many people, although
some are sceptical. This type of medicine is popular with poor, simple people, but also with
members of the middle and upper classes.
Researchers may use ethnographic, anthropological or sociological approaches to
study folk medicine.
Although Morocco’s religious scholars reject medicine based on sorcery, magic and
amulets, the majority of Moroccans ignore their teachings and consult healers for magical
or herbal remedies.
In Moroccan society, the need for folk medicine stems from modern medicine’s inability
to treat many incurable diseases. Although Morocco’s Ministry of Health issued laws to
regulate folk medicine and treatments, in 2013, there were approximately 30 deaths by
poisoning as a result of herbal treatments.
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Research on
“As My Grandfather Played”
Yasser Abu Nuqta
Syria

Games emerged and evolved to entertain people and promote solidarity. They involved
the use of simple raw materials.
Some games developed by accident, while others were the result of a great deal of
effort. In each harsh season or during a long winter’s night, stones were scattered, balls
kicked, voices rose and hands clapped!
These are the games my grandfather played. He taught them to my father, who passed
them on to me.
However, my grandfather was probably not the first person to play these games! Some
of the games date back thousands of years in lands that were home to the greatest human
civilisations. Some nations had wrestling and racing, and sports were played in playgrounds
and stadiums.
In many of his writings, Professor Taysir Al Faqih mentions the benefits of these games;
he told the Folk Culture Journal that games benefit the body, enhance memory, develop
skills, promote good social relations, and bridge the gaps created by different social classes’
financial and ethnic differences.
They also promote patience, perseverance and self-control, because players must
abide by the rules of each game, respect the rights of others, and avoid cheating.
Folk games play an important role in encouraging movement, rhythm and folk songs,
and transmitting customs, traditions and knowledge from generation to generation. In
doing so, they help to shape a culture that is rich in meaning, lessons and social activities,
which stress the importance of national identity.
10
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Games in the Abbasid Era based
on archaeological discoveries in
the Islamic city of Aylah
Fatima Abu Shqal
Jordan

The researcher sheds light on the
most important games discovered
in the Islamic city of Aylah. These
games, which are still played today,
date back to the Abbasid Era.
Board
games:
Manqallah
describes a variety of board games
that involve moving stones; these
games are played across the world.
The oldest recorded mention of
Manqallah was in the 10th century;
Abu Al Faraj Al Isfahani mentioned it
in “The Book of Songs”, Volume 5.
So far, there about 800 different
names for traditional Manqallah
games. Approximately 200 of these games are played in 99 countries around the world.
Muslim and Arab merchants helped spread the games to other nations.
Duodecim Scripta, (Twelve Lines), is a board game for 2 players. Each player uses 15
stones of a particular colour, and arranges his stones on a specific line. Three dice are
thrown, and then the player moves the stones based on the dice.
Aylah is one of the oldest Islamic cities outside the Arabian Peninsula. The city has four
main gates, and each gate is surrounded by a tower. The gates are connected by two
main streets. One of the most prominent is the Egypt’s Gate, (or North Egypt’s Gate). A
house with unique architectural design is located near this gate. Under the supervision of
Kristoffer Damgaard, the University of Copenhagen excavated the area after Dr. Donald
Whitcomb discovered and excavated the site.
9
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Cultural, folkloric and social
connotations in the novel Zainab
Hussein Ali Yahya
Bahrain

This paper examines the novel Zainab
by the Bahraini writer Rabab al-Najjar
for the following purposes:
• Researching folk culture and contemporary
Bahraini fiction using structural analysis,
which enables the researcher to identify
the cultural connotations of heritage,
analyse the narrative technique, and
measure whether the technique enriches
the content of the story
• Bridging the gap between folk and official
culture, and emphasising the importance
of folklore, in accordance with the
movement to develop national culture
• Exploring the diverse environments reflected in fiction and evaluating morals, which
requires a study of the techniques used to narrate the stories and the sources of their
inspiration, taking into account the rapid social changes in the local community since
the 1970s
• Exploring the diversity and characteristics of environments in villages and cities, which
represent the spectrum of Gulf Arab and Bahraini Muslim customs, traditions, lifestyles,
beliefs and values
• Determining how effectively literature reflects Bahrain’s national identity and openness
to other cultures in light of Strauss’ assertion that the degree of difference between two
cultures produced by people who belong to one human strain may be greater than that
between two cultures belonging to ethnic different groups.
• Encouraging the inclusion of folk fiction texts in folk culture curricula in Bahraini literature
and in schools, so that students can learn about the stories’ structures
• Exploring the oral and material aspects of folk literature, and training gifted students in
the folk genres
8
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Types of folktale

Idris Ibrahim Al Baridi
Saudi Arabia
A type of folk art, the folktale is a kind
of narrative produced by the collective memory
and passed down orally through the generations.
The folktale is one of the most important means of
cultural transmission among the generations; it is a
social practice that transmits social ideas.
Because of the important role that the folktale
plays in communities, this study looks at the folktale
from the perspective of cultural criticism, treating it
as a folk tradition that has survived even though it
was not greatly respected. This is evidence of its
strength and ability to capture the cultural and
political aspects of our people.
The study has a theoretical focus, which
tries to use cultural criticism
to assess the folktale. It also
has a procedural focus, which
attempts to determine the
typology of folktales in the book
Folk Tales by Ali Maghawi.
The study is based on cultural
criticism and its concepts, which
consider folktales as intellectual activities.
The study focuses on the book Folk Tales, (which
consists of 52 stories over 169 pages), for several reasons, including the effort made to
collect tales in different dialects and write them down in beautiful classic Arabic.
The study attempts to shed light on the cultural styles of the folktales. In his Introduction,
the author mentions that he collected most of the tales from the southern region of Saudi
Arabia. The tales are between 50 and 150 years old.
The writer decided to serve his community by conducting this research, given the limited
number of studies in this field.
The paper attempts to address the cultural styles of the tales, the role of the Arab
mentality in enhancing these styles, and their impacts on the habits and traditions of the
Arab societ
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Asian companies rushed to provide lower quality alternatives to meet the Gulf’s heavy
demand for Oud. Oud is associated with many traditions and customs in the region and
used at celebrations, eids and weddings.
Perfumes and incense are an important part of folk culture in the Gulf and the Arabian
Peninsula, so it is unsurprising that the perfume industry in the region continues to flourish.
According to recent research by Euromonitor International, the value of the perfume market
in the United Arab Emirates is expected to reach Dh1.12 billion in 2017 from Dh937 million
in 2015. According to Mintel, the value of the global perfume industry was around US$30
billion in 2015, and this is expected to increase to US$45.6 billion by 2018.
Recently, a well-known French perfume manufacturer launched a very expensive alcoholbased Oud perfume in the local market. Many companies followed suit with Oud perfumes
and versions of other traditional fragrances, such as musk, ambergris, sandalwood, amber
and rose oil. Unlike traditional perfumes, alcohol-based perfumes are volatile, and they only
last a few minutes.
Must we accept what we can get and stop searching for the genuine article?
Do we have to make do with artificial flowers, or should we take steps to correct the
situation?
Bahrain took a pioneering step when it created a regulatory organisation to test imported
pearls, but how can we protect the perfume industry’s consumers?

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief
6
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The real or the synthetic ?

There are many stories about how pearls are formed. Some are very similar to scientific
discoveries that explain the stages of a pearl’s formation.
A pearl begins to form inside an oyster’s shell when an intruder, such as a grain of sand
or a tiny animal, slips into the oyster. In response to the irritation, the oyster covers the
intruder with layers of nacre, eventually producing a glittering pearl.
The pearl was the basis of the economy in many Gulf countries, putting divers at risk
and building the empires of pearl merchants. Pearls are an important part of the Gulf’s
heritage.
Oud, which comes from agarwood, is increasingly scarce. An evergreen tree native to
India and southeast Asia, agar produces a dark aromatic resin when infected by a type
of mould. Many cultures value this resin for its distinctive fragrance, and use it for incense
and perfumes. First-grade genuine agarwood is one of the most expensive raw materials
in the world.
In the Gulf, in addition to using concentrated aromatic oils, people burn pieces of Oud
on hot coal. It is probably used in Hindu and Buddhist temples, along with other types of
incense.
Pearl farmers insert a grain of sand into a mollusk to create the cultured pearl, which
almost wiped out the pearl-diving industry, making natural pearls very expensive.
Gangs and armed mafias took control of the majority of the forests with the highest
quality agar trees in India, practically halting the export of India’s Oud. As a result, artificial
Oud fragrance produced by other Asian countries has invaded the market.
5
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