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املدير العام
رئيس التحرير

محمد عبداهلل النويري

رئيس الهيئة العلمية
مدير التحرير

الثقافة الشعبية
ف ـ ـص ـ ـل ـ ـيـ ــة ع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة مـ ـح ــكّ ـ ـ ـ ـم ــة
صـ ــدر ع ــدده ــا األول يف أب ــري ــل 2008
ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  - 35خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف 2016

عبدالقادر عقيل

نائب املدير العام للشؤون
الفنية واإلدارية

نور الهدى باديس

إدارة البحوث امليدانية

أعضاء هيئة التحرير:
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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متاحف التّ راث
ّ
خصية
الش
ّ
في الخليج
والجزيرة العربية

أ .علي عبداهلل خليفة

ب ــارك اهلل يف نُخب ــة م ــن أبن ــاء اخللي ــج واجلزي ــرة
العربي ــة ،مم ــن زرع اهلل يف قلوبه ــم اهتمامـ ـ ًا خاصـ ـ ًا
بجم ــع كلّ م ــا له صل ــة مبعطيات ال ّثـ ــقافة املاد ّية من
أدوات ومع ـ ّـدات وح ــرف وصناعات ومنتج ــات ،كان لها
مهم يف حياة البش ــر بهذه املنطقة ،التي
يومـ ـ ًا م ــا دو ٌر ٌّ
تس ــارعت به ــا املتغ ّي ــرات ،وأت ــت عل ــى كلّ ما ل ــه عالقة
بعدة
بحي ــاة ال ّن ــاس قبل اكتش ــاف النف ــط ،وما بع ــده ّ
س ــنوات ،حي ــث تخ ّل ــص اجلمي ــع م ــن كلّ م ــا مي ـ ّـت
إل ــى تل ــك املرحلة ش ــغف ًا وانبه ــار ًا باحلي ــاة اجلديدة،
ومس ــايرة ملتغ ّي ــرات الزّمان.
ـخصي خ ــاص ،أخ ــذت
ـغف ش ـ
ه ــذه النّخب ــة ،وبش ـ ٍ
ٍّ
تيس ــر لها مما تـ ُــرك
عل ــى عاتقه ــا جم ــع وحف ــظ م ــا ّ
و ُأهم ــل ،ول ــم يع ــد ذا ب ــال وال قيم ــة يف حي ــاة ال ّن ــاس
اجلدي ــدة .فحرص ــت علي ــه ،وا ّدخرت ــه بح ـ ٍـب ح ّت ــى
تراك ــم واحت ــاج إل ــى أمكن ــة خاصة للحف ــظ والعرض
خاص ــة ،متّ ترتيبه ــا وتنس ــيقها
يف رف ــوف وخزائ ــن
ّ
ـوب باالعت ــزاز والفخ ــر .فانتش ــرت على
باهتم ــام مش ـ ٍ
امت ــداد منطق ــة اخللي ــج واجلزي ــرة العربي ــة متاحف
ش ــخص ّيةُ ،تع ــرف بأس ــماء جامع ــي ه ــذه الن ــدرة م ــن
العادي ــات الت ــي تتك ــون يف الغال ــب م ــن كل م ــا ل ــه
عالق ــة مبظاهر احلياة الش ــعب ّية يف تعامل البش ــر يف
الس ــواحل مبنتوج البيئة
البـ ـ ّر والبح ــر .فاعتن ــى أهل ّ
البحر ّي ــة واهت ــم أبن ــاء الداخ ــل مبعطي ــات البادي ــة.
فت ــم جم ــع أدوات صناعة الغوص عل ــى اللؤلؤ وصيد
الس ــمك وأدوات النس ــيج الب ــدوي ومع ــدات رك ــوب
بالصق ــور ،إلى جانب املالبس
اخلي ــل واإلبل والصيد ّ
الرجال ّي ــة والنس ــائ ّية والعم ــات واحلل ــي والفض ّي ــات
واألواني وأدوات الزّراعة وصناعة اجللد ّيـ ــات واألبواب
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وأدوات اإلض ــاءة واملوازي ــن واملكايي ــل واملالب ــس والصوف ّي ــات وأدوات القه ــوة وأن ــواع الطب ــول والدف ــوف
ـعبي وغي ــر كل ذل ــك مم ــا تواج ــد واس ــتعمل يف ذل ــك ال ّزم ــان.
ومع ــدات الط ـ ّـب الش ـ ّ
لق ــد انتش ــرت مث ــل ه ــذه املتاح ــف يف امل ــدن والق ــرى واألحي ــاء ب ــكل بلد ،مرتب ــط كلّ منها باس ــم
واهتم ــام جامعه ــا ش ــخص ّيا ،فهو الذي بذل الكثير م ــن الوقت واجلهد واملال لتجميعها وتخصيص
إح ــدى غ ــرف مس ــكنه ّ
الش ــخصي حلفظه ــا والعم ــل عل ــى صيانته ــا واحل ــرص كل احل ــرص عليها.
وق ــد اش ــتهر العدي ــد م ــن هذه املتاحف الش ــخص ّية مبا حوت ــه من قطع تراث ـ ـ ّية نادرة لتك ــون مزار ًا
للباحث ــن واملهتم ــن بدراس ــة املظاه ــر املاد ّي ــة للنش ــاط اإلنس ــاني م ــن ع ــادات
وخص ــص
وتقالي ــد ترتب ــط بامل ــأكل واملش ــرب وامللب ــس والعم ــل وغي ــره.
ّ
خاص ــة ملتاحفه ــم ،وأطلق ــوا عليها ما
املوس ــرون م ــن اجلامع ــن مبان ــي ّ
ع ـ ّـن له ــم من مس ــم ّيات.
وال ــذي ُيؤخ ــذ عل ــى أغلب ه ــذه املتاح ــف ،رغم أهم ّيـ ــتها كمص ــدر ملتاحف إثـ ــنوغراف ّية
متع ـ ّـددة ،أن أغلبه ــا متّ جم ــع ما ّدت ــه عش ــوائ ّي ًا ،أو انـتـقـائـ ّي ـ ـ ًا ،حس ــب ه ــوى اجلام ــع ،ومبزاج ــه
ّ
الش ــخصي ،دون منه ــج جم ـ ٍـع علم ـ ٍّـي معـ ّيـ ــن .ويف الغال ــب األع ــم ،أنّ ع ــرض القط ــع يف ه ــذه
دقيق ومتراب ـ ٍـط لكل قطعة
املتاح ــف يت ـ ّـم حس ــب الن ــوع واالس ــتخدام ،دون
ٍ
وصف تعريف ـ ٍّـي ٍ
عل ــى ح ــدة وربطه ــا بتقلي ــد أو ع ــادة أو ف ـ ّـن أو صناع ــة خ ــال فت ــرة زمن ّي ــة مح ــددة .كما أنّ
بع ــض القط ــع ه ــو مم ــا القيم ــة ل ــه وال يعن ــي ش ــيئ ًا .ويرجع ذل ــك إل ــى أنّ غالب ّي ــة جامعي
ه ــذه األدوات  -جزاه ــم اهلل خي ــرا  -مجـ ـ ّرد هواة متط ّوعني ،ال تربطه ــم إال العاطفة مبا متّ
جمع ــه ،إل ــى جان ــب كونه ــم عل ــى قدر متفاوت م ــن العل ــم والـ ّثـ ــقافة ،إال أنّ منه ــم  -دون أدنى
ش ـ ّـك  -من هو ضالع ومدرك بأن ما جمعه ذو صلة بأحد العلوم اإلنس ــان ّية التي بدأت يف زماننا هذا
تأخ ــذ ما تس ــتحقّ م ــن مكانة لدى ّ
الش ــعوب.
وإذ نح ّي ــي ب ــكل تقدي ــر أصح ــاب هذه املتاحف الـ ّثـ ــمينة ،ونش ــيد بجهودهم ،ومبا أنفق ــوه من وقت
التخصصي املتواضع،
وم ــال وح ــرص ،حف ــظ لن ــا العديد مما افتقدناه ،فإنن ــا من هذا املنبر العلم ــي
ّ
ُنـ ــلفت نظ ــر املعني ــن ب ــكلّ دولة إل ــى أهم ّية االلتف ــات إلى تقييم وتكرمي أهـ ــم أصحاب ه ــذه املتاحف،
ـآل ما جمعوه ،من بع ــد وفاتهم.
والعناي ــة َ
مب ـ ِ
واألمل كبير يف من س ــيرث هذه الثّروة من األبناء واألحفاد ،إلدراك قيمة ما س ــيصل إلى أيديهم
واحملافظ ــة علي ــه ،مؤمل ــن أال يكون مصير كل ذلك  -ال قدر اهلل « -س ــوق احلراج».
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الثقافةالشعبية
في عصر العولمة

أ .د .باقر النجار
أستاذ علم االجتماع ،جامعة البحرين

لق ــد أتاح ــت لي كتابة ه ــذا التقدمي فرص ــة لإلطالع على
بع ــض أدبي ــات الثقاف ــة الش ــعبية .وهو تخصص ومج ــال كان
يف مرحل ــة م ــن املراح ــل ج ــزءا م ــن األنثربولوجي ــا ب ــل أن ــه قد
أطل ــق علي ــه بعلم الفولك ــور .وقد راج ه ــا التخصص يف بعض
أقطار املنطقة يف فترة الس ــبعينات و الثمانينات مع االهتمام
الرس ــمي مب ــا س ــمي حينه ــا بحف ــظ الت ــراث الش ــعبي .إال أن
الثقاف ــة الش ــعبية كمجال بات من االتس ــاع ال ــذي يتجاوز فيه
بدايات ــه األول ــى ليمث ــل بح ــق يف بع ــض اجلامع ــات تخصص ــا
قائم ــا بذات ــه وإن تداخ ــل م ــع التخصصات األخ ــرى يف العلوم
االجتماعية واالنس ــانية.
ونتيجة لذلك فقد دفع االهتمام املتزايد بدراسة الثقافة
الشعبية يف العقدين أو الثالثة املاضيني ألن يخضع موضوعه
ملعاجل ــات نظري ــة من ف ــروع مختلفة م ــن العل ــم االجتماعي.
ورغ ــم أن الثقاف ــة الش ــعبية كموض ــوع ق ــد مثل ــت كم ــا أش ــرنا
احملور الرئيس ــي ولفت ــرة تطول يف الدراس ــات األنثروبولوجية،
إال أن التط ــورات الت ــي ج ــاءت عل ــى العل ــم االجتماع ــي ذات ــه
وتداخ ــل تخصصات ــه وفروع ــه كما ه ــي التطورات الت ــي جاءت
على املجتمع البش ــري خالل الثالثة عقود األخيرة من تطور
يف تكنولوجي ــا االتص ــال وتداخ ــل ب ــن الش ــعوب واملجتمع ــات
ألن حتتل دراس ــة الثقافة الش ــعبية أهمية يف دراس ــة الس ــلوك
االنس ــاني و فه ــم جتلياته.
وق ــد كان الفه ــم التقليدي للثقافة الش ــعبية قائما على
التمييز بني ما يس ــمى بثقافة العامة والتي تش ــمل املجتمع
ككل مث ــل الع ــادات والقيم والقصص والس ــرديات وموس ــيقى
ورقص اتفق على أنه شعبي والتي يسود االعتقاد بأنها جزء
اساس ــي ممارس ــات وطق ــوس الطبق ــات الفقي ــرة واجلماع ــات
الش ــعبية من املجتم ــع ،وثقافة النخب ــة ذات الطابع الطبقي
واملهتمة باملوس ــيقى الكالسيكية والفنون اجلميلة واملتاحف
والعروض املس ــرحية وغن ــاء األوبرا ورق ــص البالية ..الخ.
ورغ ــم أن االعتق ــاد الس ــائد عن ــد البعض م ــن أن الثقافة
الش ــعبية ه ــي ثقافة الفئ ــات الفقيرة ولرمبا الش ــرائح الدنيا
م ـ ــن الطبق ـ ــة الــوسطــى ،إال أن الـتـغ ـيـ ــرات الــتي جــاءت علــى
املجتم ــع خالل العقود الثالث ــة املاضية بفعل التطور الهائل
يف تكنولوجي ــا االتص ــال كم ــا ه ــو بفعل هذا النزوح البش ــري
الهائل ق ـ ــد حول الكثير من عناصر الثقافة الشعبية او تلك
اخلاص ــة ببع ــض الفئ ــات او اجلماع ــات األثنية إل ــى أن تكون
ج ــزءا مميزا لثقاف ــة املجتمع ككل.
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وتق ــدم ق ــدرة الثقاف ــة الش ــعبية جلماع ــات الس ــود يف الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ،لي ــس فقظ م ــن وح ــي قدرتها على
االس ــتمرار و مقاوم ــة التغيي ــر وإمن ــا يف أن تك ــون بعض عناصرها ومكوناتها مركبات أساس ــية يف ثقافة املجتمع االمريكي
ككل .أي مبعن ــى آخ ــر يف أن تك ــون ج ــزءا م ــن ثقاف ــة البي ــض كما ه ــي جزء من ثقاف ــة النخبة األمريكية الت ــي هي يف جلها
من البيض .فالكثير من املوس ــيقى والرقص والغناء والعادات الغذائية للس ــود ..وغيرها قد أصبحت مبرور الوقت وبفعل
التداخ ــل واالندم ــاج يف املجتم ــع األمريك ــي ج ــزءا م ــن ثقاف ــة املجتم ــع األمريك ــي .وباملث ــل ميكن الق ــول على ق ــدرة ثقافة
جماع ــات الهس ــبانك «الالتين ــو» يف الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ألن تك ــون ج ــزءا من املك ــون الثقايف للمجتم ــع األمريكي
ككل .ومثل هذا األمر يدحض املقولة الس ــائدة يف بعض نظريات العلم االجتماعي التقليدي من أن الثقافة الس ــائدة يف
املجتمع متثل ثقافة اجلانب األقوى أقتصاديا وسياس ــيا يف املجتمع .وهي مقولة كما يبدو ال تؤكد مقولة س ــيادة الثقافة
«الرفيع ــة» عل ــى أنه ــا ثقافة للمجتمع .بل توحي بق ــدرة الثقافة التحتية كذلك على اختراق النخ ــب واجلماعات األعلى.
وم ــا أنتش ــار بع ــض املمارس ــات الطقوس ــية الديني ــة اخلاص ــة باجلماعات الش ــعبية يف اوس ــاط نخب ثقافي ــة واقتصادية يف
بع ــض الب ــاد العربي ــة إال دلي ــا آخ ــر عل ــى ق ــدرة بع ــض املكون ــات الش ــعبية عل ــى اخت ــراق النخ ــب الثقافي ــة واالقتصادي ــة
التقليدي ــة كم ــا ه ــي قد ج ــاءت يف بعض حاالتها م ــع النخب االقتصادي ــة الطارئة.
وخالص ــة الق ــول أن التح ــوالت االقتصادي ــة العظيم ــة الت ــي ج ــاءت م ــع ق ــوى العوملة يف ه ــذا العالم لم تس ــتطع فقط
على «إطمار» عناصر الثقافة الش ــعبية فحس ــب بل أنها وبفعل عناصر املقاومة يف هذه الثقافة قد اس ــتطاعت أن تس ــتمر.
وهي يف بعضها باتت متثل بفعل هذه القوى عناصر جديدة من مكونات هويتها ،اي أن حتدد هذه الثقافة مس ــار إنتس ــاب
هويته ــا األثن ــي ولرمب ــا الدين ــي أو العرقي ،كما ه ــي أن تكون جزءا جديدا من مك ــون الثقافة العاملية.

الصور:
1. http://trips.ae/wp-content/uploads/06/2015/DSC01018.jpg
2. http://7iber.com/wp-content/uploads/04/2015/india-in-jordan.jpg
3. https://share.america.gov/wp-content/uploads/03/2016/New-Mexico-dancer-atthe-Gathering-of-Nations-pow-wow-CECEJY.jpg
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بـــيـــة
الحــيـّـه . .
ّ
طقس شعبي متوارث

من ــذ أق ــدم احلض ــارات ت ــوارث اإلنس ــان به ــذه املنطق ــة العربية م ــن العالم العدي ــد من الع ــادات والتقالي ــد االجتماعية
والديني ــة املرتبط ــة بأه ــم املظاه ــر واملمارس ــات والظواه ــر الطبيعية .كان امل ــاء والنبات محورها األهم فعل ــى ضفاف األنهر
وس ــواحل البحار نش ــأ أعرق نش ــاط إنس ــاني كون العديد من احلضارات املمتدة .وقد تبدو إحدى العادات املتوارثة بس ــيطة
وعاب ــرة إال أنه ــا يف الواق ــع امت ــداد ملا هو أعم ــق وأكثر امتدادا إل ــى اجلذور.
فمع بداية ش ــهر ذي احلجة من الس ــنة الهجرية ،وس ــفر احلجاج ألداء فريضة احلج إلى بيت اهلل املعمور ،يبدأ الصغار
يف البحري ــن واخللي ــج العرب ــي بتجهي ــز قف ــة من س ــعف النخيل تعل ــق بخيط أو بحبل م ــن طرفيها ،يب ــذرون بالتربة فيها
ش ــعيرا أو قمح ــا ،ول ــكل طف ــل وطفل ــة أن يعتني ش ــخصيا مب ــا زرع . .يس ــقيه ويتابع من ــوه مباهيا أقرانه بكثافة س ــيقان ما
أطلع ــت ب ــذوره ،إل ــى أن يأت ــي ي ــوم وقف ــة احلجاج بعرفة مس ــاء ليلة عيد األضحى املب ــارك ،يقوم كل طف ــل بوضع لقمة من
عش ــائه يف قفة زرعه ،وتخرج العائالت صحبة الصبية من مختلف األعمار كل منهم يحمل قفة زرعه التي تس ــمى ش ــعبيا
«ح ّي ــه» متوجه ــن إل ــى س ــواحل البح ــر يف جتمهر ش ــعبي يغلب علي ــه الطابع النس ــائي ألداء طقس «احل ّيه ..ب ّيه» الس ــنوي
ِ
حي ــث يق ــوم كل طف ــل مبرجح ــة قفت ــه املدالة من وس ــطها وهو يردد أنش ــودة أو أغنية ذات حل ــن خاص تقول:
راح ْت ِح ّيه..
ح ّيه ..ب ّيهَ ..
وجات ِح ّيه
على درب احلنين ّية

«احلنينية عني ماء عذب»

يا ح ّيتيّ ،
عشـيـت ْـك  ..غ ّـدي ـت ْـك
تدعني عل ّيه
نهار العيد ال ّ
هن ــاك ،ب ــكل تأكي ــد ،أكث ــر م ــن تفس ــير ملعن ــى األغني ــة وارتباطات كلماته ــا ،ومغزى ورم ــز أن يتم تقدمي ال ــرز أو اخلبز
طعام ــا لعش ــاء زرع س ــيتم إلق ــاؤه يف البح ــر ،وأن يق ــدم الطف ــل زرعا نابت ــا يف قفة من س ــعف النخيل إلى البح ــر ،وما هو يا
سوء من قبل من تو ّلـ ــى رعايته وإطعامه.
ترى مغزى ربط ماء البحر املالح باملاء العذب ؟ وملاذا خوف الطفل من أن يناله ٌ
ومم ــا يقول ــه ال ــرواة  :أن أص ــل بع ــض كلم ــات «ح ِّيه ..بـ ّيـ ــه ..راحت حي ــه ..وجات حي ــه» يف األغنية املتداول ــة يف البحرين
حج ِه وس ــتأتي إليه فرصة
ش ــامي ،ورد إل ــى اخللي ــج ،رمب ــا م ــن س ــوريا ،مبعنى «ح ّيا اهلل أب ــي القادم من احل ــج ..أدى فريضة ّ
حج أخرىَ :حـي ِّـ ــهَ ..بـ ِّيـ ــه ..راحت حجه ..وجات حجه» ،وقد ُقـ ــلبت جيم كلمة (حجة) ياء وأضيفت إليها كلمات من البيئة
احمللية يف البحرين.
كل ذل ــك م ــا أثارت ــه ص ــورة الغالف األمامي لهذا العدد للفنان محمد صادق العصفور ،وهي لطفلتني وطفل على أحد
س ــواحل البحرين ،قبل مجيء الليل يؤديان طقس احل ّيه ..ب ّيه ،فهنيئا للبحر مبا يناله من األطفال.
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م ــن املهن ــة وه ــو الصفّ ــار .وهن ــاك فرق كبير بني الصفّ ــار والتنّاك ،ليس فق ــط يف نوعية مادة اخلام التي يس ــتخدمونها

التنّ اك،
َ
َّ
الصفار
ما تبقى من تركة

وإمن ــا يف تفاصي ــل العم ــل أيضـ ـ ًا .فالصفّ ــار ه ــو الش ــخص ال ــذي يصنع األوان ــي املختلفة من م ــادة النح ــاس أو الصفر،
الذي يعرف محلي ًا باس ــم «املاو» أيض ًا ،وهو كذلك ،الش ــخص الذي يقوم بعملية «تصفير» األواني النحاس ــية ،أي يقوم
بصيانته ــا وإع ــادة طالئه ــا مبادة الرصاص من الداخل .هذا ،وتعتبر مهنة الصفّ ار من املهن القدمية يف البحرين ،فهي
مرتبط ــة بصناع ــة أوان ــي الطب ــخ واألدوات األخرى املهمة ،ومنهم من تخصص يف صناع ــة دالل القهوة.

ويرج ــح أن مهن ــة الصف ــار اس ــتمرت يف البحري ــن حت ــى احل ــرب العاملي ــة الثاني ــة ،وتوقف ــت بع ــد ذلك؛ حي ــث انقطع
عدد من الصفافير
وصول النحاس .بعدها ،أقتصر عمل الصفارين على عملية تصفير األواني النحاس ــية ،بينما بدأ ٌ
باس ــتخدام ما توفر يف بيئته من صفيح البراميل والصفائح املعدنية لعمل الكثير من مس ــتلزمات احلياة اليومية يف
البيت البحريني القدمي ،ثم استمر بعد ذلك يف هذا النوع اجلديد من الصناعة مطور ًا إنتاجه ومبتدع ًا فيه ،وبذلك
ـوق لل َتنّاكة ،والت ــي تغير موضعها عبر
نش ــأت حرف ــة جدي ــدة ه ــي حرف ــة ال َتنّا َكة .وحتول ،بعدها س ــوق الصفافير إلى س ـ ٍ
الزم ــن ،والت ــي اس ــتقرت مؤخر ًا بجنب س ــوق احلدادة ،يف موقعها األخي ــر يف منطقة البرهامة.
وال َت ّن ــاك ه ــو الش ــخص الذي يصنع األدوات باس ــتخدام ال َتنَك  ،Tinplateوالتي تس ــمى محليـ ـ ًا الچينكو .وال َتنَك
عب ــارة ع ــن صفائ ــح م ــن احلديد املقص ــدر أي املمزوج بالقصدير .ه ــذا ،وترجح عدد من املراج ــع أن لفظة «تنك» دخيلة
م ــن التركي ــة ،وقي ــل إنه ــا من الفارس ــية ُتنُكه مبعنى صفيحة معدن ،وق ــد ُعربت لفظة التنك حديثـ ـ ًا بلفظة الصفيح.
وق ــد صن ــع الت ّن ــاك البحريني يف املاض ــي الصناديق والبراميل والصواني والغواري واملش ــاخيل والطش ــوت (مفردها
طش ــت) الت ــي تس ــتخدم يف صناع ــة احلل ــوى ،والحقـ ـ ًا أصب ــح أكث ــر ربحه ــم م ــن صن ــع وبي ــع «املناقي ــش» و«البوادقي ــر»
و«املناق ــل» ،وه ــي ث ــاث أدوات تس ــتخدم يف عملي ــة تدخ ــن الق ــدو (الگدو) ،وهو آل ــة محلية الصنع تس ــتخدم لتدخني
التبغ؛ فاملنقلة أو ال َد ّوه يش ــعل فيها اجلمر ،واملنقاش يس ــتخدم لرفع اجلمر ،أما البادقير فهو قطعة توضع على رأس
«الق ــدو» لتحافظ على اس ــتمرارية اش ــتعال اجلم ــر .كما أن التنّاك البحريني عمل عل ــى تطوير مهنته ،فصنع املداخن
الت ــي تس ــتخدم يف املطاع ــم وكذل ــك املن ــازل ،وهن ــاك إقب ــال كبي ــر عل ــى ه ــذه املداخ ــن من قبل أصح ــاب املطاع ــم بصورة
خاص ــة .وإل ــى جان ــب ذل ــك ،فإن التناك البحريني يلبي كل ما يطلبه الزبائن م ــن أدوات خاصة تصنع من التنك والتي
تس ــتخدم لتش ــكيل أو تزي ــن أي ــة أداة م ــن األدوات املصنوعة من م ــواد مختلفة أخرى.
ً
واجهة س ــياحية ،فمنظر التنّاك البحريني وهو يعم ــل يف هذه املهنة وبصورة تقليدية
ه ــذا ،ومتث ــل مح ــات التنَّاكة
متث ــل عام ــل ج ــذب ،وبذل ــك أصب ــح مقصد ًا للس ــياح األجان ــب الذين يس ــعدون بالتقاط الص ــور واقتناء بع ــض األدوات
التذكارية.

أ .حسني محمد حسني
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اتجاهات وطرق ومناهج العمل الميداني
لدراسة الثقافة الشعبية المادية
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اجتاهات وطـــرق ومناهج العمل امليداني
لدراسة الثقافة الشعبية املادية

د.يوسف حسن مدني
رئيس قسم الفولكلور – جامعة اخلرطوم ،السودان

يبــدأ العمــل امليدانــي فــي أي مجــال باملكتبــة ،أي باإلطــاع علــى الدراســات الس ـابقة املتعلقــة مبوضــوع البحــث ،إذ علينــا
جمــع كل املــادة املكتوبــة املنشــورة وغيــر املنشــورة عــن موضــوع البحــث ومنطقتــه وســكانه.
كذلك يتعني على الباحث في مجال االثقافة املادية االستعانة بالباحثني الذين سبقوه في العمل امليداني في املناطق قيد
البحث ،عالوة على املؤرخني احملليني وجامعي الثقافة املادية باملناطق املعنية ،ولكنا نعلم يقين ًا أن العمل امليداني هو العمود
الفقري لدراساتنا في الثقافة املادية وميادين الثقافة الشعبية األخرى.
14
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ورد يف

يتعلق بها من عادات وممارس ــات وغناء وأشعار ومرويات
ش ــفاهية أخ ــرى ع ــاوة عل ــى املعتق ــدات املرتبط ــة به ــا.
باإلضاف ــة لذل ــك علين ــا أن نرك ــز عل ــى اس ــتنطاق ه ــذا
النشاط املادي ليخبرنا عن صانعيه ومستخدميه .لذا
ميكنن ــا اعتبار الثقاف ــة املادية وغير املادية وفهمه ًا فهم ًا
يوض ــح أنهم ــا يكمالن بعضهم ــا البعض حت ــى ال تكون
دراس ــة الثقافة املادية ردة إلى الوراء إلى مرحلة احلركة
التحفية باعتبارها ناجيات أو عاديات يابس ــة من عهود
قدمية كما كان احلال يف القرن التاس ــع عش ــر يف أوروبا.

(Libraries Museums and Art galleries
report, 1951,P.91).
«History never ceases to be made; we
are never at the end of time but always
in the middle of it. With every economic,
social or industrial change there goes
an atmosphere a whole world of habit
incident, thought and terminology, the
memory of which can be preserved
from the lips of those who lived in it and
through it».

علين ــا تقومي الفهم للثقاف ــة املادية كمادة معاصرة
حي ــة مرتبط ــة بصانعيه ــا ومس ــتخدميها وعاداته ــم
وفهمه ــم له ــا مبا يدور حولها من ثقافة ش ــفاهية .هذا
باإلضاف ــة إل ــى ربط النش ــاط امل ــادي باإلنس ــان ببيئاته
االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف سياق تراكمها
التاريخ ــي .نأخذ مث ــا ًال  -طقس الزواج كجزء من دورة
حياة البشر إذا أردنا دراسة الزواج ميداني ًا يتعني علينا
توثي ــق األدوات املادي ــة والزين ــة والعط ــور واملعتق ــدات
واملمارس ــات والعادات املتصلة بهذا الطقس .من ناحية
أخ ــرى إذا أردن ــا أن نوث ــق حلرف ــة من احل ــرف فنحن ال
نرك ــز عل ــى املنت ــج امل ــادي فق ــط وطريق ــة صناعت ــه من
مرحل ــة املادة اخل ــام إلى احملصلة النهائية بل يصاحب
ذل ــك بالض ــرورة جم ــع م ــا يتعل ــق به ــذه احلرف ــة م ــن
معتق ــدات وع ــادات وأغان ــي عم ــل وأش ــعار ع ــاوة عل ــى
مف ــردات اللغة املتعلقة بأس ــماء أجزائه ــا إذا كان املنتج
امل ــادي يتك ــون م ــن ع ــدة أج ــزاء ،كذل ــك م ــن امله ــم جد ًا
توثيق أس ــماء األدوات املس ــتخدمة يف تش ــكيل وصناعة
حرف ــة ما.

وورد يف القاموس الوس ــيط للفولكلور واملثيولوجيا
واخلرافة واحد وعشرون تعريف ًا( )1للفولكلور ولكنها لم
توفق جميع ًا بش ــكل كامل يف الوصول إلى تعريف يفي
بش ــغلنا وش ــاغلنا يف مج ــال الثقافة املادي ــة والفولكلور
معـ ـ ًا ثماني ــة منه ــا ذك ــرت الثقاف ــة املادي ــة كج ــزء م ــن
امل ــوروث الثق ــايف أو الثقاف ــة الش ــعبية أو الفولكل ــور ،أما
بقي ــة التعريف ــات فق ــد أهملته ــا متام ًا .ولكنه ــا جميع ًا
فش ــلت يف الوص ــول إلى ربطها بس ــياقات إنتاجها .لكن
يف قام ــوس العل ــوم االجتماعي ــة ورد تعري ــف للثقاف ــة
املادي ــة ،رغ ــم قصره لكن ــه يربط الثقاف ــة املادية بالبيئة
والس ــياقات الت ــي تنتجها ،ج ــاء فيه(:)2
«Material Culture denotes those
aspects that govern the production
and use of Artifacts»(3).
تأسيس ًا على ما جاء يف قاموس العلوم االجتماعية
ميك ــن القول أن الفصل بني الثقاف ــة املادية وغير املادية
فيه ازدواجية زائفة مبعنى أننا ال ميكننا اعتبار الثقافة
املادي ــة كم ــادة منفصل ــة ع ــن الثقاف ــة غي ــر املادي ــة ،ه ــذا
الفه ــم ميك ــن أن يك ــون مرب ــك ًا ومضل ًال ،ذلك ألن دراس ــة
نش ــاط واحد م ــن الثقافة املادية ،مث ـ ًـا ،ال يقتصر على
توثي ــق هذا النش ــاط من بداية تش ــكيل امل ــادة اخلام إلى
احملصل ــة النهائي ــة ،ه ــذا بالطب ــع مه ــم ولك ــن م ــن املهم
أيضـ ـ ًا كيفية صناعتها واس ــتخدامها مع البحث عن ما

يف مق ــال ل ــي باللغ ــة اإلجنليزي ــة نش ــر يف مجل ــة
املأث ــورات قم ــت بتقدمي تعريف لدراس ــة الثقافة املادية
أوضح ــت في ــه م ــا ذهب ــت إلي ــه أعاله.
التعريف كما كتبته باإلجنليزية كاآلتي:
«Material objects of man’s activities
can be defined as the visual dynamic
manifestations of a long history of
cultural contacts. They reflect the level
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of technology, the economic needs,
social values, the artistic taste, beliefs
and practices that lead us to understand
the cultural morphology and reflect
what is happening the social, economic
and ecological contexts»(4).

العوامل التي تتحكم يف إنتاج هذه األدوات واستخدامها.
ه ــذه العوامل احلاكم ــة إلنتاج األدوات واس ــتخدامها هي
العوام ــل البيئي ــة م ــن بيئ ــة طبيعي ــة وبيئ ــة اجتماعي ــة
واقتصادي ــة وسياس ــية وتراك ــم تاريخ ــي .وه ــذا ش ــأن كل
إنت ــاج اإلنس ــان الثق ــايف ،م ــادي كان أو غي ــر ذلك.
نح ــن نعل ــم أن دراس ــة الثقاف ــة املادية تق ــررت حديث ًا
ول ــم جت ــد طريقها كم ــادة للتدري ــس اجلامع ــي يف كثير
م ــن اجلامع ــات ولك ــن ه ــذا لم مين ــع اإلهتم ــام بتطوير
بعض املوجهات النظرية واملنهجية اخلاصة بها فاليوم
هن ــاك مجموع ــة من املفاهيم النظري ــة الهامة واملفيدة
للتطوير املنهجي فهناك املفاهيم النظرية الثالث التي
قدمها اريكس ــون يف الس ــويد وهي دراس ــة الثقافة املادية
بأبعاده ــا اجلغرافي ــة والتاريخي ــة واالجتماعي ــة وه ــي
تش ــكل اجتاه ًا رئيس ــي ًا للبحث يف ه ــذا املجال.

أي أنن ــا ن ــدرس لفه ــم ه ــذه األدوات املادي ــة مرتبطة
بالبش ــر يف س ــياقاتها الت ــي تنتجه ــا وتغذيتها يف نفس
الوق ــت مب ــا يرتب ــط به ــا م ــن ثقاف ــة غي ــر مادي ــة .ه ــذا
باإلضاف ــة إل ــى توثي ــق انتش ــارها زمانيـ ـ ًا ومكانيـ ـ ًا م ــع
تبي ــان عبقري ــة امل ــكان واإلنس ــان .فاإلنس ــان أينم ــا كان
ل ــه القدرة عل ــى إنتاج أمناط ثقافي ــة مرتبطة بالزمان
وامل ــكان ،يف الظ ــروف البيئي ــة املتش ــابهة ينتج اإلنس ــان
ثقافة متش ــابهة.
املصـــدر األول واألساســـي لدراســـة الثقافـــة
املاديـــة هـــو اجلمـــع امليدانـــي املباشـــر ولكـــن
هنـــاك مصـــادر ثانويـــة متمثلـــة يف:

 .1يكتب آنتر فيريز ما ترجمته:
«مفاهي ــم أخ ــرى لعب ــت دور ًا يف تطوي ــر البح ــث يف
مج ــال الثقاف ــة املادية مثل التقالي ــد مقابل التحديث،
وكذل ــك التداخ ــل اللغ ــوي ال ــذي يلع ــب دور ًا أساس ــي ًا يف
الدراسات الثقافية كما لعب مفهوم املناطق أو األقاليم
الثقافي ــة والتواصل الثقايف والتغيير الثقايف يف مقابل
الثبات واالستالب الثقايف  ...إلخ دور ًا إيجابي ًا يف توسيع
دائرة املناهج املستخدمة يف دراسة الثقافة بصورة عامة
والثقاف ــة املادي ــة بص ــورة خاص ــة .ولك ــن تبق ــى اجلوانب
النظري ــة التارخية اجلغرافية واالجتماعية هي أس ــاس
الدراس ــات يف مجال الثقاف ــة املادية» (.)5

كتابـ ـ ــات ومــؤلفـ ـ ــات امل ــؤرخـ ـ ــن الك ــالسيكيـ ــن أمثـ ـ ــال
هيـ ـ ــروروتس وبـ ــلي ـن ـ ــي واستــراب ـ ــو.
كـتـ ــاب ـ ـ ـ ــات امل ــؤرخ ـ ـ ــن العرب مـ ـ ــثل املسعـ ــودي وياقوت
الــحم ــوي.
كتابات ومؤلفات الرحالة األوروبيني مثل جون لويس
بركهاردت.
مؤلف ــات الرحال ــة العرب أم ــثال ابن بطوط ــة.
كتابـ ـ ــات امل ــؤرخ ـ ـ ــن مـ ـ ــن الع ــرب وغيــرهـ ـ ــم يف الفـ ــترة
احلدي ـ ـ ــثة واملعاص ــرة.

وعلي ــه أصبح م ــن املؤكد أن الدراس ــات القدمية التي
اجته ــت اجتاهـ ـ ًا مقارنـ ـ ًا وتصنيفيـ ـ ًا ال تف ــي بالغ ــرض
املنش ــود لفه ــم الثقاف ــة واملجتم ــع وبالتال ــي ب ــات م ــن
الض ــروري ج ــد ًا معرفة وظيفة ه ــذه األدوات يف املجتمع
وكج ــزء م ــن النظ ــام الثقايف الش ــامل ،وكذل ــك الظروف
الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية ودورها يف عمليات
وإنتاج الثقايف يف املجتمع فمث ًال إذا أردنا دراسة األدوات
الزراعي ــة فعلين ــا االهتم ــام مبعرف ــة تفاصي ــل املن ــاخ
والترب ــة ونت ــاج احملاصي ــل واحلص ــاد وعالق ــات اإلنت ــاج
والعادات والتقاليد واملمارسات وأشكال التعبير الشفهي

يأتـ ـ ــي م ــن بع ـ ـ ــد ذل ــك اجلمـ ـ ــع امليدان ــي ال ــذي يعتب ــر
العم ــود الفق ــري لدراس ــة الثقاف ــة املادي ــة.
الثقاف ــة املادي ــة هي دراس ــة لإلنتاج اليدوي فإلنس ــان
يف حرك ــة نش ــاطه اليومي ويش ــمل هذا النش ــاط اليومي
كل صناعت ــه اليدوي ــة واخلراط ــة والدباغ ــة واملصنوع ــات
اجللدي ــة وكذلك احلدادة وصياغ ــة الذهب والفضة وكل
أدوات الزين ــة ث ــم الغزل والنس ــيج واألزي ــاء وأدوات الزراعة
والصي ــد والرع ــي والعم ــارة ،وكل ذل ــك ي ــدرس يف إط ــار
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التابعة لهذا النشاط كل ذلك يتم وفق معرفة اخللفية
التاريخي ــة املتصل ــة احللقات.

الفولكل ــور ولكن ــه ل ــم يتن ــاول جم ــع وتوثي ــق الثقاف ــة
املادي ــة وإمن ــا نرص ــده هنا للفائ ــدة العامة وه ــو لكاتبه
كيني ــث قولد ش ــتاين(.)7

«وصلن ــا إل ــى مرحلة مس ــتقرة فيما يخ ــص مناهج
البح ــث واجلم ــع امليدان ــي ،فأصبح لدين ــا أدلة للجمع
امليدان ــي مت َّي ــزت ع ــن س ــائر األدوات يف العل ــوم األخرى،
كم ــا اس ــتفدنا مبناهج املالحظ ــة واملالحظة باملش ــاركة
واملقابل ــة املباش ــرة وغيره ــا م ــن مناه ــج األنثربولوجي
الت ــي مت توظيفه ــا يف البح ــث الفولكل ــوري .ب ــل أصبح
لدين ــا منه ــج متكام ــل يف البح ــث الفولكل ــوري يحم ــل
إسم املنهج الفولكلوري الذي يبحث املادة الفولكلورية
()6
يف مداخله ــا التاريخية والسوس ــيولوجية»

نالح ــظ أن ــه م ــن الس ــتينات والس ــبعينات توف ــرت
كتابات عن اجلمع امليداني يف مجال الفولكلور والثقافة
املادي ــة عل ــى املس ــتوى األوروب ــي واألمريك ــي م ــن الق ــرن
املاض ــي ،ه ــذه الكتابات تفيدن ــا بصورة عام ــة ولكنها لم
تكت ــب للباح ــث يف العالم العرب ــي أو الباحث يف أفريقيا
ل ــذا يج ــب أن أنب ــه إل ــى أنن ــا نس ــتعني به ــا ولك ــن بح ــذر
ونحاول وضع دليل للجمع امليداني يتناسب مع ظروف
الباحث ــن يف كل من العالم العرب ــي وأفريقيا ورمبا قارة
آس ــيا .ولك ــن ليس هذا مج ــال التفصيل فيه هنا ولكني
قص ــدت التنبيه إلى ض ــرورة قراءتهم ــا والزيادة عليهما
يف دلي ــل يوافقنا.

 .2يكتب د .مصطفى جاد كاتب من مصر:

ه ــذا م ــا كتب ــه د .مصطفي جاد يف مقال له منش ــور
مبجلة الثقافة الش ــعبية.

هنا يجب أن نذكر أهمية االطالع على كتاب محمد
اجلوهري من مصر عن علم الفولكلور( )8بجزئيه األول
والثاني ولكن الذي يهمنا هنا اجلزء األول فيما يتعلق
باجلمع امليداني .كذلك س ــيد حامد حريز من السودان
ال ــذي كت ــب عن تصنيف العادات والتقاليد الش ــعبية يف
مجل ــة املأث ــورات( .)9وهناك كتاب ــات أخرى انتخبت منها
م ــا رصدت ــه أعاله .أعكف يف هذه الفترة على كتابة دليل
للجمع والتوثيق امليداني يف مجال الثقافة املادية أرجو
أن يفيدن ــا مس ــتقب ًال .كما اس ــتفاد دارس الثقافة املادية
والثقاف ــة الش ــعبية م ــن األنثربولوجي ــا ،اس ــتفاد أيضـ ـ ًا
م ــن الدراس ــات اآلثاري ــة أو عل ــم اآلث ــار بص ــورة عامة ،بل
إن الثقاف ــة املادي ــة يف بعض اجلامعات األوروبية احلقت
بأقسـ ـ ــام اآلثــار كمــا يف بع ـ ــض ال ــدول االسكــندنـ ــافـ ـ ـيـة.
ولكـ ـ ــن يف هـ ـ ــذه امل ــرح ــلة ت ــرســخ عنــد اعتـقـ ـ ــادي الـ ــذي
يص ــل إل ــى درج ــة اليقني إل ــى أن دراس ــة اآلث ــار والثقافة
املادي ــة هم ــا ميدان ــان يكم ــان بعضهم ــا كم ــا أوض ــح
ذل ــك يوس ــف مخت ــار اآلم ــن يف كتاب ــه األثنوكولوجي ــا:
الدراس ــة اآلثاري ــة للثقاف ــة املادي ــة املعاص ــرة( .)10ولكن ــي
من ــذ س ــبعينات الق ــرن املاضي تخصصت يف عل ــم اآلثار
ودخل ــت مج ــال الثقاف ــة الش ــعبية بقس ــم الفولكل ــور
جامعة اخلرطوم للتخص ــص يف مجال الثقافة املادية.
وكدارس لآلثار أعددت أطروحتي للماجس ــتير وأنهيتها

باإلضاف ــة إل ــى م ــا ذكره ج ــاد أعاله فإنن ــا نوثق هذا
حلقيق ــة أن هن ــاك كتاب ــات كثي ــرة ع ــن العم ــل امليداني
يف مجال الثقافة الش ــعبية أوضحت بالتفصيل األطر
املنهجي ــة والنظري ــة للعم ــل والتوثي ــق امليدان ــي نذك ــر
منه ــا كت ــاب كيني ــت قولدش ــتاين باللغ ــة اإلجنليزية...
ومق ــاالت أخ ــرى لك َّت ــاب نرصده ــم أدن ــاه مث ــل واري ــن
روبرت ــز ،دونال ــد ماكدونال ــد ،ج ــورج ليس ــت وريتش ــارد
دورس ــون ومحم ــد اجلوه ــري.
يف كت ــاب  folklore and Folklifeوهو مجموعة من
املق ــاالت ق ــام بتحريرها والتقدمي له ــا عالم الفولكلور
األمريك ــي ريتش ــارد دورس ــون يف  1972ع ــن دار جامع ــة
ش ــيكاقو للنش ــر ،كتب واري ــن روبرتز:
Fieldwork: C. Recording material culture
pp. 431- 448 by warren Roberts.
Fieldwork: collecting oral literature, by
Donald Macdonald, PP. 408 - 430.
Fieldwork Recording Traditional music by
George list PP. 431 - 444.
كلها منش ــورة يف كتاب ريتش ــارد دورسون .كما يتوفر
اآلن كت ــاب الدلي ــل الع ــام للجم ــع امليدان ــي يف مج ــال
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يف الع ــام 1980م رابطـ ـ ًا ب ــن الثقاف ــة املادي ــة املعاص ــرة
واآلثار وعلوم أخرى مساعدة كتبتها باللغة اإلجنليزية
أو ًال ثم قمت بترجمتها للعربية وهي يف طورها األخير
قراءة ومراجعة توطئة لنشرها(.)11
نع ــود بع ــد ه ــذه املقدم ــة إل ــى البح ــث والتوثي ــق
واجلم ــع امليدان ــي يف مج ــال الثقاف ــة املادية بع ــد قراءة
م ــا كتبه م ــن س ــبقني يف املجال طورت منهجـ ـ ًا للجمع
امليدان ــي والتوثي ــق للثقاف ــة املادي ــة وه ــو بداية ملش ــروع
كتاب ــة الدلي ــل املخص ــص لدراس ــة الثقاف ــة املادي ــة.
تب ــدأ أو ًال بتحدي ــد زم ــن إج ــراء العم ــل امليدان ــي يف
الثقاف ــة املادي ــة وم ــا ه ــي املش ــاكل الت ــي ميك ــن أن تقابل
الباح ــث امليدان ــي يف هذا املج ــال ثم من بعد ذلك ندلف
إلى تفصيل مناهج اجلمع .فيما يتعلق مبشكلة الزمن
وه ــو زم ــن الباح ــث وزمن احلريف املخت ــص يف حرفة ما.
مث ـ ًـا زم ــن الباحث تعترضه .بع ــض العقبات اخلارجية
الت ــي ال يس ــتطيع الس ــيطرة عليها مثل القي ــد الزمني
للجهة املمولة للبحث وقدراته وملكاته الشخصية ،أما
زم ــن احل ــريف فه ــو مكـ ـ ّرس للعم ــل من ــذ الصب ــاح الباكر
وإل ــى املس ــاء بالتالي يك ــون متعب ًا من إره ــاق يوم العمل
ويتع ــذر عل ــى الباح ــث إجراء حوار مس ــجل معه.

اآلخ ــر وقدرت ــه يف التعبي ــر ع ــن نفس ــه وتوضيح مهمته
دومن ــا اس ــتعالء وإمن ــا يف تواضع وأدب ج ــم .الحظ هنا
أن صاح ــب احلرف ــة ش ــخصية تعتز بنفس ــها إل ــى درجة
تضخ ــم ال ــذات ل ــذا فعلي ــك أن تك ــون ح ــذر ًا يف التعامل
م ــع مث ــل ه ــذه الش ــخصيات وعل ـ ّـي هن ــا أن أذك ــر قاعدة
مهم ــة وه ــي أن العم ــل امليداني هو فعل بش ــري إنس ــاني
يف املق ــام األول.

ثانيـ ـ ًا صاح ــب احلرف ــة أو أصحاب احل ــرف عامة هم
تعـ ـ ّودوا عل ــى العمل ول ــم يعتادوا عل ــى احلديث عنه ،هم
ليس ــوا مثل رواة القصة الش ــعبية والش ــعر الشعبي ..إلخ
فهؤالء صنعتهم الكالم أما احلرفيون فصنعتهم العمل
وعلي ــه يصع ــب على الباح ــث اس ــتنطاقهم أو ًال ألن زمنه
أثن ــاء عمله يعني املال واملال يعني توفيرمتطلبات حياة
أسرته .فالصعوبة التي نواجهها هنا هي زمن احلرفيني
وكيفي ــة الوص ــول حل ــل له ــا .عل ــى دارس الثقاف ــة املادية
أن يك ــون صب ــور ًا ق ــوي املالحظ ــة عل ــى درج ــة عالي ــة من
ال ــذكاء االجتماع ــي وقوة احلضور املؤث ــر يف اآلخر .بهذه
الصفات ميكن أن ينجح الباحث وبدونها يفسد مهمته.

ه ــذه تقودن ــا إل ــى احلدي ــث إل ــى إع ــداد الباح ــث
لنفس ــه قبل بداية اجلمع املباشر .قبل اجلمع امليداني
يتع ــن على الباح ــث قراءة كل ما كتب عن احلرفة قيد
البح ــث وأهلها وأخالقهم وعاداته ــم ذلك ألنه ال يحب
أن يذه ــب الباح ــث للجم ــع امليدان ــي مغم ــض العينني
وه ــذا يعين ــه عل ــى وض ــع األس ــئلة املناس ــبة إذ الب ــد أن
يوف ــر الباح ــث قائمة باألس ــئلة التي يبح ــث عن إجابة
له ــا .هن ــا تأت ــي مقدرت ــه يف ط ــرح الس ــؤال إذ يج ــب أن
يك ــون الس ــؤال اس ــتفهامي ًا ولي ــس تقريري ًا واملس ــألة يف
غاي ــة البس ــاطة ولكنه ــا خطي ــرة فهناك ف ــرق كبير بني

أثن ــاء ي ــوم العمل على الباحث أن يكتفي بالتصوير
وتدوين املالحظات ورس ــم االسكتش ــات هذا بعد توطيد
عالقـ ــة الثق ــة بين ــه وب ــن احلرفي ــن .وهن ــا يحت ــاج
الباح ــث لصفة ال ــذكاء االجتماعي باحلض ــور املؤثر يف
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أن تس ــأله أن ــت تعلمت احلرفة م ــن أبيك أليس كذلك؟
وبني أن تس ــأله ممن تعلمت احلرفة؟ يف احلالة األولى
تك ــون اإلجاب ــة ب ــا أو نعم إن كنت تعل ــم أنه تعلمها من
أبي ــه فم ــا ه ــي حاجت ــك للس ــؤال! يف ه ــذه احلال ــة ال
يحص ــل الباح ــث على إف ــادة بجمل ــة تغذي بحث ــه .أما
يف حالة الس ــؤال االس ــتفهامي فالباحث يترك للراوي
احلريف فس ــحة للكالم والذي أساسـ ـ ًا غير معتاد عليه،
ح ــاول أن تس ــتدرجه به ــدوء ه ــذا إن متكن ــت م ــن جعله
يتح ــدث إلي ــك .ه ــذا م ــن ناحي ــة ،م ــن ناحي ــة أخ ــرى
فق ــد ذك ــرت آنفـ ـ ًا أن احل ــريف يع ــد من بني الش ــخصيات
الت ــي تعت ــز وتعت ــد بنفس ــها فيج ــب عل ــى الباح ــث أال
يض ــع الكلم ــات يف فم ــه وأال تظه ــر ل ــه أن ــك تع ــرف عن
احلرف ــة أكث ــر من ــه  -م ــع تذك ــر أن الباح ــث اطل ــع على
أحس
احلرف ــة قب ــل الذه ــاب إلى اجلم ــع امليدان ــي  -إذا َّ
بأن ــك تدلي مبعرفة عن احلرفة أكثر تكون قد خس ــرت
مهنت ــك كباح ــث وبالتالي وه ــو  -أي  -احلريف ميكن أن
يس ــألك إذا أن ــت عل ــى هذا الق ــدر من املعرف ــة بحرفتي
م ــاذا تري ــد من ــي .لذا يج ــب أن تتعامل م ــع معلوماتك
بح ــذر ش ــديد ،فالباح ــث مهما قرأ فهو قطعـ ـ ًا ال يعرف
ع ــن احلرف ــة أكث ــر من صاحبه ــا .فهناك أعم ــاق وأغوار
ل ــم تص ــل إليه ــا ق ــدم باح ــث وهن ــاك معلوم ــات مهم ــة
مخب ــوءة يدل ــي به ــا احلريف وهن ــاك أس ــرار ال توجد إال
يف صدوره ــم ول ــم يحوه ــا كتاب م ــن قبل.

قب ــل تفصيل أدوات البح ــث والتوثيق امليداني هناك
مس ــألة هامة يحددها الباحث قبل الس ــفر إلى املنطقة
الت ــي س ــيجري فيه ــا بحث ــه وهي كم ــا ذكر كيني ــت قولد
ش ــتاين يف كتاب ــه دلي ــل العم ــل امليدان ــي للباحث ــن يف
مجال الفولكلور يحدد قولد شتاين اخلطوات التالية:
حتديد مشكلة البحث وهي التي على أساسها يجمع
الباحث مادته سعي ًا وراء حلها.
حتليل املشكلة ،وهي حتديد املناهج املناسبة للحصول
على ما يعينه على اجلمع والتوثيق.
جم ـ ــع وتوثي ـ ــق امل ــادة مي ــدان ـي ـ ـ ـ ًا ع ــن ط ــريــق الـ ـج ـمــع
والتوثي ــق املباش ــر مـ ــن املنطق ــة قي ــد البح ــث (.)12
حتدي ــد املش ــكل ه ــي املرحل ــة األولى للبح ــث العلمي،
الباح ــث امل ـ ّـدرب يف مج ــال الثقافة الش ــعبية بصورة
ع ــام ـ ــة والثق ــافـ ـ ــة امل ــاديـ ـ ــة بص ــورة خاصـ ـ ــة ال يب ــدأ
العم ـ ـ ــل امليـ ــدانـ ـ ـ ــي دون األخـ ـ ــذ بخط ـ ـ ـ ــوات املنه ـ ـ ــج
العلمـ ـ ــي للـ ــدراس ـ ـ ــة ،دون حتـ ــدي ـ ـ ــد مشكلـة البحث،
بدونهـ ـ ــا ي ــأخ ـ ـ ــذ اجلمـ ـ ــع صف ـ ـ ــة اجلامع ـ ـ ــن الهواة
ويك ـ ـ ــون اجلمـ ـ ــع غـ ـ ـ ــير دق ـ ـ ــيق ،غـ ــير مح ـ ـ ــدد وغ ـ ــير
منظ ــم .حتديد مش ــكلة البح ــث تتأت ــى إال للدارس
املدرب يف مج ـ ـ ــال نظري ـ ـ ــات الفولكـل ــور
األكـ ـ ـ ــادميي ّ
ولكـ ـ ــن ليـ ـ ــس ه ـ ـ ــذا مج ـ ـ ــاال للخـ ـ ـ ــوض يف تفاصيل
النظريات وإمنـ ــا أردت التنب ـ ــيه إلى أهمــية التدريب
الكام ـ ـ ــل يف املجـ ـ ــال النظ ــري ،نظري ــات الفولكل ــور
ت ــدرس ع ــادة عل ــى مدى فصل دراس ــي كام ــل وكذلك
مناه ــج اجلم ــع والتوثي ــق امليدان ــي.

مس ــألة أخ ــرى تتعل ــق بزم ــن إج ــراء العم ــل امليداني
وه ــي حقيق ــة أن هناك بعض احلرف متارس يف مواس ــم
مح ــددة م ــن الس ــنة فعل ــى الباح ــث معرف ــة اجل ــدول
الزمن ــي ل ــكل حرف ــة يريد دراس ــتها .فمث ًال بن ــاء املراكب
يف الس ــودان يتم يف فترة ما قبل فيضان النيل ألن عمل
احلرفي ــن يتوقف متام ًا يف موس ــم الفيض ــان واخلريف
إذ يعل ــو امل ــاء ويغط ــي الضفتني .علم ًا ب ــأن املراكب تبنى
دائمـ ـ ًا ق ــرب الني ــل لس ــهولة تدش ــينها عن ــد الف ــراغ م ــن
بنائه ــا .كذل ــك حرف ــة بن ــاء املن ــازل والزراع ــة واحلص ــاد
والرع ــي كله ــا له ــا مواس ــمها اخلاصة الت ــي يتعني على
الباح ــث معرفته ــا وجم ــع كل م ــا يتعل ــق باحلرف ــة قي ــد
البحث ومنطقتها وقاطنيها قبل بداية اجلمع امليداني
املباش ــر منها.

 .3حتليل مشكلة البحث امليداني كاآلتي:
وه ــي حتدي ــد املناه ــج املناس ــبة للحص ــول عل ــى م ــا
تنش ــده م ــن م ــادة وحتدي ــد امل ــكان والزم ــن.
اختي ـ ــار املنطقـ ـ ــة الت ـ ــي يت ـ ــم منها اجلم ـ ــع والتـ ـ ـ ــي
ترتب ــط مبش ــكلة البح ــث ،فمث ـ ًـا إذا أردت معرفة كيفية
تأثي ــر التحدي ــث عل ــى الصناع ــات واحل ــرف اليدوي ــة
املوروثة يجب اختيار املدن واحلواضر دون البوادي ،وإن
كان يف أيامنا هذه قد تداخلت وتش ــابهت مع انتش ــار ما
يس ــمى بالعوملة.
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الوق ــت أو الفت ــرة الت ــي يحتاجه ــا الباح ــث إلجن ــاز
مهمت ــه ،هن ــا الب ــد م ــن ذك ــر أن امل ــادة يف احلق ــل غي ــر
مح ــدودة ولك ــن على الباحث أن يق ــرر جمع مادته على
أس ــاس صلته ــا مبش ــكلة بحثه.
مناه ــج ووس ــائل التوثي ــق وه ــي مناه ــج ووس ــائل
ميتل ــك الباح ــث بعضهـ ــا وبعضـ ـ ــها يحت ـ ــاج ملخت ــص
لـم ـعــاونــته  -منــاه ــج الـمــالحظــة والــمش ــاركـة وتسجيل
املقابالت املباشرة الب ـ ـ ــد أن تتـوف ــر ل ــدى البــاح ــث لك ــن
التص ــويـ ــر ورسم االسكتشات ،إن كان ال يجيدها فعليه
االس ــتعانة مب ــن يتقنها.
نأتي للمرحلة الثالثة بعد حتديد املش ــكلة وحتليل
املش ــكلة وهي اجلمع والتوثيق امليداني املباش ــر .يف هذه
املرحل ــة يك ــون الباح ــث ق ــد وضع قائم ــة األس ــئلة التي
يجي ــب عليه ــا الرواة لكي ال يذهب دون موجهات لعمله
امليدان ــي .حتت ــاج ه ــذه القائم ــة الختي ــار مطابقته ــا ملا
نود معرفته ،إذ أن هذه القائمة خاضعة للتعديل حذف ًا
وإضاف ــة حس ــبما تقتض ــي الض ــرورة عند أو قب ــل إجراء
املقاب ــات ،فبع ــض األس ــئلة التي تضعها ق ــد تكون غير
مرتبط ــة باملوض ــوع عندما تب ــدأ بحث ــك يف املنطقة قد
يستجد ما ميلي عليك إضافة أو حذف بعض األسئلة
فمث ـ ًـا يف كل جتارب ــي املبك ــرة يف اجلم ــع امليدان ــي كن ــت
أض ــع أس ــئلة متعلق ــة بخط ــوات عم ــل احل ــريف ولكن ــي
حذفتها ألني وجدت أن املالحظة وتسجيل مالحظاتي
ال حتت ــاج لس ــؤال ث ــم أن احلرفي ــن ال يتحدث ــون إليك
أثن ــاء س ــاعات عمله ــم .فاحلرفي ــون اعت ــادوا على صنع
األش ــياء ولي ــس احلدي ــث عنه ــا فه ــم ليس ــوا رواة مث ــل
حمل ــة الت ــراث الش ــفاهي م ــن قص ــص ،ش ــعر أو أمث ــال
فه ــؤالء صنعهم ال ــكالم كما ذك ــرت آنف ًا.

حرفت ــه ولك ــن ومل ــرة ثاني ــة نح ــذر الباح ــث يف مج ــال
احل ــرف أ ّال يعت ــد مبعرفت ــه وأال يظه ــر أو يتباهى أمام
احل ــريف بأن ــه يع ــرف أكث ــر من ــه  -وهذا بالطب ــع ال ولن
يح ــدث  -إذا أح ــس احل ــريف بذل ــك تك ــون أن خس ــرت
عالقت ــك باحل ــريف كباح ــث إذا رمب ــا يس ــألك احل ــريف
نفس ــه :م ــاذ تريد إذا كنت تع ــرف أكثر مني عن حرفتي
ويج ــب هن ــا أال ننس ــى أن صاح ــب احلرف ــة دائمـ ـ ًا ه ــو
ش ــخصية قوي ــة إل ــى درج ــة تص ــل إل ــى تضخ ــم ال ــذات
عن ــده ،وأن ــه لي ــس هن ــاك من ه ــو أعلم من ــه يف مجاله،
علين ــا بالتال ــي أخ ــذ ه ــذا يف احلس ــبان لك ــي ال نفس ــد
مهم ــة اجلم ــع والتوثيق امليدان ــي .إن أهملت ذلك فما
عليك س ــوى أن تس ــتعد للعودة خاوي الوفاض  -وهذا
تك ــرار مل ــا س ــبق ذك ــره ألهميته.

يتعل ــق مب ــا س ــبق ذك ــره أن ــك إذا أردت دراس ــة حرفة
بعينه ــا يج ــب أن تعرف عنها ق ــراءة يف األدبيات وبحث ًا
يف األرش ــيف واملتح ــف لك ــي تتمكن م ــن حتديد وبدقة
كامل ــة م ــا تري ــد معرفت ــه .فاحل ــريف دائمـ ـ ًا يس ــتجيب
للباح ــث ال ــذي يع ــرف بعضـ ـ ًا عن حرفت ــه ولكن ويجب
أن نض ــع لك ــن حت ــت ه ــذه ع ــدة خط ــوط فاملعلوم ــات
الت ــي تعرفه ــا ع ــن حرف ــة ما يج ــب اس ــتخدامها بحذر
وحنك ــة .قلن ــا أن احل ــريف يحتف ــي بأن ــك تع ــرف ع ــن

األس ــئلة للحريف يجب أال تتعدى حدود س ــؤاله عن
كيف تعلم احلرفة ومتى ومن علمه ،هل ورثها عن آبائه
وأج ــداده أم أن ــه تعلم من كبار احلرفيني يف املنطقة .كما
يجـ ــب أن تشمــل األسئلة املــواد اخل ــام وكيفــية احلصــول
علـيه ـ ــا ،أدوات العمـ ـ ــل وكيفـ ـ ــية التصمـ ـ ــيم ،املعتقـ ــدات،
العادات واملمارسات.
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هنا نركز على نقطة هامة هي:

املعتق ــدات ،الع ــادات ،أغان ــي ،أش ــعار وروايات ش ــفاهية
له ــا عالقة باألش ــياء املوثق ــة ميداني ًا.

جتن ــب تس ــجيل احل ــوارات أثن ــاء ي ــوم العم ــل ،وإذا
أجريتها مس ــاء يجب أن تكون قصيرة ألن احلريف يبدأ
يوم ــه يف الصب ــاح الباك ــر وإل ــى املس ــاء وبالتال ــي يك ــون
متعبـ ـ ًا ،ل ــذا ال يج ــب أن ترب ــك نظام ــه ب ــل علين ــا نحن
كباحث ــن أن نتك ّي ــف م ــع نظ ــام حيات ــه اليوم ــي .وم ــن
األفض ــل إمت ــام احل ــوارات أي ــام العط ــات ،ي ــوم اجلمعة
عل ــى س ــبيل املث ــال أو إذا صادفت ــك عطل ــة أعي ــاد .كيف
تتكي ــف م ــع نظ ــام حيات ــه اليوم ــي؟ أثن ــاء ي ــوم العم ــل
نكتف ــي بالتصوير ورس ــم االسكتش ــات وتدوين خطوات
العم ــل وه ــذا ه ــو منه ــج املالحظ ــة ولك ــن ق ــد يكش ــف
الباح ــث بع ــض األبع ــاد إذا ش ــارك يف إجن ــاز عم ــل م ــا
مبعاون ــة احل ــريف وم ــن يعمل مع ــه ويتتلم ــذ على يديه
يف ه ــذه املرحل ــة املهم ــة ترك ــز عل ــى توثي ــق خط ــوات
العم ــل م ــن امل ــادة اخل ــام م ــرور ًا باخلط ــوات املتتابع ــة
وحت ــى احملصل ــة النهائي ــة للمنت ــج.

 .5معدات العمل والتوثيق امليداني:
ك ــدارس للثقاف ــة املادي ــة أن ــت ال جتم ــع املصنوع ــات
احلرفي ــة إال إذا كان ــت هن ــاك جه ــة مم ّول ــة تطل ــب ذل ــك
كم ــا ذك ــرت أع ــاه .يحت ــاج الباح ــث إل ــى توثي ــق وتوفي ــر
م ــادة ش ــخصية عن احلرفيني االس ــم  -العم ــر  -املكان -
كي ــف ومت ــى  -م ــن علم ــه  -التاريخ .أما ع ــن املصنوعات
احلرفي ــة فعل ــى الباح ــث إلجن ــاز عمل ــه امليدان ــي توفير
معلومات كاملة تشمل الصور الفوتوغرافية  -املقاسات
والرس ــوم ـ ـ ــات التـ ــوضيـ ـحــية .الــرســومات الت ــوضــيحية
مهمتها كش ــف مدى قدرة الباحث على فهم واس ــتيعاب
مادت ــه بتفاصيلها الدقيقة .ثاني ًا هن ــاك زوايا وأماكن ال
تصل إليها عدس ــة الكاميرا بالتالي تكملها بالرسومات
التوضيحية.
له ــذه املهم ــة يحت ــاج الباح ــث لكامي ــرا للتصوي ــر
الفوتوغ ــرايف أو كاميرت ــن وجهـ ـ ــازي تسـ ـجـ ـ ــيل صوت ــي
حتسـ ـب ـ ـ ًا للعطـ ـ ــل الـ ـ ــذي قــد يط ـ ــرأ للكــامـ ـ ــيرا أو جــهاز
التسجي ـ ــل علي ــك جترب ــة األجه ــزة قب ــل ب ــدء العم ــل
املـ ــيدان ــي لل ــتأكـ ــد مــن قـ ــوة صـ ــالحيت ــها س ــواء لـ ـجـ ـهـ ــاز
التسـ ـجـ ـ ـيــل أو التـ ـص ــويـ ــر بص ــوت ـ ــك سـ ـجـ ــل بعـ ــض م ـ ــا
حتف ــظ م ــن كالم الختي ــار ج ــودة التس ــجيل الصوت ــي.
أم ــا الكامي ــرا فتختبر بأخ ــذ لقطات قب ــل التحرك إلى
العم ــل امليدان ــي وطباعته ــا للتأك ــد م ــن ق ــدرة الكامي ــرا
عل ــى إنت ــاج ص ــور واضح ــة .ه ــذا م ــا كان يف الس ــابق .أما
اآلن فمعدات التس ــجيل والتصوي ــر تطورت من اليدوية
إل ــى الرقمي ــة وتع ــددت وس ــائل التوثي ــق الثاب ــت كان
أو املتح ــرك .إل ــى التس ــعينات م ــن الق ــرن املاض ــي كان
للكامي ــرا وجه ــاز التس ــجيل س ــطوتهما يف التوثي ــق أما
حاليـ ـ ًا وبع ــد الطفرة الهائل ــة يف مجال تقنية املعلومات
ميك ــن اس ــتخدام األدوات الرقمية للتوثي ــق .أكثر ما كنا
نطم ــع فيه يف زم ــن إعدادنا ألطروحات دراس ــاتنا العليا
ه ــو م ــا كان يع ــرف بالكاميرا الس ــينمائية حت ــى كاميرا
الفيدي ــو الت ــي عف ــا زمانها اآلن ل ــم تكن متوف ــرة .ولكن
بعد ذلك ويف بحوثنا الالحقة حققنا جودة يف التوثيق
الفوتوغرايف أو التس ــجيل الصوتي بفضل هذه األجهزة

هن ــا أنت ال تتعلم فقط وإمنا تكتس ــب ثقة واحترام
احل ــريف وفري ــق عمل ــه وتنج ــز مهم ــة توطي ــد عالقت ــك
بهم .عند التس ــجيل الصوتي يجب توثيق اس ــم الراوي
واملكان ،التاريخ واملادة التي يحويها التسجيل .الباحث
غي ــر مطال ــب بجم ــع األدوات املصنوعة م ــن املنطقة إال
إذا طلب ــت من ــه جهة مم ّولة مثل متح ــف أو غيره.
 .4توثيق األدوات كاآلتي:
اسم األداة أو اآللة.
تاريخ صنعها.
اسم احلريف الذي صنعها وأين.
من استخدمها وأين.
كيفية استخدامها.
وصف عام للمصنوعات احلرفية
أسماء األجزاء (إن كان يتركب من عدة أجزاء).
الزخارف والرموز.
مقاسات املصنوعات احلرفية.
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الــرقمـ ــية .كـ ــنا نحـم ــل مع ـ ـ ــدات ثقيلة وملسافات طويلة
أم ــا اآلن فالباح ــث ال يصيب ــه ه ــذا الع ــبء م ــن التع ــب
والنص ــب ال ــذي عانين ــاه يف الس ــابق .لك ــن هن ــاك أداة ال
غنـ ـ ــى عنه ــا يف الس ــابق أو اآلن أال وه ــي املقي ــاس ال ــذي
يوضع بجانب األدوات لتوضيح أبعادها القياس ــية وهي
مكع ــب من اخلش ــب مقس ــم إلى بوصات تطل ــى تعاقبي ًا
باللون ــن األس ــود واألبي ــض لتعط ــي ق ــراءة آني ــة ألبعاد
األدوات املص ــورة.

أدوات لش ــرح مهمت ــه الت ــي أت ــى م ــن أجلها .وكم ــا ذكرنا
ف ــإن احلرفي ــن ال يدل ــون بإفاداتهم بس ــهولة ألنهم كما
ذكرن ــا أنه ــم ليس ــوا مبتحدثني ورمبا تك ــون زيارتك هي
امل ــرة األول ــى الت ــي يس ــأل فيه ــا احل ــريف عن حرفت ــه لذا
يتع ــن علين ــا توطيد العالقة وش ــرح وتوضيح ما نريده
أو ًال وقب ــل أي خط ــوة نح ــو اجلم ــع والتوثي ــق .كثير من
احلرفي ــن ال يث ــق مبث ــل ه ــذه الزيارات ألنه ــم ويف كثير
م ــن التج ــارب منه ــا جتربت ــي اخلاص ــة معه ــم – ينظر
لهذه الزيارات بعني الريبة وال يتعاون مع الباحث على
افت ــراض أنه من مصلحة الضرائب .لذا علينا أن نكون
حذري ــن يف التعام ــل معهم خ ــال زياراتن ــا األولى لهم.

أدوات قي ــاس أخ ــرى ال غن ــى عنه ــا كم ــا يكت ــب واين
روبرتز:
«Since measurements are important data,
measuring devices appropriate to the task
must be taken into the field. For architectural
work a fify-foot steel tape and a six-foot rule
are most useful. for investigating a craft, a
six-foot rule may be adequate. with it one
can measuring a workshop or a tool equally
well, it is also useful to have a clearly marked
rule, preferably with alternating black and
white Solid rectangles marking the inches,
that can be placed beside a small item to
be photographed. In this way the size of the
item is clearly indicated without recourse to
separate notes»(13).

الختصار مهمة اجلامع والباحث يف مجال الثقافة
الش ــعبية املادية ،هي تتلخص يف مهمتني يتوجب على
الباحث إجنازها:
املهم ــة األولى تتعلق بتوثيق وتس ــجيل امل ــادة اخلاصة
باألدوات والتي يضطلع بصناعتها احلرفيون والتي
تتراوح بني توثيق نشاط كبير مثل العمارة الشعبية
وحرف ــة البن ــاء ومثيالته ــا مثل بن ــاء املراك ــب وجنارة
األث ــاث والفخ ــار مس ــتعين ًا عل ــى ذل ــك بالتصوي ــر
والرس ــومات التوضيحية وأخذ املقاس ــات.
املهم ــة الثانية هي تتبع خطوات العمليات االنتاجية
تس ــجي ًال وتوثيقـ ـ ًا وتوصيفـ ـ ًا بالص ــوت والص ــورة
والرس ــومات التوضيحي ــة وتس ــجيل املالحظ ــات
مث ــل خطوات عمل احل ــداد والنجار والبناء وصانع
الفخ ــار ،توثيقـ ـ ًا ل ــكل مراح ــل العم ــل ،واختص ــار ًا
نق ــول إن التوثي ــق ينحص ــر يف ثالث ــة أن ــواع:

قبل كل هذا البد للباحث من توفير وسيلة مواصالت
يعتم ــد عليه ــا للتنقل من منطق ــة إلى أخ ــرى .يف كثير
م ــن احل ــاالت  -مث ـ ًـا عندن ــا يف الس ــودان ميكن للباحث
االعتم ــاد عل ــى أه ــل املنطق ــة ملس ــاعدته يف الوس ــيلة
املناس ــبة للمواص ــات التي قد تتراوح م ــن تزويده بعربة
أو داب ــة م ــن ال ــدواب املتوف ــرة يف املنطق ــة .أدوات أخ ــرى
ضرورية وهي ورق لرسم اإليضاحات وأقالم ولوح للرسم
(.)Drawing Board

 .1القياسات.
 .2الصور الفوتوغرافية.
 .3الرس ــومات التوضيحية يكملها التس ــجيل الصوتي
إلفادات ال ــرواة واملخبرين.
كل ه ــذه األن ــواع م ــن التوثيق تكم ــل بعضها إلجناز
دراس ــة ناجح ــة يف مجال الثقاف ــة املادية.

دارس الثقاف ــة املادي ــة يف احلق ــل ال يب ــدأ أو اليدلف
إل ــى بداي ــة اجلم ــع ف ــور وصول ــه إل ــى املنطق ــة .تك ــون
البداي ــة بزي ــارة أولى وثانية ورمب ــا ثالثة للحرفيني دون

خط ــوات أخرى مهم ــة للحصول على م ــادة حقلية
مكتمل ــة وه ــي القي ــام بتفري ــغ الش ــرايط وحتويله ــا
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من ــه ميك ــن حتريكه ــا ومقارنته ــا م ــع م ــا كتب م ــن قبل
م ــن التقاري ــر االثتوغرافي ــة ،اآلثاري ــة والتاريخية.

م ــن صيغته ــا الصوتي ــة إل ــى الكتابي ــة أثن ــاء وج ــودك
يف املنطق ــة وه ــذا ميك ــن إجن ــازه لي ـ ًـا .تفري ــغ امل ــادة
وحتويله ــا م ــن الصوت إل ــى احلرف متك ــن الباحث من
م ــلء الفراغ ــات يف إف ــادات ال ــرواه نتيج ــة لنس ــيانهم أو
نس ــيانه ه ــو .ه ــذا مهم ج ــد ًا ألن ــك إذا لم تنج ــزه أثناء
وج ــودك يف املنطق ــة ،فالع ــودة م ــرة أخ ــرى م ــن أج ــل
إكم ــال نق ــص املعلومات يكون صعب ًا ج ــد ًا يصل أحيان ًا
إل ــى درج ــة االس ــتحالة .وهن ــا الب ــد م ــن التذكي ــر أن
العم ــل امليدان ــي يكلف ما ًال وجه ــد ًا وزمن ًا .لذا يجب أن
تس ــتثمر كل س ــانحة للحصول على م ــادة مكتملة دون
حاج ــة إلع ــادة الرحل ــة..

أم ـ ــا إذا ت ــوفـ ــر عـ ــدة رواة يف الـمن ـطـ ـقــة ال ــواحـ ــدة ،يف
ه ــذه احلال ــة جت ــرى مقاب ــات معه ــم جميع ًا ث ــم تقارن
إفاداته ــم للخ ــروج باملعلوم ــة املوث ــوق به ــا وأيضـ ـ ًا يتب ــع
ذل ــك مقارنتها مع األدبيات الس ــابقة املذك ــورة أعاله .يف
راو واحد أو عدة رواة جند معلومة
كل مرة سواء كان من ٍ
جدي ــدة مؤكدة أو مخالفة .العمل امليداني يحتاج منك
لصب ــر وزم ــن طويل كما أن ــه عالي التكلف ــة املالية.
مت ــى نس ــتوثق ونتأك ــد م ــن نهاي ــة عملن ــا امليدان ــي
وأنن ــا أجنزن ــا املهم ــة كامل ــة .نتأك ــد م ــن ذل ــك عندم ــا
تب ــدأ املعلومات ال ــواردة يف التكرار .عندها يكون عملك
امليدان ــي انته ــى لتب ــدأ مرحل ــة التصني ــف والتحلي ــل
واملقارن ــة واختبار األس ــئلة على ض ــوء ما حصلت عليه
م ــن معلوم ــات .وه ــذه يف ب ــاب مناه ــج البح ــث العلم ــي
أدخ ــل وله ــا قواعده ــا وموجهاته ــا املنفصل ــة متام ًا عن
مرحل ــة العم ــل امليدان ــي ،ولي ــس ه ــذا مق ــام التفصي ــل
فيه ــا .ونك ــون بهذا ق ــد أنهين ــا عملن ــا امليداني.

نقط ــة أخ ــرى غاي ــة يف األهمي ــة وهي كيفي ــة التأكد
م ــن صح ــة اإلف ــادات التي يدلي به ــا ال ــرواه .إذا كنت يف
منطق ــة يوج ــد به ــا ح ــريف واح ــد وه ــو ال ــراوي يف نفس
الوق ــت ،ميك ــن ضب ــط إفاداته بإج ــراء احل ــوار معه عدة
م ــرات ولك ــن عل ــى فت ــرات متباع ــدة ،إذ أن ــه وم ــن خ ــال
التجرب ــة وض ــح أن ال ــراوي ق ــد ينس ــى م ــا قال ــه ويدل ــي
بإف ــادة أو رواي ــة مختلف ــة .بعد احلصول عل ــى الروايات
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الهاللية

من السيرة إلى املسرح

عبد الرحمن الشافعي
كاتب من مصر

مسرحيا
الدخول إلى عالم السيرة
ً

واجتهادا للوقوف
وتنقيبا ومعايش ًة
ً
هذه التجربة حصاد عشر سنوات من السعي وراء السيرة الشعبية ورواتها ،بح ًثا ً
على ظاهرة األداء الشعبي احلي وعناصره وقدرته على البقاء مهما تعرض من مزاحمة حداثة الصورة وتقنياتها.

عل ــى م ــدى عش ــر س ــنوات م ــن ع ــام  1984حت ــى  1994تعامل ــت خالله ــا م ــع ش ــعراء الس ــيرة ورواته ــا واملداحني
الش ــعبيني وفنان ــي امل ــوال واملؤدي ــن التقليدي ــن مرو ًرا بش ــمندي القناوي م ــن األقصر ،هذا الفنان ال ــذي كان يصر
أيضا وكانت تنش ــد الس ــيرة على
دائم ــا أن ُيطل ــق علي ــه صف ــة الش ــاعر ،و َفري ــدة م ــازن َم َّداح ــة غجرية م ــن األقصر ً
ً
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ال ــدف ،ومحم ــد صب ــرة ومحجوب صب ــره (مداحان من
القليوبي ــة) ،وعل ــي الوهي ــدي منش ــد م ــن الدقهلي ــة،
وخضرة محمد خضر من القليوبية ،وفاطمة س ــرحان
ً
وصول
م ــن الغربي ــة ،وعزت وش ــوقي القن ــاوي من قن ــا،
لتجرب ــة جمع ــت فيه ــا اثنني وخمس ــن فنا ًن ــا تقليد ًيا
م ــن مختل ــف مناط ــق اجلمهوري ــة ش ــعراء ومداح ــن
ورواة وفنان ــي م ــوال وموس ــيقيني ش ــعبيني يف ع ــرض
ش ــاركت ب ــه على هامش مؤمتر الس ــيرة الش ــعبية الذي
عقد بجامعة القاهرة ومركز حضارات البحر املتوسط
بباري ــس يف الفت ــرة م ــن  7 : 2يناي ــر  ،1985وال ــذي ُق ــدم
على مس ــرح السامر لثالث ليال متواصلة ،جمع حوله
العدي ــد م ــن الباحث ــن والدارس ــن والعاش ــقني للف ــن
الش ــعبي ،خرجت من هذه العروض بثالث جتارب هي:

به ــا الفلس ــطينيون أثن ــاء ترحاله ــم الدائ ــم يف رحل ــة
الش ــتات والنض ــال ،وتنتش ــر م ــن اليم ــن جنو ًب ــا إل ــى
تون ــس عل ــى األرض العربية غر ًبا حتاكي هذا االنكس ــار
البغي ــض يف البني ــة العربي ــة املعاص ــرة ،وعل ــى الوج ــه
اآلخ ــر فإنها الصبر والس ــلوى ،فم ــازال رواتها حتى اآلن
ي ــروون ح ــروب الفريق ــن (قبائل بني هالل م ــع الزناتي
خليف ــة)( ،فرس ــان زنات ــي وي ــا هالي ــل) ،فن ــرى كي ــف أن
اخلي ــال الش ــعبي ق ــد ب ــرع يف وص ــف املع ــارك وخياله ــا
وبس ــالتها ،وهن ــاك م ــن يأخ ــذ الس ــيرة الهاللي ــة م ــن
ب ــاب متع ــة الق ــص واإلبح ــار يف عال ــم اخلي ــال والش ــوق
إل ــى البط ــوالت الش ــعبية الت ــي يتحم ــس له ــا والتباس
ش ــخصياتها وتقمصه ــا وتقليده ــا يف أدائه ــا وأزيائه ــا
وس ــلوكها وهيأته ــا ،وأخ ــذ مواق ــف م ــن أحداثه ــا.

األول ــى س ــنة  1985حتت عن ــوان :تنويعات على فنون
األداء لشعراء الس ــيرة (جامعة القاهرة).

 . 1.1املعاجلـــة املســـرحية للكاتـــب يســـري
اجلنـــدي:

الثانية س ــنة  1986-1985مس ــرحية الس ــيرة الهاللية
للكات ــب يس ــري اجلن ــدي (وكال ــة الغ ــوري  -مس ــرح
السامر).

إنها ملهمة صعبة أن يتعرض كاتب مس ــرحي لس ــيرة
مثل الس ــيرة الهاللية مبا تضمه من أحداث وشخوص
ب ــكل زح ــام أحداثها وتن ــوع يف األماك ــن والزمن يف حيز
الـ ـقـ ــال ـ ــب املس ــرح ــي بحـ ـ ــدوده املعــروف ــة ،ل ــذا فق ــد أراد
الكات ــب يس ــري اجلن ــدي أن يتع ــرض للس ــيرة بكام ــل
خطوطها وأحداثها وش ــخصياتها الرئيسة ليصل إلى
رؤيت ــه الت ــي رأى أن ــه ال ميك ــن أن تنجل ــي إال بتناول كل
مراح ــل ه ــذه الس ــيرة كامل ــة ،ذلك أنه كان يرى الس ــيرة
انعكاس ــا لواقعنا املعاصر بكل تناقضاته وشعاراته .لذا
ً
ح ــاول أن يص ــوغ الس ــيرة يف قال ــب مس ــرحي يعتمد على
لعب ــة األقنع ــة وال ــرواة احملدثني والتش ــخيص داخل أطر
متنوعة األمكنة واألزمنة يف مضمون يدور محور ًيا حول
التناقضات القبلية وما سوف تؤدي إليه هذه التناقضات
ـتعيدا تقدمي الس ــيرة منذ مول ــد (أبي زي ــد الهاللي)
مس ـ ً
ـاء باملذبحة اجلماعية بع ــد غ ــزوات أرض تونس وما
انته ـ ً
آل ــت إليه من هالك اجلميع وحصاد الهش ــيم.

الثالثة س ــنة  1991دار األوبرا املصرية (ش ــاعر الس ــيرة
منفردا).
الهاللية
ً
ً
خالف ــا لتجرب ــة رابع ــة قدم ــت فيه ــا ليل ــة بن ــي ه ــال
للمؤل ــف يس ــري اجلن ــدي للمس ــرح احلدي ــث ع ــام
 ،1994وافتت ــح به ــا ملتقى املس ــرح العربي باملس ــرح
القوم ــي يف الع ــام نفس ــه.
وسأقتصر فيما هو آت على جتربة السيرة املسرحية
عام  86 - 85التي حازت على جائزة الدولة التشجيعية
يف اإلخراج املسرحي عام .1986
دراميا:
 .1الولوج إلى عالم مسرح السيرة
ً

نح ــن بص ــدد التعام ــل درام ًيا مع س ــيرة ش ــعبية ظل
ينش ــدها رواة محترف ــون س ــنوات طويلة ،اس ــتطاعت أن
تس ــتولي عل ــى وج ــدان اجلماع ــة ،وظل ــت مخزو ًن ــا ح ًيا
داخ ــل الذاك ــرة اجلماعية تس ــتعيدها الش ــعوب العربية
كلم ــا م ــرت بهم محن ــة أو انكس ــار ،فقد ازدهرت الس ــيرة
الهاللي ــة يف مص ــر أي ــام انه ــزام الث ــورة العربي ــة ،وتغن ــى

وباعتبار أن املس ــرح لغة تكثيف وتعبير ،فقد خلص
ً
وصول إلى
يس ــري اجلندي العديد من أحدث الس ــيرة
اله ــدف امل ــراد حتقيقه ،بلغته الش ــاعرية اخلاصة التي
جمع ــت ب ــن الفصح ــى والعامي ــة ،والش ــعر والنث ــر يف
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الدخ ــول إل ــى عال ــم جدي ــد زاخ ــر يش ــيده املخ ــرج
مستعينًا بفنون العرض املسرحي وأدواته ،كي يخلق
منها حياة كاملة خاصة ،ال تقل عن حياتنا ا ُملعاشة،
ب ــل تتف ــوق عليه ــا بالتكثي ــف وعم ــق الدالل ــة ،و ُبعد
املعن ــى ،يكثف عا ًملا ً
كامل يف س ــويعات قليلة ،يقدمه
معا.
يف ع ــرض واح ــد يحم ــل املتع ــة والفك ــر ً

نس ــيج متجانس من مس ــرحية رائدة يف مجال املس ــرح
الش ــعبي العرب ــي ،فج ــاءت رؤيته على النح ــو التالي:
الفصل األول:
املقدم ــة (دي ــوان اجلحي ــم) ال ــذي ابتع ــث في ــه املؤلف
كاف ــة ش ــخصيات العرض.
ديوان الغراب – أمنيات خضرة وميالد أبو زيد.

ثانيـــا :انطـ ً
ـالقـ ـ ــا م ـ ــن هـ ـ ــذا الـف ـه ـ ــم ج ـ ــاء تن ــاولـ ـ ــي
ً
لـ ـ ـ ـ ــدراما الس ـ ـ ـيـرة اله ــاللـ ــية ح ـ ــيث كـ ـ ــان أم ـ ــام ـ ــي
طـ ــريـ ـقـ ـ ــان للعـ ــرض:

دي ــوان القح ــط – م ــا ج ــرى لنج ــد من جف ــاف عيون
املي ــاه وم ــا أصابه ــا من قح ــط وجوع.
ديوان الريادة – رحلة أبو زيد ومرعي ويونس ويحيى
للبحث عن أرض خضراء.

 .1التوس ــل بتقنيات املس ــرح الغربي وأدواته التي شاعت
وتوف ــرت أدواته ــا ،ويلج ــأ إليه الكثير م ــن املخرجني
باعتب ــاره قال ًبا جاهزًا ومضمونًا وبخاصة أن النص
املس ــرحي املؤل ــف ال ــذي نح ــن بص ــدد التعام ــل معه
متسع اإلطار ،ومتعدد األحداث والشخوص وكثيف
حتما إلى ه ــذا االجتاه.
األح ــداث مما س ــيقودنا ً

الفصل الثاني:
ديوان التغريبة  -احلرب واالجتاه ناحية الغرب.
ديوان الفتح  -فتح تونس.
دي ــوان القت ــل املتقاب ــل  -م ــا وصل ــت إلي ــه م ــن نتيجه
لقت ــل للجميع.

 .2اختيار العرض الش ــعبي ب ــكل تقنيات عناصره التي
س ــيأتي ذكرها بعد.

النهاية.

واخترت الطريق الثاني الذي يعبر عن روح الش ــعب
املص ــري ،ل ــذا اجته ــت إل ــى البح ــث والتجري ــب يف فنون
العرض الشعبي الذي يستند إلى مكونات أساسية هي:
فضاء العرض ،جس ــد املؤدي ،االمتداد الزمني ،اإليقاع،
أساسيا
التداخل بني املؤدين واجلمهور الذي يلعب دو ًرا
ً
يف ش ــكل العرض ويعطي للمتلقي خصوصيته.

 . 2 .1التجربـــة املســـرحية (درامـــا الســـيرة
الهالليـــة):
 . 1 .2 .1الرؤية اإلخراجية :منهجان للعرض:
كان ــت محاول ــة دخ ــول الس ــيرة عال ــم املس ــرح ش ــاقة
ب ــكل املقايي ــس ،فقد كانت تتطل ــب الوعي بكل تفاصيل
وعناصر العرض الشعبي ،وذلك ألسباب متعددة ،منها:

ً
ثالثا :إن للس ــيرةالـه ــالل ــية لـ ـغ ـت ـهــا وص ــورت ـ ـهــا ال ـف ـن ـي ــة
وموس ــيقاها اخلاص ــة به ــا ،وطرائ ــق أدائه ــا ،وش ــكل
ع ــرض ـ ـهـا وت ـش ـخ ـي ـص ــها ،األمــر ال ــذي ي ـخ ـت ـل ــف كـ ــل
االخت ــاف ع ــن األش ــكال الفنية للمالح ــم الغربية.

ً
مخرج ــا
أول :يج ــب أن أط ــرح هن ــا رؤيت ــي ،بوصف ــي
ً
للس ــيرة الهاللي ــة ،مبفهوم ــي اخل ــاص ع ــن اإلخراج
املس ــرحي ،ال ــذي أراه عملي ــة إبداعي ــة ال تق ــل ع ــن
جديدا
التألي ــف ،فاإلخ ــراج إعادة خلق للنص خلقً ا
ً
ولي ــس نق ــل كلمات النص م ــن أس ــطر مخطوطة أو
مطبوع ــة إل ــى ألس ــن املؤدي ــن داخ ــل مس ــاحة زمني ــة
ومكاني ــة مح ــددة ،وإمنا ه ــو عمل إبداع ــي بالضرورة
معتمدا عل ــى فكر املخرج
يبح ــث عم ــا وراء الكلمات
ً
وتفس ــيره ،الذي مت على أساسها اختيار هذا النص،
ُمعي ـ ًـدا طرح ــه م ــن جدي ــد ك ــي يصب ــح الن ــص ت ــكأة

ول ــذا ف ــإن التعامل مع هذه الس ــيرة إخراج ًيا  -بعد
التعام ــل معه ــا تأليفً ــا يف نص يس ــري اجلن ــدي  -جاء
متجاوزًا احتماالت اجتاهي اخلاص للمدرسة الغربية
ومعتمدا على محورين أساس ــيني هما:
بش ــكل واضح،
ً
 .1الرج ــوع بالعمل إل ــى أصله املوروث املروي من خالل
عدد من رواة الس ــيرة (ش ــعراء الرباب) وخلق عالقة
غير تعس ــفية بني النص املكتوب والنص الشفاهي.
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مع ــا يف إط ــار زمان ــي
 .5امل ــزج ب ــن املاض ــي واحلاض ــر ً
ومكان ــي واح ــد.

 .2اخل ــروج بالع ــرض م ــن دائ ــرة اخلش ــبة املس ــرحية
التقليدي ــة التي حتاصر املخرج يف مفردات العرض
الغربي ،إلى لقاء ش ــاعر الربابة بجمهوره ،لتحقيق
لق ــاء فن ــي يت ــم ب ــن الع ــرض واجلمه ــور يف ش ــكل
حلق ــة يحي ــط بها املش ــاهدون.
ـيحا بني طرفني أساس ــيني
وهك ــذا تركن ــا املجال فس ـ ً
يتنافس ــان يف تقدمي العرض« :املمثل»« ،ش ــاعر الربابة»،
فوق خلفية معمارية تراثية من لون العرض هي وكالة
الغوري فنشأ جسم العمل بالغ البساطة ،ال يتنافر مع
إط ــاره املعم ــاري ،ب ــل احت ــد معه بفض ــل مف ــردات مادية
بس ــيطة ،م ــن مالب ــس وديك ــور وأث ــاث وأدوات مس ــرحية،
ولم يكن هناك تأثير مستقل ألي من عناصر العرض،
بعيدا عن أي
بل تضافرت جميعها يف هدوء وانس ــجامً ،
محاول ــة لإلبه ــار أو اإلحل ــاح ،إمن ــا يف خدم ــة املضم ــون
ال ــذي تقودن ــا إلي ــه الس ــيرة ح ــول طبيع ــة الش ــخصية
العربي ــة والواق ــع العربي يف صراعات ــه ومتزقاته املدمرة
دوما حلمن ــا العربي.
الت ــي حتاصر ً
لقد اعتمد عرضنا هذا على املنهج التالي:
 .1التخلص من اخلش ــبة التقليدية للمس ــرح والنزول
ب ــالعـ ـ ــرض إلـ ـ ــى قلـ ـ ــب ص ــال ــة وكــال ــة الغ ـ ـ ــوري إلــى
وس ــط اجلمهور.
 .2كسر اخلط التقليدي للمسرح الغربي باللجوء إلى
التخلص من األقنعة ،ليحل محلها فن التشخيص
حيث لم يعرف املسرح العربي استخدام األقنعة ،بل
كانت الكلمة والتشخيص هما عماد املسرح العربي.
 .3اس ــتخدام املوروث الش ــعبي احلي من خالل ش ــعراء
الس ــيرة الش ــعبية ليقترن النص الش ــفاهي والنص
املؤل ــف يف تناغم.
 .4التأكي ــد على قدرة الش ــاعر الش ــعبي تفجير ذاكرته
وإع ــادة طرح النــص الـمروي م ــن خــالل معتقدات ــه
وتن ـ ــوع أدائــه والسي ــطرة عــلى األدوات املخ ــتارة م ــن
السيرة لصالح فك ـ ــرة ن ـ ــص ال ـمــؤل ــف حـ ــني يبـ ــعث
ال ــراوي أبطالها ع ــبر الصياغــة الشعــبية من جوف
املاضي وليجس ــدهم الع ـ ــرض أم ــامنـ ـ ــا يف ال ــزمـ ـ ـ ــن
احلاض ـ ـ ــر ،لنحــاك ـم ـهــم مســرح ـ ًي ـ ــا داخ ــل ال ــوج ــود
احلقيـ ــقي ال ــذي نعيشه.

 .6التأكي ــد عل ــى فن التش ــخيص لش ــاعر الس ــيرة حيث
يقوم باحلكي عن شخصية ما ،ثم يقوم يف اللحظة
التالية بتجسيدها والتحدث بلسانها دون أن يرتدي
قناع ــا أو يغير من مالبس ــه أو مكان ــه ليدخل أحيانًا
ً
يف ح ــوار مع بعض ش ــخصيات الع ــرض من املمثلني.
 .7هناك مستويان للرواة ،رواة محدثون ورواة شعبيون
كل يتح ــدث بلس ــان زمن ــه تأكي ـ ًـدا عل ــى العالقة بني
املاضي واحلاضر يف مباراة س ــاخنة س ــاخرة.
ه ــذه العناصر كلها اندمج ــت يف بوتقة واحدة وكيان
وموقف واحد ،والعرض يف مجمله عرض خش ــن يندرج
حتت مسمى املسرح الشعبي ،فن املواجهة ال فن الرشوة،
أيضا كي نعيد إلى األذهان أمجاد مس ــرح
إنه ــا محاول ــة ً
الكلم ــة التي ه ــي أهم مرتك ــزات تأصيل املس ــرح العربي
وخصوصيته.
 . 2 .2 .1عناصر العرض:
كان الب ــد م ــن الرج ــوع إل ــى م ــن الس ــيرة بداي ــة م ــن
الكت ــب الت ــي حتم ــل اس ــمها عناوي ــن كثي ــرة ومختلف ــة،
والت ــي حملته ــا الكتب الصفراء ملطبع ــة صبيح باألزهر
والـجـمـهـ ــوريـ ـ ــة بـكلـ ــوت بـ ــك وبــاع ـ ــة الـكـتـب الـقـدي ـمــة،
والدراس ــات النقدي ــة والتاريخي ــة واألدبي ــة للس ــيرة ،ث ــم
االتكاء على ش ــعراء الس ــيرة األحياء منهم ،ونصوصهم
املس ــجلة عل ــى ش ــرائط كاس ــيت ،للوق ــوف عل ــى أح ــداث
الس ــيرة وتنوعات األداء وقدرات الش ــعراء الش ــعبيني ،ثم
االختيار الدقيق ألجزاء من النصوص الش ــفاهية التي
تتناس ــب م ــع النص املؤل ــف الذي نحن بص ــدد التعامل
مع ــه ،خللق نس ــيج م ــن النصني يتم اس ــتكماله ب ــاألداء
التمثيل ــي والغنائ ــي واملوس ــيقي واحلرك ــي واإلطاري ــن
التش ــكيلي واملعماري والذي سيتشكل من حلبة يتحلق
حوله ــا اجلمه ــور لتدور أح ــداث الع ــرض وبذلك تتكون
عناص ــر الع ــرض من:
 .1عرض فني شعبي بكل أدواته مكون من نصني:
نـ ـ ــص امل ـ ــؤل ــف ي ـس ـ ــري ال ـج ـ ـنــدي ب ــرؤي ـتــه وقـ ــراءتـ ــه
الـ ـج ــدي ــدة للس ــيرة.
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ألماك ــن كان ــت تس ــتخدم حمل ــات التجار أيام الس ــلطان
الغ ــوري تعلوه ــا ثالث ــة أدوار تس ــتخدم إلقام ــة ه ــؤالء
التج ــار الوافدي ــن م ــن كاف ــة األنح ــاء ،حي ــث يقيم ــون
بالقرب من جتارتهم ،كانت س ــاحة لسوق عربية شهدت
أياما مجيدة واحتفاالت وليالي عربية مزدهرة .تعرض
ً
م ــن عب ــق ه ــذا امل ــكان س ــيرة بن ــي ه ــال لع ــرض ش ــعبي
عربي ،ويش ــارك املتلق ــن يف صنع تلك الليلة .من أجل
ه ــذا كان منه ــج الع ــرض ه ــو اإلطار املفتوح باس ــتخدام
ارتفاع النافورة بش ــكلها املثمن (دون أن نطمس معاملها
األثرية) فقط س ــيتم تغطيتها لتصبح منصة للعرض
متام ــا تتوس ــط صحن امل ــكان الذي هو س ــاحتنا
عاري ــة ً
املكاني ــة للع ــرض  -يخرج منها طريق ــان أحدهما ميني
واآلخ ــر يس ــار تس ــتخدم ب ــن احل ــن واآلخ ــر يف دخ ــول
وخ ــروج ش ــخوص الع ــرض من وس ــط اجلمه ــور ،يغطي
من ــذ بدايته ،مجموعة من الدكك اخلش ــبية حول هذه
املنصة من اجلانبني يجلس عليها الش ــعراء الشعبيون
وأيض ــا جمه ــور احلاضري ــن ،الذي
وش ــخوص الع ــرضً ،
يتـح ـل ـق ــها مــن ك ــافــة االت ـجــاه ــات ،ويخـت ــرق املمث ـلــون
جلوس ــا وحت ــاو ًرا
وخروج ــا ب ــل
احلض ــور أحيا ًن ــا دخ ــو ًال
ً
ً
ً
محيطا
أحيانًا أخ ــرى ،وه ـك ــذا ست ـصـبح صالة احلضور
يلت ــف ح ــول املنص ــة لتتوحد منطق ــة األح ــداث واألداء
مبنطق ــة التلق ــي ،إنن ــا هنا نس ــعى إلى إلغاء التقس ــيم
املتع ــارف عليه يف املس ــرح التقليدي.

ن ــص ش ــفاهي مخت ــار بدق ــة من الس ــيرة الش ــفاهية
للش ــاعر ع ــزت القناوي.
 .2إطار ش ــعبي ش ــكل بكل أدواته (مكان  -ديكور  -أزياء
 اكسسورات  -مالبس). .3أداء ش ــعبي مم ــزوج ب ــن الق ــص والتجس ــيد غن ــاء
ومتثي ـ ًـا.
 .4جمهور مشارك متفاعل يتحلق العرض دون انعزال.
 .5ممثلني قادرين على أداء.
ولـذلـك تشكــلـت عنــاصــــر العـــرض املسرحي
مـــــن اآلتـــي:
ن ــص مس ــرحي مؤل ــف للكاتب يس ــري اجلندي (س ــبق
احلدي ــث عنه).
نص شفاهي عن السيرة الهاللية (راوي السيرة).
مكان العرض.
املمثلني.
املوسيقيني.
السينوغرافيا (ديكور  -مالبس  -اكسسورات وخالفه).
األداء التمثيلي.
األداء الغنائي.

وعل ــى هذه املنصة العاري ــة التي يتحلقها اجلمهور
م ــن كاف ــة اجلوان ــب جت ــري أح ــداث املس ــرحية يف لق ــاء
حميم بني العرض ومتلقيه ،تس ــتخدم شرفات الوكالة
وأعمدته ــا وطرقاته ــا حيث متثل املس ــتويات العليا من
ش ــرفات املش ــربيات والبواكي ،مستويات السلطة  -على
اليمني األعلى تكون جلس ــة «الس ــلطان حسن» سلطان
بن ــي ه ــال ،بدكك خش ــبية وإط ــار من اخليش وس ــروج
اخلي ــل وس ــيوف ودروع ويف املقاب ــل األيس ــر األعلى تقام
جلس ــة «الزناتي خليفة» حامي أرض تونس يتوس ــطها
كرس ــي حدي ــدي الم ــع ب ــراق تتقاط ــع أمام ــه حربت ــان
حادات ــان س ــامقتان وس ــيفان عربيان مبال ــغ فيهما حد
مبالغ ــة الس ــيرة يف وص ــف جس ــارة الزنات ــي خليفة ،بل
موقعا
اس ــتخدمت الش ــرفة العلي ــا من اجلهة اليس ــرى
ً
مرتفع ــا «للزناتي خليفة».
ً

احلركة  -اإليقاع (رسم الصورة على املسرح).
 .2محاور العمل( :مكان العرض)
 . 1 .1 .2اإلطار املادي املعماري والتشكيلي
وكالة الغوري:
هي واحدة من املعالم الرئيس ــية يف الطراز املعماري
املمـ ـل ـ ــوكي الع ـت ـيــق بـح ــي األزه ـ ـ ــر الش ــريـ ــف ،أنش ــأهـ ــا
الس ــلطان الغوري يف القرن التاسع الهجري ،تتوسطها
مس ــاحة مس ــتطيلة ه ــي صح ــن الوكال ــة ،يترب ــع يف
منتصفها نافورة إسالمية مثمنة األركان يبلغ ارتفاعها
حوال ــي  40س ــم ،وح ــول هذا املس ــتطيل تقف مجموعة
من األعمدة اإلس ــامية الشامخة حتمل مجموعة من
املش ــربيات والبواكي أس ــفلها عدد من األبواب الصغيرة
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املنظر املسرحي بعد التنفيذ بوكالة الغوري

ً
فاصل
وس ــتظل تلك األمكنة بعلوها الش ــامخ ح ـ ًـدا
ب ــن الس ــلطة والش ــعب ول ــن ين ــزال إل ــى س ــاحة املعرك ــة
«السلطـ ـ ــان حسـ ــن وال ــزن ــات ــي خل ــيف ـ ــة» إال لل ــدفاع عــن
نفسيهما وعن مصاحلهما الشخصية وليس دفاعا عن
قضية الشعب ،وبذلك ستظل حركتنا تتكون من هذين
العنصرين :الس ــلطة والش ــعب منفصالن طوال القسم
األول ،أما القس ــم الثاني حني تصير مصلحة الس ــلطة
مه ــددة يلج ــأ الس ــلطان إل ــى الن ــزول وس ــط اجلماهي ــر
س ــع ًيا إلى حماي ــة مصاحله.

قب ــل أن يب ــدأ الش ــاعر بالص ــاة عل ــى النب ــي ليعلن بدء
الع ــرض ،مج ــرد أن يق ــوم أح ــد املمثل ــن بلب ــس عمامة
األم ـ ـ ــير وه ـ ـ ــي معلق ــة علـ ـ ــى احلراب وأم ــام اجل ـ ـمـ ـ ــهور
س ــيعطينا إيح ــاء أن ــه ق ــد حتول إل ــى أمير ،ويق ــوم أحد
املمثل ــن بحرك ــة متثي ــل س ــير جم ــل أو حص ــان أثن ــاء
رحل ــة خض ــرة الش ــريفة بطفله ــا ال ــذي لم يلق ــب بأبي
زي ـ ــد بع ــد ،وتت ــم متابعته معه ــا بحركة الس ــير ،وينقلنا
م ــن قبائ ــل جن ــد إل ــى قبائ ــل الزح ــان برغ ــم أنن ــا ل ــم
ننتقـ ـ ــل م ــن ع ـل ــى منـص ــة الـ ـع ـ ــرض ...وهـ ـك ــذا تـ ـح ــدد
أماك ــن أح ــداث مس ــرحيتنا م ــن خ ــال ممثلين ــا بقطع
الديك ــور واإلكسس ــوارات املتحرك ــة يف أيديه ــم ..حت ــى
عندم ــا ننتق ــل إلى مملكة الزنات ــي خليفة ،وهي مملكة
ب ــرع اخلي ــال الش ــعبي يف تصويره ــا فوصفه ــا باململك ــة
احلديدي ــة وبأس ــوارها العالية وبوابتها الش ــامخة عند
ذل ــك تك ــون كتله الدروع يف أيدي مجموعة من احلراس
ذات دالالت عل ــى متاس ــك وقوة اململك ــة دون اللجوء إلى
أي مبالغ ــة يف الديك ــور  -لق ــد أقمن ــا س ــو ًرا م ــن ال ــدروع
البراق ــة الت ــي يحمله ــا املمثل ــون بط ــول جس ــم املمث ــل
وتفري ــغ فتح ــة أعل ــى ال ــدروع يط ــل من ــه رأس كل فارس
يحم ــل ال ــدرع عن ــد ذل ــك تب ــدو مملك ــة الزنات ــي بق ــوة

تظ ــل أمامن ــا مش ــكلة تع ــدد أمكن ــة أح ــداث الس ــيرة
وه ــي كثي ــرة ومتش ــعبة ول ــم يك ــن أمامن ــا ونح ــن نلع ــب
عل ــى س ــاحة ع ــرض عارية س ــوى اللجوء إلى اس ــتخدام
مف ـ ــردات اإلكسس ـ ــوارات وق ـطــع ال ــدي ـكـ ـ ــور املتح ــرك ـ ـ ــة:
مجموع ــة م ــن ال ــدروع العس ــكرية واحل ــراب والس ــيوف
والطبول ،ومناذج ألقنعة اخليل صنعت جميعها بشكل
عربي تنس ــجم مع إطار الوكالة وس ــتكون تلك املفردات
البسيطة أدوات مهم ــة يف التعبــير ع ــن النق ــالت املكـ ـ ــانية
يس ــتخدمها املمثل ــون ب ــن حني وآخر وكلما ل ــزم األمر.
هـ ــي موج ــودة ومعلقة عل ــى احل ــراب مـ ـن ــذ ال ــوه ـ ـلــة
األول ــى وأمـ ــام املش ــاه ـ ــد تس ـ ـلـ ــط ع ـلـ ــى اإلضـ ــاءة ح ـ ــتى
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الس ــلطان حس ــن :ناعم كالطاووس  -مخادع  -يهرب
من املس ــؤولية  -السيطرة خارج إرادته.

متسكها مملكة يصعب اختراقها ويف احلركة املسرحية
يتح ــرك الزنات ــي خليف ــة تتبع ــه مجموع ــة ال ــدروع من
األم ــام واخلل ــف يف حرك ــة متتالية متابع ــة حلركته من
خالل حراسه وعندما يقتل دياب الزناتي تنهار اململكة
فتتف ــكك ال ــدروع ويس ــقط ش ــكل اململك ــة الت ــي كان ــت
حلم ــا ح ــاول الزناتي جهد طاقته احلفاظ عليها ..ويف
املقاب ــل ف ــإن لس ــعف النخيل األس ــود احملت ــرق يف أيدي
بن ــي ه ــالل داللــة القح ــط واجل ــدب ،ك ـم ــا أن ال ـحـ ــراب
الطويل ــة احل ــادة والس ــيوف القاطعة املبال ــغ فيها التي
تتناس ــب مع مبالغة الس ــيرة من ناحية وتأكيد فروسية
الف ــوارس م ــن ناحي ــة والعالق ــة بينهم ــا وب ــن املعم ــار
األث ــري الضخ ــم لوكال ــة الغ ــوري من جهة أخ ــرى تؤكد
وجوده ــا ورمزيته ــا داخ ــل ه ــذا اإلطار الش ــاهق املعمار.

اجلازي ــة :قوي ــة  -جب ــارة  -جميل ــة  -عايقة ،صريحة،
مواجه ــة  -شرس ــة يف كثير م ــن األحيان.
الزنات ــي خليف ــة :ف ــارس  -ق ــوي  -ش ــجاع  -حري ــص
عل ــى مملكته ويعش ــقها ويدافع عنه ــا حتى النهاية
 مس ــيطر عل ــى مقالي ــد األم ــور -ول ــوال اخليان ــةالت ــي غ ــدرت ب ــه من أق ــرب الناس إلي ــه  -غير مؤمن
بالس ــحر والنب ــوءة وض ــرب الرمل.
العالم :مراوغ  -مداهن  -خبيث  -خائن  -طماع.
سعدى :جميلة  -فارسة  -تلبس زي الرجال  -تغلبها
أنوثتها على شجاعتها فتلجأ للخيانة.

إن لبعض هذه الديكورات البس ــيطة واإلكسس ــوارات
مهم ــا يف حتقيق التج ــاور والتداخل بني
املتحرك ــة دو ًرا ً
األمكنة واألزمنة داخـ ـ ــل الع ـ ــرض ،هك ـ ــذا شك ـلـ ــت ه ــذه
املف ــردات إط ــار الع ــرض املس ــرحي لسـ ــيرة بنـ ــي ه ـ ــالل.
وهكذا مت االتفاق مع املهندس حس ــن العزبي مهندس
الديك ــور عل ــى احلف ــاظ عل ــى اإلط ــار املعم ــاري للوكالة
واستخـ ــدام ـ ــه دون االعت ــداء علـ ـ ــيه وتشك ــيل وحــدات ــنا
التش ــكيلية م ــن ديك ــور واكسس ــوار وأزياء م ــن روح املكان
ووحدات ــه التش ــكيلية واملعماري ــة ،وق ــد حق ــق العزب ــي
م ــا نرج ــوه مضيفً ــا إلي ــه من إبداع ــه وتخيله وتش ــكيله
وملساته الفنية ما اتفق مع روح العرض الشعبية ،األمر
ال ــذي جع ــل العزب ــي يش ــركني مع ــه يف معظ ــم أعمال ــه
مع ــا متالزم ــن يف رحل ــة الوصول
املس ــرحية وأصبحن ــا ً
إلى ش ــكل مس ــرح عرب ــي الهوية.

مرع ــي :حال ــم  -جمي ــل  -ه ــادئ  -متش ــائم  -يغل ــب
علي ــه احل ــزن والكآب ــة.
القاض ــي بدي ــر :مداه ــم  -ك ــذاب  -طم ــاع  -م ــراوغ -
طف ــس  -يغل ــب علي ــه س ــمة الفكاه ــة والتهري ــج.
رواة محدثون  -شعراء شعبيون.
مجاميع  -عامة  -حرس  -رواة  -موسيقيون.
إنتاجيـــة العـــرض عـــام  1985فرقة الســـامر –
وكـــالـــة الـغـــوري:
دعوت أعضاء فرقة السامر املسرحية لتنفيذ خطة
ه ــذا الع ــرض للب ــدء يف العملي ــة اإلنتاجي ــة ل ــه  -كانت
فرقة الس ــامر معنية بتقدمي االس ــتلهامات الش ــعبية -
درامي ــة كان ــت أم احتفالي ــة يف عروض مس ــرحية  -كنت
املس ــؤول األول ع ــن الفرقة ع ــام  .1971ولقد كانت رحلة
الكات ــب يس ــري اجلن ــدي معي مهمة ،فلقد ب ــدأت فرقة
الس ــامر بتق ــدمي مس ــرحية علي الزيبق للكاتب نفس ــه
يف بداية مشواها يف  ،1972وأجزم أنها هي التي قدمتنا
سو ًيا للحياة املسرحية الرسمية واجلماهيرية بوصفه
مخرجا ،فلقد كان نصيبها من النجاح
كات َبا وبوصفي
ً
واف ـ ًـرا ،تلته ــا للمؤل ــف نفس ــه أربع ــة أعمال أخ ــرى ومن
أيض ــا هي :ح ــكاوي الزمان ،عاش ــق املداحني،
إخراج ــي ً
سلطان زمانه.

 . 2 .1 .2املمثلون:
الشخصيات الرئيسة يف العرض:
أب ــو زي ــد :ش ــخصية قوي ــة حازم ــة أداؤه ب ــن االلت ــزام
والث ــورة متعقل يف كثير م ــن املواقف ،حكيم يف غير
موض ــع  -ش ــجاع  -فارس  -مس ــالم.
دي ــاب :ق ــوي  -جب ــار  -ش ــرس  -قاب ــض عل ــى الواقع -
مواج ــه  -صري ــح  -ف ــظ  -مس ــيطر  -طماع.
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ومخرجا ،وأعضاء
ل ــذا لقد ائتلفنا العمل معا كات ًب ــا
ً
فرق ــة ،وش ــكلنا مجموع ــة البح ــث والتجري ــب يف عال ــم
املوروث الشعبي ومتيز أسلوبنا ومنهجنا يف هذا الطريق.

عوض اهلل عبد اجلليل) ،وناقش ــت معهم ما قرأته حول
الس ــيرة بداي ــة م ــن الكت ــب الصف ــراء ع ــن س ــيرة الع ــرب
احلجازي ــة يف رحل ــة العرب وح ــرب الزناتي خليفة ..إلى
دراس ــات :د .عب ــد احلميد يون ــس ،وفهمي عبد اللطيف،
وش ــوقي عب ــد احلكي ــم ،وعبد الرحم ــن األبن ــودي ،وعبد
أساس ــا على ضرورة
الرحم ــن أي ــوب ،حيث إنني اعتمدت ً
أن يفه ــم املمث ــل طبيع ــة الع ــرض ورؤي ــة التن ــاول له ــذه
الس ــيرة ،ث ــم دارت مناقش ــات طويل ــة ح ــول ن ــص يس ــري
اجلن ــدي وم ــدى اتفاق ــه واختالف ــه م ــع ن ــص الس ــيرة
الق ــدمي وم ــا يحمل ــه م ــن رؤي ــة عصرية لهم ــوم املنطقة
العربي ــة احلاض ــرة واألم ــل يف حل ــم يتحق ــق ،وكذل ــك
دراس ــة التناقض ــات القبلي ــة الت ــي حمله ــا الن ــص من ــذ
بدايت ــه لينته ــي بحل ــم كاذب يف أم ــل عربي ،كذا ناقش ــنا
ض ــرورات الرب ــط ب ــن الن ــص التراث ــي األصلي للس ــيرة
وأيض ــا طبيع ــة م ــكان الع ــرض .كل ذل ــك
ورؤي ــة املؤل ــف ً
ق ــد اس ــتلزم من ــا وقتً ا ليس بالقليل ولكن ــه كان ضرور ًيا،
مهم ــا حت ــى يق ــف أي
أساس ــا ً
فالدراس ــة والفه ــم كان ــت ً
ممث ــل حتى ل ــو كان دوره ثانو ًيا داخل هذا العرض ،على
وع ــي كامل مبنه ــج التناول ،فلم نته ــاون ولم نفرط ولم
نت ــرك أي ثغ ــرة مبوضوعنا إال وعاجلناه ــا قدر إمكاننا.

دع ــوت أعض ــاء الس ــامر وانض ــم إليها م ــن الضيوف
كل م ــن الفنانني:
إبراهي ــم عب ــد ال ــرازق  -غس ــان مطر  -عزيزة راش ــد
 ف ــاروق عيط ــة  -مصطف ــى الق ــط  -س ــهير صب ــري -ميرف ــت م ــراد  -نيرم ــن كم ــال  -أحم ــد عق ــل  -س ــعيد
نص ــر وانض ــم إليهم م ــن أعضاء فرقة الس ــامر :محمد
عب ــد ال ــرازق  -محم ــد احلدي ــدي  -كم ــال مدبول ــي
 جم ــال قاس ــم  -مج ــدي صبح ــي  -هش ــام عب ــد اهلل -زي ــزي املق ــدم  ..وآخ ــرون.
أم ــا التجرب ــة الثاني ــة الت ــي قدم ــت عل ــى املس ــرح
احلدي ــث فق ــد كان ــت بطول ــة الفنان ــن :حم ــدي غي ــث
 خلي ــل مرس ــي  -عزي ــزة راش ــد  -ف ــؤاد أحم ــد  -س ــميروحي ــد  -ملي ــاء األمي ــر  -رم ــزي غيث  -رح ــاب الغراوي -
صالح حفني  -أحمد الشافعي  -فؤاد عطية  -مجدي
محج ــوب  -صافين ــاز  -أحم ــد خلي ــل.
ب ــدأت بروف ــات الق ــراءة األول ــى والتفس ــير مل ــا نح ــن
مقدمون عليه .لقد اس ــتلزم ذلك ثالثة أش ــهر يف ش ــرح
السيرة األصلية ،وهالني أن كافة العاملني معي يف هذا
الع ــرض ل ــم يكون ــوا على دراي ــة ً
أصل بالس ــيرة الهاللية
فق ــط ه ــم ق ــد س ــمعوا أحيا ًن ــا ع ــن س ــيرة أب ــي زي ــد!!!
واس ــتلزم األم ــر الرج ــوع إل ــى املص ــدر األصل ــي للس ــيرة
وص ـ ً
معا ليالي
ـول للمنت ــج املراد الوص ــول إليه ،وقضينا ً
ط ــوال يف س ــماع تس ــجيالت الس ــيرة وحتليله ــا وتن ــاول
ـعيا إل ــى حتقي ــق أكب ــر قدر
مدلوالته ــا وف ــك رموزه ــا ،س ـ ً
من معايش ــة املوروث الش ــعبي نفس ــه من خالل مبدعيه
وروات ــه ،وكذل ــك م ــن خ ــال الق ــراءات الكثيرة س ــواء من
النص ــوص القدمي ــة أو الدراس ــات ث ــم محاول ــة الوق ــوف
بكل هذا  -من أو مع  -النص الذي نحن بصدد اإلقدام
على التعامل معه ،بدأنا س ــماع الش ــاعرين التقليديني:
ش ــوقي وعزت القناوي ،وعرضت عليهم مجموعة كبيرة
من تسجيالت الشعراء (جابر أبو حسني  -سيد الضوي
 -الن ــادي عثم ــان  -ش ــمندي متقال  -محم ــد اليمني -

 .3 .1 .2املمثلون (األداء احلركي)
قلن ــا إنن ــا س ــنتعامل م ــع خش ــبة مس ــرحية عاري ــة
متام ــا ،وه ــي وكال ــة الغ ــوري ،وق ــد وضعن ــا نص ــب أعينن ــا
ً
اس ــتخدام هذا اإلطار ق ـ ــدر استطاعتنا ،وخل ـ ــق الت ـ ــاؤم
بـيـ ــنه  -بـطـ ــرقاته وشرفاته وبواكيه ومشربياته وأعمدته
علم ــا ب ــأن التعام ــل م ــع كل ه ــذه
 ومتطلب ــات الع ــرضً ،املف ــردات املعماري ــة احلية يس ــتلزم الوعي به ــا وتقديرها
ً
ثانيا ،حيث إنها من املمكن
أول ،واحلرص يف استخدامها ً
أن تطغ ــى عل ــى الع ــرض كل ــه أو أن نق ــوم نح ــن مبحاول ــة
التعدي عليها ومسخها بديكورات مصنوعة وساذجة ،لذا
فضلنا التعامل عل ـ ــى األثـ ـ ــر ويف ذهننا هذان االعتباران،
واس ــتأذنا روح املكان يف اللعب والتش ــخيص على ساحته،
ويف اس ــتخدام بع ــض مكوناته بحيث نصل مبس ــرحيتنا
ـزءا من ــه ولي ــس العك ــس ،وعل ــى اس ــتيحاء تركنا
تل ــك ج ـ ً
الع ــرض يف س ــاحة الصح ــن مكف ـ ً
ـول للجميع.
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ه ــي حكاي ــة البط ــل أب ــي زي ــد الهالل ــي س ــامة ..بق ــدر
م ــا كان ــت س ــيرة بني هالل ،تل ــك القبيل ــة العربية التي
تعك ــس بدوره ــا ح ــال األم ــة الراهن!

( .2 .2إطار معماري):
منص ــة صغي ــرة ه ــي أص ـ ًـا ناف ــورة مثمن ــة التكوي ــن
ترتف ــع  40س ــم  -حوله ــا م ــكان محتواه داخ ــل الصحن
للمش ــاهدين  -أعم ــدة الوكال ــة حتتض ــن اجلمي ــع
بسموقها وبهائها  -لسنا هنا يف مكان تقليدي  -الرؤية
محفوف ــة باملخاط ــر  -قد يبتلعن ــا هذا اإلطار ببس ــاطة
مع ــا ،حت ــى ال نصط ــدم
ش ــكله وثرائ ــه إن ل ــم نتوح ــد ً
بخصوصيت ــه أو نستس ــلم له ــا.

ويف إطـــار هـــذه املفاهيـــم راعينـــا التأكيـــد علـــى
العالقـــات التاليـــة:

 .1العالقة بني املمثل والنص املسرحي والنص التراثي
والتن ــاول اإلخراج ــي ،أي دخ ـ ً
ـول مباش ـ ًـرا يف ثناي ــا
الصياغ ــة اجلدي ــدة للع ــرض الذي نح ــن بصدده.

أساس ــا على ممثلي
م ــن هن ــا كان البد من االعتماد ً
الس ــيرة ورواته ــا حي ــث أصبحت وكال ــة الغ ــوري معما ًرا
يتعل ــق مباش ــرة بعرضنا وهكذا أخذ املمثلون س ــماتهم
ب ــن النص وب ــن العمارة.

 .2العالقة بني املمثل واإلطار العام ملكان العرض «وكالة
الغ ــوري» أي كيفي ــة التعام ــل م ــع منص ــة الع ــرض.
ش ــرفات الوكالة ،البواكي ،األعمدة ،املداخل ،وكيفية
اس ــتخدام املمثل ــن كاف ــة ه ــذه املفردات ك ــي يتخلق
التآل ــف بني جس ــم املمثل وه ــذا اإلطار.

أيض ــا ج ــاء االهتم ــام كام ـ ًـا بحرك ــة املمث ــل وأدائ ــه
ً
وعالقت ــه م ــع باقي مف ــردات الع ــرض ،بامل ــكان ،بأحداث
املسرحية ،مبواقف السيرة ،وبعالقته باملشاهدين ،وكانت
ه ــذه ه ــي نقط ــة البداية م ــع املمثلني.

 .3العالق ــة ب ــن املمثل واجلمه ــور حيث املنصة واحللبة
الت ــي يلت ــف حوله ــا احلاض ــرون فيكمل ــون الع ــرض
ً
مشاركا يف السيرة تلق ًيا واستجابة،
جزءا
باعتبارهم ً
فعل ــى املمث ــل أن ينتبه بوعي وعناية إل ــى أن العرض
يت ــم وس ــط جماهير ال يجب جتاهله ــا أو االنفصال
عنه ــا ب ــل يجب مراع ــاة ذلك يف حركته على املس ــرح
ً
وإخراجا.
متثيل
ً

وبع ــد أن متكن ــا م ــن خل ــق عالقة بني الن ــص املؤلف
لزام ــا علين ــا أن نحك ــم
والن ــص الش ــفاهي امل ــوروث كان ً
القبض ــة على الع ــرض ،فهذا إطار مفت ــوح يجتمع فيه
املمثل ــون باملتفرج ــن دون حواج ــز أو س ــتائر ،دخ ـ ً
ـول
ً
وجلوسا بينهم يف أحيان كثيرة ،ومن
ومتثل..
وخروجا
ً
ً
هنا جاء التركيز على احلركة اجلماعية للمثلني حتى
تل ــك احلرك ــة الفردي ــة لبع ــض الش ــخصيات البطولية
يف الس ــيرة ،فق ــد اعتم ــدت احلرك ــة يف منتصف منصة
الع ــرض لتحت ــوي هي املكان ب ــكل جوانبه مخاط ًبا إياه
بجمه ــوره احلاض ــر يف كل اجت ــاه ،وكن ــا نلج ــأ يف كثي ــر
م ــن األحيان ألن يس ــتخدم املمثل قطعة من إكسس ــوار
الع ــرض مث ــل «س ــيف أو حرب ــة أو طبل ــة» يف تش ــكيل
جمال ــي لتأكي ــد وج ــوده وحضوره.

 .4عالق ــة املمثل ــن بأدواره ــم وأدوار املمثل ــن اآلخري ــن
وال ــرواة الش ــعبيني ،أحيا ًن ــا يكمل الش ــاعر الش ــعبي
م ــا ب ــدأه املمث ــل أو العك ــس ،حي ــث يتس ــلم املمث ــل
املوقف من النص الش ــعبي للس ــيرة فكالهما يكمل
دور اآلخ ــر ليندفع العم ــل لألمام ...وكالهما يعرف
متى يبدأ ومتى ينتهي وأين يتداخل كل منهما مع
ً
فمثل بعض املش ــاهد من «النص املس ــرحي»
اآلخر،
الرواة احملدثون :فلتبدأ التغريبة ولنر من س ــيقتل
من؟« .النص الش ــفاهي» الش ــاعر الش ــعبي :يتس ــلم
م ــن ال ــرواة احملدث ــن ه ــو اآلخ ــر «أب ــو زي ــد مل ــا راح
يجي ــب الفدية نزل عل ــى جند جاب الهاليل زحالن
ودري ــد وزغاب ــه وهاليل واجته بهم ناحية الغرب إلى
قاع تون ــس» ثم يب ــدأ الغناء.

كان التعام ــل م ــع املمثلني تعام ـ ًـا جمع ًيا ،فلم يتم
التركي ــز عل ــى بط ــل ف ــرد ،ول ــم تك ــن هن ــاك ش ــخصية
محوري ــة ي ــدور حوله ــا الع ــرض ،فنح ــن إزاء مجموع ــة
جميع ــا مح ــور العم ــل كل ــه ،وه ــي
الع ــرض ككل ،فه ــي
ً
جميعا لب املش ــكلة بأس ــرها ،لهذا لم تكن مس ــرحيتنا
ً
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إن الش ــاعر الش ــعبي يكم ــل احل ــدث ب ــأداء متثيل ــي
أيض ــا ب ــل يفس ــر معن ــى التغريب ــة ،عل ــى س ــبيل املث ــال،
ً
موضح ــا أنها
ال ــذي ج ــاء عل ــى لس ــان ال ــرواة احملدثني
ً
االجت ــاه ناحي ــة الغ ــرب إلى تون ــس ،بينما يؤك ــد النص
املس ــرحي أن ــه يف ه ــذه «التغريبة» س ــوف جت ــري أحداث
جس ــام ...فم ــن س ــوف يقت ــل من؟

اي
َم ِفيش َح ْد ِغيري ِي ِش ْد َ
الع َز ِ ْ
ِو َب ْع ِدي ِي ُخ ْش أرض ُتونس
وهكذا جند أن الشاعر الشعبي يعمق الصراع ويؤكد
احل ــدث ال ــوارد يف الن ــص املؤل ــف ،إن الس ــيرة الش ــعبية
تؤك ــد ثق ــة الزنات ــي يف نفس ــه ب ــل توضح مدى جس ــارته،
ودخ ــول املعركة معه ليس ــت باألمر الس ــهل واملأمون ،لذا
يجب االس ــتعداد له حس ــب ما جاء على لس ــان أبي زيد
الهالل ــي يف الن ــص املس ــرحي« :لي ــس الزنات ــي ككل م ــن
قابل ــت من امللوك والطغاة ،فبداخله ش ــياطني اجلحيم
وبجوف ــه س ــبعة أرواح تتوال ــد ..ل ــن يك ــون انت ــزاع تل ــك
اجلن ــة له ـ ًـوا أو ً
عبثا».

ليصبح املشهد هكذا:
ال ـ ـ ـ ــرواة الـمح ـ ــدث ــون :فلــتبدأ التغـ ــري ـ ــبة ول ــنر مـ ــن
سيقـتل من؟
الش ــاعر الش ــعبي :أب ــو زيد مل ــا راح يجي ــب الفدية نزل
عل ــى جن ــد الهاللي ــل زح ــان ودريد وزعاب ــة وهاليل
واجت ــه به ــم ناحي ــة الغ ــرب إل ــى ق ــاع تون ــس (يكمل
غن ــاء م ــن النص الش ــعبي).
الن ــص املس ــرحي :من مش ــهد يش ــير فيه أب ــو زيد إلى
ناحي ــة تون ــس ...هاكم مث ــال آخر:
املمثلون :تلك هي اجلنة ..ممكلة الزناتي
مملكة الزناتي خليفة ..تونس اخلضراء
النص الشفاهي :الشاعر الشعبي:
اي
أنا الزناتي ِشديد َ
الع َز ِ ْ

وهن ــا نرى مدى تواف ــق وتطابق االختيار من النص
الش ــفاهي لتأكي ــد م ــا ج ــاء بالن ــص املس ــرحي ..وهكذا
ن ــرى أن ل ــكل دوره س ــواء يف الس ــيرة الش ــعبية أو الن ــص
ـتخداما
املس ــرحي ،وكي ــف يت ــم اس ــتخدام كل منه ــا اس ـ
ً
ـوضيح ــا أو
درام ًيـ ـ ــا إلـ ـ ــى جـ ــوار اآلخ ــر استكمـ ـ ـ ـ ًـال أو تـ ـ ـ
ً
ـفسيرا ،هــذا باإلضافة إلى ما أضفناه للنص الغنائي
تـ
ً
املأث ــور م ــن ش ــعبية ذات أهمي ــة كبي ــرة ،م ــن حي ــث إنه ــا
أع ــادت املوض ــوع إل ــى أصحاب ــه ثاني ــة ولك ــن يف صيغته
اجلدي ــدة ،فقر ُب ــت ب ــه إلى وج ــدان اجلماهي ــر وحققت
معه ــا عنص ــر الفرجة املس ــرحية.

وحامي َب ْر تونس
َ
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توج ــد بطبيعته ــا حتت القص ــر ،فتؤكد احلرك ــة دوره يف
التجس ــس م ــن ناحي ــة حي ــث أن ــه وج ــه اخليان ــه األولى
يف الس ــيرة ،وم ــن ناحي ــة أخ ــرى ح ــن ينظ ــر بعين ــه إلى
الش ــاعر الش ــعبي منتظ ـ ًـرا حتقي ــق نب ــوءة الرم ــل الت ــي
تنب ــأت كله ــا بغدر الزنات ــي على يد دياب« :النه ــاردة اللي
علي ــه الرم ــل ج ــال جاي أغ ــدرك ي ــا زناتي».

 .3 .2اإليقاع العام للعرض:
إن العالق ــة ب ــن املمث ــل واحلركة املس ــرحية فرضتها
طبيع ــة امل ــكان واحللب ــة وم ــا اتخذته ــا م ــن ش ــكل دائري
ف ــرض علين ــا ض ــرورة اتخ ــاذ احلرك ــة نص ــف الدائري ــة
صيغ ــة للتعام ــل مع جمه ــور احللبة تل ــك احلركة التي
موضوعي ــا سلس ــلة الصراع ــات الت ــي يزخ ــر به ــا
تؤك ــد
ً
العرض منذ بدايته مبا ال يتفق واخلطوط املس ــتقيمة
فكله ــا إم ــا حركات متقاطع ــة أو مواجه ــة :املمثل يواجه
اآلخر ويلتحم معه فوق منصة العرض يف املواقف التي
تتطلب ذلك أو يتقاطع معه ،وكلها حركات حية نابضة
مش ــتعلة ت ــدور يف فل ــك الص ــراع القائم واحملتدم س ــواء
بني قبائل بني هالل بتناقضاتها القبلية أو بينهم وبني
خليفة الزناتي ،حتى تلك التي تطلبه بطئًا يف احلركة
كمشهد القحط واجلفاف وما أصاب الناس من ضعف
وه ــزال ق ــد ب ــدت وكأنه ــا تغل ــي م ــن الداخ ــل تبح ــث عن
أم ــل يف اخلالص ،كم ــا أن التعامل مع احللبة قد فرض
اس ــتمرارية احلرك ــة ودورانه ــا ،وحي ــث إن ارتف ــاع املنص ــة
أيض ــا اس ــتخدام أرضي ــة
ل ــم ي ــزد ع ــن  40س ــم ،فق ــد مت ً
الصالة وأعمدة الوكالة وطرقاتها ومداخلها من وسيط
اجلمه ــور ،فال ــرواة احملدث ــون يق ــف كل منه ــم يف اجتاه:
أحده ــم يف اليم ــن واآلخ ــر يف اليس ــار والثال ــث وس ــط
املسرح ،وكل منهم يخاطب جهة حضوره ،ثم ليخاطبوا
بعضه ــم البع ــض أو ليدخلوا يف مح ــاورات عن األحداث
م ــع منصة الع ــرض ثم يقوم ــون باس ــتبدال أماكنهم يف
حرك ــة ديناميكي ــة دفعته ــا أح ــداث الع ــرض ومبررات ــه
دون افتع ــال ،كم ــا كان اس ــتخدام املمثل ــن للعدي ــد م ــن
اإلكسس ــورات وقط ــع الديك ــور املتحرك ــة م ــن العناص ــر
الفعال ــة الت ــي س ــاعدت يف تش ــكيل النق ــات املكاني ــة
والزماني ــة ألح ــداث الع ــرض عل ــى حتقي ــق التج ــاور
والتداخ ــل ب ــن األزمن ــة واألمكنة .وعالق ــة املمثلني معا
كالزنات ــي والهالليل ،والزناتي والع ــام والزناتي والعالم
والنب ــوءة ،فكل ممث ــل قد اتخذ مكانه الصحيح يف إطار
العرض ،فالزناتي يقف أعلى ش ــرفة املكان (أي القصر)
والش ــاعر الش ــعبي اتخ ــذ مكان ــه يف منتص ــف املنص ــة،
والع ــام بينهم ــا منزو ًي ــا مترق ًب ــا خل ــف األعم ــدة الت ــي

العالق ــة بني املمثلني ..واالنتق ــال يف الزمان واملكان
املس ــرحي ح ــن يلج ــأ املمثلون إل ــى التق ــاط العمامات
املعلق ــة عل ــى أس ــنة احل ــراب واملوج ــودة ضم ــن عناص ــر
الديك ــور ،والت ــي يضعونه ــا عندم ــا يتطل ــب األم ــر أن
يشخصوا األمراء يف موقف ما ،وكذا استخدام السيوف
املهول ــة عند س ــرد فروس ــية الزناتي خليف ــة ،أو دياب بن
غ ــامن ،أو أبوزي ــد الهالل ــي ،وعندم ــا تك ــون هن ــاك حاجة
لالنتق ــال م ــن م ــكان إلى مكان يتم ذل ــك يف ذات املنصة
املس ــرحية دون تغيي ــر حي ــث كان يلج ــأ الش ــعراء حلمل
أقنعة اجلمال واخليول ممثلني حركة الرحيل والس ــير
 ه ــم وق ــوف مصاحبني ما يحكيه القص الش ــعبي عنخ ــروج خض ــرة الش ــريفة بولده ــا م ــن قبائل بن ــي هالل
إل ــى قبيل ــة بن ــي زح ــان ،ويكف ــي االتف ــاق ضمي ًن ــا هنا،
وأيض ــا م ــع الش ــاعر الش ــعبي
م ــع جماهي ــر املش ــاهدين ً
عل ــى إمت ــام اخل ــروج والوص ــول بالتش ــخيص والرواي ــة،
فعن ــد ما تق ــص الفنانة الش ــعبية رحلة اخل ــروج ،فإنها
تتقمص ش ــخصية خضره الش ــريفة فتنش ــد:
ياند ِم ِّنك َر َح ْلنا
َْ
ِت ْبكي َم َد ِام ْع ِع ُيوني
يت َن َف ِد ْت ُر َو ْح َنا
َي ِار ْ
ِّعوني
َو َل ِب ِش ْيعني طَ ل ُ

ِ(ب ِش ْيعني :بفضيحتي)

هنا يكمل الشاعر الشعبي احلدث:
اله ِج ْن
ِت ْرحل الشريفة َعلى ِ
والد ْمع َنازل
ِف ا ِملسير ِّ
الع ْقل َح ْي ِج ْن
ِب ِت ْب ُ
كوا َ
َغادروا البالد وامل َ َنازل
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احلديدي ــة ،والدرع هنا مصقول والمع يحمله املمثلون
بوصفه ــم ح ــراس اململك ــة يف التص ــاق ت ــام ببعضه ــم
البع ــض ،دلي ــل ق ــوة ومتاس ــك ممكل ــة س ــوف يك ــون
اقتحامه ــا ب ــا ش ــك صع ــب املنال.

إذن م ــع أداء الش ــعراء الش ــعبيني ،تت ــم حرك ــة الرواة
احملدث ــن لتمثل حركة املس ــير حاملني أقنعة اجلمالي
واخليل ،فيعبر عن قول الشاعر الشعبي (غادروا البالد
واملن ــازل) لنجد أنفس ــنا بني قبيلة أخ ــرى وزمان ومكان
جديدي ــن ،هك ــذا بكل بس ــاطة وب ــكل اإليح ــاء والتعبير
احلرك ــي ،فق ــد قمن ــا بتكوي ــن لوح ــة جدي ــدة بفض ــل
التفاع ــل ب ــن احلرك ــة احلي ــة جلس ــم املمث ــل ،وحرك ــة
اإلض ــاءة واس ــتخدام األدوات يف ظ ــل الس ــرد الش ــعبي
له ــذا احل ــدث املتح ــرك ب ــكل دالالت ــه ورم ــوزه وهك ــذا
مت العدي ــد م ــن اس ــتخدامات قط ــع الديك ــور املتحرك ــة
ً
حفاظ ــا عل ــى
يف ح ــل مش ــكلة تع ــدد األمكن ــة واألزمن ــة
ش ــكل الع ــرض املفت ــوح دون إف ــراط يخل باإلط ــار العام
ق ــد يذه ــب باملتفرج بعي ـ ًـدا عن صلب األح ــداث أو يقلل
ويجح ــف م ــن قيم ــة الرواية الش ــعبية خياله ــا اجلامح
وصوره ــا الش ــعرية بالغ ــة الدق ــة والتعبير.

النقل ــة املكاني ــة يف رحل ــة الري ــادة متع ــددة األوطان
الت ــي قام به ــا أبو زيد مع مرعي ويحيى ويونس فعبروا
مس ــالك عدي ــدة إل ــى أن وصل ــوا إل ــى مملك ــة الزنات ــي
خليفة بأرض تونس اخلضراء ،فقد اس ــتخدما كرس ـ ًـيا
للعرض مزينًا ومبالغً ا فيه يحمله ثالثة رواة ويضعونه
مرة يف منتصف املس ــرح ومرة يس ــار املس ــرح ومرة أخرى
ميني املس ــرح ويقومون بالتش ــخيص عليه ممثلني دور
املل ــوك الرعي ــة يف كل بق ــاع األرض م ــع نق ــات غنائي ــة
يقوم بها الش ــاعر الش ــعبي ً
قائل بعد كل مش ــهد:

ل ــذا تلتص ــق تلك الكتل البش ــرية بعضه ــا بالبعض
يف التح ــام يحي ــط بكرس ــي الزنات ــي ،وعندم ــا يظه ــر
ناظرا إلى
الزنات ــي على املس ــرح م ــا ًرا خلف هذه ال ــدروع
ً
ً
متحدث ــا ع ــن مملكته التي ش ــيدها من
حلب ــة الع ــرض
صخ ــر وحدي ــد ال يل ــن ،وأن م ــن يج ــرؤ عل ــى االقت ــراب
مؤكدا
منه ــا س ــوف يحول ــه الزنات ــي إلى مس ــخ من ن ــار،
ً
ذل ــك باحلرك ــة فه ــو عندم ــا يتح ــرك وخلف ــه أس ــوار
اململك ــة كأنها حتتضن ــه وحتتويه ،ولقد اس ــتخدم تلك
ال ــدروع يف إيج ــاد وس ــيلة حت ــل مش ــكلة حتق ــق امل ــكان
داخ ــل وخ ــارج تون ــس ،فح ــن تق ــف ال ــدروع احملمول ــة
عل ــى ص ــدور الرج ــال بأعل ــى املس ــرح فه ــم ميثلون س ــور
أيضا يف
تون ــس هذا الس ــور البش ــري س ــوف نس ــتخدمه ً
النق ــات املكانية ،فعندما يقف احلراس من خلف هذه
الدروع ووجوههم ملنصة العرض أمام املش ــاهدين إيذانًا
أنن ــا س ــنلعب أم ــام ه ــذا التكوي ــن باعتبارنا خ ــارج أرض
تونس ،وعند اقتحام مملكة الزناتي حيث يكون املشهد
داخله ــا نلج ــأ فقط إل ــى دوران ذلك الس ــور ،فيعطي كل
م ــن يحم ــل درع ــا ظه ــره لن ــا ،أي للمنص ــة واجلمه ــور،
ليتحول املش ــهد ببساطة متناهية ليدور داخل اململكة،
ح ـ ــيث إن ـ ــه مــن املعت ـ ــاد أن احل ــارس ينظــر إلـ ـ ــى األم ــام
دائما للداخل ف ــإذا تطلب األمر تغيير
للخ ــارج وظه ــره ً
املوقف فال يس ــتلزم ذلك س ــوى دوران املمثل بالدرع وهو
واق ــف مكان ــه ليغير اجتاهه فقط فيتغي ــر بدوره املنظر
ككل ،دون اللج ــوء ألي مناظ ــر مس ــرحية جدي ــدة.

ليؤك ــد به ــذا املعن ــى تش ــابه املل ــوك يف احلك ــم مهما
اختل ـ ـ ــفت األم ــاكـ ـ ــن واألزمـ ــان ،حت ــى يصـ ـ ــل الك ــرسـ ــي
للمس ــتوى األعلى للمس ــرح ليس ــتقر ويصبح هو نفسه
كرس ــي الزنات ــي خليف ــة هن ــا يختل ــف األمر عما س ــبق،
فف ــي احلال ــي يح ــاط الكرس ــي مبجموع ــة م ــن ال ــدروع
احملمول ــة لتغط ــي أجس ــاد الرج ــال ه ــم ح ــراس اململكة

جاءت عمليـ ـ ــة التوظيـ ـ ــف م ــدروسـ ـ ــة كـ ـ ــي ال تخـ ـ ـ ــل
ببس ــاطة الع ــرض وثراء التناول .اس ــتوحت فك ــرة الدرع
منظرا
م ــن املعم ــار اإلس ــامي لوكال ــة الغ ــوري وليس ــت
ً
مصنع ــا ه ــي «أرس ــات حجري ــة وتكوين ــات
ـوما أو
مرس ـ ً
ً
خشبيةل ــوح ــداتاألرابيس ــكوأعم ــدةحج ــري ــةضخ ــمة
تك ــون ال ــدرع من نف ــس الوحدة ونفس التش ــكيل بطول
 190سم» ،مستمدة من الكتلة والفراغ يف عملية ترديد

ويجدر بنا أن نلقي املزيد من الضوء على موضوعني
بذاتهما من تصميم احلركة املسرحية يف عرضنا:
املوضوع األول:

يب َها َو َرا أ ََل ِقي َها ُق َّدام»
« َبال َِوي يا ُد ْنيا َب َل ِوي أ َِس ْ
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ليح ــدث تواف ــق وتكام ــل م ــع اإلط ــار الع ــام للوكال ــة مع
بعض املبالغة يف اللون  -كان املمثل يلبس الدرع بطول
ً
ممسكا إياه بيديه ويقف خلفه فيكون بها أكثر
جس ــمه
م ــن تش ــكيل ،بحي ــث إذا وض ــع ثالث ــة منه ــم متجاورين
ً
تشكيل ما ،وإذا وضعوا تسعة ملتصقني ببعضهم
كونوا
أعطون ــا س ــو ًرا نتف ــق على أنه س ــور تون ــس العظيم ،كما
مت اس ــتخدام ه ــذا ال ــدرع أحيا ًن ــا نقال ــة حلم ــل املوت ــى
أيض ــا يف مش ــاهد املع ــارك ليك ــون حاج ــزًا
واس ــتخدم ً
هائ ـ ًـا ب ــن اجلمه ــور واملتقاتل ــن تت ــم بداخل ــه حرك ــة
القت ــال  -ث ــم اس ــتخدام يف ش ــكل دائ ــري مكو ًن ــا حج ــرة
الس ــجن يف مشهد أس ــر دياب بن غامن ...ومن هنا شكل
ً
ومتصاعدا
متحركا بحركة املمثل
درعا بش ــر ًيا
ً
الديكور ً
م ــع األح ــداث وجام ـ ًـدا صل ًب ــا يف حال ــة املع ــارك مش ــكال
ً
حائطا يف حالة السكون ...أما بالنسبة لكرسي العرش
ف ــكان نفس ش ــكل ال ــدرع ومتح ـ ً
ـركا ،فالكرس ــي يتحرك
ويج ــب عل ــى م ــن يتقاتل ــون م ــن أجل ــه أن يلحق ــوا ب ــه
ليس ــقط علي ــه أو م ــن أجله القتل ــى الواحد تل ــو اآلخر
واتخ ــذ ش ــكل الكرس ــي اللون الذهبي لتطم ــع النفوس
يف الوص ــول إليه.

فف ــي مش ــهد مبايع ــة دي ــاب حترك ــت مجموع ــة
احل ــراس بالرم ــاح  -كل يرش ــق حول ــه رمح ــه قائل ــن
«نح ــن نبايع ــك ي ــا دي ــاب» حتى يجد نفس ــه يف النهاية
حبي ــس تل ــك الرماح التي تش ــكلت حوله بس ــور س ــجن
يس ــتحيل اخل ــروج من ــه.
لق ــد تعاملن ــا م ــع مف ــردات الع ــرض املس ــرحي م ــن
إكسس ــورات وديك ــورات يف تش ــكيل احلرك ــة املس ــرحية
واس ــتخداماتها يف حل مش ــكلة تعدد األمكنة واألزمنة
محافظ ــن عل ــى روح العم ــل من ــذ بدايت ــه.
املوضوع الثاني:
مش ــهد املعارك الضارية والتي اش ــتهرت بها تغريبة
بن ــي هالل يف «ح ــروب الفريقني عربان زناته ويا هاليل
ومقابل ــة أبو زيد ودياب ب ــن غامن بالزناتي خليفة».
درامي ــا وأداء
ـخيصا
ش ــاعر الس ــيرة أداء
غنائيا وتش ـ ً
ً
ً
حركيا:
ً
الكلمة احللوه فَا ُتوها
َو َق ُعوا يف َد ْق ال ُن ْق َصان
الوها وطَ َّبقوا السوء
َج ُ

أيض ــا مت اس ــتخدام تل ــك ال ــدروع يف املعرك ــة ب ــن
ً
الزناتي ودياب  -ولقد حتركت اململكة لتحتوي مش ــهد
القتال يف حركة دائرية كاملة ال يظهر منها سوى رمح
صريعا
دي ــاب وس ــيف الزنات ــي ،وأثناء س ــقوط الزنات ــي
ً
تتف ــكك ال ــدروع الت ــي ظل ــت متالصق ــة ط ــوال العرض
وتنه ــار مبقتل ــه ويتق ــدم حاملوه ــا ليرفع ــوا جثم ــان
الزناتي احلديدية من عالم مس ــرحنا ،بخروج الزناتي
م ــن دائ ــرة الصراع ،تظل الس ــاحة مفتوح ــة لقتال بني
ه ــال يف مج ــزرة جماعي ــة بع ــد أن اس ــتولى دي ــاب على
عرش تونس ،لقد اس ــتبدلنا الدروع باحلراب الطويلة،
فلق ــد كان ــت كتلة ال ــدروع يف مملكة الزنات ــي تتفق وقوة
متفرق ــة دليل دخولنا إل ــى عالم ضعيف هزمته فرقته
أيض ــا اس ــتخدمنا تلك احلراب يف مش ــهد
وتناقضات ــهً ،
أس ــر دياب ،حيث جلأ القاضي بدير والس ــلطان حس ــن
درءا لش ــروره التي طغ ــى بها بعد
إل ــى ض ــرورة اعتقال ــه ً
اس ــتيالئه على العرش.

واخليل على َب ْعض ِت ُسوق
ِ

(تسوق أي تتحرك)

اتر َم ُوا على بعض
ْ
اي
ا ْت َب ْعترت ُك ْل َ
الع َم ِ ْ
الظهر
الصبح َّملا أ َذان ُ
َمن ُ

(طارت وتغيرت عمائمهم)

اي
ِش ِر ُبوا َك َ
الس َم ِ ْ
اسات َّ
ِم ْن العصر َّملا أَ َذان ال َغ ْرب

(السموم)

والغ ْرب
واحل ْد ِ
ال َّنسر ِ

(املغرب)
(الغربان)

ف َْرحان ِف أبو ُع ْمر َض ِاي ْع
لقد برع الفنان الشـــعبي يف وصـــف املعركة التي
قســـمها إلى ثالث مستويات:
مستـ ــوى مق ــابـ ــلة الف ــرسـ ــان ع ـ ـ ـل ــى األرض (ديـ ـ ــاب -
ال ــزنـ ــاتـ ــي).
38

العدد  35أدب شعبي

الغوري فى التشكيل املسرحي وتوظيفه فى النقالت املكانية استخدام وحدة الدرع فى
التشكيل املسرحي املشتقة من بواكي وكالة

مس ــتوى حتليق الطيور يف الس ــماء يف انتظار القليل
كي يهبط لينهش جس ــده.

يقص ــه الش ــاعر بخصوبة تصوير الس ــيرة له ــذه املعركة،
حتى ال تفقد السيرة أهم سماتها يف التصوير اخليالي
للق ــص الش ــعبي ،ودالالته ــا يف تصوي ــر حرك ــة املعرك ــة
املاثل ــة بني الفارس ــن ،بينما تلت ــف دروع مملكة الزناتي
ح ــول دائ ــرة الص ــراع لتغط ــي مش ــهد القت ــل يف النهاية،
ويحم ــل املقت ــول إل ــى خ ــارج دائ ــرة احللبة حي ــث انتهى
دوره ،بينم ــا يق ــوم ال ــرواة الثالث ــة اآلخ ــرون بال ــدق عل ــى
الطب ــول الكبيرة التي تس ــمى بطبول الرج ــوح ،يف حالة
دوران كام ــل ح ــول الفارس ــن وبالق ــرب م ــن اجلمه ــور
إلعالن حالة احلرب والوصول إلى التعبير عنها بدقات
القت ــال فيصب ــح املش ــهد مرك ًب ــا على النح ــو التالي:

معرك ــة اخلي ــول يف األس ــفل حتى طعم ــت اخليول يف
بعضها البعض ب ــن الفريقني.
لق ــد ب ــرع اخليال الش ــعبي يف وصف معارك الس ــيرة
وبالغ فيها إلى حد أنه من السذاجة أن نلجأ إلى إجـراء
بع ــض املب ــارزات الس ــطحية والركيكة على املس ــرح ،التي
حتم ــا س ــوف تنق ــص م ــن القيم ــة اخليالي ــة للمعرك ــة،
ً
خصوص ــا وأن ــه لي ــس هن ــاك م ــن متخص ــص يف ذل ــك،
ً
حركي ــا،
ولي ــس يف اس ــتطاعة ممثلين ــا التعبي ــر عنه ــا
ً
ناهي ــك ونح ــن نتعام ــل م ــع الفروس ــية اخلرافي ــة الت ــي
اش ــتهر به ــا الزنات ــي خليف ــة وأب ــو زي ــد الهالل ــي أو دياب
ب ــن غ ــامن ،من هنا جلأنا إلى تثبيت مش ــاهد القتال بأن
يرف ــع كل منهم ــا رمح ــه يف وج ــه الرج ــال أي ــام عش ــقهم
لفروس ــية أب ــي زي ــد وخليف ــة الزنات ــي ،ويظ ــل املش ــهد
ثابتً ا بينما يفصل بينهما الش ــاعر الش ــعبي ليقوم بدور
مفعما باخليال والتش ــخيص بجس ــمه وصوته
القاص
ً
وق ــوس ربابت ــه ودق ــه خش ــبة املس ــرح بقدمي ــه مص ــو ًرا
املعرك ــة م ــع تلك الكلم ــات الرائعة يف وص ــف اللقاء بني
الفارس ــن لينطل ــق مع ــه خي ــال املتف ــرج ك ــي يتص ــور ما

ويف نهاي ــة املش ــهد يخ ــرج ال ــراوي م ــن ب ــن الزنات ــي
ودي ــاب ليعل ــن للجمه ــور أن دي ــاب قد ص ــوب حربته إلى
ع ــن الزناتي خليفة وأنهى علي ــه لتتحقق نبوءة الرمل
وما حلمت به سعدى بنت الزناتي من مقتل أبيها على
ي ــد دي ــاب ب ــن غ ــامن ليس ــقط الزنات ــي فتلتقط ــه جموع
ال ــدروع الت ــي أحاطت ــه ولتحمل ــه على أصالبه ــا لتخرج
ب ــه بينم ــا يب ــدأ ال ــراوي يف إنش ــاد وداع الزنات ــي ألرض
تون ــس وهو على أعن ــاق الرجال يف اللحظة التي يعتلي
فيه ــا دياب بن غامن كرس ــي الع ــرش ،بينما تصمت دقات
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الس ــيرة ق ــد ازده ــرت وكتب لها البقاء على أيدي ش ــعراء
الصعي ــد ،منه ــم من حف ــظ مرحلة طرد خض ــرة وابنها
أب ــو زي ــد م ــن دي ــار جن ــد ،ومنهم م ــن حفظ فق ــط رحلة
الري ــادة (رحل ــة استكش ــاف األرض اخلض ــراء) ،ومنه ــم
م ــن حفظ فق ــط قصة عزي ــزة ويونس أو قص ــة اجلازية
وانفص ــل به ــا عن لب الس ــيرة األصلي ولك ــن اتفق الكل
يف رواي ــة التغريب ــة وه ــي قص ــة احل ــرب الطويل ــة الت ــي
دارت ب ــن قبائ ــل بني ه ــال والزناتي خليف ــة ،منهم من
يتحم ــس للزناتي ومنهم من يتحمس ألب ــي زيد ودياب
ب ــن غ ــامن وتفريعات طويلة ولكل واحد منهم طريقة يف
األداء واعتقادات ــه يف ص ــدق مب ــا يرويه.

الطب ــول ويخلعه ــا ال ــرواة ليبدأ واقع جديد ومس ــار آخر
يف أح ــداث الس ــيرة املس ــرحية ...تتغي ــر من ــه نب ــرة األداء
املوس ــيقي واحلركي.
الرواة احملدثون:
مات الزناتي اتهد ...كل شيء انهار
ليس احلدث الهائل أن قتل الزناتي
لكن الهول بعينه أن قاتله دياب
أي حتد يا هاللي لكل كلماتك العظام
أم ــا يف املش ــهد األخي ــر وعن ــد قت ــل دي ــاب ب ــن غ ــامن
ألب ــي زيد الهاللي عند طعن ــه من خلف يصرخ أبو زيد
لضياع حلمه ،فإن العرض سوف يلتقطونه ويحملونه
بني أيديهم لتصبح س ــيرته ً
ملكا لرواتها وعامة الناس
يف مص ــر وتون ــس واجلم ــوع فتحق ــق ش ــعبيتها وتصير
ـزءا من موروثات هذه الش ــعوب.
جـ ً

م ــن هنا كان علينا االختي ــار واالنتقاء مع ما يتفق
م ــع الن ــص املس ــرحي املكتوب إذ كانت هن ــاك اختالفات
ش ــديدة بني الرواية الش ــفاهية مجهولة املؤلف والنص
املس ــرحي معل ــوم املؤل ــف :هن ــاك إضاف ــات أب ــدع فيه ــا
اخليال الش ــعبي يعجز دونها التنفيذ الفعلي للتعبير
ع ــن خص ــب هذا اخلي ــال وجموحه.

 . 3األصل الشعبي :شاعر السيرة:
يف ظنن ــا أن اإلضاف ــة احلقيقي ــة الت ــي قمن ــا بها يف
إخ ــراج الس ــيرة الهاللي ــة ه ــي التعام ــل مس ــرح ًيا م ــع
ش ــاعر الس ــيرة األصلي ،ذلك أن سيرة بني هالل عاشت
طوال هذا الزمن أو كتب لها البقاء وذاع انتش ــارها من
خ ــال ش ــعرائها الذين ورثوا إنش ــاءها جي ـ ًـا بعد جيل
يعش ــقون أبطالها وأحداثه ــا ،مزيدين ومضيفني إليها
م ــن خياله ــم الكثير ،طوال رحلتهم الطويلة املس ــتمرة
به ــا ،فضمن ــت له ــا ط ــول البق ــاء .ويطل ــق عل ــى ه ــؤالء
ال ــرواة داخ ــل مجتم ــع الفنان ــن الش ــعبيني (ش ــعراء
الس ــيرة) فه ــم ليس ــوا من فئ ــة املطرب ــن أو املغنيني ،بل
هم ش ــعراء كما يحلو للمجتمع الش ــعبي أن يس ــميهم.

م ــن هنا كان البد من االنتق ــاء وإعادة الترتيب لهذه
امل ــادة الغزي ــرة مبا يتناس ــب م ــع رؤيتنا الفني ــة يف تناول
الس ــيرة عل ــى املس ــرح وبلغة التكثي ــف والتأكيد بحيـ ـ ــث
تعـ ـ ــبر عـ ـ ــن الصف ــات الت ــي تنط ــوي عليه ــا املس ــرحية
أساس ــا ،قم ــت بجدل ضفيرة فنية متناس ــقة ب ــن أقوال
الشاعر (األصل الشعبي الشفاهي للسيرة) وبني النص
املس ــرحي وجلأن ــا يف كثي ــر م ــن األحي ــان إل ــى اس ــتبدال
مقاطـ ـ ــع كامل ـ ــة مــن الن ــص املس ــرحـ ـ ــي املؤل ــف لي ـح ـ ــل
محلها تعبير آخر من النص الش ــفاهي مجهول املؤلف
م ــن خ ــال أداء الش ــاعر مب ــا يتس ــم به من تع ــدد وفطرة
وتلقائي ــة وارجت ــال نعتقد نحن م ــن جانبنا أن جميعها
قد أضاف الكثير لش ــعبية العرض وتلقائيته ومش ــاركة
وج ــدان «جماع ــة املتلق ــن» مم ــا س ــاعدنا عل ــى توصي ــل
مضم ــون الن ــص املكتوب.

وم ــن خ ــال رحل ــة البح ــث الطويل ــة ع ــن ه ــؤالء
الشعراء وتسجيالتهم مثل تسجيالت الشاعر «جابر أبو
حسني» ،واتص ـ ًـال ح ًي ـ ــا مـ ــع بعضـ ــهم مثل سيد الضوي
وش ــوقي القن ــاوي ،وع ــزت القن ــاوي ،وش ــمندي ،ومتقال،
والن ــادي عثم ــان ،وعنت ــر رض ــوان ،وعب ــد الس ــتار عب ــد
الب ــاري ،ومحم ــد اليمن ــي ،وعب ــد اهلل عب ــد اجللي ــل ،من
صعيد مصر العليا ،إلى الش ــعراء :س ــيد حواس ،وبكري
وهبة ،وعلى الوهيدي يف شرق الدلتا ..وجدنا أن أصول

وضعن ــا «ش ــاعر الس ــيرة» يف الزم ــن احلاض ــر داخ ــل
العرض املسرحي ،منطلقً ا منها البتعاث أبطال السيرة
م ــن ج ــوف املاض ــي .وتس ــيد منص ــة الع ــرض ،ودورها يف
فلكه منذ الوهلة األولى ،فبدأ ش ــعراء الس ــيرة بالصالة
عل ــى النبي وذك ــر اهلل «أول كالمي أنا بذكر اهلل» وباملقابل
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الشاعر عزت القناوي يتوسط خشبة املسرح حوله أسوار تونس

أداء ومتثي ـ ًـا وغن ــاء ،وق ــام ب ــدور ال ــرواة احملدثني ثالثة
م ــن املمثلني هم «عزيزة راش ــد ،مجدي صبحي ،جمال
قاسـ ـ ــم» ،أداء ومتثيـ ـ ــل وغن ـ ــاء أيضا للنـ ــص املس ــرحـ ـ ــي
وهك ــذا متت عملي ــة التزاوج.

اس ــتخدمنا ثالثة شعراء من نص يس ــري اجلندي (إذن
كان لدينا ثالث ش ــعراء تقليديني وثالث رواة محدثني)
ك ــي يت ــم التح ــاور بني املجموعت ــن كل بلغته ،مجموعة
الش ــعراء الراوي ــة الش ــفاهية التراثي ــة «الرج ــوع إل ــى
املورث» ومجموعة الرواة احملدثني بلغة النص املسرحي
املؤل ــف .هن ــا جدلن ــا ضفي ــرة بينهم ــا يف تناس ــق ودون
تعس ــف ويف تق ــارب وجتان ــس ب ــن اللغت ــن :لغ ــة النص
املس ــرحي ولغ ــة حكي الس ــيرة ،بحي ــث ال يب ــدو أحدهما
غريب ــا ع ــن اآلخ ــر ،فأس ــهم هذا اجل ــدل يف دف ــع احلدث
إل ــى األم ــام .أم ــا الش ــعراء فق ــد وق ــع االختي ــار عل ــى كل
م ــن الش ــعراء «ش ــوقي القن ــاوي وع ــزت ش ــوقي القناوي»
الثان ــي جنل األول وداللة هذا االختيار بالذات هي ذلك
الت ــوارث العظي ــم الذي حفز للس ــيرة بقاءه ــا ،األول 52
عاما وهما م ــن مواليد محافظة قنا،
عام ــا والثان ــي ً 32
ً
أم ــا العنص ــر الثالث من الش ــعراء كان الفنانة الش ــعبية
عاما.
فاطم ــة س ــرحان وتبلغ م ــن العم ــر ً 40

«إذن لقد أمسكنا باخليط من طرفني».
 .4موسيقى السيرة وشاعرها:
متام ــا يف التعبي ــر
علم ــا أن رب ــاب الش ــاعر مختل ــف ً
دائما النغ ــم املميز
ع ــن رب ــاب املط ــرب أو املغن ــي فهن ــاك ً
للش ــعر الش ــعبي ،وهن ــاك اس ــتخدامه لق ــوس الرب ــاب
كس ــيف مقات ــل أو رم ــح فارس من فرس ــان الس ــيرة الذي
يحك ــي عن ــه وأيضا اس ــتخدامه لنب ــرات صوت ــه املتغيرة
تعبيرا عن تقمصه للشخصية حتى
مع تغير األحداث
ً
إن ــه يق ــول يف أحد مواقف العرض (أن ــا الزناتي ما يأكل
الس ــبع نايب ــي)« ،نايبي ،أي مناب ــي أي نصيبي  -حظي»
حي ــث يتكل ــم بلغ ــة «األن ــا» ب ــل إن تقمص ــه ش ــخصية
الزنات ــي ونب ــرة صوته متث ــل فحولة الزناتي وش ــجاعته
وإقدام ــه ..ويعل ــو الش ــاعر وي ــدق األرض بقدمي ــه كأن ــه

حتمل هؤالء الثالثة رواية الس ــيرة حسب االختيار
املطلوب من منابعها املتوارثة ومن أصولها الش ــعبية -
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بالفع ــل الزنات ــي خليف ــة الف ــارس املع ــروف ث ــم تتابع ــه
طب ــول اإليق ــاع وي ــدق بق ــوس الرباب ــة عل ــى الس ــاعد
«العم ــود اخلش ــبي للربابة» ،أو املص ــوت لها «جوزة الهند
املفرغة» أحد أجزاء الربابة ليصنع حلنًا إيقاع ًيا ميثل
احتدام احلرب ..وتتابعه املوس ــيقى ليقود الشاعر زمام
احل ــرب أمامن ــا وينقلنا من خالل ه ــذا اللحن وحركته
وأداء صوت ــه وإمياءات ــه ووصف ــه للمعركة ب ــن دياب ابن
غ ــامن والزنات ــي خليف ــة والتحاور ال ــذي مت بينهم أثناء
احل ــرب  -ينقلن ــا ه ــذا الش ــاعر بأدائ ــه ومهارات ــه إل ــى
مش ــهد كام ــل للح ــرب دون اللج ــوء إلى خدع س ــطحية
مكش ــوفة مثل مش ــاهد احلروب التي تعودنا س ــذاجتها
يف الع ــروض املس ــرحية  -لق ــد كان االعتم ــاد عل ــى أداء
ه ــذا الش ــاعر وتش ــخيصه لش ــخصيات ف ــوارس الس ــيرة
والتعبي ــر عنه ــم كل بأدائ ــه مث ــل مش ــهد املقابل ــة ب ــن
اخلليف ــة الزنات ــي واب ــو زي ــد الهاللي.

واألداء هنـ ـ ــا تـ ـم ـث ـي ـل ــي ل ـ ـشــاعر ال ــرب ــابـ ــة ُمـتَـق َّـم ًـص ــا
شخـصـ ــية الــزنـات ـ ــي ،يستطرح ويقول:
الشاعر:
وقف األمير دياب والزناتي خليفة
خليفة قلبه على العدا زو غابه
أيضا كالغابة»
«زو غابه :أي وحش الغابة أو إنه ً

اك َع َر ْب
وج ِاي ْب َو َر ْ
قال :ليه يا دياب َجا ِّيني َ
الزغابة؟
مولي
َر ْد عليه خليفة :أ ََصل يا زناتي ِانهار َدة ُح ُ
ال
ُت َق ْ
على َيدي َج ِابض ِز َن ِاتي
«الزان أي الرمح  -جابض أي ماسك»

ال
اليوم ده اللي َعليه الرمل َق ْ
«أغدرك أي أقتلك»
جاي أ َْغ ُد َر ْك يا َز َن ِاتي

الشاعر:
خليفة يرمج رايج

«أي رايق أي يسرع وهو مرتاح»

أبو زيد ينزل بعكار

«عكار أي العفار الذي يتخلف عن

بع ــد ذل ــك يبدأ الش ــاعر «عزت القن ــاوي» دق األرض
برجلي ــه وبن ــزول ق ــوس الرباب ــة أبدو كس ــيف يبدأ حلن
الع ــراك وتعل ــو من ــه نغم ــات الرب ــاب س ــريعة متتالي ــة
متث ــل احت ــدام املعركة.

وأيضا تعبير عن
جري احلصان» ً
غضب أبو زيد.

يـ ــالحـ ـ ــظ أن الن ـص ــوص جــمي ـعـهـ ـ ــا املـ ــأخ ــوذة ه ــنا
مـ ـ ــن النـ ــص الـ ـش ـف ـهــي للس ــيرة ف ـه ـ ــي نصــوص م ــؤداه
ولي ـ ـسـت م ــؤل ـ ـف ــة.

َخليفة ِي ْف َتح طَ اَقة
األسم َر َس َّدها بيبان
ْ

«جمع باب أي سدد أبوابها»

الشاعر:

ب ــل إن ــه يع ــاود حتذي ــر اخلفاج ــي عام ــر م ــن لق ــاء
الزنات ــي خليف ــة ،ويق ــول ل ــه:

َعلى َب ْعض َح َشروا اخليل

الزناتي َض ْر َباته َع ْسرة «أي عسيرة»
ِي ِجيلك كما َب ْحر ِم ْس َرة

بوعة الكواسر
الس ُ
قالوها ُّ
ت ِل ْف ِت ُقول أَسدين
ِ ْ

«بحر مسرة :هو شهر الفيضان»

ِي َص َّبح َع َيا َل ْك َي َتامي

الوها ِو َل َب ُكوا
االثنني َق ُ

ويف لق ــاء دي ــاب بن غامن بالزناتي خليفة يف املعركة
الفاصل ــة ..تتجل ــى براع ــة الق ــص الش ــعبي يف ه ــذا
اللقاء احلاس ــم والتحاور املبدع الذي مت بن الطرفني.
يق ــول الزناتي:

«لبطوا أي أشتكبوا»

الظهر
الص ْبح َّملا أذان ُ
ِم ْن ُّ

ات ِل ْت َق ْهر
الر َجال ْ َ
ُقلوب ِّ

عصر
من الظهر َّملا أذان ا َل ْ
اخليل ِت ْن ِع ِص ْر َع ْصر

«جيت يابن غامن وجايب وراك عرب الزغابة...
َع ِاو ْز ِت َن ْام َعلى ف َْرش َن ِاع ْم؟»

اخلي ْل َص َّبح ُد ْخان
َع َج ْج
ِّ
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«عجج اخليل أي غبار اخليل».

بل إن نغمة الش ــعر املؤدى َت َت َغ َّير عند إصابة الزناتي
خليف ــة (غ ــدرة عل ــى ي ــد دي ــاب :وعندم ــا يحمل ــه رجاله
متقمصا شخصية
على دروع اململكة يقوم شاعر السيرة
ً
الزنات ــي يف وداع ــه األخي ــر «هن ــا تتغي ــر نب ــرة األداء التي
وتصويرا للف ــوارس أثناء
بارعا
كان ــت من ــذ حلظ ــات أداء ً
ً
احلرب» يقول عزت القناوي على لس ــان الزناتي خليفة
وه ــو النزع األخير على أعن ــاق الرجال يودع أرض تونس
بأداء مأس ــاوي ونب ــرة صوت حزينة:
ليه يا تونس ُظلم َن ْخ ِل ْك

املراجع:

«أي أسود النخيل»

 محم ــد فهم ــي عب ــد اللطيف  -أبو زي ــد الهاللي  -داراملس ــتقبل  -مؤسس ــة املعارف  -بيروت.
 دكت ــور عب ــد احلمي ــد يون ــس  -الهاللي ــة ب ــن األدبوالتاري ــخ  -الهيئ ــة العام ــة للكت ــاب  -القاه ــرة.
 عبد الرحمن األبنودي  -السيرة الهاللية  -أخبار اليوم. عب ــد الرحم ــن األبن ــودي وجاب ــر أب ــو حس ــن  -حلقاتباإلذاع ــة املصرية ع ــن الس ــيرة الهاللية.
 تغريبة بني هالل  -بدون مؤلف  -دار املعارف  -بيروت. مؤمتر السيرة الشعبية  -جامعة القاهرة .1985 - الس ــيرة الهاللي ــة يف صعيد مص ــر  -هوميروس العرب إعداد أحمد الليثي  -سلس ــلة الدراس ــات الشعبية الهيئ ــة العامة لقصور الثقافة. النص ــوص الش ــفاهية للش ــعراء الش ــفاهيني  -س ــيدالض ــوي وع ــزت القن ــاوي وش ــوقي قن ــاوي وش ــمندي
متقال.
 دكت ــور حس ــن عطي ــة  -الثاب ــت واملتغي ــر يف املأث ــورالش ــعبي  -الهيئ ــة العام ــة للكت ــاب.
 كلود بك  -حملة عامة إلى مصر. ادوارد لني  -أخالق املصريني وعاداتهم. -متابعات ميدانية وجتارب مسرحية للمخرج.

ُطول الليل َش ِاي ْفيك بتودعيني
من َب ْعد ِعيني ال َه ِف َّية َد َخ ْل ِكي
اس األرض و َد َخ ْل املنازل
َد ْ
تعالي يا ِس ْعدا شويف عيني أ َْب ِكي
الدم مع َد ْمع ِعيني
وف َّ
ُش ِ
إن ه ــذا الش ــاعر ينقلن ــا إل ــى أح ــداث الع ــرض
املس ــرحي بأدائ ــه اخل ــاص وقدرت ــه الفني ــة عل ــى األداء
واإلبداع ش ـ ً
أيضا على التأثير على
ـكل ومعنى ،وقدرته ً
جمهوره وس ــرعة بديهيته ،ونقل املاضي واالنتقال إليه
وتعبي ــرات الصوتي ــة واللحني ــة واجلس ــمانية وتقمصه
للش ــخصية إمن ــا يرتف ــع بن ــا إل ــى قم ــة (تص ــور أحداث
الس ــيرة واإلحس ــاس به ــا) ويحل ــق بن ــا يف أف ــق اخلي ــال
بخيال ــه الش ــعبي الواس ــع ولكن ــه س ــرعان م ــا يخرجن ــا
م ــن حال ــة االندماج ه ــذه ،ويحاول إيقاظنا بأننا لس ــنا
س ــوى متفرج ــن «ما تصلوا على نبين ــا» إنه يؤكد حالة
االندم ــاج ليتواص ــل مباش ــرة م ــع اجلماهي ــر أو يع ــاود
ليق ــول لن ــا« :اص ــغ ملعن ــى احلكاي ــة» أي ال تندمجوا يف
م ــا ُيع ــرض أمامك ــم م ــن أح ــداث ب ــل كونوا عل ــى يقظة
مل ــا حتمل ــه خلفه ــا م ــن معان ــي ب ــل الب ــد م ــن احلك ــم
عليه ــا« .ألي ــس هذا هو ما اس ــتهدفه بريخ ــت من إلغاء
س ــحر االندم ــاج يف درام ــا حتتوين ــا وتنس ــينا ض ــرورة
احلكم عليها» (مقال نقدي للدكتور حس ــن عطية عن
الع ــرض ،كت ــاب الثابت واملتغي ــر يف املوروث الش ــعبي).

الصور:
الصور من الكاتب.
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البناء التخييلي

يف احلكاية الشعبية

()1

بوشعيب الساوري
باحث يف السرد والرحلة ،املغرب

.1من الفم إلى األذن:

احلكاية الشعبية هي أثر قصصي ينتقل مشافهة أساس ًا ،وهي تعرف احلكاية الشعبية بثالث محددات أساسية تشكل
ماهيتها وخصائصها املميزة وهي:

الشـــفوية :مب ــا أ ّنه ــا تدخ ــل ،بش ــكل ع ــام ،يف حق ــل شاس ــع ُيس ــمى األدب الش ــعبي وال ــذي تن ــدرج في ــه األمثال
جتمعها خاصية مش ــتركة؛ وهي كل ما ينتقل من جيل إلى
واألغاني والس ــير الش ــعبية واحملكيات األس ــطورية التي
ُ
()1
آخ ــر م ــن الف ــم إل ــى األذن ،ألنها تتداول عبر الس ــماع وليس عبر القراءة املميزة لألدب املكتوب وتش ــخص احلكاية
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الش ــعبية معرف ــة عام ــة الن ــاس الذي ــن يختزن ــون فيه ــا
أفكارهم وتصوراتهم للمجتمع وللعالم( .)2لذل ــك فك ــل
حكــايـ ـ ــة هــي نسي ــج م ــن الكلـم ــات والصمــت والنظرات
واحل ــركات التي يش ــخصها الرواي الش ــعبي.

تتمي ــز احلكاية الش ــعبية مبجموعة م ــن اإلمكانات
واخلصوصي ــات اإلبداعية التي جتعلها حرية بأن تكون
موضوع ــا للدراس ــة ،إذ حتف ــل بالعديد م ــن اخلصائص
والتقنيات األسلوبية والبالغية التخييلية التي تضاهي
به ــا احلكاي ــة العامل ــة ،كما تتمي ــز بتنويعاته ــا املختلفة،
وه ــو م ــا جعلها حتظ ــى بالعديد م ــن الدراس ــات األدبية
وبش ــكل خاص لدى البنيويني والس ــيميائيني س ــواء يف
العال ــم الغرب ــي أو يف العال ــم العربي ،وما ت ــزال معينا ال
ينض ــب إذ م ــا تزال تغ ــري بالقراءة والتن ــاول النقدي.

العراقة :احلكاية الشعبية ليست من ابتكار حلظة
معروف ــة أو مواق ــف معروفة وإمنا مت ــت يف حلظة بعيدة
يف الزم ــن( .)3فتنتق ــل م ــن ش ــخص إلى آخ ــر بحرية وال
يزع ــم أي ش ــخص أن له الفض ــل إليه وحده يف أصالتها،
ويت ــم انتقاله ــا عب ــر الرواي ــة الش ــفوية يف الغال ــب ،فهي
تس ــمع وت ــردد بق ــدر م ــا تس ــعف ذاك ــرة ال ــراوي ،فرمب ــا
يحكيها كما س ــمعها أو يضيف إليها( .)4وهو ما يس ــمها
بس ــمة املرون ــة إذ يض ــاف إليه ــا ويح ــذف منه ــا أو تع ــدل
مضامينه ــا وعباراته ــا على لس ــان ال ــراوي اجلديد تبعا
ملزاج ــه وموقف ــه أو ظ ــروف بيئته(.)5

واحلكاي ــة املرح ــة ض ــرب م ــن احلكاي ــات الش ــعبية
املمعن ــة يف القص ــر ،وت ــدور غالب ــا حول احلي ــاة اليومية
لإلنس ــان .وتغلب عليها املفارقات التي تسجل الغباء أو
الب ــادة أو اخلدعة وتتجه إلى التجمع حول ش ــخصية
واح ــدة ،أو مجموع ــة مح ــدودة من الن ــاس ،و ُتعرف عند
الغرب بالنوادر( .)8وهي سريعة االنتشار واحلفظ ملا فيها
م ــن مفارقة تثير االنتباه والضحك معا( .)9وتهدف إلى
التهذيب والتثقيف أو التسلية والترفيه( .)10كما تهدف
إل ــى النق ــد االجتماعي املباش ــر أو غير املباش ــر بالدعوة
الظاه ــرة أو اخلفي ــة إل ــى االعتص ــام بنم ــوذج أو العم ــل
على حتقيق التوازن النفس ــي االجتماعي لألفراد على
اخت ــاف أعمارهم وأجناس ــهم ومهنه ــم( .)11وهي واحدة
م ــن أنواع احملكي الش ــعبي إلى جانب احلكاية العجيبة
وحكاي ــات احليوان وحكاي ــات األولياء(.)12

الثبات النســـبي لشكلها :وهي أيض ًا نص موروث
عاب ــر لألزمن ــة ،وال ــذي ال يعن ــي أنه ــا تنق ــل بطريق ــة
جام ــدة أمين ــة ف ــكل راو له ــا يترك عليه ــا بصماته على
مس ــتوى الش ــكل واملضم ــون بالتدخ ــل فيه ــا .وه ــو م ــا
يجعله ــا تتمي ــز مبفارقة جتعله ــا نصا ثابت ــا ومتجددا
يف اآلن ذاته ،تظل نواته احلكائية ثابتة لكن تفاصيلها
وأحداثه ــا تتعرض للتغير الدائم ،ونفس األمر يحصل
م ــع تش ــخيصها ،باعتبار أنها نص مفتوح فه ــي يف اآلن
ذاته نص مجهول املؤلف ُينس ــب إلى الثقافة الش ــعبية،
وكل راو لها يقوم بتحيينها استجابة لتحوالت املجتمع
وحاجات ــه اآلني ــة يف زمن حكيها دون أن يخلخل بنيتها
الس ــردية الثابت ــة ،لتتمي ــز بخاصية التغي ــر مقارنة مع
مك ــون آخ ــر م ــن مكون ــات الثقاف ــة الش ــعبية وه ــو املث ــل
ال ــذي يتمي ــز بالثب ــات ألن ــه يظ ــل دوم ــا مش ــدودا إل ــى
مناس ــبة ومالبس ــة صياغته(.)6

س ــنتناول يف ه ــذه الورقة بالتحدي ــد احلكاية املرحة
مب ــرزيــن خص ــوصــياتـه ــا ،مع ال ـتــركــيز ع ـل ــى الع ــناص ــر
احمل ــايث ـ ــة لتشكلــها ،والتقـنـيات البــانــية لتـخــييـل ــيتها.
وذل ـ ـ ــك مـ ـ ــن خـ ــالل م ــنت حكائي هـ ـ ــو الف ــصل اخلـ ــاص
ب ــاحلكـ ــايـ ـ ــة امل ــرحـ ـ ــة ( )CONTE PLAISANTمـ ـ ــن كت ــاب
املستش ــرق واالتنوغ ــرايف واللس ــاني الفرنس ــي املخت ــص
يف دراس ــة اللغ ــات األمازيغي ــة بش ــمال أفريقي ــا إمي ــل
()12
الوس ــت ( )1952-1876حكاي ــات أمازيغي ــة من املغ ــرب
ال ــذي يع ــد أح ــد الذخائ ــر الكب ــرى للحكاي ــة الش ــعبية
باملغ ــرب ،إذ ق ــام الوس ــت بجم ــع ك ــم هائل م ــن احلكايات
الش ــعبية مبنطق ــة دمن ــات (نواح ــي مدين ــة مراك ــش
باملغ ــرب) بعي ــد احلماية الفرنس ــية على املغ ــرب ما بني
س ــنة  1913و1920م( )13ع ْب ــر مجموع ــة من الرواة وبش ــكل

وكونهـــا محكيـــ ًا تخييليـــ ًا :حت ــى ول ــو كان ــت
أحداثه ــا ممكن ــة احل ــدوث يف الواق ــع ،فه ــي تظ ــل دوما
محكي ــا تخييلي ــا يقوم عل ــى أحداث خيالي ــة ال يعتقد
راويه ــا ومتلقيه ــا يف حدوثه ــا الفعليُ ،تنس ــب أحداثها
ع ــادة إلى بش ــر وحيوان ــات وكائنات خارق ــة ،وتهدف إلى
تس ــلية املتلق ــي وتزجي ــة الوقت كما أنها مج ــال للعبرة
واالعتب ــار(.)7
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خ ــاص ال ــراوي محمد ب ــن ح ــادة( ،)14وصنفها إل ــى أربعة
أصن ــاف وهي :حكاي ــات احليوان ،احلكايات املرحة ،التي
س ــنتناول هنا ،واحلكاي ــات العجيبة وحكاي ــات األولياء،
وترجمها إلى الفرنس ــية كما وثقه ــا بأصلها األمازيغي.

والتنكي ــر ه ــو أول خاصي ــة ُتطالع متلق ــي احلكاية
الش ــعبية ،بش ــكل ع ــام ،واحلكاي ــة املرحة بش ــكل خاص،
ويظه ــر التنكي ــر عل ــى جل املس ــتويات الباني ــة لها وهي
الش ــخوص وامل ــكان والزم ــان والراوي.

وس ــيركز حتليلن ــا للحكاي ــة املرحة عل ــى مقوماتها
الفني ــة التخييلية وعالقته ــا باملجتمع وذلك بالتركيز
عل ــى مجموعة م ــن املقومات املميزة لها وهي :التنكير،
املفارقة ،الش ــفوية وحضور املجتمع.

 .1 .2تنكير الشخصيات:
م ــا مي ّي ــز أبط ــال ه ــذه احلكاي ــات ه ــو أنه ــم غي ــر
معروفني ،إذ تغيب أسماء األعالم ،وال ترد إال يف حاالت
نادرة ،مثال حكاية املس ــلم واليهودي (ص )77يرد اس ــم
موش ــي ومحم ــد ،ونح ــن نع ــرف أن م ــن أش ــهر أس ــماء
اليه ــود موش ــي وم ــن أش ــهر أس ــماء املس ــلمني محم ــد
وه ــو يطل ــق يف ثقافتن ــا املغربي ــة ع ــادة على ش ــخص ال
نعرف ــه فنس ــميه محم ــد تيمنا باس ــم النبي .فورد اس ــم
العل ــم فق ــط للتميي ــز ب ــن ثقافت ــن ،م ــع ذل ــك يظ ــل
التنكير قائما ،فال نعرف عنهم ًا ش ــيئا ،ال نعرف ش ــيئا
ع ــن ماضيهم ــا ،إذ تق ــدم لن ــا احلكاية الش ــخوص وهي
مكتمل ــة ومضطلعة بأح ــد األدوار التيمي ــة والفاعلية.
فتب ــدو الش ــخصية يف البداي ــة مجهول ــة لتصي ــر يف
النهاي ــة معروف ــة من خالل احلكاي ــة وما يحكونه عنها
الرواة وما اس ــتجمعه املس ــتمعون والقراء بعد التلقي.

 .2التنكير:
ج ــاء يف م ــادة نك ــر م ــن لس ــان الع ــرب الب ــن منظور:
«والنك ــرة إنكارك الش ــيء ،وهو نقيض املعرف ــة .والنكرة
خ ــاف املعرف ــة ،ونك ــر األمر نكي ــرا وأنكره إن ــكارا ونكرا:
جهل ــه[ ]...واملنك ــر م ــن األم ــر :خ ــاف املع ــروف ،وه ــو
م ــا ق ّبح ــه الش ــرع وح ّرم ــه وكره ــه ،فه ــو منك ــر ونك ــره
ينك ــره نك ــرا فه ــو منك ــور واس ــتنكره فهو مس ــتنكر ،وقد
نك ــره فتنك ــر أي غي ــره فتغي ــر إل ــى مجه ــول ،والتناك ــر
التجاه ــل»(.)15
إذ يعن ــي التنكي ــر عك ــس التعري ــف ،واملجه ــول ض ــد
املعل ــوم ،وم ــا كان معلوم ــا وص ــار مجه ــوال.

ويف الغالب ما تكون أسماء شخصيات احلكاية ذات
حمول ــة ُمعينة ،محكومة بوظيفتها داخل الس ــرد مثل
حكاي ــة بوني ــت وأونيت ( أبو نية وقلي ــل النية) (ص)65
ه ــذه الوظيفة هي الت ــي أدت إلى حكائيتها وتخييلتها
فأصبحت شخصية حكائية مميزة ،ألن شرط إمكانها
ه ــو التنكي ــر ،إذ ال نع ــرف الش ــخصيات إال م ــن خ ــال
األدوار التيمي ــة الت ــي تضطلع بها :قائ ــد ،لص ،عجوز،
مل ــك ،غن ــي ،فقير ،رجل ام ــرأة ...يبدو لنا أنهم عاش ــوا
قبل زم ــن ال ــراوي األول الذي حكاها.

والتنكي ــر والتعري ــف ظاه ــرة ش ــائعة يف كل لغ ــات
العال ــم ،ترتب ــط بالتقاب ــل املرك ــوز يف أذه ــان أه ــل اللغة
املعي أو الش ــائع يف جنس ــه،
ب ــن املع ــروف واملجه ــول أو ّ
وم ــن ثم ــة كان مفه ــوم التعري ــف والتنكي ــر واح ــدا يف
كل اللغ ــات .ومبق ــدور املتتب ــع ملا كتبه ُنح ــاة العربية أن
يس ــتنبط ثالثة مح ــاور يقوم عليها املعي ــار الداللي يف
احلك ــم عل ــى الكلم ــة بالتنكي ــر أو التعري ــف:
الشيوع:

 .2 .2تنكير الزمان واملكان:

علم املخاطب املتكلم :درجة علم الس ــامع بالش ــيء
امل ــراد أثناء االتصال الكالمي ،اإلش ــارة إل ــى اخلارج(.)16

تخض ــع كل األماك ــن ال ــواردة يف ه ــذه احلكاي ــات،
بدوره ــا ،باعتباره ــا أط ــر ًا حاضن ــة لألح ــداث ،لس ــلطة
التنكي ــر :أرض ،صح ــراء ،مدين ــة ،نه ــر ،قص ــر ...وحتى
إن وردت معرف ــة يف احلكاي ــة فه ــي تظ ــل نك ــرة بالنس ــبة
للس ــامع والق ــارئ وال ــراوي .وكذل ــك تنه ــج احلكاي ــة
اقتص ــادا كبيرا يف الوصف ،فتبدو األوصاف املخصصة

لهذا كان للتعريف والتنكير دور أساس ــي يف النظام
النح ــوي للـغــة ،فتعــريــف عنص ــر مــن عـنـاصر التركيب
أو تنك ــيره ق ــد يـ ــؤدي إل ــى تغ ــيير الـ ـتــرك ــيب أو ت ـعــديـ ــله
ن ـظ ـمـا وداللـ ــة.
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()2

لألماك ــن قليلة ،نظرا لس ــلطة الش ــفوي الذي يقتضي
التنكير ويكتفي بذكر األشياء دون تدقيق وتفصيل يف
وصفه ــا .كما يرتبط التنكير ،على مس ــتوى احلكايات،
ُ
بثنائي ــة الغرب ــة واأللف ــة إ ْذ غالبـ ـ ًا ما يخ ــرج البطل من
فضائ ــه اخل ــاص األلي ــف إل ــى فض ــاء غري ــب فيطب ــع
التنكير عوامله اجلديدة .وتظل هذه الفضاءات بالرغم
م ــن تنكيرها وتخييلتها فض ــاءات مرجعية حتيل على
أماك ــن واقعية أو ش ــبيهة بالواقع ،عل ــى عكس فضاءات
احلكاي ــات العجيبة الت ــي تبقى بعيدة عن الواقع نظرا
لطابعه ــا الغرائبي.

 .3 .2تنكير الراوي:
يب ــدو ال ــراوي ب ــدوره نك ــرة يف احلكاي ــة الش ــعبية
الت ــي تظ ــل مجهول ــة املؤل ــف نظ ــرا لس ــلطة الش ــفوي،
ف ــا نع ــرف عن ــه ش ــيئا ،ألن راوي احلكاي ــة الش ــعبية
لي ــس واح ــدا ،مب ــا ه ــو ذاك ــرة جماعي ــة ،فامله ــم يف ه ــذه
احلكاي ــات ه ــو أن ت ــروى وأن تس ــمع ،ف ــكل م ــن يس ــتمع
إليه ــا يرويه ــا ،إنه ــا موجه ــة للس ــامع ال الق ــارئ ال ــذي
يتح ــول ب ــدوره إل ــى راو وهكذا .هذه هي س ــلطة احلكي
الش ــفوي ،وس ــلطة التنكير ال ــذي يفعل فعله ويس ــتمر
احلك ــي وتس ــتمر احلكاي ــة لتمتل ــك الس ــامع والق ــارئ
معـ ـ ًا رغ ــم كونه ــا مجهول ــة املؤل ــف.

وال يسـل ـ ـ ــم مك ـ ـ ــون ال ــزم ـ ــان هـ ــو اآلخ ـ ــر م ــن سـ ـمــة
التنكي ــر ،فج ــاء الزمان هو اآلخ ــر نكرة غير محدد« :يف
يوم ما»« ،يف املساء»« ،يف تلك الليلة»« ،فترة احلصاد»...
يتعل ــق األم ــر بزمن ماض بعي ــد منقطع ،كما يصاحب
التنكير على مس ــتوى الزم ــن خاصية التعميم فتغيب
اجلزئي ــات والتفاصي ــل الزمنية؛ اللحظات ،الس ــاعات،
الش ــهور واألي ــام الت ــي نلمس ــها يف الفن ــون القصصي ــة
احلديثة كالرواي ــة والقصة.

هك ــذا يغي ــب اإلس ــناد يف ه ــذه احلكاي ــات ،ألنه ــا يف
نظ ــر الثقاف ــة العامل ــة ليس ــت نصوصـ ـ ًا أدبي ــة بالنظ ــر
إل ــى أنه ــا ال تص ــدر عن س ــند معت ــرف به ،لذلك فنس ــبة
اخلط ــاب نك ــرة :ال ــراوي ،الزم ــن ،امل ــكان والش ــخصية.
وميك ــن أن نرج ــع ذل ــك إل ــى التح ــرمي واملن ــع ال ــذي كان
يعان ــي من ــه احلك ــي والتخيي ــل يف الثقاف ــة العامل ــة التي
كان ــت تعتبره مجاال للتزي ــد والك ــذب( ،)17فظهر ذلك يف
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الثقاف ــة الش ــعبية مغ ّلف ــا بالتنكي ــر ال ــذي ص ــار ملمحا
تخييلي ــا مائ ــزا ،إذ أن التنكير هو العنصر الذي يس ــمح
باحلكي ،بل يتحول إلى عنصر بان للحكاية ،بل يحقق
حكائيته ــا وتخييليته ــا ،إذ ب ــه تدخل عوال ــم جديدة قد
تك ــون م ــن الواق ــع أو واق ــع س ــابق علي ــه أو واق ــع ممك ــن،
وعل ــى هذا األس ــاس تك ــون احلكايات اس ــترجاعا للواقع
أو م ــا يتص ــور أن ــه الواقع بواس ــطة الكلم ــة(.)18

 .4احلكاية احليلة املفارقة:
يستعمل كل أبطال احلكايات املرحة تقريبا احليلة
لقض ــاء مآربه ــم والتخل ــص م ــن ورطاته ــم ومآزقه ــم،
وبش ــكل خ ــاص امل ــرأة الت ــي يقتص ــر دوره ــا يف الغال ــب
عل ــى احليل ــة ،إذ تخ ــرج نفس ــها والرج ــل أيض ــا مما قد
يعارضهم ــا م ــن ورط ــات (حكاي ــة الل ــص وزوجتيه).
إلى جانب ذلك ،تقوم احلكاية املرحة على التستر،
عل ــى إخفاء ش ــيء م ــا ليظهر يف النهاي ــة (الكنز ،الفخ،
اللغ ــز) .وبذل ــك كان ــت األحجي ــة ظاه ــرة باني ــة له ــا،
فنجد اللغز وحله ،مما يس ــهم يف حتبيك احلكاية كما
مينحه ــا بعده ــا الش ــفوي ،وأكثر من ذل ــك ظلت بعض
احلكاي ــات وس ــتظل محفوظ ــة ومتداول ــة ع ــن طري ــق
األحجي ــات التي تضمن اس ــتمراريتها.

إلـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــب تنك ـي ــر السـ ــرد والـ ــزم ـ ـ ــان واملـ ـك ـ ــان
والش ــخصية تركز احلكاية املرحة على احلدث الواحد
املتسلسل يف الـزم ــن ،والذي يشد السامع والقارئ من
البداي ــة إلى النهاية.
 .3بناء احلكاية املرحة:
ميك ــن احلديث عن بنية عامة تش ــمل كل النصوص
احلكائي ــة ،إذ حتت ــرم افتتاحي ــة معينة (يف ي ــوم ما) كما
أن الفض ــاء ال ــذي جتري فيه األح ــداث خارجي مفتوح،
إذ ترتب ــط احلكاي ــة واحل ــدث باالبتع ــاد ع ــن األلي ــف،
فغالب ــا م ــا تخ ــرج الش ــخصيات (طوبط ــاب ،ص  )63أو
تسافر(حكاية الرجل الذي أراد زيارة بيت اهلل) أو تنتقل
إلى مكان آخر(قصة الفقيه والقناص واللص ،ص )70
تخ ــرج م ــن البيت ،من البلدة ،من احلي ،من املدينة ،من
املج ــال (احلط ــاب واملل ــك ،ص  )91ويكون اخل ــروج دائما
مرتبطـ ـ ًا باجلديد وهو مص ــدر احلدث.

كما تزخر احلكاية املرحة باألمثال واحلكم والبعد
الهزلي املرح.
 .5احلكاية والشفوي:
يستدعي تناول احلكاية الشعبية ،واحلكاية املرحة
باخلصوص ،طرح بعض األس ــئلة :مباذا تكون احلكاية
حكاي ــة؟ عل ــى ماذا تق ــوم؟ ما أصله ــا؟ كيف ُتبن ــى بؤرة
ه ــذه احلكاي ــات؟ وم ــا الغاي ــة منه ــا؟ وم ــا الغاي ــة م ــن
س ــردها؟ وكيف تنش ــأ وتتش ــكل لتصير تخييال؟
إنه ــا حكايات تتداولها األلس ــن من جيل آلخر ،ومن
م ــكان آلخ ــر ،ويت ــم ه ــذا االنتق ــال يف الغال ــب األعم عن
طري ــق الرواي ــة الش ــفوية ،فه ــي ُتس ــمع و ُت ــروى بق ـ ْـدر ما
ورب ــا يحكيها من س ــمعها ورمبا
ُتس ــعف ذاك ــرة ال ــراويّ ،
يضي ــف إليه ــا من عن ــده( .)19وأيضا خيال ــه الذي يعوض
م ــا ُمح ــي م ــن الذاك ــرة .لذل ــك فللش ــفوي رابط ــة م ــع
الواق ــع ق ــد يتأثر به قد يكون نابع ًا منه .إن احلكاية هي
ديوان فئة واس ــعة من الناس ،وخصوصا من ال يقرأ وال
يكت ــب ،فه ــي كتاب ــه الوحي ــد ال ــذي يفتح ــه كل حني من
أج ــل االستفس ــار أو توضي ــح أمر م ــن األم ــور أو توضيح
قضي ــة م ــا أو إعط ــاء مث ــل للقضية املطروح ــة للنقاش،
ألن احلديث اليومي وش ــؤون احلياة يستدعيان احلكي.

كم ـ ـ ــا تخـ ـضــع األفعـ ــال احل ـك ــائـ ـيـ ـ ــة إلـ ــى تس ـل ـ ــسل
منطقي؛ بداية عقدة ونهاية س ــعيدة ،على غرار احلكي
التقلي ــدي .لذل ــك فس ــرد األح ــداث كرونولوج ــي قار يف
ج ــل احلكاي ــات ،م ــع بع ــض االس ــتثناءات القليل ــة التي
يـ ــوج ــد في ـهـ ــا الـ ـت ـن ـبـؤ بـ ـمـا ق ــد يـح ــدث كـحـكــاي ــة الغني
وثــروتــه (ص ،)111ف ــال ــزم ــن هـ ــو ال ــذي يضـ ــبط نـ ـظـ ــام
توال ــي الوقائع فهي محكومة مبنطق صارم ،ابتداء من
ظه ــور احلاف ــز وصوال إلى إش ــباع احلاج ــة التي ينتدب
األبطال أنفس ــهم لها.
إذن الغال ــب عل ــى ه ــذه احلكاي ــات هو أنه ــا ذات بناء
ق ــار يتك ــرر يف أغلبيتها.
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هك ــذا تق ــدم لن ــا احلكاية املرح ــة صورة ع ــن املجتمع
املغرب ــي ال ــذي أنتجه ــا ،إذ تتسـ ـ ّرب بع ــض اخلصوصيات
االجتماعيةواالقتصاديةوالتصوراتالثقافيةللمجتمع
املغربي باألطلس املتوس ــط؛ جغرافيا أدوات فالحة ،قيم.
إذ تق ــدم لنا مجتمع ــا بدويا يف غال ــب األحيان.

فه ــذه احلكاي ــات كائنات تعيش ب ــن ناس ال ميكنهم
العي ــش بدونه ــا ،ونح ــن كذل ــك فه ــي حياتن ــا وملجؤن ــا
ومس ــكننا بلغ ــة هايدج ــر ،نس ــتدعيها كل ح ــن ،ألنه ــا
خ ــزان خبراتن ــا ومعارفن ــا وتصوراتن ــا ورؤان ــا الثقافي ــة.
وب ــذلـك يب ــدو بج ــالء دورها التعليمي إلى جانب متعتها
وتس ــليتها وش ــدها للس ــامع وللقارئ.

انطالق ــا مم ــا س ــبق نك ــون ق ــد كون ــا ص ــورة أولية عن
اخلصائ ــص التخييلي ــة املمي ــزة للحكاي ــة الش ــعبية
املغربي ــة ،بش ــكل ع ــام ،وك ــذا ع ــن احلكاي ــة املرحة بش ــكل
خاص ،وأبرزنا خصوصياتها البنائية :التنكير ،احليلة،
املفارقة ،والشفوية باعتبارها ميكانيزمات أولية محايثة
لعملي ــة تش ــكلها وتخييله ــا ،وال ندعي أنن ــا أحطنا بكل
خصوصياته ــا ،فه ــي تتطل ــب املزي ــد م ــن البح ــث و ُبع ــد
النظ ــر لغناها.

إذا كان الواقع واحلياة اليومية يستدعيان احلكاية
واحلك ــي ،ف ــا ب ــأس أن تنطب ــع ه ــذه احلكاي ــات ،رغ ــم
تنكيره ــا ،بخصوصي ــات ه ــذا الواق ــع ،وهو م ــا يجعلها
مطبوع ــة باحمللي ــة رغ ــم إوالي ــة التنكي ــر الباني ــة له ــا،
فهي ليس ــت فارغة من هذا اجلانب« :ألن النص األدبي
الش ــعبي يش ــير إلى أش ــياء متع ــددة ،وميكن ــه أحيانا أن
يش ــير بدقة إلى مس ــائل تطابق الواقع املذكور؛ وأحيانا
يغ ــض النظر ع ــن الواقع ويخالف ــه»(.)20
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اخلصائص األدب شعبية يف

''كتاب بلوهر وبوذاسف''

()1

د .فرج قدري الفخراني
أستاذ مساعد األدب الشعبي ( جامعة جنوب الوادي) ،مصر

مدخل نظري

يقــع هــذا البحــث فــي نطــاق دراســات األدب الشــعبي ،التــي ترصــد خصائــص نصيــة وموضوعيــة فــي النــص األدبــي دون
النظر إلى العصر الذي كتب فيه ،حيث َت َعت ِبر دراسات األدب الشعبي أن النصوص األدبية الكتابية التي تنتمي إلى عصور
قدمية أو وســيطة ورمبا حديثة هي متضمنة خصائص أدبشــعبية  -ميكن رصدها بأدوات البحث األدبي الشــعبي ،التي
تفترق عن أدوات البحث النقدي أو اللغوي أو الديني .وعليه فإنه ميكن قراءة النص الكتابي املنتمي إلى عص ٍر ما ،قراءةً
مغايرة لدارس ذات النص من منطلق بحثي آخر ،غير املنطلق األدبشعبي.
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أم ــا كت ــاب «بلوه ــر وبوذاس ــف» وهو محل الدراس ــة ؛
ففيه ث ــاث إش ــكاليات وهي:

 .3ميث ــل الن ــص العرب ــي نقط ــة التالق ــي الواضح ــة
ب ــن اجتاه ــن يف األدب ،هم ــا :األدب الرس ــمي ب ــكل
خصائص ــه التأليفي ــة الت ــي وظفها املؤل ــف املجهول
ود عناصره
للكتاب كمبدع ،واألدب الش ــعبي الذي َت ُع ُ
إل ــى قريح ــة الش ــعب ال إلى قريحة الف ــرد ،حيث إنه
ق ــد تس ــرب إل ــى الن ــص  -بقص ــد أو ب ــدون قص ــد -
العدي ــد م ــن اخلصائص الت ــي ُت ْدرس يف إط ــار األدب
الشعبي ،بعيد ًا عن اخلصائص األخرى التي ُتدرس
يف إط ــار األدب الرس ــمي.

 .1أن الكتاب ينتمي إلى ما ُيصطلح عليه يف الدراسات
الش ــعبية  Chapbookالكت ــب الش ــعبية( ،)1وق ــد
َع ـ َّـده روزنت ــال  Franz Rozenthalأه ــم املؤلف ــات
العربي ــة ذات املغ ــزى اخللق ــي ،بع ــد كت ــاب كليل ــة
ودمن ــة ،ووصف ــه بأن ــه قص ــة يف الزه ــد له ــا صي ــغ
عدي ــدة تدور حول حي ــاة بوذا( )2وهنا جتدر اإلش ــارة
إل ــى أن الدراس ــة س ــوف تعتم ــد على الن ــص العربي
ال ــذي حقق ــه «داني ــال جيماري ــه» ،معتم ــد ًا عل ــى
أربع ــة مخطوط ــات؛ األول :يع ــود إل ــى ع ــام  1608م
وموج ــود ضمن مخطوطات فرقة اإلس ــماعيلية يف
بومب ــاي ،والثان ــي :يعود إلى عام  1876م وموجود يف
دار الكت ــب بالقاه ــرة ،والثالث يعود إل ــى عام 1870م
وموج ــود ل ــدى الس ــيد عباس حمدان ــي الذي يعمل
أس ــتاذ ًا بجامع ــة ( )Wisconsin U.S.Aوالراب ــع :
يع ــود إلى ع ــام 1888م وموجود لدى صاحب مطبعة
س ــابداري  Sabdariيف بومب ــاي(.)3

تتمثل أهمية الدراسة يف كونها تعيد قراءة نصوص
األدب العربي يف عصوره املختلفة من منظور أدبشعبي،
مؤك ــدة أن ــه لم يك ــن مبقدور املؤلف قدميـ ـ ًا عزل منتجه
األدب ــي ع ــن ثقاف ــة ش ــعبية س ــائدة يف عص ــره ،وخاص ــة
يف زم ــن تتماه ــى في ــه التخ ــوم ب ــن اجتاه ــن يف عال ــم
األدب هما :الرس ــمي والشعبي ،حتى أصبح من اليسير
تسرب املظاهر الشفهية يف النصوص الكتابية ،وحتاول
الدراس ــة منذج ــة الصيغ األدب ش ــعبية لتطبيقها على
إنتاج ــات أدبي ــة أخ ــرى  ،تتجل ــى فيه ــا القي ــم التربوي ــة
والتعليمي ــة ،فض ـ ًـا عل ــى إعط ــاء من ــوذج تطبيقي على
كيفي ــة صياغ ــة اجلزيئ ــات داخ ــل تصني ــف اجلزيئ ــات
الفولكلورية العربية.

 .2يشتمل الكتاب على قيم أخالقية وجتسيد لألفكار
التربوي ــة والتعليمي ــة املس ــتمدة م ــن حكاية ناس ــك
هندي هو «س ــيدهارتا جوتاما بوذا» مؤسس البوذية،
ومن أمثلة هذه القيم (محبة اآلخر  -عدم اخلجل
من التعلم من أي إنس ــان  -الدعوة إلى محبة العدو
قب ــل الصدي ــق) وه ــي مضام ــن ذات صبغ ــة عاملي ــة،
والكت ــاب يعتم ــد عل ــى قص ــة ديني ــة بيوجرافي ــة
تنتم ــي إل ــى الن ــوع األدبي ُ ،legendكتبت نس ــختها
األول ــى باللغ ــة السنس ــكريتية فيم ــا ب ــن القرن ــن
الثان ــي والراب ــع امليالديني ،ومنه ــا ترجمت إلى اللغة
البهلوية التي كانت سائدة يف بالد فارس قبل دخول
اإلس ــام ،ويف الق ــرن الثام ــن امليالدي  -ورمبا بس ــبب
تقاط ــع مضم ــون القص ــة م ــع عقي ــدة الوحدانية يف
اإلس ــام  -نُقل ــت القص ــة إل ــى العربي ــة  /اللغة التي
باتت تفرض سطوتها على لغات الشعوب اخلاضعة
للفاحت ــن الع ــرب ،ومنه ــا تناقلته ــا العدي ــد م ــن
اللغ ــات؛ كاملنغولي ــة ،واليوناني ــة ،والالتيني ــة وكذلك
العبرية(.)4

أما املادة التي يعتمد عليها البحث ،فهي نص كتاب
«بلوه ــر وبوذاس ــف» ،مجه ــول املؤلف ،والذي ق ــام «دانيال
جيماريه» بتحقيقه ،وصدر عام  1976م عن دار نشر «دار
املش ــرق  -بي ــروت» ،ويق ــع الن ــص احملق ــق يف  186صفحة
م ــن ال ــورق املتوس ــط ،س ــبقته مقدم ــة احملق ــق باللغ ــة
الفرنس ــية وتقع يف  11صفحة ،وقد َذ َّيل احملقق نس ــخته
بفهرس األش ــخاص واألماكن وفه ــرس احملتويات ،ولغة
الن ــص ه ــي النث ــر املس ــجوع ال ــذي يتقاط ــع م ــع بع ــض
مالم ــح فن املقامة الذي كان ينتش ــر زم ــن كتابة النص،
حي ــث حرص املؤلف على عرض نفس القيم األخالقية
بط ــرق مختلف ــة ،حني يبدأ بع ــرض القيم ــة األخالقية
بطريق ــة عام ــة أو ًال م ــن خالل حوار قصي ــر أو قصة ذات
حبك ــة ،ثم يكرر نفس القيمة األخالقية يف صورة أقوال
مأث ــورة .أم ــا بنية الكتاب فهي تقوم على فكرة «التعليب
القصص ــي» حي ــث توج ــد قص ــة إط ــار (اب ــن املل ــك الذي
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تت ــوزع اجلزيئ ــات وفقـ ـ ًا له ــا ،وحت ــدد الدراس ــة اجتاهـ ـ ًا
واح ــد ًا فق ــط م ــن اجتاه ــي املنه ــج ،وهو االجت ــاه الذي
يتزعم ــه «كل ــود ليف ــي ش ــتراوس» ويطل ــق علي ــه اجت ــاه
البراد ْج َم ِاتي ــك والكلم ــة  Paradigmaticمس ــتقاة
ِ
م ــن املصطل ــح اللغ ــوي ال ــذي وضع ــه «فيردينان ــد دي
سوس ــير» وقص ــد به العالق ــات الصرفية الت ــي ميكن أن
نعزوه ــا إلى تراب ــط ما بني جميع العناصر التي ميكن
أن تش ــغل مكان ًا محدد ًا يف تسلس ــل معني ،فعلى س ــبيل
املث ــال؛ الكلم ــات ذات الوظائ ــف النحوي ــة املتش ــابهة
كأن تك ــون (فواع ــل  -مفاعي ــل  -نع ــوت) أو الكلم ــات
ذات ال ــدالالت املتش ــابهة ،وه ــي كلم ــات ُت َص ــف /تتراكم
ومتث ــل مح ــور ًا رأس ــي ًا يوض ــح العالق ــات ب ــن الصي ــغ
الصرفي ــة( .)7أما املصطلح كمنهج أدبش ــعبي فهو يعني
الصي ــغ ذات التركي ــب اللغ ــوي املتش ــابه ،وق ــد يك ــون
مجموع ــة م ــن التراكيب أو األلف ــاظ ذات دالالت ذهنية
أو نفس ــية مترابط ــة ،وه ــو م ــا طبق ــه «اش ــتراوس» حني
تن ــاول األس ــطورة كأح ــد أن ــواع األدب الش ــعبي ،حي ــث
حلله ــا إل ــى عناص ــر مترابط ــة  ،ورتبها يف ش ــكل رأس ــي،
وذل ــك متهي ــد ًا لربطه ــا بالعناص ــر احلضاري ــة الت ــي
نش ــأت فيه ــا( ،)8ووفق هذا املنه ــج يحاول البحث حتليل
احلكاي ــة عل ــى وف ــق خصائ ــص األدب الش ــعبي ،وه ــي
قوال ــب ثابت ــة نص ــب م ــا بدا م ــن النص م ــن خصائص
تتف ــق م ــع تل ــك األوعية.

يتح ــول مصيره م ــن امللوكية إل ــى األلوهية عل ــى الرغم
م ــن مح ــاوالت إبع ــاده ع ــن اهلل) بداخله ــا مجموع ــات
م ــن املعلب ــات القصصية (قص ــة الرجل ال ــذي تعلم لغة
احليوان ــات  -قص ــة األصدق ــاء الثالث ــة  /امل ــال واأله ــل
والعم ــل الصال ــح  ...وغيرها).
وتدور القصة  -يف األصل  -حول الراهب «سيدهارتا
جوتاما بوذا» مؤسس البوذية ،وتذكر احلكاية أن الرهبان
أبلغوا والده عند مولده أن للطفل ش ــأنا عظيما ،إما أن
يكون ملك ًا تخضع له ممالك ،أو راهب ًا جلي ًال يف مصاف
القديس ــن ،ل ــذا هي ــأ امللك له جميع الس ــبل ،لكي يكون
مل ــك ًا عظيمـ ـ ًا كرغبته ،غير أن الش ــاب ال ــذي لم يتجاوز
الثالث ــن ،والذي يعيش حي ــاة امللوك ،تكدر فكره عندما
رأى  -على مدار ثالثة أيام  -مريض ًا ثم عجوز ًا ثم ميت ًا،
ويف الي ــوم الراب ــع قابل ــه الراه ــب الذي كش ــف له حقائق
الك ــون الت ــي حاول والده إخفاءها عن ــه ،وأهمها :الفناء،
وحينها هرب الشاب من النعيم متجو ًال يف شوارع الهند
وج ــرب التقش ــف الش ــديد ،وعل ــى الرغ ــم م ــن ذل ــك ل ــم
يهت ـ ِـد إل ــى ضالته .ويف اخلامس ــة والثالث ــن توصل عن
طري ــق الوع ــي إلى فيض النور اإللهي ،حينها انكش ــفت
له أس ــباب املعاناة والوس ــيلة لوضع نهاية لتلك املعاناة،
بعده ــا أصبح «س ــيدهارتا» هو «ب ــوذا» ،الكلمة التي تعني
«مصدر النور».
إن الطاب ــع التأمل ــي للقصة جعله ــا تترك بصمتها
يف العدي ــد م ــن اآلداب العاملي ــة عل ــى مر العص ــور ،فقد
تناس ــخت بع ــض تيم ــات القص ــة يف « رس ــائل إخ ــوان
الصف ــا «يف بغ ــداد يف نهاية القرن العاش ــر امليالدي ،ويف
بعض روايات «جوفاني بوكاتشو» الذي يعود إلى القرن
الرابع عش ــر ،ويف قصة تاجر البندقية لوليم شكس ــبير
يف الق ــرن الس ــادس عش ــر ،ويف مس ــرحية «احلي ــاة حلم»
للكات ــب الفرنس ــي «في ــدرو كل ــدرو» يف الق ــرن الس ــابع
()5
عش ــر ،وغيره ــا م ــن اآلداب والثقافات

 .1توطئة :
ينظ ـ ـ ــر الب ــاح ــث يف األدب الشعـ ـ ــبي إل ــى امل ــؤل ـف ـ ــات
التراثية العربية باعتبارها حاملة خلصائص شفاهية،
فض ـ ًـا ع ــن خصائصه ــا الكتابي ــة املألوفة ،ويس ــعى هذا
البحث إلى الكش ــف عن الطابع الش ــفهي  -الذي تسرب
إل ــى كت ــب التراث بش ــكل يتف ــاوت م ــن م َؤ َل ٍف إل ــى آخر -
وم ــا يتضمن ــه ه ــذا الطاب ــع م ــن خصائ ــص أدبش ــعبية
تتناث ــر يف ثناي ــا العدي ــد من كت ــب التراث ،هك ــذا اعتنى
كل من شوارزبوم ومارزولف بكشف النقاب عن اجلوانب
الفولكلوري ــة يف كت ــب الت ــراث العرب ــي ،كذل ــك اعتن ــى
باحث ــون عرب بق ــراءة أدبش ــعبية لهذه الكت ــب (.)9

وتعتم ــد الدراس ــة عل ــى املنه ــج البنائ ــي أو الش ــكلي
ل ــأدب الش ــعبي ،وه ــو يه ــدف إل ــى تصوي ــر النم ــاذج
األساس ــية ل ــأدب الش ــعبي بدق ــة( ،)6وه ــذا املنه ــج
يتع ــرض لدراس ــة الش ــكل بوصفه ك ًال بع ــد حتليله إلى
عناص ــره الصغي ــرة ،به ــدف استكش ــاف بني ــة داخلي ــة

لقد ُهمشت مؤلفات عربية قروسطية مئات السنني،
ألسباب أخالقية ولغوية كقصص ألف ليلة وليلة و كتاب
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كليل ــة ودمنة وغيرهم ــا ،كذلك ُفقد بعض ه ــذه املؤلفات
يف صورت ــه العربي ــة  ،بينم ــا ظ ـ َّـل يف ترجمات س ــريانية أو
عبري ــة مثل حكاي ــات س ــندبار משלי סנדבר( )10وس ــيرة
االسكندر املقدوني סיפורו של אלכסנדר מוקדון(،)11
كذلك نُقلت مؤلفات من الفولكلور العربي إلى العربية
اليهودي ــة مث ــل س ــيرة عنت ــر كم ــا تش ــير إلى ذل ــك وثائق
اجلني ــزا القاهري ــة( ،)12وهناك عدد قلي ــل من هذه الكتب
وص ــل إلين ــا يف الصورت ــن العبري ــة والعربي ــة ،منها كتاب
بلوه ــر وبوذاس ــف مح ــل الدراس ــة ،وال ــذي ج ــاء عنوان ــه
بالعبري ــة ספר בן המלך והנזיר (كت ــاب اب ــن املل ــك
والناس ــك) ،وهو انتحال للنس ــخة العربية لكتاب بلوهر
وبوذاس ــف ،ولي ــس ترجمة له ــا كما ادعى البع ــض(.)13

اللعابني (املهرج ــن) واملعازف
يف القب ــر غ ــداً ،جتمع ل ــه َّ
الي ــوم وجتم ــع علي ــه النوائح والبواك ــي غ ــداًُ ،ت ِّبب إلى
أهل ــه ُقر َب ــه الي ــوم وحتب ــب إليه ــم ُبع َده غ ــداً ،ت ـ ّ
ـدل عليه
()15
بطي ــب ريح ــه اليوم وت ــدل عليه بن ــن ريحه غ ــداً» .
كم ــا ت ــرد صي ــغ الت ــرادف عل ــى لس ــان الناس ــك أيض ًا
ش ــارح ًا لصديق ــه املل ــك ماهي ــة الدنيا:
«فأذُّ م األش ــياء إليك أيها امللك الدنيا ...هي املركب
القموص والصاحب اخلاذل واملؤمتن اخلؤون والطريق
ا ُملوب ــق والس ــبيل الزل ــق واملهب ــط امله ــوي والبي ــت ذو
األفاعي والسفينة ذات اخللل والبستان ذو املسبعة»(.)16
هك ــذا ُيحفز النص توجهاتنا الفلس ــفية من خالل
صي ــغ التناقض والترادف على مدار صفحاته ،ش ــارح ًا
كل مت ــرادف موضحـ ـ ًا كل متناقض رامز ًا له إذا اقتضى
األم ــر وه ــو م ــا فعل ــه ح ــن رم ــز باحلائ ــك مل ــن يتالعب
باللفظ ،ويس ــد فج ــوات الكالم:

 .2بني الســـمات األدبشـــعبية والبالغية في كتاب
بــلــوهــر وبـوذاســف:
 .1 .2صيغ التناقض والترادف :
ينتمي الكتاب الذي حققه جيماريه إلى ما ُيصطلح
علي ــه يف الدراس ــات الش ــعبية بالكت ــب الش ــعبية وه ــي
ظاه ــرة انتش ــرت بعد اكتش ــاف الطباع ــة يف أوائل القرن
الس ــادس عشـ ــر ،حيث استثمر األت ــراك ظـه ــور الطباعة
لـن ـشــر الـ ـكــتب ال ـش ـع ـبـيـة ذات امل ـضــام ــني الـف ــولك ـلــوريــة
بـ ـ ــن طبق ــات ش ــعبية واس ــعة ،ال حتظ ــى بتعلي ــم جي ــد
وال بوض ــع اقتص ــادي واجتماع ــي جي ــد ،وكانت حياتها
ت ــدور يف إط ــار دين ــي ميي ــل إل ــى الغيبي ــات ،مم ــا س ــاعد
عل ــى انتش ــار تل ــك الكت ــب ذات األثم ــان الزهي ــدة ،الت ــي
حتت ــوي عل ــى م ــادة فولكلوري ــة خصب ــة ،وم ــن ب ــن تلك
الكتب الطبعات األربعة التي اعتمد عليها جيماريه يف
حتقيقه لكتاب بلوهر وبوذاس ــف ،يف الشكل على األقل،
بي ــد أن لغة الكت ــاب  -وإن كانت تتضمن مادة فولكلورية
 ج ــاءت بلغة رصين ــة وصياغات متيل إلى بالغة عربيةتقليدي ــة مث ــل صي ــغ إب ــراز التناقضات ،فنجد الناس ــك
يح ــذر املل ـ َ
ـك م ــن الدني ــا قائ ـ ًـا عنه ــا «تعقد الت ــا َج على
()14
رأس ــه (الهاء عائدة على كل مقبل على الدني ــا) غدو ًة
ً
باألسورة (حلية
عشية ،حتلّي األيدي
وتعفره يف التراب
ِ
من معادن نفيس ــة) اليوم و ُت ِغلّها يف األغالل غد ًا ُ ،ت ْق ِعد
امل ــرء عل ــى الس ــرير الي ــوم وترم ــي ب ــه يف الس ــجن غ ــداً،
تف ــرش ل ــه الديب ــاج يف اإلي ــوان الي ــوم وتفرش ل ــه التراب

«أنا رجل أرتق الكالم بالكالم
قال الوزير وكيف ترتق الكالم بالكالم
ق ــال إذا كان في ــه فت ــق رتقت ــه أو َو ْه ـ ٌـي رفأته حتى ال
يأتي م ــن ِقبله فس ــاد»(.)17
 . 2 .2القوالب اللغوية الثابتة :
كذلك تضمن كتاب بلوهر وبوذاسف ترديد القوالب
اللغوي ــة الثابت ــة كاألمثال واحلكم التي ميك ــن ردها إلى
مصادر دينية إس ــامية ،ال س ــيما عند التعرض لقضايا
عقدي ــة كوصفه اهلل عز وج ــل «وهي دعوة من اهلل تعالى،
دى مستقيم»( )18أو توضيحه ملفهوم احلق
نور ساطع ُ
وه ً
َعق َِديـ ـ ًا «ق ــال بلوه ــر إن احلقّ جاء من عن ــد اهلل عز وجل
واهلل دع ــا العب ــاد إليه»( ،)19وتص ــل القولبة منتهاها حني
أس على ما َفا َتك،
يستعني النص مبضامني قرآنية «ال َت َ
()20
تطلب م ــا ال ُتدرك» .
وال ُت َص ِّد َق ـ َّـن مب ــا ال يكون ،وال
َ
هكذا مال النص إلى ترديد صيغ لغوية منطية ُد ِر َج
عل ــى اس ــتخدامها يف كتب التراث ،لتصب ــح هذه الصيغ
الزم ــة م ــن ل ــوازم احلكي يف النص محل الدراس ــة ،حتى
بات الراوي ال يس ــتطيع التخلي عنها ،ألنها تعمل على
حتفيز ذاكرته(.)21
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هكـ ــذا تشكـ ــل االفت ـت ـ ــاحـ ــيات واخل ــوات ــم محطـ ــات
انطالق ووصول ،فالراوي يحرص على اقتالع جمهوره
 /اب ــن املل ــك ،لالنتق ــال إل ــى زم ــان وم ــكان مجهول ــن
ع ــادة ،وهن ــاك ت ــدور أح ــداث احلكاي ــة الت ــي يرغ ــب يف
االستشهاد بها على حكمة ما أو فكرة فلسفية تختمر
يف ذهن ــه ،حينه ــا ال يك ــون لزم ــن احلك ــي ومكانه قيمة،
ولك ــن القيمة احلقيقية مما تتركه احلكاية من جانب
ترب ــوي وتعليمي.

 . 3 .2العبارات االفتتاحية واخلتامية:
أم ــا تردي ــد العب ــارات االفتتاحي ــة فق ــد ج ــاءت
مقتضب ــة حي ــث ينح ــاز الن ــص إل ــى صياغ ــات كتابي ــة
بديل ــة ع ــن الصياغ ــات الش ــفاهية التقليدي ــة ،فنج ــد
افتتاحي ــة الكت ــاب كلم ــة واحدة يل ــج بعده ــا النص إلى
املوضوع مباش ــرة «ذكروا أن ملك ًا من ملوك الهند،)22(»...
وتتك ــرر مث ــل ه ــذه االفتتاحي ــة يف القص ــص الفرعي ــة
َض َمن ــة يف القص ــة اإلط ــار «زعم ــوا أن رج ـ ًـا كان ل ــه
ا ُملت َ
()23
ثالث ــة قرن ــاء« ، »...زعم ــوا أن أه ــل مدين ــة كان ــوا يأتون
بالرج ــل الغري ــب« ،)24(»...وقد زعم ــوا أن رج ًال من امللوك
كان عظي ــم اململك ــةُ « ،)25(»...يق ــال إن يف بع ــض س ــواحل
البح ــر طي ــر ًا يق ــال ل ــه ق ـ ِـادم« ،)26(»...بلغن ــي أن ملك ًا من
املل ــوك كان لينـ ـ ًا مصلحـ ـ ًا« ،)27(»...بلغن ــي أن أخوين كانا
متصافي ــن ،)28(»...أم ــا خوامت القصص فع ــادة ما تذوب
على لسان القاص الذي أوردها ليستقي منها حكمة أو
عظة أو نصيحة أراد جتسيدها للمستمع فالقصة التي
تنتهي بعبارة « ثم سبح به حتى خرجا جميع ًا»( ،)29يردف
الق ــاص بعده ــا دون خامت ــة قائ ـ ًـا للمس ــتمع «وكذل ــك
أيه ــا املل ــك غ ـ ُ
ـررت بنفس ــي يف ذك ــر ه ــذا ل ــك م ــع تخويف
لبطش ــك ،)30(»...نس ــتثني من ذلك خامت ــة الكتاب التي
ج ــاءت كتابي ــة مش ــربة بخصائص ش ــفاهية ،متي ــل إلى
إحدى خوامت القصص الش ــعبي املص ــري وهي اخلامتة
الت ــي تق ــول «وعاش ــوا يف تب ــات ونب ــات ،وخلف ــوا صبي ــان
وبن ــات»( ،)31فعل ــى غراره ــا ج ــاءت خامت ــة الكت ــاب مح ــل
عم ــه س ــمطا يخلف ــه بأرض ش ــوالبط
الدراس ــة «ومك ــث ُّ
بأحس ــن عه ــد وأبـ ـ ّره حت ــى هل ــك وق ــام بع ــده ش ــامل بن
بوذاسف ملك ًا على دين أبيه ثم كثر َع ِق ُبه وتوارثوا تلك
الهـ ـ َدى وم َع ِال ــه»(.)32
اململك ــة بينه ــم آخذي ــن ألثر ُ
لق ــد غيب ــت الفواحت واخل ــوامت ،هنا ،ك ًال م ــن الزمان
وامل ــكان مكتس ــبة بذل ــك أح ــد خصائص األدب الش ــعبي
عام ــة ،فق ــد اعتب ــرت هي ــدا ياس ــون أن قيم ــة صي ــغ
االفتتاحي ــات واخل ــوامت يف خلوه ــا م ــن إش ــارات الزم ــان
وامل ــكان ،وذك ــرت «م ــن غير الش ــائع حصر احل ــدث األدبي
الش ــعبي يف إط ــار زمان ــي ومكان ــي حت ــى ال يفقد قيمته
()33
احلكائي ــة»

 .4 .2صيغ األعداد:
ُتكس ــب األع ــداد (َ )40 -7 - 3س ـ ْـمت ًا ش ــفاهي ًا لكت ــاب
بلوه ــر وبوذاس ــف ،حي ــث تتقاط ــع اس ــتخدامات ه ــذه
األع ــداد م ــع ممارس ــات فوقطبيعي ــة ،لي ــس فق ــط عل ــى
نط ــاق الرؤي ــة الش ــعبية الش ــرقية ،ب ــل أيضـ ـ ًا يف نظ ــرة
اليوناني ــن إل ــى األع ــداد( ،)34فالع ــدد  3يجس ــد ثال ــوث
الت ــوراة املك ــون م ــن آدم وح ــواء واحلي ــة ،كم ــا ميث ــل فكرة
التثلي ــث يف املس ــيحية ،كم ــا يت ــردد ه ــذا العدد كثي ــر ًا يف
القرآن الكرمي ،فض ًال عما يكتسبه هذا العدد من أهمية
لدى قطاعات ش ــعبية عريضة يف على مس ــتوى العادات
والتقاليد أو املعتقدات الشعبية ،وكتاب بلوهر وبوذاسف
يق ــوم عل ــى ث ــاث ش ــخصيات هم املل ــك :والد بوذاس ــف،
والناس ــك :بلوه ــر ،وبوذاس ــف :البطل ،كذلك ي ــرد العدد
 - 7ال ــذي ميث ــل قيم ــة ديني ــة إس ــامية (مناس ــك احلج
 ع ــدد الس ــماوات واألرض  -األئم ــة س ــبعة عن ــد بع ــضف ــرق الش ــيعة)  -يف ع ــدد األبن ــاء م ــن الذك ــور واإلناث يف
إح ــدى قص ــص الكت ــاب( )35أم ــا الع ــدد  40ال ــذي ي ــرد يف
الفك ــر املص ــري الق ــدمي (مدة حتني ــط املي ــت  40يوم ًا)،
ي ــرد أيضـ ـ ًا يف الكت ــاب محل الدراس ــة يف س ــياق احلديث
ع ــن عبادات وثنية «أربعون من رؤوس عبدة األوثان كانوا
م ــع امللك وال ــد بوذاس ــف»(.)36
 . 3بني العـــادات واملعتقدات في كتـــاب بلوهر
وبوذاسف:
ـص مصطف ــى ج ــاد يف َمكْ َن ـ ِـزه القي ــم( )37إل ــى
خَ ُل ـ َ
حت ــدي ــد الواصف ــات ال ـفــولك ـل ــوريـ ـ ــة حس ـ ــب الت ـص ــنيف
امل ــوض ــوعي لـكـل مـن «العـادات والتقاليد» ،و«املعتـقدات
الشعبية» التـ ـ ــي تس ــود يف مجتمعاتنـ ـ ــا الع ــرب ــية ،وقــد
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التصنيف يحاول الباحث تس ــكني واصفات فولكلورية
مرتبط ــة بالع ــادات والتقالي ــد م ــن ناحي ــة واملعتق ــدات
الش ــعبية م ــن ناحي ــة أخ ــرى وال ــواردة يف كت ــاب بلوه ــر
وبوذاس ــف ث ــم حص ــر ه ــذه الواصف ــات وتس ــكينها ف ــى
مكن ــز ج ــاد وف ــق النظ ــام الترمي ــزي اخل ــاص باملكن ــز
وفيم ــا يل ــي ج ــدول يوض ــح ذلك :

الق ــى التصني ــف اهتمام ــات واس ــعة لس ــببني أولهم ــا
اس ــتفادته م ــن جت ــارب مكنزي ــة عاملي ــة وعربي ــة عل ــى
حد س ــواء وثانيهم ــا اعتماد املكنز عل ــى نظام ترميزي
لل ــواص ـف ـ ـ ــات ق ــابـ ــل الحت ــواء أعـ ـ ــداد ال نـه ـ ــائ ـ ـيــة م ــن
الواصفـات الفول ـكـلوري ــة ذات الترتيب األدن ــى ألقس ـ ــام
الفولكل ــور الرئيس ــية والفرعي ــة ،واعتم ــاد ًا عل ــى ه ــذا
م

رمز الواصفة واسمها

1

2 - 03.01.41
مهام املالئكة

2

2 - 03.03.87
املمسوسون

3

2 - 03.03.87
املمسوسون

4

2 - 09.11.01
أغراض النذور

5

2 - 09.13.11
كرامات مرتبطة
بالطبيعة

6

2 - 09.13.26
كرامات مرتبطة
بالغيب

7

2 - 10.51
حيوانات أسطورية

8

2 - 11.11
طبائع الطيور

الشاهد

صياغة الواصفة

القسم الرئيسي
والفرعي الذي
تتبعه الواصفة

وإن بوذاسف مشى وتقدم نحو ا َ
جل ْر ِب ّي (املقصود وفق شرح
من
أربعة
أتاه
إذ
قائم
هو
جيماريه :نحو الشمال) ...فبينا
معتقدات شعبية
ناسك ُيحمل
املالئكة ميشون بني يديه وهو يتبع آثا َرهم وإنهم حملوه (الكائنات فوق
بواسطة مالئكة فرفعوه يف اجلو فأب َدوا له األمور كلها ...ثم أنزلوه إلى
الطبيعية)
أرض املشرق (. )38
معتقدات شعبية
ال َت َل ُّبس :جنون
(الكائنات فوق
ثم ال يزال يراه يتلبس به اجلنون (. )39
تتلبس شخص
الطبيعية)
معتقدات شعبية
ال َت َل ُّبس :شياطني
(الكائنات فوق
ثم ال يزال يراه تعتريه أرواح الشياطني(. )40
تتلبس شخص
الطبيعية)
طفل يولد كهبة
وولد للملك ...غالم ...وسماه بوذاسف وزعم أن األوثان معتقدات شعبية
بسبب تقدمي
التي كان ينذر لها النذور هي التي وهبت له ذلك الغالم(( .)41نذور األولياء)
نذور لوثن
السير على املاء

فبلغ اخلبر إلى رجل من النساك  ...فركب البحر حتى معتقدات شعبية
(كرامات األولياء)
أتى أرض شوالبط  ...وطرح عنه زي النساك (. )42

إن هذا ا ُمللك صائر إلى وإنك كائن فيه أحد رجلني إما
غالم يختار
أعظم الناس عندي منزلة وإما أسوءهم حا ًال « ...يا بني
أردت بحصري إياك إال أن أنحي عنك األذى وال تسمع معتقدات شعبية
مصيره من أحد ما ُ
مصيرين ُيعرضان إال ما يوافقك وال تبصر إال ما يسرك وأما إذا كان هواك يف (كرامات األولياء)
ُ ّ
عليه يف نبوءة
()43
غير ذلك فآثر األشياء عندي ما هويتَ وألفتَ ورضيتَ » .
العنقاء حيوان
أسطوري

القصة يف النص بتصريف :العنقاء حتمل جيفة نبي
صالح اسمه ال ُب ّد يف الهند بعدما بلغ رسالة اهلل إلى معتقدات شعبية
فراخها  ،فأكل كل منهم عضو ًا منه  ،بعدها رفضت الفراخ
(حيوانات
تذوق طعام آخر بعدما ذاقت احلالوة فذبلوا ثم أجهزت
أسطورية)
العنقاء عليها فأصبحت بال فراخ(. )44

طيور عجيبة :زعموا أنه كان يف بعض السواحل صنف من الطير لينة ال
تعرض لشيء من الزرع والنبات وال تعيش إال مبا لقطت معتقدات شعبية
طيور تعيش على
(الطيور)
()45
أكل احلصى
من صغار احلصى .
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الشاهد

القسم الرئيسي
والفرعي الذي
تتبعه الواصفة

م

رمز الواصفة واسمها

صياغة الواصفة

9

2 - 11.17
لغة الطيور (يستخدم
للمعتقدات املرتبطة
بكالم الطيور)

طائر كناصح:
عصفور يلقن
حكمة لشخص

10

2 - 11.25
تعليق الطيور على
مداخل البيوت مث ًال

11

َصن
دار ُت َّ
بطيور :طيور وكان من عظم بركتهن أنه كان الطير منها إذا سكن دار ًا
2 - 11.25
حتظر دخول وفرخ فيها لم ...لم يتعرض ألهلها عاهة وال سقم ما دام معتقدات شعبية
تعليق الطيور على
َّ
(الطيور)
األمراض إلى
()48
ً
مداخل البيوت مثال الدار التي تتواجد مقيم ًا فيها
فيه

12

2 - 14.1
إحياء املوتى

فنهضت احلليلة إلى جمجمة إنسان مطروحة يف ناحية
اخلربة فوضعتها قدامها ثم صفرت فلم يبق لها عضو من معتقدات شعبية
تصفير فتاة يعيد
أعضاء ذلك اإلنسان إال جاء يسعى حتى اتصل بصاحبه (خوارق الطب
ميت للحياة
الشعبي)
ً ()49
الذي يليه حتى قام سوي ًا حيا .

13

2 - 14.57.01
عالج االكتئاب

فلما رأى أبوه ما داخله من الهم واحلزن ...فدعا امللك
الكهنة واملنجمني فسألهم عن حاله وأمره فقال بعضهم -
وصفات شعبية :أيها امللك إن هذا الغالم لن يتعلق من الدنيا بشيء حتى معتقدات شعبية
قرب يهريق دم ًا ،فدعا امللك بشاة وسكني ودخل على نسائه (عالج األمراض
حزين إذا َّ
النفسية)
ذبيحة زال حزنه وأدخل الغالم معه عند والدة الغالم فقاال له  -إنا نحب أن
()50
تذبح لنا هذه الشاة يا ولدنا

14

2 - 15.17
(تأثير الكلمة)

15

2 -15.27
العمليات السحرية -
الطيران يف الهواء

16

2 - 15.50
(أعضاء جسم
مسحورة)

قال عصفور لصاحب حديقة أمسكه وهم بقتلهِّ :
خل
عني وأعلمك ثالث كلمات« ...قال الرجل وما هن» قال معتقدات شعبية
ُص ِّد َق َّن مبا ال
َأس على ما َفاتَك ،وال ت َ
(الطيور)
العصفور« ...ال ت َ
()46
يكون ،وال
تطلب ما ال تُدرك» .
َ

َصن
دار ُت َّ
بطيور :طيور
وكان من عظم بركتهن أنه كان الطير منها إذا سكن دار ًا معتقدات شعبية
عاهر
متنع وصول
(الطيور)
وفرخ فيها لم يصل إليها عاهر وال سارق وال ساحر(. )47
َّ
أو سارق أو ساحر
إلى منزل

َ
الرجل منهم ...فإذا وجده خالي ًا
أفضل حيلة أن يتغفّ ل
وثب عليه فقمطه ثم رقاه وعاجله حتى يبرأ ثم استظهر معتقدات شعبية
عالج بالرقية
(السحر)
()51
به على غيره من املجانني .
معتقدات
شخص يطير يف ثم أقبل ساحر من أهل املغرب يطير له حفيف حتى وقع
شعبية( العمليات
الهواء
يف اخلربة(. )52
السحرية)
أعضاء جسد
سحرية :عني
مسحورة :عني
ترى عكس
الصفات

فإني لم أضع أهلي ولم أتركهم بل وصلتهم وانقطعت إليهم
ولكني كنت وأنا أنظر إليهم بعني مسحورة ال أعرف بها
األهل من الغرباء وال األعداء من األولياء ،فلما جتلى عن معتقدات شعبية
(السحر)
عيني السحر واستبدلت بالعني املسحورة عني صحيحة
فاستبنت بها القريب من البعيد(. )53
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م

رمز الواصفة واسمها

17

2 - 17.23
تفسير األحالم

18

2 - 17.23
تفسير األحالم

19

2 - 21.26
أماكن مجانني

20

2 - 27.05.05
األحجار الكرمية
(الياقوت)
2 - 27.05.15
(الزبرجد)

21

2 - 27.91
العالج باملعادن

22

23

3 - 01.03.15
طالع املولود

4 - 03.31.01
حكايات األولياء

الشاهد

صياغة الواصفة

القسم الرئيسي
والفرعي الذي
تتبعه الواصفة

تفسير األحالم:
فيل أبيض يقوم وكان رأس نساء امللك امرأة ذات جمال وحسب وفضيلة
على بطن امرأة وأنها رأت فيما يرى النائم كأن في ًال أبيض يطير من اجلو معتقدات شعبية
دون أن يصبها ثم دنا منها حتى قام على بطنها فلم يضرها شيء فلما
(األحالم)
بأذى تفسيره أن أصبحت حدثت امللك برؤياها فدعى امللك معبري األحالم
زوجة رجل عقيم فقص عليهم رؤياها فبشروا امللك بغالم يولد له(. )54
سوف تلد له ذكر ًا
تفسير األحالم:
ضيعة ُترق
رأيت أيها امللك كأن الناس خرجوا بجماعتهم إلى ضيعة
ُ
وتُعقر جميع كثيرة الشجر فوقعوا فيها يعقرون ويحرقون حتى لم
األشجار ما عدا تبق فيها شجرة قائمة فبينما نحن كذلك إذ نبتت فيها
شجرة واحدة
شجرة َف َع َل ْت وعظمت ثم أقبلت تسعى ...حتى انتهت إلى معتقدات شعبية
مثمرة سارت إلى بوذاسف  ...وجعلت تنتفض ويتناثر ورقها فال تسقط
(األحالم)
شخص تسقط منها ورقة إال وقعت يف أذن بوذاسف ...قال راكس (مفسر
أرواقها يف أذنيه أحالم وساحر ومنجم وفق ما ورد يف النص) ليست أيها
وتفسير احللم
امللك هذه الرؤيا ولكنها رأي عني وهو األمر الذي كنتَ
اجلديد
هو الدين
الذي يجيء به حتذر أن يكلف به ابنُك من أمر الدين(. )55
بوذاسف
مدن عجيبة
معتقدات
بلغ امللك أن أهل مدينة من رعيته استولى عليهم اجلنون
 :مدينة من
شعبية (األماكن
()56
أحد
منهم
يسلم
فلم
.
املجانني
واالجتاهات)
عالج بأحجار
كرمية :عالج زعموا أن رج ًال كان له كنز من صنوف اجلوهر من...
الياقوت والزبرجد وكان ذلك اجلوهر مع نفاسته معتقدات شعبية
من العمى
(األحجار
والص َمم وال َبكمَ
والصم والبكم وبهائه يدفع بإذن اهلل عن الناس ال َع َمى
َ
السحرية)
واجلنون بالياقوت واجلنون(. )57
والزبرجد
عالج مبعادن
ً
نفيسة :عالج من زعموا أن رجال كان له كنز من صنوف اجلوهر من الكبريت
األحمر  ...وكان ذلك اجلوهر مع نفاسته وبهائه يدفع معتقدات شعبية
العمى والصم
(( )58املعادن السحرية)
بالكبريت
والبكم
ى
م
ع
ال
الناس
عن
اهلل
بإذن
والص َمم وال َب َكم واجلنون .
َ
َ َ
األحمر
ثم إن امللك جمع العلماء واملنجمني( )59لتقومي ميالد
تنجيم مبستقبل الغالم فرفع إليه املنجمون أنهم يجدون هذا الغالم يبلغ
من الشرف وارتفاع الدرجة الفاضلة واملنزلة الرفيعة ما
باهر لغالم
()60
لم يبلغه ملك قط يف جميع أرض الهند .
حكاية طقسية :كان امللك جنيسر يأمر عبدة األوثان أن يأخذوا النساك
سبب حرق املوتى ويحرقوهم بالنيران ومن هنا كان إحراقهم أنفسهم
يف الهند
وموتاهم ُس ً
نة باقية يف أرض الهند(. )61
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عادات وتقاليد
(عادات امليالد)
أدب شعبي
(حكايات
املعتقدات)

بشكل ضمني عند كل من سيبويه (تويف  180هجرية)،
والف ــراء (ت ــويف  207هجري ــة) واجلاح ــظ (ت ــويف 255
هجري ــة) واب ــن جن ــي (ت ــويف  392هجري ــة) واب ــن فارس
(ت ــويف  395هجرية) ،أما عب ــد القاهر اجلرجاني (تويف
 471هجري ــة) فق ــد عبر تعبير ًا صريح ًا عن إدراكه لدور
االستعارة يف تشخيص املجردات واجلمادات والكائنات
احلي ــة غي ــر العاقلة.

 .4توظيـــف ظاهرة األنســـنة لتبســـيط القيم
األخالقيـــة والتعليميـــة فـــي كتـــاب بلوهـــر
وبوذاســـف:
 .1 .4مفهوم األنسنة في األدب الشعبي :
أطلق ــت البالغة العربية على طريقة تش ــبيه حالة
بأخ ــرى ،م ــع وج ــود أداة تش ــبيه س ــواء أكان ــت ظاه ــرة أو
مس ــتترة ،ويك ــون وج ــه الش ــبه في ــه ص ــورة منتزع ــة من
ع ــدة ص ــور ،أطلق ــت علي ــه التش ــبيه التمثيل ــي ،فح ــن
يرغ ــب الش ــاعر يف تصوي ــر حالت ــه وه ــو يش ــعر بلوع ــة
احل ــب رغ ــم قرب محبوبته من ــه ،لوجود م ــا يحول دون
الوص ــال ،يصور هذه اللوعة بالظمأ القاتل لإلبل وهي
يف الصح ــراء القاحل ــة ،رغ ــم أنه ــا حتمل ف ــوق ظهورها
ق ــراب امل ــاء فيقول الش ــاعر :

وأخير ًا فإن مفهوم األنس ــنة قد يتقاطع مع تعريف
اصطالح ــي بالغي يف العربية ،إال أننا نع ِّول كثير ًا على
املفهوم التصنيفـ ـ ــي األدبشع ـبــي ،ألنـ ـ ــه األس ــاس الـ ــذي
نبني عليه الدراس ــة.
 . 2 .4األنســـنة خاصية إبداعية فـــي كتاب بلوهر
وبوذاسف:
ينتم ــي كتاب بلوهر وبوذاس ــف إلى كت ــب األدب التي
ك ـ ــانت ُتلق ـ ــى يف بـ ــاط املل ــوك به ــدف إث ــراء احلكم ــة
واألخالق ،وقد سادت فيه ظاهرة األنسنة كأداة لتقريب
الرؤى األخالقية ،ومقوالت احلكمة التي علمها الراهب
البن امللك الشاب الساعي للحقيقة ،أما إبداعية املؤلف
املجه ــول تكم ــن يف عرض ــه لص ــور األنس ــنة ،كما أن ــه زان
تل ــك الص ــور بالس ــجع ،وج ــاء بعضها يف صورة بس ــيطة
مث ــل أنس ــنة احلكمة حيث ُش ـ ِـخ َصت احلكم ــة يف النص
مبلك محجوب غائب الوجه نافذ األمر ،كما ُش ـ ِـخصت
بالعني والنجوم:

وأشد ما لقيت من ألم اجلوى
قرب احلبيب وما إليه وصول
كالعيس يف البيداء يقتلها الظما
واملاء فوق ظهورها محمول
وقـ ـ ــد أطلـ ـ ــق ب ــاح ـ ـ ــثو األدب ال ـشـ ـعـ ـ ــبي عـ ـلـ ـ ــى هـ ـ ــذا
الل ــون البالغ ــي عن ــد ظه ــوره يف ن ــص أدبش ــعبي أنس ــنة
 personificationوهـ ـ ــي ظــاه ــرة أدبـ ـش ـع ـب ـيــة عــرفها
ب ــراون بأنه ــا وس ــيلة فني ــة دارج ــة يف الن ــص األدبش ــعبي
ُتكس ــب املج ــردات صف ــات إنس ــانية ( ،)62وأطل ــق عليه ــا
ريفل ــن האנשה أو פרסוניפיקציה موضحـ ـ ًا أنه ــا
تصوي ــر لغ ــوي مأل ــوف للغاية ،يع ــرض جم ــاد أو نبات أو
حي ــوان أو فك ــرة أو مضم ــون أو ش ــعور يف ص ــورة إنس ــانية
حي ــث ُتصب ــح ا ُمل َمث ــات والظواه ــر غير اإلنس ــانية قادرة
على التفكير والكالم والتصرف مثل اإلنسان( ،)63وتؤكد
ملكا بوني أن إس ــباغ الصفات اإلنس ــانية على املضامني
واألفكار كوس ــيلة فنية مألوفة يف الصور التمثيلية (.)64

«فاحلكم ــة كامللك احملجوب الغائب وجهه الش ــاهد
أم ــره وكالع ــن الغزي ــرة الظاه ــرة مس ــاحتها املكن ــون
عنصره ــا وكالنج ــوم الزاه ــرة الت ــي يهت ــدي به ــا من ال
يقع عل ــى س ــرها»(.)65
وق ــد تأت ــي األنس ــنة يف ص ــورة أكث ــر تعقي ــد ًا بحي ــث
تتداخ ــل صف ــات عدي ــدة للش ــيء املؤنس ــن ،وم ــن ذل ــك
الص ــور العدي ــدة الت ــي شَ ـ ّـخصها الن ــص للدني ــا ،فمتاع
الدنيا يشخص بجيفة وعبدة األوثان الذين يتصارعون
عليه ــا ُي َش ــخصون ب ــكالب تتص ــارع عل ــى ه ــذه اجليف ــة
«ق ــال بلوه ــر مثله ــم يف ذل ــك مث ــل كالب اجتمع ــت على
جيفة تنهشها وتتهارش عليها ويهر بعضها على بعض
مختلف ــة األل ــوان واألجن ــاس فبين ــا ه ــي تقتت ــل عل ــى

وال تنحص ــر األنس ــنة يف ن ــوع أدبش ــعبي دون آخ ــر،
حي ــث ميك ــن رصده ــا يف القص ــة الش ــعبية أو الس ــيرة
الش ــعبية أو الش ــعر الش ــعبي ،وإذا كان املصطل ــح ميي ــل
إل ــى الدراس ــات النقدي ــة البالغي ــة احلديث ــة ،إال أن
ج ــذوره متت ــد إل ــى الزم ــن الق ــدمي ،حي ــث ُأش ــير إلي ــه
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()2

اجليف ــة إذ م ــر به ــا رج ــل فت ــرك بعضه ــا بعضـ ـ ًا فأقبلن
عل ــى الرج ــل فهررن ــه ونهش ــنه جميعـ ـ ًا متعادي ــات فيما
ـبهت
بينه ــن ولي ــس للرج ــل يف جيفته ــن حاج ــة ...فش ـ ُ
اجليف ــة مت ــاع الدني ــا وصن ــوف ال ــكالم الت ــي يقتتل ــن
عليه ــا ض ــروب الناس م ــن عبدة األوث ــان وغيرهم الذين
ال يري ــدون إال الدني ــا ...والرج ــل ال ــذي اجتمع ــت علي ــه
ال ــكالب وال حاج ــة ل ــه يف اجليف ــة صاحب الدي ــن الذي
رفض الدنيا وخرج منها ولم ينازع فيها أحد ًا( ،)66فنجد
أن التش ــخيصات توال ــت لوصف ش ــيء واحد ه ــو الدنيا
(فالدنيا  /جيفة واملتصارعون على الدنيا  /متصارعون
على جيفة ،والرجل الزاهد يف الدنيا  /رجل الذي ليس
ل ــه حاج ــة يف جيفتهم ) إن تأكيد الق ــدرات اإلبداعية يف
نص بلوهر وبوذاس ــف ،وال س ــيما يف الصور املؤنسنة لهو
أم ــر يتطل ــب منا تفتيت بني ــة الصورة املؤنس ــنة املعقدة
إلى تلك الوحدات البس ــيطة التي يتش ــكل منها البناء،
وهنا نتطلع إلى استعارة مفهوم فضل حول البنية التي
رآه ــا تتص ــل بتركيب النص بعي ــد ًا عن النس ــيج اللغوي
املكت ــوب ب ــه النص( )67وعليه ميكن تصور بنيات متفاوتة
التعقيد للصور املؤنسنة يف كتاب بلوهر وبوذاسف إال أن
كال منه ــا يحمل بداخله نواة الصورة املؤنس ــنة احملاطة
بدائ ــرة أو بدوائ ــر وصفي ــة عل ــى وف ــق بس ــاطة أو تعقي ــد

الص ــورة املؤنس ــنة ،فعندم ــا ننظ ــر إلى املث ــال األول جند
أن الن ــواة ق ــد جاءت خالية م ــن أي دوائر محيطة تصف
الصورة املؤنس ــنة:
نواة

احلكمة

ملك محجوب

نواة

احلكمة

عني غزيرة

نواة

احلكمة

جنوم زاهرة

أم ــا الص ــورة الثاني ــة فق ــد ج ــاءت دوائ ــر الوص ــف
فيه ــا عدي ــدة ومتراكب ــة من وحدات ترس ــم التفاصيل،
إال أنه ــا أيضـ ـ ًا دوائ ــر حتي ــط بالن ــواة ا ُمل َك ِون األساس ــي
للصورة املؤنس ــنة:
نواة

دائرة أولى محيطة بالنواة

الدنيا

طالب الدنيا واملتصارعون عليها

جيفة

كالب تنهش يف اجليفة

نواة

دائرة ثانية محيطة بالنواة

الدنيا

زاهد الدنيا غير املبالي بها

جيفة

رجل يتحول املتصارعون عليه لينهشوا فيه هو

وعل ــى ه ــذا ميك ــن أن نقت ــرح مك ــون األنس ــنة يف كت ــاب
بلوه ــر وبوذاس ــف بش ــكل ع ــام عل ــى النح ــو التال ــي:
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 .3كش ــفت الدراس ــة ع ــن وج ــود مظاه ــر أدبش ــعبية يف
كت ــاب بلوه ــر وبوذاس ــف تتلخ ــص فيم ــا يل ــي:

نواة :مكون أصلي (مجرد من الزيادات).
دوائر وصفية( :زيادات وصفية للنواة).

انتم ــاء كت ــاب بلوه ــر وبوذاس ــف إل ــى الكتب الش ــعبية
.Chapbook

وه ــو ما جنده يف الصورة قبل األنس ــنة والصورة بعد
األنس ــنة وه ــو التص ــور الذي يتقاط ــع مع م ــا ذهب إليه
النج ــار ح ــول التش ــبيه التمثيل ــي ال ــذي وصف ــه بأنه يف
ح ــد ذات ــه اس ــتعارة متثيلية حيث تس ــتعار في ــه األلفاظ
املوضوع ــة للمش ــبه ب ــه (م ــورد املث ــل) للمش ــبه (مض ــرب
املثل )( )68ورمبا ال جند اختالف ًا كبير ًا بني تصور النجار
وعيل ــي ياس ــيف ح ــول صورة األنس ــنة حني قس ــمها إلى
مكون ــن رئيس ــيني هم ــا أص ــل الش ــيء املؤنس ــن (מקור
ההאנשה) وان ـع ـكـ ــاس الـ ـش ــيء امل ــؤن ـس ــن (השקפת
ההאנשה)(.)69

صيغ التناقض والترادف.
ترديد القوالب اللغوية الثابتة.
ترديد العبارات االفتتاحية واخلتامية.
صيغ األعداد.
 .4تبن ــت الدراس ــة تصني ــف الع ــادات والتقاليد ال ــواردة
يف كت ــاب بلوه ــر وبوذاس ــف ،وف ــق مكن ــز الفولكل ــور
ال ــذي انته ــي منه جاد يف 2005م ،وقد جاءت العادات
والتقالي ــد وف ــق الواصف ــات التالية:

إن إضافتن ــا لفك ــرة الن ــواة ودوائره ــا إل ــى تص ــور كل
م ــن النجار وياس ــيف ليس إال إضاف ــة تفصيلية واحدة
ل ــكل م ــن م ــورد املث ــل ومضرب ــه عن ــد النج ــار أو أص ــل
الش ــيء املؤنس ــن وانعكاس ــه عند ياس ــيف ،وه ــي إضافة
قصدن ــا به ــا توضي ــح األمثل ــة ذات الدوائ ــر الوصفي ــة
املتع ــددة واملتداخل ــة.
وعلـــى ما ســـبق فقد خلصـــت الدراســـة إلى
مجموعـــة مـــن النتائج ميكـــن أن جنملهـــا فيما
يلي :
 .1ميث ــل كت ــاب بلوه ــر وبوذاس ــف أحد األش ــكال األدبية
الت ــى راج ــت ب ــن األوس ــاط الش ــعبية عل ــى م ــدار
ق ــرون طويل ــة ،ولم يلق هذا الش ــكل األدبي اهتمام ًا
م ــن قب ــل النق ــاد الع ــرب حتدي ــد ًا ألن ــه ُينظ ــر إلي ــه
باعتب ــاره أدب م ــن الدرجة الثالث ــة ،وهو األمر الذي
يقتض ــي من ــا إع ــادة اكتش ــاف الت ــراث العرب ــي م ــن
خ ــال م ــا أطلق علي ــه املدونات الش ــعبية املمثلة يف
الس ــير الش ــعبية الكتابية والش ــفاهية.

رمز الواصفة

اسمها

2 - 03.01.41

مهام املالئكة

2 - 03.03.87

املمسوسون

2 - 03.03.87

املمسوسون

2 - 09.11.01

أغراض النذور

2 - 09.13.11

كرامات مرتبطة بالطبيعة

2 - 09.13.26

كرامات مرتبطة بالغيب

2 - 10.51

 .2خلصت الدراسة إلى إمكانية دراسة النصوص األدبية
الكتابي ــة الت ــي تنتم ــي لعص ــور قدمية أو وس ــيطة أو
رمب ــا حديثة بأدوات البحث األدبي الش ــعبي املفارقة
ألدوات البحث النقدي أو اللغوي أو الديني.

حيوانات أسطورية

2 - 11.11

طبائع الطيور

2 - 11.17

لغة الطيور (يستخدم للمعتقدات
املرتبطة بكالم الطيور)

2 - 11.25

تعليق الطيور على مداخل البيوت مث ًال

2 - 11.25

تعليق الطيور على مداخل البيوت مث ًال
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رمز الواصفة

اسمها

رمز الواصفة

اسمها

2 - 14.1

إحياء املوتى

2 - 27.05.15

األحجار الكرمية (الزبرجد)

عالج االكتئاب

2 - 27.91

العالج باملعادن

2 - 14.57.01
2 - 15.17
2 - 15.27
2 - 15.50
2 - 17.23

3 - 01.03.15

(تأثير الكلمة)

4 - 03.31.01

العمليات السحرية  -الطيران يف الهواء

تفسير األحالم

2 - 17.23
2 - 21.26

أماكن مجانني

2 - 27.05.05

األحجار الكرمية (الياقوت)

حكايات األولياء

 .5رص ــدت الدراس ــة توظي ــف ظاهرة األنس ــنة لتبس ــيط
القي ــم األخالقي ــة والتعليمي ــة باعتباره ــا خاصي ــة
إبداعي ــة يف كت ــاب بلوه ــر وبوذاس ــف.

(أعضاء جسم مسحورة)

تفسير األحالم

طالع املولود

 .6تتبن ــى الدراس ــة تعري ــف ب ــروان وريفل ــن لألنس ــنة
 personificationباعتباره ــا ظاه ــرة أدبش ــعبية
تغدو وسيلة فنية دارجة يف النص األدبشعبي ُتكسب
املج ــردات صف ــات إنس ــانية ،أي أنه ــا تصوي ــر لغ ــوي
مأل ــوف للغاي ــة  ،يع ــرض جم ــاد أو نبات أو حي ــوان أو
فك ــرة أو مضم ــون أو ش ــعور يف ص ــورة إنس ــانية.

الهوامش:

entries) in Folklore (An Encyclopedia of
)Beliefs Customs, Tales , Music and Art
2 volumes, by Mary Ellen Brown and
Bruce A. Rosenberg, Manufactured in the
U.S.A.,1997,P.117 - 119.

 Chapbook .1مصطل ــح يطل ــق على الكتب التي بدأت تظهر
طبع ــات له ــا بداي ــة من الق ــرن الس ــادس عش ــر امليالدي،
وكان ــت تب ــاع يف مح ــات مخصص ــة لذل ــك ،وق ــد غ ــدت
تل ــك الكت ــب جزءا مم ــا يتداوله الباعة اجلائل ــون ،وهي
كتب حتتوي على س ــير القديس ــن والرهب ــان أو املالحم
الش ــعبية أو القص ــص الش ــعبية التي ترويه ــا اجلدات أو
حكايات اجلن أو حكايات احليوانات أو حكايات الصراع
ب ــن املالئك ــة والش ــيطان ،أو كت ــب الس ــحر والش ــعوذة
وغيره ــا ،وكان ــت ه ــذه الكت ــب تطب ــع ف ــى بلفاس ــت
ودوبل ــن وجالس ــكو وإدينب ــورج وغيره ــا يف البل ــدان التي
كان ــت تتح ــدث االجنليزي ــة ،وقد انتقلت ظاه ــرة الكتب
الش ــعبية إل ــى العديد م ــن البلدان الش ــرقية مثل مصر
وباكس ــتان ،وق ــد اس ــتمرت طباعته ــا حت ــى ع ــام 1970م ،
للمزي ــد انظر:

 وق ــد تن ــاول ستيبتش ــوفيتش الكت ــب الش ــعبية  ،م ــن حيثنشـ ــأتـ ـهـ ــا وم ــوضــوعــات ـهـ ـ ــا ومــؤلـفـيهــا ،وطـبـيـعـة الـقــراء
ومس ــتوياتهم االجتماعي ــة والثقافي ــة فض ـ ًـا ع ــن م ــدى
انتش ــار ه ــذه النوعي ــة من الكتب وأس ــباب هذا االنتش ــار،
وه ــو م ــا يفت ــح الب ــاب لدراس ــات مكتبي ــة تتن ــاول تاري ــخ
الكت ــاب الش ــعبي يف اللغ ــات الت ــي كت ــب به ــا كاألملاني ــة
والعربي ــة والعبري ــة والفارس ــية والتركي ــة.
للمزي ــد انظ ــر تفصي ـ ًـا  :الكس ــندر ستيبتش ــفيتش  ،تاري ــخ
الكت ــاب ،ج ــزءان  ،ترجم ــة محم ــد األرن ــاؤوط  ،سلس ــلة
عال ــم املعرف ــة ،عدد  ،170الكويت1993 ،م ،اجلزء الثاني
ص ص .191 – 117

Michael J. Preston, Chapbook term (on of
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ق ــراءة الت ــراث العرب ــي فولكلوريـ ـ ًا الس ــتنطاق م ــا وراء
الن ــص  ،كنظري ــة الش ــفاهية والكتابي ــة ونظرية الصيغ
ونظرية الس ــياق ونظري ــة إعادة اإلنت ــاج ونظرية األنواع
الس ــردية  ،موضحـ ـ ًا نقاط التف ــارق ونقاط التقارب بني
املنت ــج األدبش ــعبي امل ــدون واملنط ــوق (القول ــي).
للمزي ــد حول الدراس ــة انظ ــر :محمد رجب النج ــار ،نظرية
الس ــرد القصص ــي يف الت ــراث العرب ــي ب ــن الش ــفاهية
والكتابي ــة (خصائ ــص اإلب ــداع الش ــعبي) ،بح ــث ضم ــن
كت ــاب فن ــون األدب الش ــعبي يف الت ــراث العرب ــي ،سلس ــة
مكتب ــة الدراس ــات الش ــعبية ،الهيئ ــة العام ــة لقص ــور
الثقاف ــة ،مص ــر ،ج  ،2ص ص .236 – 145

 .2فرانز روزنتال ،األدب ،فصل ضمن كتاب تراث اإلس ــام،
ج ــزءان ،تصني ــف جوزي ــف ش ــاخت و كليف ــورد ب ــوزورث،
ترجمة د.حس ــن مؤنس ،سلس ــلة عالم املعرفة ،الكويت،
ع ــدد  ،234اجلزء الثان ــي1998 ،م ،ص .25
 .3للمزيد حول التعريف باملخطوطات انظر:
Daniel Gimaret, KitabBilawharwaBudasf,
RecherchesBubliees sous la Direction
de L›Institut de Orientales de Beyrouth,
Nouvelle Serie, A. Langue Arabe et
PenseeIslamique, Tome VI, Dar El-Machreq
Editeurs, 1972.pp. 1220-.

 .4كت ــاب بلوه ــر وبوذاس ــف ،حقق ــه دانيال جيماري ــه ،بحوث
ودراس ــات ب ــإدارة معه ــد اآلداب الش ــرقية ،دار املش ــرق،
بي ــروت ،1972 ،ص ص .20-12

משלי סנדבר (סיפורי מזימת אשת מלך הודו וחכמת 10.
סנדבר ושבעת יועצי המלך)  ,יוצא לאור בצרוף
אחרית דבר והערות על ידי א.מ.הברמן  ,הוצאת
מחברות לספרות תל -אביב ,תשס»ט 1946 ,

אילת אטינגר  ,בן המלך והנזיר – אברהם בן שמואל.
» .הלוי אבן חסדאי  ,עמ
אילת אטינגר  ,בן המלך והנזיר – אברהם בן שמואל 5.
 .הלוי אבן חסדאי  ,עמ» 8

 .11ق ــدم عيل ــي ياس ــيف دراس ــة قيم ــة ح ــول الرواي ــات
العبري ــة الت ــي وردت ع ــن الكس ــندر املقدون ــي فن ــد فيه ــا
البن ــاء القصص ــي لتل ــك الروايات ودالالته ــا يف الثقافة
اليهودي ــة القروس ــطية  ،للمزي ــد م ــن التفاصي ــل انظ ــر:

www.text.org.il/index.php?book=1104121

 .6د .أحمد على مرسي ،مقدمة يف الفولكلور ،طبعة ثانية،
ع ــن للدراس ــات والبح ــوث اإلنس ــانية واإلجتماعي ــة،
القاه ــرة ،1995 ،ص .201
 .7للمزيد حول دراس ــة منهج الباراديجم يف األدب الش ــعبي
راجع

עלי יסיף  ,המסורות העבריות על אלכסנדר מוקדון -
תבניות ומשמעותן בתרבות היהודית של ימי הבינים
 ,תרביץ – רבעון למדעי היהודות  ,כרך עה  ,חוברת
).ג-ד  ,המכון למדעי היהודות ע»ש מנדל (תשס»ו
עלי יסיף .סיפור העם העברי (תולדותיו סוגיו 12.
ומשמעותו) .ירושלים :מוסד ביאליק ,הוצאת הספרים
.של אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,1994.עמ› 293

- William M. Clements, Paradigmantic, term
(on of entries ) in Folklore( An Encyclopedia
of Beliefs›, Customs, Tales, Music and Art,
Library of Congress Cataloging Publication
Data) 2 volumes, by Mary Ellen Brown and
Bruce A. Rosenberg, Manufactured in the
U.S.A.,1997, , p.627628-.

 .13ظ ــن البع ــض أن الكت ــاب العب ــري «اب ــن امللك والناس ــك»
ه ــو ترجم ــة للنس ــخة العربية «كت ــاب بلوهر وبوذاس ــف»
وه ــو م ــا نش ــكك في ــه ألن املص ــدر املباش ــر للمترج ــم
العب ــري لم يتم العثور عليه حت ــى اآلن ،كذلك ألن عدد
القص ــص املوج ــودة يف كتاب ابن امللك والناس ــك ناقصة
يف النس ــخة العربي ــة الت ــي ب ــن أيدين ــا ،الت ــي تتضم ــن
بدوره ــا قصصـ ـ ًا غي ــر واردة يف النس ــخة العبري ــة ،كذلك
يختلف أس ــلوب الكتاب العبري عن أسلوب ترجمات بن
حس ــداي املنس ــوب ل ــه الكت ــاب  ،ح ــول هذه القضي ــة انظر:

 .8د.نبيل ــة إبراهي ــم ،الدراس ــات الش ــعبية م ــن النظرية إلى
التطبي ــق ،ط  ،1املكتب ــة األكادميي ــة ،القاه ــرة،1994 ،
ص.254
َ
فص ــل فيه ــا الق ــول ح ــول
 .9ق ــدم النج ــار دراس ــة قيم ــة َّ
اخلصائ ــص الش ــفاهية لإلب ــداع األدبش ــعبي امل ـ ُـد َّون –
العرب ــي حتدي ــد ًا – يف إط ــار نظري ــات متكنن ــا م ــن إعادة

אברהם בן חסדאי  ,בן המלך והנזיר  ,ההדיר הוסיף
הערות ואחרית-דבר א.מ.הברמן  ,מחברות לספרות
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-

בסיוע מוסד הרב קוק  ,תל-אביב  ,תשי»א,עמ› 405
406 –.

 .34اعتب ــر اليوناني ــون القروس ــطيون ،أن األع ــداد كائن ــات
ش ــبه مقدس ــة ،وأنه ــا تكم ــن يف أس ــاس عملي ــة اخلل ــق
نفس ــها ،ل ــذا أبعدوه ــا ع ــن املعام ــات وص ــور احلي ــاة
اليومي ــة ،وأحاطوه ــا بهال ــة م ــن الدين والفلس ــفة ،وقد
اعتب ــر جون ماكليش ه ــذه النظرة لألعداد عند اليونان
أحد أس ــباب تخلف أوربا يف علوم الرياضيات يف القرون
الوس ــطى .للمزي ــد انظر:
 ج ــون ماكلي ــش ،الع ــدد (م ــن احلض ــارات القدمي ــة حتىعص ــر الكمبيوت ــر) ،ترجم ــة د .خض ــر األحم ــد ،د.موفق
دعبول ،مراجعة د.عطية عاش ــور ،سلس ــلة عالم املعرفة،
الكوي ــت ،ع ــدد  ،251نوفمب ــر  ،1999ص .15
 .35كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص . 142
 .36كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص . 139
 .37يف ع ــام  2005م انته ــى د.مصطف ــى ج ــاد أس ــتاذ األدب
الش ــعبي بأكادميي ــة الفن ــون م ــن إع ــداد مكن ــز يض ــم
قائم ــة بالواصف ــات ذات العالق ــات املتكافئ ــة والهرمي ــة
والترابطي ــة واملرتب ــة وف ــق أقس ــام الفولكل ــور الرئيس ــية
وهي :الفولكلور – عام  /املعتقدات واملعارف الش ــعبية /
الع ــادات والتقاليد  /األدب الش ــعبي  /الفنون الش ــعبية
 /الثقاف ــة املادي ــة  ،وكل قس ــم يض ــم قائم ــة طويل ــة م ــن
األقس ــام الفرعي ــة والت ــي يتضم ــن كل منه ــا ع ــدد قاب ــل
لالنهائي ــة م ــن الواصف ــات ذات الترقيم العش ــري  ،وقد
مت حوس ــبة مكن ــزه بالتع ــاون م ــع مكتب ــة اإلس ــكندرية
(مرك ــز توثي ــق الت ــراث احلض ــاري والطبيع ــي – مش ــروع
توثي ــق الت ــراث الش ــعبي)  ،وذل ــك لتيس ــير اس ــترجاع
صدى واس ــع ًا بني
الواصف ــات ا ُمل َك َّنـ ـزَة  ،وق ــد ترك مكنزه
ً
األوس ــاط املعني ــة بالفولكل ــور يف العال ــم العرب ــي.
للمزيد حول املكنز انظر:
 مصطف ــى جاد ،مكنز الفولكل ــور ،مجلدان ،مركز توثيقالت ــراث احلض ــاري والطبيع ــي – مش ــروع توثي ــق التراث
الش ــعبي ،املكتب ــة األكادميي ــة مص ــر 2006 ،م.
 .38كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .190
 .39كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .57
 .40نفس املصدر.
 . 41كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .18
 .42كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .33
 .43كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .29 – 26

 .14م ــا ب ــن األق ــواس يف الش ــواهد النصي ــة م ــن الباح ــث
للتوضي ــح.
 .15كت ــاب بلوهر وبوذاس ــف ،حقق ــه دانيال جيماريه ،بحوث
ودراس ــات ب ــإدارة معه ــد اآلداب الش ــرقية ،دار املش ــرق،
بي ــروت ،1972 ،ص. 15
 .16كتاب بلوهر وبوذاسف ،مصدر سابق ،ص ص . 15 – 14
 .17كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .9
 .18كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .47
 .19كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .48
 .20كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .67
 .21غ ــراء حس ــن مهن ــا ،أدب احلكاي ــة الش ــعبية ،الهيئ ــة
املصري ــة العاملي ــة للنش ــر ،لوجنم ــان ،ط أول ــى ،القاهرة،
1997م ،ص.46-45
 .22كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .9
 .23كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .40
 .24كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .42
 .25كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .46
 .26كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .50
 .27كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .56
 .28كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .61
 .29كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .62
 .30كتاب بلوهر وبوذاسف  ،نفس الصفحة.
 .31ح ــول ه ــذه اخلامت ــة وعالقته ــا بالقص ــص الش ــعبي
املص ــري احملف ــوظ يف األرش ــيف القصص ــي بجامع ــة
حيف ــا بإس ــرائيل ،والت ــي روته ــا فل ــورا كوه ــن إح ــدى
اليهودي ــات املصري ــات الالئ ــي هاج ــرن إل ــى إس ــرائيل يف
س ــتينيات الق ــرن املاض ــي انظ ــر تفصي ـ ًـا:
ف ــرج ق ــدري الفخراني  ،األصول العربية للقصص الش ــعبي
اليه ــودي ،دراس ــة يف قص ــص يه ــود مص ــر  ،دار الوف ــاء
لدني ــا الطباع ــة والنش ــر  ،اإلس ــكندرية ،ص . 255
 .32كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص . 196
הדה יזון ,סיפורי-עם מפי יהודי עיראק (המיון 33.
הספרותי) ,מרכז מורשת יהדות בבל ,מחקרים
בתולדות יהודי עיראק ותרבותם ,אור יהודה תשמ»ח
,עמ»35
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 .44كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .118
 .45كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .167
 .46كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .67 – 66
 .47نفس املصدر.
 .48نفس املصدر.
 .49كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص .118
 .50كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص . 31 – 30
 .51كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص . 158
 .52كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص . 119
 .53كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص . 16
 .54كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص . 10
 .55كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص . 107 – 106
 .56كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص . 157
 .57نفس املصدر .
 .58كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص . 150
 .59ت ــرد يف ن ــص كت ــاب بلوه ــر وبوذاس ــف أخط ــاء نحوي ــة
وإمالئي ــة وأس ــلوبية ،إال أن الباح ــث آث ــر ،يف دراس ــته،
كتاب ــة جميع الش ــواهد كم ــا وردت يف النص دون تعديل،
داعيـ ـ ًا إل ــى دراس ــة مس ــتقلة للن ــص توض ــح اخلصائص
اللغوي ــة واألس ــلوبية لكت ــاب بلوه ــر وبوذاس ــف يف ض ــوء
مناه ــج عل ــم اللغ ــة احلديثة.
 .60كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص . 18
 .61كتاب بلوهر وبوذاسف ،ص . 24 – 23
Mary Ellen Brown and Brauce A. Rosenberg , Folklore . 62
an Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music and
.Arts, vol.2, p.651

املصادر:
 كت ــاب بلوه ــر وبوذاس ــف ،مجه ــول املؤل ــف ،حقق ــه داني ــالجيماريه ،بحوث ودراس ــات بإدارة معهد اآلداب الشرقية،
دار املش ــرق ،بي ــروت.1972 ،

املراجع العربية :
 أحم ــد عل ــى مرس ــي ،مقدم ــة يف الفولكل ــور ،طبع ــة ثانية،ع ــن للدراس ــات والبح ــوث اإلنس ــانية واإلجتماعي ــة،
القاه ــرة.1995 ،
 ج ــون ماكلي ــش ،الع ــدد (م ــن احلض ــارات القدمي ــة حت ــىعص ــر الكمبيوت ــر) ،ترجم ــة د .خض ــر األحم ــد ،د.موفق
دعبول ،مراجعة د.عطية عاش ــور ،سلس ــلة عالم املعرفة،
الكوي ــت ،ع ــدد  ،251نوفمب ــر . 1999
 حس ــن الش ــامي .فهرس ــت جزيئ ــات املأث ــورات الش ــعبية،مجلة الثقافة الش ــعبية( ،مجل ــة علمية محكمة) ،عدد
 ،10تص ــدر ع ــن أرش ــيف الثقاف ــة الش ــعبية للدراس ــات
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صالح باي الظاهرة

أ .د .أحمد اخلصخوصي

جامعة تونس

لــم يكــن صالــح بــاي( )1شــخصا عاديــا وال كان حاكمــا جلهــة مــن اجلهــات املتواضعــة( )2ومــا كان كذلــك بايــا ورث امللك عن
()6
()4
وخاصة في ميتته( )5وبعد وفاته
سلفه في غير كفاءة وال اقتدار وال استحقاق( )3بل م ّثل هذا الرجل في حياته وسيرته
ّ
األول إذ اخترقــت شــخصيته ومــا أحــاط بهــا مــن هالــة احلقــب املتتاليــة واألزمنــة املتعاقبــة علــى تطاولهــا
ظاهــرة مــن الطــراز ّ
وامتدادها وتباعدها.

ـاب صال ــح ب ــن مصطف ــى موطن ــه األصل ــي إزمير( )7عل ــى إثر حادث ــة أليم ــة أودت بحياة أح ــد أصدقائه
غ ــادر الش ـ ّ
ـاب الس ـ ّـت عش ــرة س ــنة موطن ــه( )9وترك
غرق ــا وق ــد ه ــوى إل ــى البحر من أعلى تلّة من التالل( .)8وماهي إ ّال أن غادر ش ـ ّ
عائلته وركب البحر شقّ ا له يف رحلة طويلة تتقاذفه الظروف املتقلّبة إلى أن ق ّر به القرار بإحدى ضواحي اجلزائر
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حي ــث عمل ن ــادال مبقهى من املقاهي الت ــي كان يرتادها
الشاب قد
عسكريو االمبراطورية العثمانية( )10ويبدو أنّ
ّ
لف ــت إلي ــه األنظار مل ــا كان يتّصف به من فطنة ويتحلّى
ب ــه من نباه ــة حتّى إنّ بعضهم نصحه بااللتحاق بأحد
أوجاق( )11اجليش االنكش ــاري( )12العثماني.

والعجي ــب يف األم ــر أنّ ش ــخصية صال ــح باي علقت
بــأذه ـ ــان النـ ـ ــاس وس ــكنت وجدانه ــم وش ــغلتهم ش ــغل
ّ
وتعطف ــوا عل ــى ذكره ــا بالقل ــب
الهاج ــس الناب ــض
وباللسان إلى درجة أنّ النساء بالشرق اجلزائري لبسن
على إثر وفاة صالح باي املأسوية املالءات السوداء حزنا
علي ــه( )18ومازل ــن على ذلك الس ــن إلى يوم الن ــاس هذا.

ففع ــل وانخ ــرط يف االنكش ــارية وت ــد ّرب وس ــطها ما
ال يق ــلّ ع ــن خم ــس س ــنوات ،وب ــدأ منذ ذل ــك احلني يف
خاصة وقد
صع ــود املرات ــب العس ــكرية درجة بعد درج ــة ّ
الفن العس ــكري وأبدى كفاءة
أظه ــر قدرة ملحوظ ــة يف ّ
مش ــهودة يف مج ــال التنظي ــم اإلداري ف ــكان أن وث ــق ب ــه
آن ــذاك أحم ــد الق ّل ــي( )13باي قس ــنطينة( )14فع ّينه قائدا
للحراكت ــة( .)15ول ــم يلبث الب ــاي أن ز ّوج ــه ابنته وأصبح
ّ
اخلطة التي باش ــرها
حتم ــل املس ــؤولية ،هذه
ينوب ــه يف ّ
بع ــزم ص ــارم ورباط ــة جأش وتدبي ــر محكم.

وم ــن عج ــب أيض ــا أنّ ص ــورة صال ــح ب ــاي ق ــد وقرت
يف ذاك ــرة الن ــاس اجلماعية وكأنّها أضحت هاجس ــا من
بي
حتد ّ
الهواج ــس الس ــاكنة لضميره ــم اجلماع ــي يف ّ
لعاديات الده ــر وعافيات الزم ــان(.)19
ال نـ ـ ــدري عـ ـلـ ـ ــى وج ــه الت ـحــدي ــد مـ ـ ــا إذا ك ــانـت قد
نُظمـ ـ ــت القـص ــائد الش ـعـريـ ـ ــة يف «ب ــاي ال ـبــايـ ــات» وهــو
متر ّب ــع عل ــى عرش احلكم وإن كان هذا األمر ال يعنينا
كثي ــرا الله ــم إذا كان من باب املقارن ــة( ،)20ولكنّنا نعرف
أ ّن ــه أنش ــئت يف األح ــداث األليم ــة التي أملّت ب ــه يف آخر
حـيــاتــه قصيدة م ــن الشع ــر الش ـع ــبي ال نـ ـع ــرف الشــيء
الكثير عـ ّـم ــن ن ـظ ـم ـه ــا(.)21
ليس ــت لن ــا ع ــن ظ ــروف ه ــذه القصي ــدة وحيثياته ــا
ص ــورة دقيق ــة ،لكن لنا فكرة عن فنّاني املالوف( )22الذين
ترنا مت ــر ّددا وغناء متواصال .نذكر
احتفوا بالقصيدة ّ
حس ــان ورضا
م ــن هؤالء عبد املل ــك امينصورن وبرمكي ّ
بودباغ وتوفيق تواتي والسقني محمد وشريف بن راشي
وعباس ريغي ومحمد العربي بن صاري( )23وعبد املؤمن
ب ــن طوب ــال ونبيل طوب ــال وكمال عزيز وم ــرمي بن عالل
واحل ــاج محمد العنقاء( )24وحس ــن العنابي( )25وس ــلفني
غارناس ــيا( )26وس ــليم فرقاني( )27واحل ــاج محمد الطاهر
الفرقان ــي( )28ومحمد الك ــرد( )29ورميون ليري ــس( ،)30هذا
فض ــا عن الفرق املوس ــيقية( )31العديدة.

ويف م ــا بع ــد ع ّين ــه باش ــا اجلزائر بايا عل ــى عاصمة
بايل ــك الش ــرق( )16حيث أظهر مض ــاء وبراعة يف التدبير
العامة ،وقد
العس ــكري وحذق ــا ومه ــارة يف إدارة الش ــؤون
ّ
خاص ــة يف بس ــط الس ــلطة العثماني ــة عل ــى اجله ــة
ب ــرز ّ
الش ــرقية للجزائ ــر وإع ــادة النظ ــام إليها ،وإل ــى ذلك كلّه
التصدي
تألّق صالح باي التألّق الذي ال مزيد عليه يف
ّ
للهج ــوم اإلس ــباني س ــنة 1775م وكذلك هجومهم س ــنة
1783م .وق ــد ش ــهد بايل ــك الش ــرق يف عه ــد صال ــح ب ــاي
ازده ــارا اقتصادي ــا واجتماعيا ونهض ــة عمرانية معتبرة
ح ّت ــى وث ــق ب ــه األهال ــي وازداد نف ــوذه وتأثي ــره وعظ ــم
ش ــأنه وأضحت له ش ــهرة واس ــعة وس ــمعة ألق ــة .من هنا
ّ
محط األنظار وانش ــغل به املنش ــغلون
ص ــار صال ــح ب ــاي
ب ــن مناف ــس عل ــى ّ
خط ــة ومتخ ّوف عل ــى مرك ــز وحاقد
ّ
يخط ــط لعزل ــه
موت ــور( )17ح ّت ــى إنّ باش ــا اجلزائ ــر ب ــدأ
وقتل ــه ،وكان ل ــه ذل ــك يف نهاي ــة املطاف.

احتف ــى بالقصيدة ش ــيوخ عناب ــة( )32وقس ــنطينة
 وهـ ـ ــذا أمـ ــر طبيع ــي إل ــى ح ـ ّـد م ــا باعتب ــار الرج ــلج ــزءا م ــن التاري ــخ الثق ــايف لتل ــك اجلهة  -لك ـ ّـن الذي
يس ــترعي االنتب ــاه ه ــو أنّ م ــن بني من رثاه غناء ش ــيوخ
اجلزائر العاصمة( )34ووهران( )35وتلمس ــان( )36كما تغنّى
ب ــه املس ــلمون( )37واليه ــود( )38عل ــى ح ـ ّـد س ــواء .وم ــازال
ش ــيوخ املال ــوف ينش ــدون املرثي ــة إل ــى ي ــوم الن ــاس ه ــذا
()33

وال ــذي يعنين ــا بع ــد ه ــذه اللمح ــة املوج ــزة الت ــي ال
ب ـ ّـد منه ــا جلل ــو صورة صالح ب ــاي التاريخية وتس ــليط
بعض األضواء على ش ــخص ّيته املتم ّي ــزة هو أنّ صاحلا
ُيع ـ ّـد بح ــقّ ظاه ــرة من الظواه ــر البارزة الت ــي اخترقت
بطبيعته ــا املخصوص ــة حقوال معرفية ع ـ ّـدة من تاريخ
وسياس ــة وانتروبولوجي ــا وعب ــرت فنونا عدي ــدة كاألدب
واملوس ــيقى واملسرح.
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داخ ــل القطر اجلزائ ــري أو خارجه فضال عن أنّه تغنّى
به الرج ــال والنس ــاء(.)39

يش ــار كذل ــك إل ــى أنّ الكلم ــات تختل ــف أحيان ــا بني
ف ّن ــان وآخر ،وهذا الطابع غير الس ــكوني للقصيدة أمر
خاصة إذا طغى عليه
طبيعي مألوف يف األدب الشعبي ّ
جان ــب الروايات الش ــفوية ،هذا م ــن ناحية ،ومن ناحية
يتعي كذلك أن نعتبر أنّ املؤ ّدي يتص ّرف أحيانا
أخرى ّ
ويضفي عليها من مهجته
يف م ــا ب ــن يديه من كلم ــات ُ
ويف ــرغ عليه ــا م ــن قريحت ــه م ــا يع ـ ّـن ل ــه وه ــو يف أ ْوج
ُ
()44
()43
الط ــرب وغاي ــة الس ــلطنة  ،هذه احلالة الش ــعورية
الت ــي تعتري الفنّان عن ــد األريحية واالنطالق واجلذل
أو م ــا يع ّب ــر عن ــه
بالتخم ــر( )45مب ــا ه ــو انتش ــاء يجع ــل
ّ
ا ُملنشد يسترسل مع طبعه وينقاد لقريحته وانفعاالته
الف ّني ــة وم ــا يجود به خياله فيتص ّرف يف األحلان قرارا
وجواب ــا ويف الكلم ــات ين ّوعها بالتحوي ــر والتغيير .وإذا
كان للش ــعراء جوازاته ــم الش ــعرية فإنّ لفنّان ــي املالوف
جوازاته ــم اللحني ــة وال سـ ـ ّيما إذا كان ــوا يتغنّون مبح ّبة
ش ــخصية ش ــغفت وجدانه ــم جاذبي ــة وفتن ــة وس ــحرا.
مقصد القصيدة الش ــعبية:
يق ــول ّ
قالوا العرب( )46قالوا
يوا( )47صالح وال مالو
ال ِ
نعط ْ
()48
و لـو ُنق َتلوا
()50
()49
ويطيحوا
األرقاب على األرقاب
ِ
ْ
()52
()51
هملتني يا رقيق الناب
ّ
()55
عن جال( )53املخنتر(ِ )54سيد القومان
()58
يبان
يا ليعتي( )56خيالو( )57ما عاد ْ
روحي( )59يا الدنيا( )60ما فيك أمان
قالوا العرب هيهات
()61
سيدي صالح باي البايات
()63
هذي( )62من اهلل جات
()65
اهلل يرحم لبدان( )64عزاره
()66
زياره
روحوا لدارو يا ّ
()67
يا بابا احلاج ارفع رأسك
()68
وشوف ما جرى يف ناسك
عن جال املخنتر سيد القومان
يا ليعتي خيالو ما عاد يبان
روحي يا دنيا ما فيك أمان
قال العربي قال

أهمية أن من أنش ــأ القصيدة لم
ّ
ومم ــا يزي ــد األم ــر ّ
يك ــن يص ــدر -يف م ــا فعل -ع ــن اعتبارات ت ّتص ــل باألدب
الرس ــمي ال ــذي كان ــت تزخ ــر ب ــه البالط ــات وتعق ــد ل ــه
املجالس س ــواء على س ــبيل التط ّوع أو التق ّرب والطمع
يف الن ــوال واحلظ ــوة .ول ــو كان الش ــأن كذلك النقطعت
اإلش ــادة بصال ــح ب ــاي مبجـ ـ ّرد أن زال حكم ــه وح ّل ــت به
وبأس ــرته النكب ــة الكبرى على إثر نهاية مأس ــوية نلفي
ظالله ــا القامت ــة وصداه ــا احلزين يف املرثي ــة املذكورة.
ولي ــس غريب ــا أن يك ــون ه ــذا الباي ش ــعبيا يف حياته
نظرا إلى أعماله اجلليلة ومآثره الباقية ،لكن العجيب
أن يظلّ ش ــعبيا بعد وفاته .نحن أمام باي ش ــعبي وأمام
آث ــار ل ــه ش ــعبية خلّدت ــه يف ذاك ــرة األجي ــال ،وه ــي له ــذا
االعتب ــار جدي ــرة  -يف ما نرى  -بأن تتب ّوأ مب ّوأها الالئق
به ــا ضمن الثقافة الش ــعبية ،وبهذا املقي ــاس أيضا مثّل
صال ــح ب ــاي ظاه ــرة ذات بع ــد أفق ــي يخت ــرق أنس ــجة
األزمن ــة املختلف ــة اختراق ــه للحقول املعرفي ــة والفنون
اجلميلة(.)40
ّأم ــا اط ــار القصي ــدة الزمان ــي فه ــو آخ ــر الق ــرن
وأم ــا اطارهم ــا املكان ــي فه ــو مدين ــة
الثام ــن عش ــر(ّ ،)41
قس ــنطينة باعتباره ــا مص ــرا م ــن األمص ــار أو عاصم ــة
م ــن العواص ــم ،وهي  -عل ــى األقلّ من وجهة نظر أهلها
 «أ ّم احلواض ــر وزه ــرة املدائ ــن ومدين ــة ُاحلس ــن ونب ــع
الثقاف ــات ومهد احلض ــارات وتاريخ تتغ ّن ــى به األجيال
ال تس ــعه أوراق كت ــاب»(.)42
ولع ّل ــه من املفيد يف ه ــذا الصدد أن نثبت القصيدة
بنصه ــا بصفتها مدار املوض ــوع ،ومن اجلدير باالعتبار
ّ
أن نق ـ ّـدم له ــا نوع ــا م ــن الش ــرح لعباراته ــا ومجازاته ــا
تيس ــر من إمل ــام وأتيح م ــن اجتهاد.
ودالالته ــا بق ــدر ما ّ
والقص ـ ــيدة مـ ـ ــن حـ ـ ــيث النــوع عبـ ـ ــارة عـ ـ ــن مــرث ــية
التفج ــع ومعان ــي التأب ــن  -وإن
تتداخ ــل فيه ــا معان ــي
ّ
بتف ــاوت ب ــن العنصري ــن  -وتتخلّلها أص ــوات مختلفة
حس ــب الش ــخوص الت ــي تص ــدر عنه ــا.
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يبان
يا ليعتي خيالو ماعاد ْ
روحي يا الدنيا ما فيك أمان
حتاصـرت املـدينـة
وتغـلقوا الـبـيـبـان
()105
مجرح
وهـرب صالـح على
ّ
()107
()106
ودماغـه عـريان
()109
()108
شعاله
مخنوق مبحرمه
ّ
()110
ودموعه ويدان
()112
كي حكمو( )111الشاوش
()114
دار له( )113زوج حديدات
توضا( )115أه يا صالح
قالو ّ
()116
واخرج للميدان
خليوني( )117نوادع( )118أوالدي
()119
مانيشي هربان
حمودة( )120يا وليدي
يا ّ
()122
()121
اتهل يف الدار
ّ
()124
()123
غداره
والدنيا راهي
ّ
()126
()125
بتأخار
عادت
ّ
()127
علي اكبادي
ماتلوموشي ّ
عادة بابا نار
لـو عرفت هكذا يجرى لي
()128
ما نسكن البلـدان
نبنـي خيمـة علـى أوالدي
()129
ونعــاشـروا الع ــربـان
كي دخلوا لداره
هي وبـيت املال
ذهب و جوهر يا صالح
وخدم مع الوصفان
()130
ق ــالـ ـ ــوا صــال ـ ـ ــح راح
()132
()131
وريو لـي قـبـ ُـره يا أسيادي
ّ
نشوفوا نــرتـ ـ ــاح
()133
ويهبوا األرياح
ّ
واش من ب ــاي( )134يف ع ـ ــوض صالح
فـي مدينة قـسنطينة
ح ـَ ْزنـوا( )135عـلـيـ ــه آه يــا أوالده
()136
يا ع ــرب الـ ـمــدي ـنـة

سيدي صالح الش هو ُيقتال
نفديوه( )70باملال
()71
قليبو ما جاب أخباره
()72
زياره
روحوا لداره يا ّ
()74
ِكي( )73خرجوا ضيق عشية
()76
مسبية
واخللق( )75دائرة
ّ
()78
براح( )77ينادي على األربع أركان
ّ
يبان
عاد
ما
خيالو
ليعتي
يا
ْ
روحي يا دنيا ما فيك أمان
()79
سراجيـن
آه يا ّ
()80
الدمع يسكب والقلب حزين
()82
بيبان( )81مغلوقني
()83
قليبو ما جاب أخباره
زياره
روحوا لداره يا ّ
براح ينادي على األربعة أركان
ّ
روحي يا الدنيا ما فيك أمان
()84
كي ر ّكبوه على الزرزوره
()87
()85
قمجتو احملصورة
ولبس ّ
()88
دنقت( )87لتدزاير
()89
ما عرف قليبي وآش اللي صاير
()90
بايات تتغايـر
()92
باي إبراهيم( )91جاي ح ّزاره
زياره
روحوا لدارو يا ّ
()94
ّأم احلنينة( )93ماذا عملـت
()54
بني القبور ناحت وبكات
بدموعها تشالي( )96نعت( )97املوجات
()99
حيرت دليلي( )98واحلال يشيان
ّ
روحي يا دنيا ما فيك أمان
()100
خرجت مته ّني
()101
وعطاوني األمان وخدعوني
هياولي( )102كفنــي
مقدرة
ضربة ّربي جات ّ
زياره
روحوا لدارو يا ّ
()103
أمه هابلة وهبيلة
ّ
()104
وأخته طاليه بالنيلة
ُ
براح ينادي على األربعة أركان
ّ
()69
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ّ
املقطعات الش ــعرية التي يجدها املرء هنا
تلك هي
وهن ــاك حس ــب ما تباين من روايات ،وق ــد رأينا إيرادها
مفي ــدا ح ّت ــى تكتم ــل الص ــورة وال يق ــع الباح ــث يف م ــا
ميك ــن اعتب ــاره جتزئة أو انتقاء .يقودنا ذلك إلى َسـ ـ ْوق
نصها كما جاء يف بعض
أطول نس ــخة للقصيدة وه ــذا ّ
الروايات(:)151

ولع ــلّ م ــن مقتضي ــات اإلمل ــام بقصي ــدة احل ــال أن
ن ــورد ع ــددا من الرواي ــات املختلفة ،ه ــذه الروايات التي
تضي ــف إل ــى ما أثبتنا نُتفا ش ــعرية أخ ــرى على الصور
الت ــي ج ــاءت عليه ــا ومنها قول الش ــاعر:
راحوا( )137عند صالح باي
خ ّلى( )138سبعة أوالد صبري ّلل
()139
حضاره
اهلل يرحم من كان ّ
زياره
روحوا لداره يا ّ
وقوله أيضا:

عل ــى أنّ املطرب ــن ل ــم يكونوا ي ــؤ ّدون القصي ــدة إ ّال
بع ــد إي ــراد أش ــعار أخرى ق ــد تقصر وقد تطول حس ــب
أذواق املؤ ّدي ــن ،لك ّنه ــا أش ــعار ذات وظيف ــة متهيدي ــة
يس ــوقها الف ّن ــان م ــن خ ــال صياغ ــة غنائي ــة يع ّب ــر
عنه ــا بـ«العروب ــي» وه ــو أداء مرجت ــل خال م ــن اإليقاع
املوس ــيقي منس ــجم مع نغمة( )152األغنية وتتراوح هذه
املقدم ــة الش ــعرية الغنائي ــة ب ــن بيت ــن وع ـ ّـدة أبي ــات
ّ
محم ــد الك ــرد مث ــا
حس ــب اختي ــار امل ــؤ ّدي ،فاملط ــرب
ّ
يق ـ ّـدم ألغني ــة «ك ــي حتاص ــرت املدين ــة» ببيت ــن هم ــا:

الدية( )140وال عارف
ادفعت ّ
()142
()141
أخباره
قلبي زاهي ماجاب
ْ
وقوله كذلك:
كي مشيت لبالدي
ساعة سعيدة حيث شفت أوالدي
كيفاش اتعادي
وتقول جات فازع ْه
يا ّربي بيها ظهرت
حديثي ساع ْه
ويقول الشاعر أيضا:
()143

()154
األيام
يا ل ْندرى( )153يتقاطروا
ّ
()155
ونرجعو كيف ك ّنا
يبراوا( )156عيوني من الداء
()157
ونقول قليبي ته ّنا
وكذلك فعل املطرب حس ــن العنّابي حني اعتمد يف
«عروب ّي ــه» على بيتني اثنني أيضا وهما:

مانيش هربان هذا شيء
مكتوب يف جبيني قبل ما نرجع باي
أمه تبكي وتنوح
ّ
وتقول صالح راح
ما راد ّربي( )146يا صالح
مكتوب الرحمان
ومن املقاطع الشعرية كذلك قول من قال:
()145

()144

يا ابن آدم ال تيت القرح
مكتوب يف سورة الشرح

يرجع من كان هائم
ورب ــا افتتح املؤ ّدي إنش ــاده بثالثة أبيات ،على غرار
ّ
ما فعله منش ــد من منش ــدي فرقة «نسيم األندلس» إذ
استهلّ األغنية بقول الشاعر:

رايح وإ ّال هربان
ومن املقاطع كذلك قول الشاعر حني قال:

حمودة يا وليدي
ّ

()160
مر وصعيب
فراق احلياة
ّ
()161
الو دموعي تتقاطر
خ ّ
فنيت والجبرت( )162طبيب
()163
يبري على اجلرح شاطر
فراق بال مواجع صعيب
ما يتنساش من خواطر

()148

دنق
حني اعطاولوا التسبيح

قالوا له ال تخاف يا صالح

مع الديوان

()158
()159

أمه فني( )147هو بابا
يا ّ

()149

والنكد ماهو شي دائم

()150

وعطاولوا األمان
هذا أمر السلطان
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ميهد املغنّي للقصيدة األصلية بأبيات عديدة
وق ــد ّ
املتقدم ــة ،وم ــن األمثلة على
تتج ــاوز م ــا ورد باملقاط ــع
ّ
ذل ــك األبي ــات الت ــي أنش ــدها عبد العزيز ب ــن زينة حني
ر ّدد عل ــى ارجتال قول الش ــاعر:
يا ويح من ضاق صدره
()164
باملواجع إذا طال داهم
يرمي برجله البرا
يا أهل القبر يراهم
كانوا سالطني ووزرا
()165
ماتوا قبلوا عزاهم
يكسبو من املال ك ْثرا
()167
()166
ال ع ّزهم ال فداهم
()168
األيام مترض وتبرا
ّ
()169
دواهم
هو
والصبر
ْ
()170
محمد العنقاء
تقدم فعل الشيخ
وعلى غرار ما ّ
ّ
تبي
والش ــيخ رمي ــون ليري ــس ،غي ــر أنّنا لم نتمكّ ــن من ّ
أش ــعارهما التمهيدي ــة لتحديده ــا وضبطه ــا .وعل ــى
وج ــه العم ــوم ف ــإنّ تل ــك األش ــعار ذات وظيف ــة متهيدية
تهيء الس ــامع للولوج إلى أج ــواء الرثاء
م ــن ش ــأنها أن ّ
متحسر
ومعانيه وإيحاءاته ،فمن باك على ما فات إلى
ّ
عل ــى أ ّي ــام مض ــت وم ــن متم ـ ّـن لع ــودة الزم ــن الس ــعيد
ال ــذي يغم ــر احلي ــاة طمأنين ــة ودع ــة وهن ــاء إلى ش ــاك
أل ــم الف ــراق ولوع ــة الب ــن وع ــذاب التمـ ـزّق واالنش ــطار
متوج ــع عل ــى م ــن ض ــاق ص ــدره باألوجاع
وم ــن متأل ــم
ّ
متأمل ش ــأن احلياة وتقلّباتها التي تصيب
املطر ّدة إلى ّ
أه ــل الس ــلطان وامل ــال واجلاه من األعي ــان وغيرهم .وال
املتأم ــل يف أم ــور احلي ــاة وتقلّباتها ح ّت ــى يحاول
يلب ــث
ّ
حتمل امل ــكاره واألزمات
تهدئ ــة النف ــس وتوطينها عل ــى ّ
وال يج ــد إل ــى ذل ــك س ــبيال س ــوى الصبر باعتب ــاره دواء
ش ــافيا ومرهما عافيا.
والواق ــع أنّ تل ــك األش ــعار التمهيدي ــة مبضامينه ــا
املتم ّي ــزة وبأنغامه ــا املخصوص ــة باعتباره ــا ال تخض ــع
حد ما  -بذاتها
مليزان موس ــيقي تعتبر مس ــتقلّة  -إلى ّ
م ــن ناحي ــة ،لك ّنه ــا من ناحي ــة أخرى مرتبط ــة باملرثية
ارتباط ــا وظيفيا ألنّها تثير األش ــجان وتهيج العواطف
هـ ـزّا للنف ــوس وح ــوكا يف الوجدان.
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بالنس ــبة إل ــى كلّ الباي ــات الذي ــن توال ــوا عل ــى مدين ــة
قس ــنطينة ،وه ــو  -زي ــادة عل ــى م ــا حقّ ق ــه م ــن ازده ــار
وجس ــمه م ــن نهض ــة عمراني ــة
اقتص ــادي واجتماع ــي
ّ
 يعتب ــر مبثاب ــة «البط ــل القوم ــي» و«احلام ــي حلم ــىالدي ــن»( ، . .)181ث ـ ّـم إنّ موت ــه ح ــدث يف ش ــهر من األش ــهر
احل ــرم وه ــو محـ ـ ّرم (س ــنة  1207هـ ــ) بع ــد أن أعطاه من
اوئ ــوه األمان( )182وحصل على عهود مؤكدة( )183ومواثيق
القتْلة الت ــي ُق ِت َلها ،فقد
غلي ــظ( .)184يض ــاف إل ــى ذل ــك ِ
كتم ــوا أنفاس ــه خنق ــا بـ«محرم ــة ش ـ ّـعالة» وه ــذه امليت ــة
معدودة من أفظع امليتات وأش ــنعها ش ــأنها ش ــأن احلرق
أو الغ ــرق( .)185غي ــر أنّ ه ــذه املعطي ــات  -عل ــى وجاهته ــا
تفس ــر ج ــوس «رائع ــة صال ــح ب ــاي» يف
وتأثيره ــا  -ال ّ
التوج ــه إل ــى
الدي ــار وجتواله ــا يف اآلف ــاق ،ل ــذا يتع ـ ّـن
ّ
القصي ــدة يف ذاته ــا اس ــتقراء له ــا جلل ــو م ــا أمك ــن م ــن
مق ّوم ــات التأثير.

تقدما
وتوج ــد صيغ ــة أخ ــرى للتمهي ــد تب ــدو أكث ــر ّ
وأوث ــق اندماج ــا ،ذل ــك أ ّنه ــا غي ــر مرجتل ــة م ــن امل ــؤ ّدي،
ه ــذا م ــن جه ــة ،وم ــن جه ــة أخ ــرى تش ــارك املرثي ــة يف
ال ــوزن ويف النغم ــة .ولئ ــن ج ــاء غرضه ــا غزل ّي ــا فإ ّن ــه
حد
يش ــارك املرثي ــة يف معني ــي الش ــكوى واحل ــزن عل ــى ّ
س ــواء ،وه ــذا م ــا يجعلها أكثر قربا وأوثق وش ــيجة ،ويف
بنصها وق ــد ر ّددها
م ــا يل ــي نورد املقطوع ــة التمهيدي ــة ّ
أغل ــب فنّان ــي املالوف.
يقول الشاعر:
سري جاح َده
ّ
كممت ّ
غزالي كنت معاه َده
فراقك ماني طائقه

()171

ال نرقد نومي مته ّني
خنتو وما خانو سعدي
ما ُ

()172

يصبرني
باهلل واش ّ

البية
يا ل ّ
ال يا عائشة ّ
املقدمة الش ــعرية املنغّ مة كما يبدو عبارة عن
وه ــذه ّ
إع ــداد نفس ــي للمس ــتمع وال سـ ـ ّيما أنّ املقطوع ــة كلمة
ختامه ــا ه ــي اس ــم «عائش ــة الب ّي ــة»( )179وميك ــن للمرء -
بع ــد كلّ م ــا تق ـ ّـدم م ــن عناص ــر ومعطي ــات  -أن يتل ّب ــث
بع ــض التل ّب ــث متوقّ فا عند مق ّوم ــات التأثير احملتملة
الت ــي أكس ــبت املرثي ــة كلّ ه ــذا الذي ــوع وهذه الس ــيرورة،
س ــيرورة «ك ــي حتاصرت املدين ــة» أو «قالوا الع ــرب قالوا»
أو «رائع ــة صالح ب ــاي»(.)180

تـ ـل ـ ــك ه ــي ال ـق ـصـ ـ ــيدة يف ظ ــروفـ ـه ــا احمل ـي ـط ــة ب ــها
وحيثي ــاتـه ــا املصاحبة لـ ــهاّ .أما يف ذاتها فيمكن تناولها
م ــن عديد اجلوان ــب ،ولعلّ أقرب مس ــتوى ميكن أن يبدأ
ب ــه امل ــرء بنيتها الصوتية( )186وهي مت ّث ــل أل ّول وهلة ميزة
ظاه ــرة ظه ــورا ب ّينا يس ــترعي االنتباه ،ذل ــك أنّ املقاطع
القصيرة ضامرة ضمورا جعلها ال تكاد تذكر احتش ــاما
وضآلة .فنسبتها إلى املقاطع الطويلة يف حــدود خمسة
للمعدل
باملائ ــة وه ــي ذاهب ــة مذهبا بعي ــدا يف مفارقته ــا
ّ
عام ــة( )187مب ــا يعن ــي أنّ املقاط ــع الطويل ــة
يف الش ــعر ّ
()188
غالب ــة مهيمن ــة  .وإل ــى ذلك يالحظ الباح ــث يف هذا
الص ــدد أنّ الس ــيطرة ه ــي للمقاط ــع الطويلة املنفتحة،
فه ــي غالبة عل ــى املقاطع الطويل ــة املنغلق ــة( )189وهاتان
العامة يف
امليزت ــان تب ّين ــان بج ــاء بعد البنية املقطعي ــة
ّ
العامة التي ينتظم فيها كالم
هذه القصيدة من البنية
ّ
العرب إجماال( )190فقد أدركت املقاطع الطويلة املنفتحة
نس ــبة تقارب ثالثة أرباع بالقياس إلى املقاطع الطويلة
املنغلق ــة مبا يظهر بوضوح أنّ القصيدة غنائية الطابع
من الطراز األ ّول ملا صيغت فيه من صياغة ل ّينة رقيقة.

يحس ــن أن نش ــير إل ــى مجمل ما أح ــاط بالقصيدة
م ــن حيثي ــات ّ
حاف ــة وعناص ــر مصاحب ــة ،فصال ــح ب ــاي
حكـ ـ ــم اثنت ـ ــن وع ـشــريـ ـ ــن سـ ـ ــنة ،وه ــذه املـ ـ ـ ّـدة قيــاسـية

وه ــذا املنزع الظاه ــر ال يزداد إ ّال تأكّدا وبروزا ،وذلك
بت ــر ّدد مث ــل هذه املقاطع املدي ــدة يف مواطن مع ّينة من
القصي ــدة .وعل ــى هذا النحو تنه ــض املقاطع الطويلة

يا صبري ما أقواني

صابر على كثرة املواجع

هم الدنيا فانيه
ّ
ضاموني()174األدراك

هم األوخيه
ّ

()175

نتوسل برضاك
ّ
نترجاك
راني
ّ

()173

راهو راجع

()176
ح ّتى قلبي زاد
علي
ّ

العشية
وجتيني ضيق
ّ

()177

()178
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املـنـفـتـح ـ ــة يف ت ـ ــلك املـ ــواق ـ ــع املخ ـصــوص ـ ــة ويف عم ـ ــوم
األهمي ــة دقيقة التعبير وهي
القصي ــدة بوظيفة بالغة
ّ
ـراص ــة  -على الرغم
فـ ـ ـ ّـك ل ــزق مـجـمـوعة احل ـ ــروف املتـ ّ
م ــن قلّته ــا  -والتخفي ــف م ــن لزقه ــا الثقيل وإكس ــابها
إيقاع الكالم سالس ــة وانس ــيابا معتبري ــن(.)191

وال ــراء والن ــون وه ــي تق ّوي درجة اجله ــر مقارنة بغيرها
م ــن احل ــروف املجه ــورة ،وه ــذه األص ــوات تصنّف ضمن
الوقفي ــات نص ــف الرنّان ــة( )200الت ــي ُت ــدث رنين ــا قابال
()201
لتأدي ــة أص ــوات األن ــن واحلن ــن مبعن ــاه العاطف ــي
ومبعن ــاه األصل ــي( ،)202ومث ــل ه ــذه األص ــوات تكتس ــي
أهمي ــة يف ذاته ــا لطبيعته ــا املذك ــورة كما تكتس ــب قيمة
ّ
إضافية بالنظر إلى أنّها آخر ما يقرع أسماع املستمعني
يف نهاية األبيات أو املصاريع أو «الغصون»( )203كما يع ّبر
عن ــه يف مصطلح الش ــعر الش ــعبي.

ومم ــا يذك ــر كذل ــك أنّ املقط ــع الطوي ــل املنفت ــح
ّ
م ــن ن ــوع (يا) في ــه ته ّيؤ لالس ــتطالة وقابلي ــة لالمتداد
ميك ّن ــان املغ ّن ــي م ــن أن يس ــتند عليهم ــا يف ح ّرية كبيرة
فيتيس ــر ل ــه أن يدخ ــل على املقطع من نوع (ي ــا) كلّ ما
ّ
يوحي ــه اللح ــن م ــن زي ــادة يف ط ــول امل ــدى(.)192

وال ش ـ ّـك يف أنّ اخلصائ ــص املس ــتقراة م ــن م ــن
القصي ــدة وم ــن إجرائه ــا غن ــاء إل ــى جان ــب غيره ــا من
املم ّي ــزات مت ّث ــل محم ــا وظيفي ــا م ــن محام ــل غ ــرض
معي ُتطلق عليه يف اللغة الشعبية عبارة «التمحزين»
ّ
ال ــذي يؤ ّدى بتضافر العب ــارات من ناحية واألحلان من
ناحي ــة أخ ــرى ح ــن تتداخ ــل وتتكام ــل لتخ ــرج يف آخر
املطاف وحدة فنّية متماس ــكة منس ــجمة قو ّية التعبير
بالغ ــة التأثي ــر عبر إرن ــان األصوات وحتن ــان العواطف.

عما تق ـ ّـدم  -هو أنّ البيت
وامللح ــوظ كذل ــك  -فضال ّ
عام ــة يب ــدأ مبقطع طويل منفت ــح أو مبقطعني
بصف ــة ّ
()193
طويلني منفتحني أو ثالثة مقاطع طويلة منفتحة
وينته ــي مبث ــل ذل ــك غالب ــا وبأكث ــر م ــن ذل ــك أحيان ــا،
فيذ ّك ــر يف عم ــوم هيكل ــه ببني ــة الندب ــة( .)194وه ــذه امليزة
()195
«املتفجع عليه»
جتعل املضمون مالئما للمبنى ألنّ
ّ
«املتوجع
هو الش ــخصية املفارقة لألهل واجلماعة وألنّ
ّ
من ــه»( )196ه ــو الف ــراق مبا يس ــتدعيه من نداء وب ــكاء وما
يقتضي ــه م ــن ب ــوح ون ــوح
خاص ــة أنّ القصي ــدة تت ــر ّدد
ّ
فيه ــا معاني الب ــن وتتواتر بها مع ــازي احلني مبا يدعو
املس ــتمعني إل ــى االكتئ ــاب والتحزّن ملا يطرق أس ــماعهم
م ــن مقاطع األن ــن وترجيع ــات احلنني.

وم ــن املؤك ــد أنّ عب ــارة «التمحزي ــن» تع ــود يف أصله ــا
إل ــى اجل ــذر الثالث ــي ح ز ن ،وال ش ـ ّـك يف أ ّنه ــا تس ــتظلّ
مبظ ّل ــة تل ــك امل ــا ّدة الداللي ــة .وه ــذه العب ــارة جت ــري من
حي ــث االس ــتعمال مج ــرى املص ــدر ولو أنّ ه ــذه صيغتها
الصرفي ــة ال تخض ــع ل ــوزن املصادر القياس ــية باعتبارها
منحدرة من فعل غير مج ّرد( )203على أنّ العبارة ليس ــت
غريبة متاما عن االستعمال الفصيح إذ ميكن تقريبها
من ألفاظ مع ّينة من قبيل حتزّن وحزنان ومحزان(.)204
وميك ــن للباحث االنتقال من املعن ــى اللغوي إلى املعنى
االصطالح ــي م ــن خ ــال فع ــل حـ ـزّن ومص ــدره .يق ــال
فالن :يقرأ بالتحزين إذا أرقّ صوته( )205وهو يفيد إدخال
احل ــزن على القراءة ،وهنا ينضاف إلى البعد املضموني
بع ــد صوت ــي يتّصل باألداء .وميكن للمرء  -انطالقا من
ه ــذا املس ــتوى  -أن يحي ــط ببع ــدي التمحزي ــن كليهما
س ــواء األغراض ــي أو األدائي.

على هذه الش ــاكلة جاءت البنية املقطعية للقصيدة
يف متنـهـ ــا أو ع ـلـ ــى الصــورة املس ـمــوعــة الت ـ ــي أ ّداه ــا بهـ ــا
املطرب ــون عل ــى اختالفهم إذ يضيفون عددا من املقاطع
املكمل ــة للوظائ ــف
والعب ــارات ذات املقاط ــع املعلوم ــة
ّ
التأثيري ــة األخرى.
وميك ــن عل ــى س ــبيل املث ــال س ــياق ي ــاءات الن ــداء
مب ــا ه ــي محم ــل م ــن احملام ــل لدع ــوات االحتي ــاج
واالس ــتصراخ واالس ــتغاثة واالس ــتنجاد كما ميكن إيراد
والتفجع،
والتحس ــر
والتوجع
آه ــات( )198األل ــم واألس ــى
ّ
ّ
ّ
خاص ــة يف أداء فنّان ــي املال ــوف
ويظه ــر ذل ــك بصف ــة
ّ
()199
وم ــا يضيفون ــه إل ــى املنت م ــن مؤثّ ــرات أخ ــرى ولعلّه
يج ــدر التوقّ ــف كذل ــك عن ــد ق ــوايف األبيات وه ــي ترتكز
يف خواتيمها على أصوات بأعيانها تؤ ّديها حروف الالم
()197

رب ــا جاءت
واحلاص ــل أنّ كلم ــة «التمحزي ــن» الت ــي ّ
م ــع بن ــي ه ــال يف تغريبتهم كلم ــة متداول ــة يف القطر
وعام ــة ب ــاد اجلزائ ــر .وال ن ــدري عل ــى وج ــه
التونس ــي ّ
التحديد ما إذا كان هذا املصطلح مستعمال يف غير ما
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خميس الترنان

سليم الفرقاني

أش ــرنا إليه من املواطن واألوطان( )206ويغلب اس ــتعمال
الكلم ــة املش ــار إليه ــا يف األوس ــاط البدوي ــة والريفي ــة،
وه ــي يف مضمونه ــا ش ــقيقة لغ ــرض الرث ــاء يف الش ــعر
الفصيح .إ ّال أنّ الرثاء كما هو معلوم يف دراسات األدب
العرب ــي الق ــدمي مرتك ــزه األس ــاس ه ــو التأب ــن مب ــا هو
ذك ــر مس ــتفيض ملناق ــب املرث ــي إعالن ــا لش ــأنه وكأنّه يف
للحي.
مق ــام امل ــدح
ّ
ويتم ّي ــز «التمحزي ــن» ع ــن ذلك الس ــياق الرثائي يف
الفصح ــى بإظه ــار بع ــد وجداني ب ــارز م ّتص ــل بالفاعل
وه ــو ا ُملتمح ـ ِـزن( .)207ويف ح ــن يقتص ــر الرث ــاء عل ــى
ّ
املتوف ــى يتجاوز التمحزين الش ــخص س ــواء
الش ــخص
ّ
ّ
املتوف ــى ليمت ـ ّـد إل ــى غي ــره م ــن
متوف ــى أو يف حك ــم
كان
املواط ــن واألماك ــن فيقت ــرب  -إن قلي ــا وإن كثي ــرا -
م ــن الوق ــوف عل ــى األط ــال وم ــا يتبع ــه من اس ــتيقاف
ورب ــا اقت ــرب كذل ــك م ــن
الصح ــب واالس ــتعبار(ّ )208
املتأخ ــرة م ــن احلن ــن إل ــى
غ ــرض آخ ــر م ــن األغ ــراض
ّ
البل ــدان ورث ــاء األوط ــان.

وثانيهما س ــائر يف القطر التونسي سيرورة األغاني
األصيلة كلمات( )210وأحلانا عتيقة( )211ومطلعها:
روحتول ـ ــي
يــا خيل ســالم ب ــاش ّ
بــانا وجوه تقابلـ ــوا قولــولــي
واحلاص ــل أنّ التمحزي ــن عب ــارة ع ــن كلم ــات كئيب ــة
ُس ــكبت يف أحل ــان حزين ــة ،فه ــو إن ش ــئنا غناء ب ــاك وإن
أردن ــا ب ــكاء مغ ّن ــى حملت ــه رائعة صال ــح باي.
وإذا أقب ــل امل ــرء عل ــى طبيع ــة الس ــجلّ املعجم ــي
لأللفاظ  -مبا هي ما ّدة أ ّولية جارية مجرى االستعمال
األعم مصطبغة بصبغة مع ّينة سيأتي
ألفاها يف أغلبها
ّ
ذكره ــا .وق ــد رأينا من األنس ــب أن ال نوردها دفعة واحدة
ألنّ ذل ــك ق ــد ال يف ــي حينئذ باحلاجة املرجـ ـ ّوة .من هنا
منجمة على عدد من اجلوانب
ّ
تعي أن نس ــوقها جنوما ّ
واملظاه ــر س ــواء كان ــت مناظ ــر أو مش ــاهد أو ألوان ــا أو
أصواتا أو أحاسيس أو أحواال ذهنية أو أفعاال أو أخالقا
عس ــى أن يك ــون ه ــذا النوع من التقس ــيط ناطق ــا مع ّبرا
يس ــاعد على الفهم والتحليل واالس ــتقراء واالستنتاج.

وميك ــن للتمثي ــل عل ــى م ــا تق ـ ّـدم لتقري ــب املفه ــوم
وتوضي ــح الفك ــرة أن نس ــوق مثال ــن اثن ــن أحدهم ــا
ُمت ــداول يف القط ــر الليب ــي ومطلع ــه:

تنفت ــح القصي ــدة عل ــى ق ــول للس ــكان م ّوح ــد وهذا
القول عبارة عن عهد قطعه األهالي على أنفس ــهم بأن
ال يسـ ـلّموا صاحلا إلى أحد وال أن يسـ ـلّموا أمواله إلى

ّأم الضفايــر ويـ ــن خ ّليتوهـ ـ ــا(.)209
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محمد الطاهر الفرقاني

صليحة

غيره مهما تكن الظروف وتطرأ الطوارئ ولو يف أس ــوإ
حاالتها وأكثرها قس ــوة وأش ـ ّـدها إيالما .وهذا املعطى -
فض ــا ع ــن أهم ّيته التاريخي ــة وداللته الس ــاطعة على
وف ــاء املجتم ــع الت ــا ّم لصال ــح ب ــاي  -له وظيف ــة داللية
رمب ــا ملس ــها الالمس يف آخر القصي ــدة ،وهي إبراز قيمة
ّ
الرجل الش ــعبية الراس ــخة يف ذاكرة اجلميع الثابتة يف
يوجه
وجدانه ــم .وم ــن ش ــأن ه ــذا التكفيف املعن ــوي أن ّ
عام ــة وجهة زمانية
خاص ــة واملتلقّ ني ّ
مش ــاعر األهال ــي ّ
معلوم ــة يبـ ـ ّرر به ــا ّ
خطت ــه اخلطابي ــة ودعوت ــه س ــكان
قس ــنطينة إلى احل ــداد العا ّم.

مه ّي ــأة وقب ــور ش ــاخصة وأل ــوان زرق ــاء زرقة لب ــاس أخت
صال ــح وق ــد طل ــت ثوبه ــا بالنيلة وأخرى س ــوداء س ــواد
وأما العي ــون فدموعها
القمي ــص ال ــذي ألبس ــه صال ــحّ ،
وأم ــا األص ــوات املس ــموعة
أنه ــار جاري ــة وأم ــواج ه ــادرةّ ،
فتت ــراوح ب ــن الن ــداء والب ــكاء م ــن جه ــة والصي ــاح
التوج ــع لم
والن ــواح م ــن أخ ــرى إل ــى درج ــة أنّ مظاه ــر
ّ
تعدته ــم إل ــى
تنحص ــر يف األش ــخاص اآلدمي ــن ب ــل ّ
لتجه ــم األجواء
ش ــخوص اجلم ــادات التي أصبح ــت -
ّ
واكفهراره ــا وحلل ــول الك ــرب العظي ــم  -تصي ــح صي ــاح
الش ــكوى عل ــى غ ــرار ذل ــك الطبل الذي خ ــرج عن طوره
وتنكّ ــر لوظيفته م ــن أداء مواقف النص ــر والبهجة إلى
وأم ــا احلرك ــة فأساس ــها
التعبي ــر ع ــن اآلس ــى واحل ــزنّ ،
س ــعي محم ــوم يت ــر ّدد فاعلوه جيئ ــة وذهابا ب ــن القبور
وإش ــارات هيس ــتيرية يف كلّ ّ
االتاه ــات .واحلاص ــل أنّ
العام ــة  -جلث ــوم البالء املب ــن  -قد بلغت من
األح ــوال
ّ
الس ــوء ما بلغت حتّى حت ّيرت األلباب وتولّهت العقول،
ه ــذه العق ــول وتل ــك األلب ــاب الت ــي ل ــم تع ــد ت ّتج ــه إلى
س ــبيل أو تهت ــدي إل ــى صواب.

ينطوي االس ــتهالل على إرادة وعزم وتصميم وعلى
واجلالد والقتال والفداء مبا يضفي
استعداد للصمود ِ
لكن احتمال
عل ــى القصي ــدة طابعا ملحميا ملحوظاّ ،
وص ــول العملي ــات القتالية إلى ازه ــاق األرواح باجلملة
مكدسة بعضها على بعض
وس ــقوط الضحايا أكداس ــا ّ
ال يلبث أن يصبغ األحداث بصبغة املأس ــاة.
ذل ــك ه ــو املنطل ــقّ ،أم ــا امل ــآل ال ــذي تنغل ــق علي ــه
القصي ــدة فه ــو الكآبة تت ّوج بدعوة إل ــى احلزن واحلداد
الع ــا ّم .وعل ــى ه ــذا النحو ُتكم القصي ــدة من طرفيها
وأما باقي
كليهما باالغتمام والضنى واالهتمام واألسى ّ
املد ّون ــة فقوامه مدينة محاصرة أبوابها مغلقة وأكفان

عندم ــا حوص ــرت املدين ــة وأقفل ــت األب ــواب وج ــاء
م ــا يش ــبه الف ــزع األكب ــر خ ــرج صال ــح ب ــاي ع ــاري الرأس
مدب ــرا عل ــى ظه ــر حص ــانّ .أم ــا ع ــراء الرأس فه ــو كناية
وأما إدبار الفارس فهو رمز إلدبار
عـ ـ ــن الهــالك احملـقّ ـ ــقّ ،
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الدني ــا وإعراضه ــا ع ــن الب ــاي وع ــن عه ــده ،ه ــذه الدني ــا
مبعناها االشتقاقي األصلي املشبع انحدارا وانحطاطا
ووضاعة ،فقد نكصت على عقبيها وكش ــفت عن وجهها
القبي ــح مب ــا يعك ــس أخ ــاق املناوئني من أه ــل اخلديعة
ذم ــة،
الذي ــن ال عه ــد له ــم وال ميث ــاق وال يرع ــون إ ّال وال ّ
وهك ــذا الدني ــا ش ــيمتها كث ــرة الغ ــدر وأخ ــاق أهله ــا من
الش ــانئني اخلديع ــة عل ــى الرغ ــم م ــن عهوده ــم املؤ ّك ــدة
ومواثيقه ــم املغ ّلظ ــة .ه ــذا األمر املفارق ه ــو الذي حمل
الش ــاعر  -فيم ــا يب ــدو  -على أن يقف م ــن الدنيا موقفا
س ــلبيا في ــه زج ــر ونهر وفي ــه امته ــان وإزراء مل ــا اتّصف به
ه ــذا العال ــم الس ــفلي من دن ــاءة وق ّل ــة أمان.

اختتمت بالقول أيضا:
قالوا صالح راح
فــاأل ّول مقال ملحمة والثاني مقال مأساة ،فصالح
ذه ــب ورح ــل واختفى وضاع وتوقّ ف عن احلياة ولم يعد
للن ــاس م ــن هاج ــس س ــوى الس ــؤال ع ــن مدف ــن الرج ــل
عس ــى أن يهت ــدوا إل ــى قب ــره ويرتاح ــوا راح ــة الي ــأس
ويلق ــوا عليه نظ ــرة ال ــوداع قبل أن
ويب ــردوا ب ــرد اليق ــن ُ
ُيق ّبل ــوا ركنه األمين تعبيرا ع ــن املو ّدة والعرفان والوفاء.
وال ش ــك يف أنّ األق ــدر عل ــى ترجم ــة ه ــذه املعان ــي
ّإن ــا ه ــو األس ــلوب اإلنش ــائي ال ــذي ينه ــض بالوظيفة
التأثيري ــة عل ــى ح ـ ّـد ما ذهب إليه عالم اللغة الروس ــي
«روم ــان ياكوبس ــونس» ،وتك ــون بالطل ــب أم ــرا ونهي ــا
بالن ــداء والدع ــاء وباالس ــتفهام والس ــؤال وبتأ ّوه ــات
التحس ــر عل ــى م ــا ف ــات وانقض ــى مب ــا يواف ــق حرك ــة
ّ
النف ــس املنك ــوءة اجل ــراح املهيض ــة اجلن ــاح يف بطئه ــا
وتأ ّوده ــا وترنّحه ــا .وميك ــن  -م ــن ب ــاب التمثي ــل عل ــى
ذل ــك أن نذك ــر «الالّزم ــات»( )209املت ــر ّددة عل ــى امت ــداد
القصي ــدة م ــن قبي ــل ق ــول الش ــاعر:

عل ــى أنّ صاحل ــا  -عل ــى الرغ ــم من تقيي ــد احلاجب
«القمجة» السوداء وإركابه على «الزرزورة»
ليديه وإلباسه
ّ
ملج ــرورة ودعوت ــه إ ّي ــاه إل ــى الوض ــوء ليص ّل ــي صلوات ــه
العام ــة اس ــتعدادا ملالقاة
األخي ــرة ويخ ــرج إلى الس ــاحة
ّ
مصي ــره احملت ــوم  -أب ــى إ ّال أن يس ــير على عادت ــه املألوفة
وينكر
وسـ ـنّته املعروف ــة يف احملافظ ــة على رباطة جأش ــه ُ
أن يك ــون م ــن املع ّردي ــن الفا ّري ــن وال يلب ــث أن ُيقبل على
أهل ــه يو ّدعه ــم ويوصيه ــم وصاياه األخي ــرة حفاظا على
العائلة ورفقا مبن يف الدار واعتذارا لفلذات كبده ،يقول
عل ــى س ــبيل التم ّن ــي إ ّن ــه لو كان يع ــرف املصير ال ــذي آل
إلي ــه الخت ــار لهم حياة البادية ولبنى عل ــى أوالده خيمة
وال عاش ــر األعراب «فهم أقرب إلى الفطرة األولى وأبعد
تبي
عم ــا ينطب ــع يف النفس م ــن س ــوء املل ــكات»( )211وقد ّ
ّ
ل ــه كم ــا تب ـ ّـن لغي ــره م ــن قب ــل «أنّ أهل الب ــدو أق ــرب إلى
اخلير من أهل احلضر»( )212وحياتهم فيها من البساطة
والعفوية والصفاء والتلقائية والكرم ومحامد األخالق
م ــا يبع ــث على االرتي ــاح والطمأنين ــة والهناء والس ــعادة
خالف ــا للوث ــة امل ــدن وم ــا تع ـ ّـج به ــا أجواؤه ــا م ــن إح ــن
وأحق ــاد وم ــا يحاك بداخلها م ــن دس ــائس ومؤامرات.

يا ِليعتي خيالوا ما عاد يبان
أو قوله:
زياره
روحوا لداره يا ّ
أو قوله:
روحي يا الدنيا ما فيك أمان
ويف حني طغى األسلوب اإلنشائي احلامل خللجات
املش ــاعر وخفق ــان األحاس ــيس ضمر األس ــلوب اخلبري
وق ــد ض ــاق ح ّي ــزه واكتف ــى بذك ــر صف ــات جملي ــة خالية
والتوسع ،فصالح باي هو «املخنتر» حينا
من التفصيل
ّ
وه ــو «سـ ـ ّيد القوم ــان» حينا آخ ــر وهو «باي الباي ــات» تارة
مما جعل عنصر التأبني لم
و«س ــيدي صالح» طورا آخر ّ
تترك له لواعج النفس املكلومة مكانا للبروز واالنتشار.
التفج ــع بصفت ــه أظه ــر رك ــن
وهك ــذا هيم ــن عنص ــر
ّ

ومثلما افتتحت القصيدة بالقول:
قالوا العرب قالوا
يو صالح وال مالو
ال ِ
نعط ْ
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س ت ــاك» ويس ـ ّـمى يف تون ــس «امل ــد ّور ح ــوزي» وه ــو عبارة
ع ــن إيق ــاع بس ــيط رتي ــب يدهده نب ــض املش ــاعر ويوائم
احلرك ــة املتباطئ ــة للنف ــس الثكل ــى املت ــأ ّودة املتر ّنح ــة
املثقل ــة باألح ــزان واألش ــجان.

م ــن أركان الرث ــاء ،ه ــذا الغ ــرض ال ــذي ائتلف ــت يف أدائ ــه
العبارات املؤثّ رة والنغمات الش ــج ّية التي س ــيأتي ذكرها.
ولئ ــن سـ ـلّم الش ــاعر ب ــرواح صال ــح وذه ــاب ش ــخصه
وغي ــاب «خيال ــه» فإ ّن ــه لم يسـ ـلّم التس ــليم السياس ــي إذ
ينتف ــض مرمتض ــا يف س ــؤال إن ــكاري رافض ــا أن يتص ّور
باي ــا آخ ــر ميك ــن أن يعـ ـ ّوض صاحل ــا .والش ــاعر يرف ــض
 زي ــادة عل ــى ذل ــك أن يستس ــلم وجدانه لقب ــول الواقعوعامة ،حزن
خاصة ّ
فيختم إنش ــاءه بالدعوة إلى ح ــزن ّ
الذ ّري ــة وح ــزن الس ــكّ ان الذين ذهبت أنفس ــهم حس ــرات
عل ــى بايهم الش ــعبي وم ــا يترتّب على ذل ــك املوقف من
ح ــداد ع ــا ّم ال عهد للمدينة مبثله ،هذه املدينة التي لم
حتتض ــن ّ
النجار وتلك القيمة.
قط حاكما مبثل ذلك ِ

وال ميك ــن للباحث أن يهمل دور التوزيع املوس ــيقي،
فالنغم غناء وعزف تؤ ّديه  -فضال عن اإليقاع اخلافت
ال ــذي ال ي ــكاد يظه ــر هنا  -آالت وتري ــة وأخرى نفخية.
عل ــى أنّ ال ــذي يس ــترعي االنتب ــاه يف نش ــيد صال ــح باي
ه ــو أنّ الشـ ـ ّبابة أو الن ــاي أو «الفحل» كما يقال يف اللغة
احمل ّلي ــة ق ــد اختفى وترك مكانه آللة «الزرن ــة»( )213وهي
آل ــة النف ــخ ذات الصوت اجلهي ــر الصايف الص ـ ّـداح التي
خاص ــة يف املناس ــبات الرس ــمية الت ــي تتكفّ ــل
تس ــتعمل ّ
ع ــادة بتأثيثه ــا الف ــرق النظامي ــة بآالته ــا املخصوصة،
وتس ــتعمل «الزرن ــة» كذل ــك يف املناس ــبات االجتماعي ــة
املش ــهودة املفتوحة للعموم كــ«دخلة العريس» على غرار
أهم
«الدخل ــة القس ــنطينة» الذائع ــة الصي ــت بصفته ــا ّ
فق ــرة من فق ــرات االحتفال.

وم ــن عج ــب أنّ اجلمي ــع اس ــتجابوا لدعوة الش ــاعر
الس ــرمدية ،ه ــذه الدع ــوة الت ــي حمل ــت النس ــاء عل ــى
لباس الس ــواد مالءات منتش ــرة يف أرجاء بايلك الش ــرق
ودفع ــت الرج ــال والنس ــاء إلى ذك ــر صالح ب ــاي باألذكار
واأللس ــنة وبالعب ــارات واجلن ــان وباألص ــوات واألحل ــان،
ه ــذه األحل ــان الت ــي تس ــتدعي التوقّ ــف عنده ــا ول ــو
بإيج ــاز .لق ــد وضع ــت ه ــذه القصي ــدة يف نغمة تس ـ ّـمى
احلج ــاز باملش ــرق العرب ــي وتس ـ ّـمى اإلصبع ــن بتون ــس
وتس ـ ّـمى يف اجلزائ ــر مح ــزون زي ــدان .وه ــذا املق ــام -
تدل عليه التس ــمية اجلزائرية احلصيفة يؤ ّدي
مثلم ــا ّ
بطبيعت ــه املخصوص ــة املضام ــن الش ــاكية واملش ــاعر
املوغل ــة يف احلزن ش ــأنه ش ــأن مقام الصب ــا مثال .يرتكز
ه ــذا «الطب ــع» عل ــى درج ــة «ري» وه ــي درج ــة قريب ــة من
الطبيع ــة مطلق ــة يف اآلالت الوتري ــة .تنتق ــل األغني ــة
الباكي ــة م ــن مق ــام مح ــزون زي ــدان إل ــى مقام احلس ــن
الش ــائع يف مختل ــف أقط ــار املغ ــرب العرب ــي الكبي ــر،
ه ــذا املق ــام الذي يس ـ ّـمى يف املش ــرق العرب ــي «الب ّيات» أو
«الب ّيات ــي» ،و«طب ــع احلس ــن» يرتك ــز ب ــدوره عل ــى درج ــة
«ري» وه ــو عب ــارة ع ــن نغم ــة رقيقة ش ــج ّية مح ّبب ــة إلى
النف ــس ت ــؤ ّدي األحاس ــيس املرهف ــة وتترج ــم مضامني
ّ
وأم ــا ال ــوزن
التعط ــف والت ــو ّدد والتح ّب ــب والتح ـ ّـنّ .
املوس ــيقي فه ــو من نوع  4/6مبا يقاب ــل ُ«د ْم س ُد ْم /تاك

و «الزرن ــة»  -عل ــى خ ــاف غيره ــا م ــن آالت النف ــخ
الت ــي تس ــتعمل يف املجال ــس والصالون ــات والفض ــاءات
املغلق ــة عموم ــا  -ه ــي الصاحل ــة أكثر من غيره ــا ألداء
العامة والفضاءات
معزوفات الهواء الطلق والس ــاحات
ّ
املفتوح ــة عل ــى وج ــه العم ــوم .وه ــذا ه ــو مق ــام احل ــال
مق ــام املوس ــيقى الرس ــمية وه ــي ترافق يف ج ــال بطال
قوميا بارزا وتشـ ـ ّيع يف مهابة ش ــهيدا حقيقيا عس ــى أن
يـ ّ
ـزف إل ــى ج ّن ــة اخلل ــد العتق ــاد الناس الكم ــال فيه.
ذل ــك ه ــو الرجل وذلك بعض ش ــأنه ،ولئ ــن قال فيه
الش ــاعر نافيا مستنكرا:
واش من باي يف عوض صالح؟
فإ ّن ــه ميك ــن لغي ــره أن يق ــولّ :أ ّي إنس ــان ميك ــن له أن
يعـ ـ ّوض صاحل ــا وأن يش ــغل الن ــاس إل ــى تل ــك الدرج ــة
ويسيطر على جوارحهم ونفوسهم وألبابهم وضمائرهم
وذاكرته ــم ووجدانه ــم س ــيطرته عل ــى مختل ــف احلقول
والفض ــاءات ما ّديه ــا ومعنويها؟
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الهوامش:

م ح ّت ــى  29أكتوب ــر 1923م.
بلغ ــت الدول ــة العثماني ــة ذروة مجده ــا خ ــال القرن ــن
الس ــادس عش ــر والسابع عش ــر فامتدت أراضيها لتشمل
أنح ــاء واس ــعة م ــن ق ــارات العال ــم الق ــدمي أروب ــا وآس ــيا
وإفريقي ــا.
 .11أوج ــاق :بالتركي ــة احلديث ــة  ،Ocakومعناه ــا األصل ــي
املوق ــد ،ث ـ ّـم ع ّرب ــت إلى وج ــاق وتعني الوحدة العس ــكرية
العثماني ــة وكان ــت تتأ ّل ــف من أفراد يطل ــق عليهم لفظ
«الوجاقيل ــة» والواح ــد منه ــم وجاقلي.
 .12اإلنكش ــارية (من التركية العثمانية)« :يكيجري» وتعني
«اجلن ــود اجل ــدد» أو «اجلي ــش اجلديد» طائفة عس ــكرية
خاص ــا ،له ــم
م ــن املش ــاة العثماني ــن ش ــكلّوا تنظيم ــا
ّ
ثكناته ــم العس ــكرية وش ــاراتهم ورتبه ــم وامتيازاته ــم.
وكان ــوام ــنأق ــوىف ــرقاجلي ــشالعثمان ــيوأكثره ــانف ــوذا.
 .13أحم ــد ب ــاي ب ــن عل ــي الق ّل ــي ه ــو ب ــاي قس ــنطينة وحاكم
بايلك الش ــرق ضمن إ ّيالة اجلزائر يف العهد العثماني،
امت ـ ّـد حكم ــه ب ــن س ــنتي 1756م و1771م ليخلف ــه يف ما
بع ــد صال ــح بن مصطف ــى باي.
 .14قسنطينة :مدينة قسنطينة (بالفرنسية)Constantine
وتس ـ ّـمى مدين ــة اجلس ــور وعاصم ــة الش ــرق اجلزائ ــري،
وتعتب ــر م ــن كبري ــات م ــدن اجلزائ ــر تع ــدادا .تتم ّي ــز
املدين ــة القدمي ــة بكونها مبنية عل ــى صخرة من الكلس
مم ــا أعطاه ــا منظ ــرا فري ــدا ال يوج ــد مثل ــه
القاس ــيّ .
أي مدين ــة للعب ــور من ضف ــة إلى أخرى.
عب ــر العال ــم يف ّ
شـ ـ ّيد عب ــر العص ــور ع ـ ّـدة جس ــور فأصبح ــت قس ــنطينة
تض ـ ّـم ثماني ــة جس ــور بعضها حتط ــم النع ــدام الترميم،
وبعضه ــا م ــازال يص ــارع الزم ــن .لذا س ـ ّـميت قس ــنطينة
مدين ــة اجلس ــور املع ّلق ــة ،ميـ ـ ّر وادي الرم ــال على مدينة
قس ــنطينة القدمي ــة وتعل ــو اجلسس ــور عل ــى ارتفاع ــات
تف ــوق مائت ــي متر.
 .15احلراكت ــة يف األص ــل قبيل ــة بالش ــرق اجلزائ ــري والغرب
التونس ــي ،تنسب حينا إلى بني هالل وتنسب حينا آخر
إل ــى الش ــاوية ،لك ـ ّـن عب ــارة احلراكتة ترد يف هذا الس ــياق
وكأ ّنه ــا جس ــم ش ــبه نظام ــي تاب ــع ل ــإدارة العثماني ــة
وتس ـ ّـمى املخ ــزن أو املخازنية.
 .16بايل ــك الش ــرق ه ــو أكبر بايل ــكات إ ّيالة اجلزائر مس ــاحة
ومكان ــة ،عاصمته ــا قس ــنطينة ،ميت ــد جغرافي ــا م ــن
احل ــدود التونس ــية ش ــرقا إل ــى ب ــاد القبائ ــل غرب ــا ومن
البحر األبيض املتوس ــط ش ــماال إلى الصح ــراء الكبرى
جنوب ــا ،يض ـ ّـم ع ـ ّـدة م ــدن اس ــتراتيجية مث ــل س ــطيف

 .1صال ــح ب ــاي ه ــو م ــن حك ــم بايل ــك الش ــرق من س ــنة 177م
إل ــى س ــنة 1792م.
 .2حك ــم صال ــح ب ــاي اجلهة الش ــرقية لبالد اجلزائ ــر وكانت
عاصمته ــا مدينة قس ــنطينة وه ــي جهة واس ــعة األرجاء.
 .3ل ــم ي ــرث صال ــح ب ــاي احلك ــم ع ــن غي ــره ب ــل تواله بع ــد أن
ارتق ــى ش ــيئا فش ــيئا يف سـ ـلّم اجلي ــش واإلدارة.
 .4بس ــط الرج ــل النف ــوذ العثمان ــي ببايل ــك الش ــرق بع ــد
موج ــة م ــن التم ــرد واالضط ــراب كان يقوده ــا رج ــال
القبائ ــل أو م ــن كان ــوا يعتب ــرون أنفس ــهم أولي ــاء مثلما
محمد الزواوي ،وقد س ـ ّـمي
كان ش ــأن اخلطيب ،س ــيدي
ّ
بعد موته بسيدي محمد الغراب.
 .5يب ــدو أنّ صال ــح ب ــاي م ــات خنق ــا .ويعتب ــر اخلن ــق ميت ــة
ش ــنيعة ش ــأنه ش ــأن احل ــرق والغ ــرق.
عمت بايلك الش ــرق
ُ .6يق ــال أنّ موج ــة م ــن احل ــزن العميق ّ
إذ تأث ــر األهال ــي لذل ــك املصي ــر املؤل ــم ال ــذي ل ــم يك ــن
ليناس ــب إ ّال مناس ــبة عكسـ ـ ّية م ــا قام به صال ــح باي من
إجنازات عس ــكرية واقتصادية واجتماعية وعمرانية وما
بلغ ــه م ــن ذروة املجد.
 .7ازمي ــر باللغ ــة التركي ــة  Izmirوتنط ــق «اي ــز  -مي ــر» م ــع
التش ــديد عل ــى املقط ــع األ ّول وباليوناني ــةΣμύρνη .
ه ــي املين ــاء الرئيس ــي لدول ــة تركيا يف جزئها اآلس ــيوي.
كان ــت إزمي ــر حتظ ــى مبكان ــة عاصم ــة Büyükşehir
(املدين ــة الكبي ــرة) ،وه ــي مدينة مجاورة لش ــاطئ خليج
إزمي ــر ال ــذي ه ــو امت ــداد لبح ــر إيجة.
تعد
كانت تس ــمية إزمير باالس ــم اليوناني «س ــميرناه»  .وهي ّ
م ــن امل ــدن القدمي ــة يف آس ــيا الصغ ــرى .ق ــام اليونانيون
عدة مقدس ــات
ببن ــاء اآلكروبول ــن  -قلع ــة حتتوي على ّ
قمة جبل باقوس الذي متّ بناء املدينة عليه ،ولكن
على ّ
أي أثر تقريبا .أصبحت املدينة
م ــع كلّ ه ــذا لم يبق له ــا ّ
من ــذ س ــنة  1424جزءا م ــن االمبراطورية العثمانية.
 .8يب ــدو أنّ الش ــاب صال ــح ب ــن مصطف ــى ه ــو ال ــذي تسـ ـ ّبب
 عل ــى وج ــه اخلط ــإ  -يف س ــقوط صديق ــه وغرق ــه يفالبحر.
 .9يب ــدو كذل ــك أنّ الش ــاب صاحل ــا خش ــي أن ُي ّته ــم بالقت ــل
العم ــد وخ ــاف م ــن االنتقام.
 .10الدول ــة العثماني ــة أو اخلالف ــة العثماني ــة ،امبراطوري ــة
إس ــامية أسس ــها عثم ــان األ ّول ب ــن ارطغول ،واس ــتمرت
ملا يقرب س ــتمائة س ــنة ،وبالتحديد من  27يوليو 1299
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وقامل ــة وإم ــارة كوك ــو باإلضاف ــة إلى م ــدن س ــاحلية كبيرة
وموان ــئ كعنّاب ــة والق ــلّ وجيج ــل وبجاي ــة.
دخ ــل بايل ــك الش ــرق حت ــت احلك ــم العثمان ــي إث ــر وقع ــة
القطن بني ميلة وقس ــنطينة حيث إنّ أتراك دولة تونس
احتل ــوا قس ــنطينة س ــنة 1555م واحل ــال أ ّنه ــم ُوجدوا بها
من ــذ 1535م ولك ــن ال ُيعل ــم صف ــة ذل ــك وكيفية الغ ــزو أو
نوعي ــة الفت ــح واالحتالل.
كان يحكم بايلك الش ــرق من قس ــنطينة باي يع ّينه داي
اجلزائ ــر وأوله ــم رمض ــان تش ــوالك ب ــاي ليتعاق ــب بع ــده
ثالثة وأربعون بايا أش ــهرهم صالح باي وحس ــن باي بن
صال ــح ب ــاي وعلي ب ــاي بن بابا علي وأحم ــد باي بن عبد
اهلل اململ ــوك وإبراهي ــم ب ــاي القرتل ــي ومحم ــد محمدي
باي ب ــن خان.
مت ّي ــز بايل ــك الش ــرق  -قياس ــا ببقي ــة البايل ــكات  -بق ّل ــة
النف ــوذ العثمان ــي بع ــد س ــقوط مدين ــة اجلزائ ــر وإب ــرام
معاه ــدة باتن ــة م ــع األمي ــر عبد الق ــادر .ركّز الفرنس ــيون
جهودهم الحتالل بايلك الش ــرق (قسنطينة) الذي كان
يحكم ــه أحم ــد ب ــاي ب ــن محم ــد الش ــريف ،وح ــدث ذلك
بع ــد معرك ــة قس ــنطينة الثاني ــة س ــنة  1837م.
 .17م ــن أولئ ــك زوج ــة حس ــن اخلزناج ــي داي اجلزائ ــر وق ــد
ُحك ــم باإلع ــدام على والدها س ــنة  1764م وكان صالح بن
مصطف ــى قائ ــد حامي ــة ُقلْ ش ــاهد إدانة يف تل ــك احملاكمة.
18. H’sen Derdour ; Annaba ; 25 siècles de vie
quotidienne et de luttes ;2 :81.
 .19يطل ــق اس ــم صال ــح باي على عدد من املنش ــآت الرس ــمية
واألماك ــن والبلدان واملؤسس ــات االجتماعي ــة والرياضية
واجلس ــور وامل ــدارس الثانوي ــة واإلكمالي ــات واجلمعي ــات
اخليري ــة وف ــرق اإلنش ــاد وغي ــر ذلك.
 .20أس ــس صال ــح ب ــاي مس ــجدا مبدين ــة عنّاب ــة حمل اس ــمه
س ــنة  1206للهج ــرة املواف ــق لس ــنة  1791م وق ــد نقش ــت
عل ــى رخ ــام لوحت ــه التذكاري ــة أبي ــات ش ــعرية باللغ ــة
العربي ــة الفصح ــى ُتش ــيد بصالح باي وبعمل ــه الصالح.
يق ــول صاح ــب األبي ــات [الطوي ــل] :
لعمرك بيت اهلل للس ّر جامع
به أركان به النور ساطع
بدت دونه زهر الكواكب رف َعة
شيد بونة للسعد منها مطالع
به جاء تاج الدين واملجد صالح
إلى درج العلياء واف وطالع
أمير البرايا زاد ظفرا ونصرة

مؤ ّيد دين اهلل احلق للشرع نافع
أسس البيت الرفيع على الهدى
فمن ّ
أرخه للخير سنة غرو ( )1206جامع
ّ
َ
ولقارن ــة بس ــيطة ب ــن م ــدى ذيوع ه ــذه األبي ــات وقيمتها
الزماني ــة م ــن حي ــث الس ــيرورة وحقيق ــة الس ــيرورة التي
لقيتها القصيدة املش ــار إليها وقد ُس ــكبت يف لغة شعبية
تفج ــع ص ــادرة ع ــن ش ــعور مره ــف وإحس ــاس
ولهج ــة ّ
ص ــادق ،تُثب ــت أ ّن ــه ال نس ــبة وال مناس ــبة ب ــن األثري ــن.
ولع ــلّ الش ــعر املنقوش على لوحة الرخ ــام التذكارية ظلّ
إل ــى ح ـ ّـد بعي ــد حبي ــس اللوح ــة ال ي ــكاد يغادره ــا ال م ــن
حي ــث امل ــكان وال من جهة الزمان بينما س ــارت القصيدة
يف اآلف ــاق وظلّت جتري على ألس ــنة الفنانني تصدع بها
حناجره ــم عل ــى م ــدى أربعة ق ــرون ومازال ــت جتري على
ذل ــك الس ــن ،واألغل ــب عل ــى الظ ـ ّـن أ ّنه ــا س ــتظلّ كذل ــك
عامة.
خاص ــة والف ـ ّـن العرب ــي األندلس ــي ّ
م ــادام املال ــوف ّ
 .21قي ــل إنّ صاحبه ــا ه ــو أعراب ــي م ــن األع ــراب ،وقي ــل أيضا
نظمه ــا ه ــو بع ــض اليه ــود املقيم ــن بقس ــنطينة
إنّ م ــن ّ
خاصة أنّ صالح باي كان يعامل أولئك الس ــكان معاملة
ّ
حس ــنة إضاف ــة إل ــى أ ّن ــه أح ّله ــم مبرك ــز املدين ــة مح ــال
الئقة.
خاصة بالشرق
ّ .22
فن املالوف نوع غنائي كالس ــيكي منتشر ّ
اجلزائ ــري وبتونس .من أش ــهر فرقها املوس ــيقية بتونس
فرق ــة الرش ــيدية وم ــن أب ــرز ش ــيوخها الش ــيخ خم ّي ــس
التّرن ــان وتلمي ــذه الطاه ــر غرس ــة وابن ــه وتلمي ــذه زي ــاد
محم ــد التريك ــي الذي
غرس ــة .ه ــذا فض ــا عن األس ــتاذ
ّ
حف ــظ تراث املال ــوف وذلك بتدوينه بــ«النوتة» أو ما يع ّبر
عن ــه بــ«الس ــلفاج» بع ــد أن كان ُيتناق ــل بطريق ــة ش ــفوية
خاص ــة بع ــد تناق ــص
م ــن ش ــأنها أن تع ّرض ــه للتالش ــي ّ
احلفّ ــاظ .وق ــد انتق ــل املرح ــوم محم ــد التريك ــي إل ــى
اجلزائ ــر واش ــتغل باملس ــرح الغنائ ــي.
 .23ش ــيخ املال ــوف مبدين ــة تلمس ــان ول ــد س ــنة  1867م وتويف
س ــنة  1964م.
محم ــد إيس ــير هال ــو ،ول ــد
أوراب
ـت
ـ
ي
آ
ـي
ـ
ق
 .24اس ــمه احلقي
ّ
يف العاصم ــة بالقصب ــة يف  20م ــاي 1907م وت ــويف يف 23
نوفمب ــر  1978م.
 .25اسمه احلقيقي حسن أوشال ،ولد يف  20نوفمبر 1925م
بالكسور (مدينة بجاية) وتويف يف  30سبتمبر 1919م.
 .26ولد بعزّابة (س ــكيكدة) س ــنة 1914م وتويف ببانتان فرنس ــا
سنة 2004م.
 .27س ــليم فرقاني من مواليد 1951م مبدينة قس ــنطينة وهو
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التخم ــر» عب ــارة ش ــعبية ت ـ ّـدل عل ــى حال ــة االنتش ــاء
“ .45
ّ
القص ــوى الت ــي تغمر م ــؤ ّدي األغني ــة أثن ــاء األداء حتّى
ليخ ّي ــل إل ــى الناظ ــر أنّه أش ــرب خم ــرا من ف ــرط التأثّ ر
ُ
والطرب.
 .46املقص ــود بالع ــرب األهال ــي أو الس ــكان ،يق ــال عرب ذلك
امل ــكان مبعنى س ــكانه وع ــرب تلك املنطقة مبعن ــى أهلها.

اب ــن احل ــاج محم ــد الطاه ــر الفرقان ــي الذائ ــع الصي ــت
وعرف
وال ــذي اش ــتهر بعزف ــه الب ــارع عل ــى آلة الكمنج ــة ُ
خاص ــة بصوت ــه اجلهوري.
ّ
 .28احل ــاج محم ــد الطاه ــر الفرقان ــي احلاف ــظ للت ــراث
الغنائ ــي واملب ــدع يف هذا املجال ،مكتبته الغنائية ال تكاد
تُضاه ــى تن ّوع ــا وثراء.
عمار ،ول ــد يف  02أوت 1895م
بن
ـد
محم ـ
 .29اس ــمه األصل ــي
ّ
ّ
وت ــويف يف  19أكتوب ــر 1951م بعنّابة.
 .30رميون ليريس من مدينة قسنطينة ولد يف  27جويلية
1912م وتويف يف  22جوان 1961م.
 .31فرقة نس ــيم األندلس للمالوف ومكانها مدينة تلمس ــان
وفرقة مقام قسنطينة.
 .32منهم حسن العنابي ومحمد الكرد.
خاص ــة س ــليم الفرقان ــي واحلاج محم ــد الطاهر
 .33منه ــم ّ
الفرقاني.
 .34منهم احلاج محمد العنقاء.
 .35وه ــران تنط ــق باللهجة احمللية :وهرن امللق ّبة بالباهية،
أهم
ه ــي ثاني أكبر مدن اجلزائر بع ــد العاصمة وإحدى ّ
م ــدن املغ ــرب العربي ،تقع يف ش ــمال غ ــرب اجلزائر على
بع ــد  432كيلومت ــرا عن اجلزائر العاصمة.
 .36منهم الشيخ محمد العربي بن صاري.
تقدم.
 .37وهم األغلب ّية كما ّ
 .38منهم سلفني غارناسيا والشيخ رميون ليريس.
عامة بالقصيدة املذكورة يف
 .39يشدو الفنّانون اجلزائريون ّ
مختلف املهرجانات التي تُقام خارج القطر اجلزائري.
 وم ــن النس ــاء الالت ــي غ ّن ــن القصي ــدة الفنّان ــة مرمي بنعالل وذلك فضال عن النس ــاء الالتي يش ــملهن الكورال
(املجموعة الصوتية).
 .40لع ــلّ آخ ــر م ــن أ ّل ــف يف موض ــوع صال ــح ب ــاي مس ــرحية
نصه ــا س ــعيد بواملرق ــة وأخرجها
صال ــح ب ــاي وق ــد كتب ّ
محمد العربي الدهيمي .وقد عرضت باملسرح اجلهوي
بقسنطينة س ــنة  2015مبناسبة اعتماد املدينة عاصمة
للثقافة العربية.
 .41سنة .1791
ـص عبارة عن وثيقة ،وهي لوحة كتابية مص ّورة
 .42ه ــذا الن ـ ّ
أورده ــا صاحبه ــا مبثاب ــة التقدمي ألغني ــة “ صالح باي
“ بص ــوت الف ّن ــان عب ــد العزيز ب ــن زينة.
 .43يطرب اإلنسان فرحا ويطرب حزنا.
 .44السلطنة عبارة شائعة تنطبق على الفنّانني اجلديرين
به ــذه التس ــمية ،وهي عبارة عن حالة ش ــعورية وجدانية
تنت ــاب م ــؤ ّدي األغني ــة وه ــو يؤ ّديها حتّى لكأنّه س ــلطان
ذل ــك املق ــام يتصـ ـ ّرف يف األحل ــان كيفم ــا يش ــاء خروجا
النص املعتاد واللح ــن املعهود.
ع ــن
ّ

 .47ال نعطيـ ـ ْوا  :مبعن ــى ال نعط ــي أي ال ُنسـ ـلّم صال ــح باي
وال نتخ ّل ــى عن الدف ــاع عنه.
ه ــذا االس ــتعمال منتش ــر يف مج ــال البح ــث وه ــو الش ــرق
اجلزائ ــري ،وه ــو س ــائد كذل ــك يف القطري ــن التونس ــي
والليب ــي .ولع ّل ــه منتش ــر يف غي ــر ه ــذه املواط ــن.
 .48نستميت من أجل ذلك كلّه ولو ُقتلنا.
 .49يطيح ــوا  :وه ــي م ــن ط ــاح يطي ــح .مبعن ــى يس ــقط،
أي تس ــقط الرق ــاب وتكث ــر الضحاي ــا ،وال ــذي ي ــدلّ على
الكث ــرة ه ــو ح ــرف اجلـ ـ ّر « عل ــى « امل ــؤ ّدي ملعن ــى املراكم ــة.
 .50األرق ــاب مبعن ــى الرق ــاب وه ــي جم ــع رقب ــة ،مبعن ــى
الش ــخص أو النف ــس.
هملتن ــي مبعن ــى أهملتن ــي ،أي تخ ّلي ــت ع ّن ــي وتركتن ــي
ّ .51
للتي ــه وأس ــلمتني للضي ــاع.
 .52يف عبارة « رقيق الناب « إش ــارة إلى انتظام األس ــنان وهو
م ــا ميك ــن اعتباره مقياس ــا من مقاييس اجلم ــال .وهذا
الش ــطر م ــن البيت وهو ما يس ـ ّـمى بـ»الغص ــن» يف مجال
الش ــعر الش ــعبي يب ــدو أنّ ه ــذا الش ــطر ين ــدرج يف غرض
مم ــا هو داخ ــل يف غرض الرث ــاء وهو غرض
الغ ــزل أكث ــر ّ
ربا عاد
ه ــذه املرث ّي ــة .ونق ـ ّـدر أنّ إقحامه يف هذا احل ّي ــز ّ
إل ــى تصـ ـ ّرف الرواة أو تصـ ـ ّرف املطربني.
 .53عن جال :أصلها على جال مبعنى من أجل.
 .54ا ُملخ ْن َت ــر  :مبعن ــى املختار احمل ّبب إلى النفس ،ولعلّ هذا
املعن ــى ه ــو ال ــذي ذه ــب إلي ــه الوزي ــر الس ــابق واجلامعي
بوجمع ــة هيش ــور م ــن خ ــال نقل ــه له ــذه املرثي ــة للغ ــة
الفرنسية.
ِ .55س ــيد القوم ــان :سـ ـ ّيد األقوام ،والقوم ــان جمع ملفرد هو
قوم.
 .56ي ــا ليعت ــي :مبعن ــى ي ــا لوعت ــي ،وع ــوض الفع ــل الثالثي
األج ــوف ال ــواوي ،اس ــتُ عمل ع ــوض ذل ــك ح ــرف الع ّل ــة
اليائي.
 .57خيالو أو خياله مبعنى قوامه أو ظلّه أو شخصه.
 .58لم يعد يظهر أو ُيلمح.
 .59روح ــي :فع ــل أم ــر م ــن فع ــل راح ،ويعن ــي اذهب ــي أ ّيته ــا
الدني ــا ،ال ش ــأن ل ــي ب ــك ،أل ّن ــه ال ثق ــة ألح ــد ب ــك.
 .60الدني ــا :عال ــم املع ــاش خالف ــا لعال ــم املع ــاد ويترجم ــه
الفرنس ــيون بعب ــارة  Le monde d’ici bàsويعن ــي
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ال تنطب ــق عل ــى النس ــاء فق ــط .ولع ــلّ املعن ــى األقرب هو
مس ــب ّية العق ــول أي مس ــلوبته م ــن فرط الصدم ــة وهول
احلدث.
فع ــال وهي صيغة مبالغة من فعل ب ّرح
 .77البـ ـ ّراح :عل ــى وزن ّ
يبـ ـ ّرح مبعن ــى نادى إلع ــام العموم .ويتم ّث ــل عمل الب ّراح
يف أن ين ــادي اجلمي ــع إلعالمهم بأمر م ــن األمور ،ويكون
العامة.
ذلك العمل عادة يف األس ــواق ويف الس ــاحات
ّ
ليعم نداؤه
 .78عل ــى األرب ــع أركان :ين ــادي يف كلّ ّ
االتاه ــات ّ
ّ
كافة األماك ــن إعالما.
فع ــال وه ــي
وزن
ـى
ـ
ل
ع
اج
ر
ـ
ـ
س
ـرده
ـ
ف
م
ـع
ـ
م
ج
اجني:
ر
ـ
ّ
ّ
 .79سـ ّ
م ــن الناحي ــة الصرفي ــة صيغ ــة مبالغ ــة تدلّ عل ــى املهنة
والسـ ـ ّراج ه ــو صان ــع الس ــروج .ويب ــدو أنّ ه ــذا امل ــكان م ــن
الس ــوق ق ــد وق ــع في ــه قت ــال ش ــديد ب ــن ط ــريف املعرك ــة.
 .80الدمع يسكب مبعنى يجري
 .81بيبان :جمع باب ،مبعنى أبواب.
 .82مغلوقني تعني مغلقة.
 .83ما جاب أخباره :لم ينتبه ملا حدث.
ورب ــا ُشـ ـ ّبهت ب ــه الف ــرس
 .84ال ــزرزوره :ن ــوع م ــن الطي ــرّ ،
لس ــرعتها .غي ــر أنّ األس ــتاذ بوجمع ــة هيش ــور ذه ــب يف
ترجمت ــه لعب ــارة ال ــزرزوره إل ــى أ ّنه ــا ت ــدلّ عل ــى العرب ــة
الت ــي جت ّره ــا اخلي ــول ،ه ــذه املركب ــة الت ــي يس ــتعملها
األعيان والش ــخصيات الرسمية .زال االستعمال القدمي
ول ــم ت ــزل عرب ــات اخلي ــول وأصبح ــت ُتس ــتعمل يف بعض
األنش ــطة الس ــياحية هن ــا وهن ــاك.
القمج ــة :عب ــارة تس ــتعمل يف ب ــاد اجلزائ ــر ويف املغ ــرب
.85
ّ
األقص ــى .واللفظ ــة تنويع لعب ــارة قميص املس ــتعملة يف
اللغة اإلس ــبانية.
 .86محص ــورة :غير م ّتس ــعة وال فضفاضة ،ويضيف الدكتور
القمج ــة أس ــود وأ ّن ــه ين ــذر
بوجمع ــة هيش ــور أنّ ل ــون
ّ
باحل ــداد.
 .87دنق :مبعنى دنا وقرب ( لسان العرب ،ما ّدة دنق).
 .88تزاي ــر أو دزاي ــر تعن ــي اجلزائ ــر ،وه ــذا الن ــوع م ــن النط ــق
راج ــع عل ــى األرج ــح إل ــى ن ــوع م ــن اإلدغ ــام
خاص ــة أنّ
ّ
ح ــرف اجلي ــم ينط ــق يف منطقة البحث مس ــبوقا بحرف
ال ــدال .فكلم ــة اجلزائ ــر تنط ــق دجزائ ــر وجزي ــرة جرب ــة
بتون ــس تنط ــق دجرب ــة ،وه ــذا هو النط ــق ال ــذي اعتمده
الفرنس ــيون يف تس ــمية امل ــدن الت ــي تب ــدأ بح ــرف اجلي ــم.
 .89صاير :أصلها صائر وتعني ما يجري من أحداث.
يتبدلون.
 .90تتغاير :تتغ ّير واملعنى هو بايات ّ
 .91يب ــدو أنّ املقص ــود ببراه ــم أو ابراهيم هو إبراهيم بوس ــبع
وه ــو ال ــذي ع ّين ــه داي اجلزائ ــر بايا على قس ــنطينة بعد
خلعه لصال ــح باي.
 .92يفه ــم م ــن الس ــياق أنّ دور إبراهي ــم س ــلبي ولع ّل ــه يفي ــد

أي
ه ــذا العال ــم غي ــر املتعال ــي أو امل ّتص ــل باحلي ــاة الدنيا ّ
احلي ــاة الس ــفلى.
 .61ب ــاي الباي ــات :صف ــة كانت تطلق على صال ــح باي وتعني
«س ّيد البايات».
 .62هذي أو هذه اس ــم إش ــارة يدلّ على الضربة أو املصيبة أو
النائبة أو بنت الدهر.
 .63جات :أصلها جاءت.
فس ــرها األس ــتاذ
 .64لب ــدان :جم ــع ب ــدن أي األب ــدان ،وق ــد ّ
بوجمع ــة هيش ــور باعتباره ــا ت ــدلّ عل ــى احلض ــور.
حض ــاره مبعن ــى احلاضري ــن
 .65لع ــلّ أصله ــا حـ ـزّاره أو ّ
با ملجل ــس .
 .66ز ّياره :جمع زائر وتعني مجموع الز ّوار.
 .67رف ــع ال ــرأس املطل ــوب هن ــا ال يعن ــي االعت ــداد بالنف ــس
واإلحس ــاس بالنخ ــوة ب ــل مبعن ــى انظ ــر نظ ــرة إجمالي ــة
فاحص ــة لت ــرى واق ــع املش ــهد وحقيقت ــه.
 .68ناسك :أناسك مبعنى أهلك .جرى فيهم أي جرى لهم.
 .69الش ه ــو ُيقت ــال :أتب ــع ح ــرف الت ــاء بألف مم ــدودة حتّى
ُيـ ـ َد ح ــرف التاء وذلك إلقام ــة الوزن الش ــعري .وأصلها
بأي ذن ــب ُيقتل؟
ـأي حقّ ُيقت ــل أو ّ
مل ــاذا ُيقت ــل أي ب ـ ّ
 .70نفديـ ـ ْوا :مبعن ــى نف ــدوه أي نفدي ــه .وه ــذا الن ــوع م ــن
التصري ــف ش ــائع يف امل ــدن التونس ــيةّ .أم ــا خ ــارج امل ــدن
فيق ــول الن ــاس :نف ــدوه .وأص ــل ه ــذه الصيغ ــة أنّ الفع ــل
املض ــارع يبق ــى كم ــا ه ــو ويدخل علي ــه الضمير ب ــدون أن
يق ــع التفاع ــل الصوت ــي والص ــريف بني الفع ــل والضمير،
وجن ــد ه ــذه احلال ــة عن ــد األش ــقاء العراقي ــن عندم ــا
يتع ّل ــق األم ــر بالفع ــل املاض ــي ف ــا يق ــع التفاع ــل ال
صوتي ــا وال صرفي ــا ب ــن الفع ــل والضمير فيبق ــى الفعل
عل ــى حال ــه ونضيف إليه الضمير فيقولون مث ــا َذ َه َب ْوا
ع ــوض قولن ــا َذ َه ُب ــوا ويقول ــون كذل ــك َض َر َبـ ـ ْوا ع ــوض
َض َر ُب ــوا .ومث ــل ه ــذه احل ــاالت ظواه ــر طبيعي ــة تابع ــة
للّهج ــات وال حتتم ــل مقايي ــس معياري ــة كالتفضي ــل أو
ّ
احلط من الش ــأن أو غيرها إذ أنّ كلّ اللهجات متس ــاوية
مبدئي ــا ويتع ـ ّـن احترامه ــا االحت ــرام الكام ــل.
 .71هو جاب الش ــيء مبعنى أتى به .ولعلّ أصل جاب الش ــيء
ه ــو جاء به.
ُ .72رويت ز ّيارة أحيانا « س ّيارة « مبعنى السائرين ،والعبارتان
كم ــا يب ــدو غي ــر متباعدي ــن من حي ــث املعنى :زاره أو س ــار
إليه.
ِ .73ك ــي :أصله ــا كي ــف مبعن ــى عندم ــاِ .ك ــي خرج ــوا مبعن ــى
عندم ــا خرج ــوا.
 .74ضيق عش ّية :يف وقت ض ّيق ويعني آخر العش ّية.
 .75اخللق :مبعنى الناس.
 .76مس ــب ّية :اس ــم مفع ــول م ــن س ــبى يس ــبي ،وه ــذه الصف ــة
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معن ــىس ــاطعةج ـ ّـداإل ــىدرجةأ ّنه ــاتبدومش ــتعلةملتهبة.
 .110وي ــدان ويق ــال أيض ــا ودي ــان جمع مف ــرده واد .واملقصود
يف منطق ــة البح ــث ه ــو األنه ــار اجلارية م ــاء داللة على
ّ
وتدفقها.
غزارة الدم ــوع
شده  :أي ألقى عليه القبض.
 .111حكمه أو ّ
 .112الشاوش :مبعنى احلاجب أو اآلذن بالعربية الكالسيكية،
يق ــال يف الب ــاد املصري ــة الش ــاويش وأصله ــا اجلاوي ــش
باللغة التركية.
 .113دار له  :جعل له.
 .114حدي ــدات :م ــن م ــا ّدة احلدي ــد وت ــدلّ على األغ ــال تغلّ
به ــا األي ــدي عن ــد اإليق ــاف وتع ــرف يف املش ــرق العرب ــي
بالكلبجة.
توضأ ،ويف هذه احلال أيضا
توضأ :صيغة مخفّ فة من ّ
ّ .115
املد بدال من الهمز.
ـتعمل
يس ـ
ّ
العامة.
 .116امليدان :الساحة
ّ
 .117خ ِّليوني مبعنى خلّوني أي أتركوني أو دعوني.
ُ .118ن ــوادع مبعن ــى أو ّدع .ولع ــلّ صيغ ــة أوادع تفي ــد معن ــى
املش ــاركة أي أن يك ــون التودي ــع م ــن ه ــذا الط ــرف و ذاك.
 .119هربان :هارب أو فا ّر.
حم ــودة :ه ــو االبن األكبر لصالح باي واس ــمه األصلي
ّ .120
محمد وش ــقيقه األصغر اس ــمه حس ــن وقد أصبح بايا
ّ
يف ما بعد.
 .121اته ــلّ  :اع ــن .وتس ــتعمل كذل ــك يف املعن ــى نفس ــه عبارة
اس ــتهلّ أو اصتطه ــلّ مبعن ــى أ ْو ِل عنايتك لهذا األمر أو
ذاك .ولع ــلّ عب ــارة «اته ــلّ » هي نوع م ــن النحت املختصر
لعبارت ــي «اتّق اهلل».
 .122ال ــدار :مبعنى العائلة .وتس ــتعمل عب ــارة «الدار» أحيانا
للدالل ــة عل ــى الزوجة ،فعوض أن يقول الرجل «زوجتي»
ورب ــا ق ــال قائله ــم «خلّيت ال ــدار يف الدار»
يق ــول «داري» ّ
أي ترك ــت زوجتي يف املنزل.
 .123راه ــو أو راه ــي :تعن ــي أ ّن ــه أو أ ّنه ــا لتلك الصف ــة ولعلّها
كذل ــك «ن ــوع م ــن النح ــت مت ــأتّ م ــن عبارتني هم ــا «رأى
أ ّن ــه» أو «أرى أ ّنه ــا».
فع ــال وه ــي صيغة مبالغ ــة تفيد كثرة
 .124غ ـ ّـداره عل ــى وزن ّ
الغدر.
وبدلت سيرتها نكوصا.
 .125عادت :رجعت ّ
بتأخ ــر وق ــد نكص ــت عل ــى
 .126وأصله ــا بتأخ ــار وأصله ــا ّ
عقبيه ــا وم ـ ّـدت اخل ــاء إلقام ــة ال ــوزن.
 .127ال تلومون ــي ي ــا أكب ــادي :مبعنى يا فل ــذات أكبادي أي يا
قطعا م ــن فؤادي.
 .128البلدان :جمع بلد أو بالد وتعني املدينة.
 .129العرب ــان لي ــس املقصود بها العرب بل األعراب من أهل
البادية.

القتل.
 .93احلنينة:ااأل ّم العطوف على ولدها.
كأن ــا أقام ــت الدني ــا
 .94يق ــال عمل ــت أو عمل ــت حال ــةّ ،
وأقعدته ــا ب ــكاء ونواح ــا.
 .95ب ــكات :مبعن ــى بكت ،وهذه الطريقة يف تصريف األفعال
منتش ــرة يف م ــدن تون ــس واجلزائ ــر واملغ ــرب األقص ــى.
ولع ــلّ ه ــذا دلي ــل عل ــى أنّ س ــكان ه ــذه املناط ــق مي ّثل ــون
نوع ــا م ــن الوح ــدة اللغوي ــة احمل ّلي ــة عنوان ــا للوح ــدة
العام ــة.
الثقافي ــة املخصوص ــة زي ــادة عل ــى الوح ــدة
ّ
 .96تش ــالي :تش ــير باحل ــركات الس ــريعة املتالحق ــة يف كلّ
االتاهات .ويس ــتعمل هذا الفع ــل ليصف حركة البرق
ّ
عدة.
ـات
ـ
ه
ج
ـى
ـ
ل
إ
ـير
ـ
ش
ي
وهو
ّ
نع ــت مبعن ــى صف ــة أو ش ــبه أي أنّ دموعه ــا يف غزارته ــا
ْ .97
ّ
وتدفقه ــا تش ــبه األم ــواج املتالطم ــة.
 .98دليلي مبعنى عقلي وصوابي حتّى أصبحت ال أهتدي.
 .99واحلال يش ــيان أي يس ــوء والفعل على وزن افعالّ يفعالّ
ضد
من اجلذر الثالثي ش ــن وهو خالف زين .ويش ــيان ّ
يزيان.
 .100متهنّي من اجلذر الثالثي هنأ وتعني مطمئن البال.
 .101اعطاوني األمانّ :أمنوني على حياتي ومصيري.
وأعدوه.
 .102ه ّياولي :هيؤوا لي كفني ّ
 .103هابلة وهبيلة :صفتان مش ّبهتان من فعل هبل ،األولى
مشـ ـ ّبهة باس ــم الفاعل ،والثانية مشـ ـ ّبهة باس ــم املفعول.
وق ــد جاء هذا االس ــتعمال للتأكيد والتكثيف املعنوي.
 .104طل ــت بط ــاء اإلحلي ــل :واإلحلي ــل هو الوي ــل والثبور.
وه ــذا ه ــو املعن ــى ال ــذي ذه ــب إلي ــه األس ــتاذ بوجمع ــة
هيش ــور .ولع ــلّ م ــا يناس ــب معن ــى الط ــاء ه ــو «النيل ــة»
ع ــوض «حلليل ــة» .والنيلة صب ــغ أزرق .واملعل ــوم أنّ اللون
األزرق يف منطق ــة البح ــث يفي ــد الس ــواد والدلي ــل عل ــى
ذل ــك قوله ــم «نه ــار أزرق» أي «نه ــار أس ــود» مبعن ــى ي ــوم
أس ــود أو ي ــوم مش ــؤوم.
 .105ويف رواي ــة أخ ــرى :بجراح ــه مبعن ــى عل ــى حص ــان فتّي
ـوي البنية.
قـ ّ
 .106دماغه مبعنى رأسه أو على رأسه.
 .107عري ــان :ع ــار .وعب ــارة دماغ ــه عري ــان تفي ــد حس ــب
املقام ــات الع ــراء املعن ــوي واخليب ــة واخلس ــران .يق ــال
مث ــا ه ــذا التاج ــر تع ّرى رأس ــه مبعنى أفلس وانكش ــفت
أم ــوره س ــلبيا.
 .108احملرم ــة ه ــي يف األصل ال ُبخنق الذي تضعه املرأة على
رأس ــها وتفيد احملرمة أيضا املنديل الذي يضعه الرجل
ألنف ــه عن ــد االقتض ــاء ،ولي ــس هذا ه ــو املعنى ال ــوارد يف
املقام.
فع ــال ،وه ــي صيغ ــة مبالغ ــة ،وتفي ــد
وزن
ـى
ـ
ل
ع
الة
 .109ش ـ ّـع
ّ
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 .149دنق :معناها امض واذهب مع الديوان.
 .150الديوان :مصطلح يستعمل يف التنظيم اإلداري للحكم
ويدلّ على املكتب س ــواء كان لوزير أو رئيس.
وانغلقوا البيبان
 .151حني ُحصرت املدينة
برأسه عريان
هرب املج ّرح باي صالح
راح
مياه تبكي وتنوح
ّ
وتقول صالح ْ
من راد ر ّبي يا صالح
من راد ر ّبي يا صالح
مكتوب الرحمان
مانيشي هربان
خلّيوني نشوف أوالدي
قبل ما نرجع باي
ذا الشي مكتوب يف جبيني
واتهالّي يف الدار
ميا تهالّي يف أوالدي
ّ
عادت بابالر
علي اوالدي
تخدوش
ال
ّ
فيه وبـيت املال
حني ادخل لداره
وخدم مع الوصفان
ذهب و جوهر يا صالح
رايح و ّال هربان
ميا فني هو بابا
ّ
امشي مع الديوان
حمودة آه يا وليدي
ّ
واعطاوله األمان
حني اعطاوله التسبيح
قالوا يا صالح ال تخاف هذا أمر السلطان
دار له زوج حديدات
حني حكمه الشاوش
واخرج للميدان
توضأ وصلّي يا صالح
ّ
نرحم نرتاح
قالوا صالح راح
و ّريو لي قبره ّ
و دموعه ويدان
صالح مخنوق مبحرمه
خد ليمني
ه ّيا نزوروا قبره
ونق ّبل ّ
ايجي باي يف قسنطينة
يا من درى شكون
على العيد ناوي
فصل كساوي
على باينا ّ
يف قبره مساوي
يوم اجلمعة يا ناس
اهلل يرحمه ويجعل موته موته حميده يف عام السنا
على باينا ّ
حطوا املنشية يف بكرة وعشية
عينك يا صالح زادوني ك ّية جات من اهلل
يف عام السنا
آي راني ب ّراني غريب
على باينا ّ
حطوا السياال يف بكرة والله
عينك يا صالح دمعة ّ
هطاله جات من اهلل
يف عام السنا
آي راني غريب
على باينا ّ
حطوا للسواحل يف بكره و راحل
بزوج مكاحل
عينك يا صالح
آه راني غريب يف عام السنا
جات من اهلل
ال انعطيو صالح وال مالو
قالوا العرب قالوا
ويطيحوا األرقاب على األرقاب
ولو نُقتَلوا
خلّى سبع أوالد
نُوحوا على صالح
يا كبدي صبري هلل
ال نعطيوا صالح باي البايات
قالوا العرب هيهات
مقدره
هذي من اهلل جات
كتبة ر ّبي ّ
يا كبدي صبري هلل
روحوا لداره يا خ ّيالة

 .130راح :راح م ــن ال ــرواح وه ــو خ ــاف الغ ــد ّو .ذهب واختفى
وض ــاع .وتفيد كذل ــك معنى مات.
وريولي  :أروني.
ّ ِ .131
 .132أسياد جمع مفرده س ّيد ،مبعنى يا سادتي.
أي ري ــاح التغ ّي ــر أو التغيي ــر كناي ــة ع ــن
 .133ه ّب ــت الري ــاح ّ
تق ّلب ــات الده ــر.
وأي ش ــي،
 .134واش :كأ ّن ــه ن ــوع م ــن النح ــت لكلمت ــن هم ــاّ :
وأي ب ــاي ميك ــن أن يعـ ـ ّوض
اس ــتفهام إن ــكاري م ــؤ ّداه ّ
صا حل ــا؟
ِ .135ح ْز ُن ــوا علي ــه :فع ــل أم ــر م ــن ح ــزن أي أنّ الش ــاعر يدعو
اح َز ُن ــوا ،غير أنّ
أوالده إل ــى احل ــزن عل ــى والدهم .وأصله ْ
هذه اللهجة املستعملة يف اجلنوب التونسي ويف مواطن
من القطر الليبي واملش ــرق العربي جتعل السكون فتحة
اح َزنُوا.
والفتحة س ــكونا َح ْزنُوا ع ــوض ْ
 .136يا عرب املدينة :مبعنى يا سكان املدينة أو يا أهلها.
الغدو.
 .137راحوا عند :ذهبوا إلى وهو من الرواح خالف ّ
 .138خَ ِّل ــى :فع ــل ماض من خلّى ُيخلّي ومعناه ترك أو خلّف
أو أودع.
احلضاره :مبعنى ُ
احل ّضار ويعني احلاضرين.
.139
ّ
 .140الد ّي ــة :م ــن ودى ي ــدي د ّي ــة (لس ــان الع ــرب ،م ــا ّدة ودى)
والد ّي ــة ه ــي املقابل املالي الذي يدف ــع ألهل القتيل على
س ــبيل التعوي ــض املادي.
 .141زاه ــي أصله ــا زاه من زها يزهو زهوا (لس ــان العرب ،ما ّدة
زهو) وتفيد يف هذا املقام معنى االرتياح واالنش ــراح وهو
ضد احلزن واالكتئاب.
ّ
ّ
يتفط ــن لواق ــع
 .142م ــا ج ــاب أخب ــاره :ل ــم ي ــأت بخب ــر ول ــم
األح ــداث.
 .143م ــن ش ــاف يش ــوف (لس ــان الع ــرب ،م ــا ّدة ش ــوف) مبعنى
رأى.
 .144مكت ــوب يف اجلب ــن أو على اجلب ــن وذلك من االعتقاد
الس ــائد الذي يقول بأنّ مصير اإلنس ــان قدر مقدور على
اجلبني مس ــطور ،من ذلك قول الش ــاعر الشعبي:
ُ
تشوفه العني
الزم
إللي انكتب على اجلبني
 .145قبل ما نرجع باي :قبل أن أصبح بايا.
 .146ما رادو ر ّبي :ما أراده اهلل.
ِ .147ف ـ ْـن أو ِوي ـ ْـن مبعن ــى أي ــن .ويف مث ــل ه ــذه املواضع كثيرا
م ــا تُع ّوض الهمزة بحرف اله ــاء أو الواو أو الياء ،ذلك أنّ
الع ــرب يس ــتثقلون نط ــق الهم ــزة ،وق ــد أثبتت الدراس ــات
الصوتي ــة احلديث ــة أنّ الهم ــزة ه ــي أعم ــق ح ــرف حلق ــي
وواق ــع احل ــال أنّ الع ــرب كان ــوا ومازال ــوا يتحاش ــونه على
الفطرة.
 .148ولي ــدي :تصغي ــر ول ــدي ،وهذا التصغي ــر صيغة صرفية
ّ
التعطف والتح ـ ّـدب تعبيرا على امل ــو ّدة واحمل ّبة.
دا ّل ــة عل ــى
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خدك قمرة ضاوية
ّ
قدك سرول مايلة
ّ
فراقك ماني طايقه
حيله

يا ر ّبي حضرت

يف ليلة أربعتاش ليلة
هب الريح متيله آه
إذا ّ
ولد صغير ما نعرف

هذا الساعة يا كبدي صبري هلل

 .152يق ــال «نغم ــة» ويقال أيضا «طب ــع» ويقال «مقاما» مثل
مقام األصبعني ونغمة الصبا وطبع احلس ــن.
 .153يا لندرى :يبدو أنّ أصلها يا هل ترى وهذه العبارة ذات
األس ــلوب اإلنش ــائي ت ــدلّ عل ــى التم ّن ــي ،ويب ــدو أنّ ه ــذا
املعنى الش ــعري متداول يف األدب الش ــعبي ال يف القطر
اجلزائ ــري فقط وال يف القطر التونس ــي فحس ــب بل يف
عمار بن
غيرهم ــا أيض ــا ،م ــن ذل ــك ق ــول «قائ ــد ال ّنج ــع» ّ
امحم ــد الغامن ــي وكان ي ــرأس «عرش الب ــدور» إذ يقول:
ّ
بيداي
ونرجع الديون الغابرة
عيني
يا
تبروش
يا لندرى
ّ
ّ
ّ
ومتتد وتتطاول.
وتتوالى
تتتابع
تتقاطر،
يتقاطروا:
.154
ّ
 .155كيف كنّا :كما كنّا.
تصح العينان وتس ــتعيدان عافيتهما،
َ .156ي ْب ــرا ْوا :تب ــر ُأ أي
ّ
وه ــي من برىء يبرأ :يش ــفى.
 .157ته ّن ــا :تهن ــأ أي هن ــىء بال ــه .وهن ــا أيض ــا ُينط ــق الفعل
املد على عادة العرب
بالتخفي ــف فتع ّوض الهم ــزة بألف ّ
املألوفة.
 .158مكت ــوب يف س ــورة الش ــرح :مق ــدور يف س ــورة الش ــرح
مسطور ،واملعنى املقصود هو مغزى اآليتني الكرميتني:
﴿ َف ِإ ّ َن َم َع ال ُْع ْس ـ ِـر ُي ْس ـ ًـرا * ِإ ّ َن َم َع ال ُْع ْس ـ ِـر ُي ْس ـ ًـرا﴾ اآليتان
 5و 6م ــن الس ــورة.
 .159هامي :أصلها هائم (على وجهه) مبعنى تائه متولّه.
 .160ف ــراق احلي ــاة أي الف ــراق باحلي ــاة ال باملوت.ق ــال اب ــن
ح ــزم األندلس ــي« :س ــمع بع ــض احلكم ــاء قائ ــا يقول:
الف ــراق أخو املوت .ق ــال :بل املوت أخو الفراق» .فجعل
الف ــراق أص ــا واملوت فرع ــا( .طوق احلمام ــة يف األلفة
واأل ّالف.)143 ،
 .161ال جب ــرت :ل ــم أجب ــر مبعن ــى ل ــم أج ــد ول ــم أعثرعل ــى
(طبي ــب).
 .162شاطر :ماهر.
 .163خواط ــر :جم ــع خاطر ،وهو ما يخطر بالبال ويبقى يف
الذاك ــرة .وه ــذه األبيات الثالثة أ ّدتها الفنّانة التونس ــية
املرحوم ــة صليح ــة يف إط ــار أغني ــة «م ــن ف ــراق غزال ــي»
ه ــذه األغني ــة املش ــتركة عب ــارة ع ــن ت ــراث مش ــترك ب ــن
تون ــس واجلزائر.
 .164داهم  :مبعنى داؤهم.
 .165قبل ــوا عزاه ـ ْـم :ت ّلق ــى أهلهم التعازي بش ــأنهم ،وعزاهم
أي عزاءهم.
 .166ال عزّهم :لم يعزِّهم ولم يرفع من شأنهم.
مم ــا آل ــوا إلي ــه م ــن نوب ــات
 .167وال فداه ــم :ول ــم َيفده ــم ّ
الده ــر وم ــن املهال ــك.
 .168تب ــرا :تب ــرأ مبعن ــى تص ـ ّـح وتش ــفى .وهن ــا أيض ــا خفّ ــف

صبري هلل
واعطونا صالح نفدوه
قالوا العرب هيقال
باملال
اهلل اليرحم من كان له
و عالش ان يقتال
قتّاال
يا كبدي صبري هلل
روحوا لداره يا خ ّياال
عجل بالزياره
أنا غادي نزور
يا ّ
رب ّ
غابوا رجالة النغّ اره آه
قليبي مقهور
يف دار الدنيا الغ ّراره
مقدر مقدور
ّ
صبري هلل
وال عرفت قليبي كيف راه
دنشت للجزاير
داير
قالوا صالح دنّش وال ال
البايات تتغاير
يا كبدي صبري هلل
روحوا لداره يا اخل ّياال
ثما
دفعت اللزمه
وال عرف قليبي واش اللي ّ
قدام الباشا دمعته س ّياله
يبكي بالدمعه
ّ
يا اخل ّياال يا كبدي صبري هلل
روحوا لداره
وال من عرضك
يا غريبة قوليلي
زوج قطاطي
عن ل ّباس احلولي
صاحوا هلل
سعدو يا نكدة األعداء
منّك حار دليلي
ما شاء اهلل
وال عرفت قليبي وآش اللي ب ّيا
دفعت الد ّية
وقليبي ساهي ما جاب أخبار
البايات لعبوا ب ّيا
عمي وضربني
أنا غادي الساقما
لقاني ّ
أرسل الزيرة بغى يقتلني
وحلف لي بالالزمة
طالب حسن اخلامتة واإلله هو يرحمني
صبري هلل
واعطاوني العمامه
خرجت متهنّي
واترن هي كفني
اللي خدعتني
ما جاب أخبار
و قليبي حاير
يا كبدي صبري هلل
روحوا لداره يا اخل ّياال
إنتم ضو اعياني
جيت نو ّدعكم يا اآلحباب
غمة األكفاني آه
جات
إذا
غير
ما ننسى جلستكم
ّ
وزهو الدنيا فاني
هم فرقتكم
من ّ
ما شاء اهلل
ساعة سعيدة حني شفت أوالدي
مشيت لبالدي
لي جات فزّاعه
والقوم
تعادي
كيفاش
ّ
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 .182الدليل على ذلك قول الشاعر على لسان صالح :
وعطاوني األمان وخدعوني
خرجت متهنّي
 .183تع ّرض ــت عدي ــد اآلي ــات القرآنية ملوضوع العه ــود وأكّدت
عل ــى ض ــرورة الوف ــاء به ــا ونهت ع ــن نقضها ،نذك ــر منها
قول ــه تعالىَ ﴿:وأَ ْو ُف ــوا ِبا ْل َع ْه ـ ِـد ِإنَّ ا ْل َع ْهـ ـ َد َكانَ َم ْسـ ـئ ً
ُول﴾
س ــورة االس ــراء اآلي ــة .34
 .184وردت آي ــات قراني ــة ع ـ ّـدة يف موض ــوع املواثي ــق ونه ــت عن
نقضه ــا ومنه ــا قوله ع ّز وج ــلّ ﴿ال َِّذي ــنَ ُي ُ
الل
وفونَ ِب َع ْه ـ ِـد َّ ِ
َو َل َينقُ ُض ــونَ ْالِي َث ــاقَ ﴾ س ــورة الرع ــد اآلية .20
 .185من أدعية الناس «اهلل ال متوتنا محروقني وال مشروقني».
 .186س ــبق أن أش ــرنا إلى هذا املعطى األس ــلوبي يف بحث من
بحوثن ــا املتّصل ــة مبق ّوم ــات التأثي ــر يف بع ــض األش ــعار
م ــن األدب العرب ــي الق ــدمي ،وق ــد رأين ــا أن نس ــتأنس هن ــا
ببع ــض النتائ ــج عل ــى س ــبيل املقارن ــة ب ــن خصائ ــص
الش ــعر العرب ــي الق ــدمي م ــن جه ــة والش ــعر الش ــعبي من
جه ــة ثاني ــة وال سـ ـ ّيما بالنظر إلى م ــا يجمع بينهما من
وش ــائج يف البنى الهيكلية والصيغ التعبيرية فضال عن
التش ــابه يف املضام ــن واألغ ــراض.
 .187مت ّث ــل املقاط ــع القصي ــرة يف م ــا س ــبق درس ــه من أش ــعار
م ــن األدب العرب ــي القدمي حوال ــي  % 34ومتثّل املقاطع
الطويلة حوال ــي .% 66
 .188ي ــزداد التف ــاوت ازدي ــادا عظيم ــا يف القصي ــدة الت ــي بني
أيدين ــا إذ تص ــل نس ــبة املقاط ــع القصيرة م ــا قدره نصف
العش ــر يف ح ــن تس ــتأثر املقاط ــع الطويل ــة منغلقه ــا
ومنفتحه ــا نح ــو .% 95
 .189يف م ــا درس ــناه م ــن بع ــض القصائ ــد تتج ــاوز نس ــبة
املقاط ــع الطويل ــة املنغلق ــة نس ــبة املقاط ــع الطويل ــة
املنفتح ــة بحوال ــي  % 59مقاب ــل م ــا يق ــرب ّ .% 41أما يف
قصي ــدة احل ــال فقد حصل العكس وانقلبت النس ــب مبا
يق ــارب ثالث ــة أرباع للمنفتحة أم ــام ربع واحد للمنغلقة
وه ــذه اخلصوصي ــة الفري ــدة م ــن نوعه ــا م ــن ش ــأنها أن
مم ــا يؤك ــد
تزي ــد الرخ ــاوة رخ ــاوة واالنس ــياب انس ــيابا ّ
طاب ــع القصي ــدة املوغل يف الغنائية ،وهي صيغة تناس ــب
مش ــاعر األس ــى واالنش ــغال واالهتم ــام واحل ــزن.
 .190املتداول هو أنّ كالم العرب ينتظم عادة يف بنية صوتية
مقداره ــا  % 45للمقاط ــع الطويل ــة مقاب ــل ( % 45جان
كانتينو ،دراسات يف لسانيات العربية.)198 ،
السجع العربي.141 ،
 .191محمود املسعدي ،اإليقاع يف ّ
السجع العربي.141 ،
 .192محمود املسعدي ،اإليقاع يف ّ
 .193م ــن األمثل ــة عل ــى ذل ــك البي ــت األ ّول يف القصي ــدة إذ
يق ــول الش ــاعر:
نعطي ْوا صالح وال مالو
قالوا العرب قالوا
ال ِ
وربا جتاوزت املقاطع الطويلة
كثيرة،
واألمثلة يف القصيدة
ّ

النط ــق وأبدل ــت الهم ــزة ألف ــا مم ــدودة.
 .169دواهم  :أي دواؤهم.
 .170تت ّبعنا التس ــجيالت ،لكن قدمها حال دون تب ّينها تب ّينا
ال يت ــرك مجاال الحتماالت أخرى.
 .171جاح ــدة :اس ــم فاع ــل م ــن جح ــد مبعن ــى أنك ــر عالق ــة
احل ـ ّـب كتم ــا للسـ ـ ّر ووف ــاء بالعه ــد.
 .172طائق ــة :اس ــم فاع ــل م ــن ط ــاق يطي ــق مبعن ــى أط ــاق
وحتم ــل.
ّ
 .173األوخ ّي ــة :هك ــذا تنط ــق يف أصله ــا لك ــن أصله ــا تصغير
تدل عل ــى القرابة
ألخ ــت ،يق ــال أخ ّي ــة ،وه ــذه العب ــارة ال ّ
الدموي ــة ب ــل تعن ــي احمل ّب ــة .وصيغ ــة التصغيره ــذه تفيد
معان ــي الت ــو ّدد والتقـ ـ ّرب و « التربي ــج «.
 .174ضامون ــي :س ــاموني م ــن الع ــذاب م ــا ال يط ــاق ،وأصلها
م ــن الضيم (لس ــان الع ــرب ،م ــا ّدة ضيم).
 .175األدراك :جمع مفرده درك .والدركة هي الدرجة يف السلّم
ضد كلمة درجة التي تدلّ
الس ــفلي لألمور واملقادير وهي ّ
على الس ــلم العلوي لألشياء والظواهر .واملقصود درجات
العذاب املضنية وكذلك األتعاب واملشاقّ .
علي أي زادني أوجاعا إلى أوجاعي.
 .176زاد ّ
 .177ضي ــق العشـ ـ ّية :آخ ــر العشـ ـ ّية ،وكأنّه وق ــت غير مطلوب
أل ّن ــه ال يناس ــب وال يف ــي باحلاجة.
 .178ل ـ ّـا :عب ــارة تقدي ــر تس ــتعمل يف املغ ــرب العرب ــي تن ــادى
به ــا امل ــرأة الب ــرزة أوامل ــرأة احملترم ــة لسـ ـنّها أو ملكانته ــا
أي مجال
وخصاله ــا .وه ــي عب ــارة تدلّ عل ــى الس ــيادة يف ّ
كانّ .أم ــا كلم ــة «الل ـ ّ ّـا» إذا جاءت بالتعري ــف فتعني املرأة
الت ــي تس ـ ّـمى «فاطم ــة الزه ــراء ».
خاص ــة ه ــو
 .179وه ــذا االس ــم الش ــائع يف الش ــرق اجلزائ ــري ّ
يف األص ــل لعائش ــة بن ــت حس ــن امللقّ ــب ب ـ ــ«زرق عيون ــه»
(1754م-1756م) ،وه ــذه السـ ـ ّيدة الت ــي أه ــدت صالح باي
احلامة»
أجمل حدائق الواحة املس ـ ّـماة يف ما بعد «منتزه
ّ
وقد تسـ ـلّم صالح باي س ــنة  1873م هذا البس ــتان الرائع
الذي أصبح يف ما بعد «حوش الغراب» أو «الغراب» مثلما
محمد الغراب وقد
س ـ ّـمته األس ــطورة نس ــبة إلي س ــيدي
ّ
أضح ــى بدوره أس ــطورة م ــن األس ــاطير املتداولة هناك.
 .180ج ــاء هذا الوصف املكتوب مبثابة التقدمي ألداء الفنّان
عب ــد العزيز بن زينة.
 .181انتص ــر صال ــح ب ــاي عل ــى اإلس ــبان عندما هجم ــوا على
اجلزائر يف مناس ــبينت وذلك يف س ــنة 1775م وسنة 1783م
عم ــت بايلك الش ــرق فرح ــة عارم ــة واحتفل أهل
عنده ــا ّ
قس ــنطينة بذل ــك النص ــر ثالث ــة أ ّي ــام وث ــاث لي ــال ب ــا
خاصة أنّ جزءا منهم كان يخش ــى عودة محاكم
انقط ــاع ّ
التفتيش التي عانى منها س ــكان األندلس القدامى من
املس ــلمني واليهود.
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املنفتح ــة يف آخ ــر املص ــراع الثاني من البي ــت عدد ثالثة
لتصل إلى س ــبعة على غرار قول الش ــاعر:
يا ليعتي خيالو ما عاد يبان
 .194الن ــدب أن تدع ــو النادبة امل ّيت بحس ــن الثناء يف قولها:
وافالن ــاه! واهن ــاه! واس ــم ذل ــك الفع ــل الندب ــة ،كلّ ش ــيء
يف ندائ ــه وا فه ــو م ــن ب ــاب الندب ــة (لس ــان الع ــرب  ،ما ّدة
ندب).
 .195ابن هش ــام األنصاري ،أوضح املس ــالك إلى ألفية ابن
مال ــك ،64 :3ش ــرح ابن عقيل على ألفي ــة ابن مالك:2،
.258
 .196اب ــن هش ــام األنص ــاري ،أوضح املس ــالك إل ــى ألفية ابن
مال ــك ،64 :3ش ــرح اب ــن عقي ــل على ألفية اب ــن مالك:2،
.258
 .197تعم ــر ي ــاءات الن ــداء رداها القصيدة ،وق ــد تتر ّدد عبارة
الن ــداء ه ــذه خمس عش ــرة م ّرة مثلما ج ــاء بذلك صوت
الف ّن ــان رضا بودباغ.
خاص ــة
 .198توات ــرت آه ــات األس ــى واللوع ــة يف القصي ــدة ّ
عن ــد الغن ــاء ،وقد فاقت ثالثني م ّرة عند كلّ من الش ــيخ
محم ــد الطاه ــر الفرقان ــي،
رمي ــون ليري ــس واحل ــاج
ّ
وكثي ــرا م ــا تقت ــرن ي ــاء الن ــداء ب ــآه اللوع ــة عن ــد س ــائر
ورب ــا تك ّررت عبارة آه س ـ ّـت م ّرات متتالية كما
الفنّان ــنّ ،
ج ــاء بص ــوت رض ــا بودب ــاغ.
 .200يح ــدث أن يتصـ ـ ّرف م ــؤ ّدي األغنية يف متنها فيضيف
بع ــض العب ــارات م ــن ن ــوع «ي ــا وع ــدي» التي تفي ــد معنى
«ي ــا ق ــدري املوعود» وق ــد آن أوانه.
 .201يق ــول س ــعد مصل ــوح يف الوقفي ــات نص ــف الرنّان ــة« :
ي ّتس ــع مصطلح الوقفيات عند بعض الدارسني ليشمل
األص ــوات األنفي ــة مث ــل املي ــم والن ــون واجلانبي ــة نصف
الرنّان ــة مث ــل الالم واللمس ــية نص ــف الرنّانة مث ــل الراء
املتح ّرك ــة ( س ــعد مصلوح ،دراس ــة الس ــمع وال ــكالم.)204 ،
« .202احلنني :الش ــوق وتوقان النفس» (لس ــان العرب ،ما ّدة
حنن).
 .203الغص ــن يف مصطل ــح الش ــعر الش ــعبي ه ــو يقاب ــل
املص ــراع أو نص ــف البي ــت يف األدب الق ــدمي.
« .203واحلن ــن :الش ــديد م ــن الب ــكاء أو الط ــرب( ،لس ــان
الع ــرب ،م ــا ّدة ح ــن) وقي ــل أيض ــا «حن ــن الناق ــة عل ــى
معني ــن :حنينه ــا صوته ــا إذا اش ــتاقت إل ــى ولده ــا،
وحنينه ــا نزاعه ــا إل ــى ولده ــا م ــن غي ــر ص ــوت» (لس ــان
الع ــرب ،م ــا ّدة ح ــن).
 .204كأنّ ه ــذا املص ــدر املفترض – وهو على وزن «متفعيل»
إن ص ـ ّـح التعبي ــر -كأ ّن ــه مش ــتقّ ب ــدوره من فعل مس ــتند
إل ــى مص ــدر ،لك ّن ــه غي ــر قائ ــم يف اللغ ــة الفصح ــى.
وفع ــل متح ــزن يظ ــلّ وجوده نظري ــا ألنّه غير مس ــتعمل

يف منطق ــة البح ــث ،وغاي ــة م ــا نعث ــر علي ــه يف مج ــرى
االس ــتعمال فع ــل «مح ــزن» .يق ــال «فالن ــة ُتح ــزن
عل ــى روحه ــا» مبعن ــى أ ّنه ــا تبك ــي ذاته ــا .وأكث ــر ح ــاالت
خاص ــة
التمحزي ــن ل ــدى امل ــرأة عندم ــا ترح ــي احلب ــوب ّ
باللي ــل فتراه ــا – وه ــي تدي ــر ف ـ ّـك الرح ــى العل ــوي
– تش ــكو تعبه ــا ونصبه ــا أو ّ
حظه ــا ال ــذي س ــاقها إل ــى
الوضعي ــة الت ــي ه ــي فيه ــا م ــن زواج أو اغت ــراب.
 .205لسان العرب ،ما ّدة حزن.
ورب ــا ج ــاز للمرء أن يق ّربها من صيغة اس ــم املكان على
ّ
وزن مفعل ــة فتصب ــح كلم ــة «محزن ــة» دا ّل ــة عل ــى كث ــرة
احل ــزن مث ــل ق ــول الع ــرب َم ْأ َسـ ـ َدة للم ــكان كثير األس ــود
ومرنب ــة للم ــكان كثي ــر األرانب.
َ
« .206وق ــال س ــيبويه أحزن ــه جعله حزين ــا وحزّنه جعل فيه
حزنا» (لس ــان العرب ،م ــا ّدة حزن).
 .207ميك ــن أن مي ّث ــل ه ــذا اجلان ــب غي ــر املع ــروف عل ــى
وج ــه التدقي ــق مج ــاال لبح ــث ميدان ــي مللء ه ــذا الفراغ
االتاه
البحث ــي ح ّت ــى نص ــل إل ــى نتيجة س ــواء يف ه ــذا ّ
أو ذاك ،وم ــا يتر ّت ــب عليه ــا م ــن اس ــتنتاجات أع ـ ّـم وأش ــمل.
 .208املتمح ـ ِـزن إن ص ـ ّـح الق ــول بكس ــر ال ــزاي عل ــى صيغ ــة
اس ــم الفاع ــل م ــن فعل «متح ــزن».
 .209عنوان األغنية هو «أ ّم الضفاير»:
نصها:
وهذا ّ
وين د ّرقتوها أ ّم الضفاير وين
وين خلّيتوها يا بنات قولوا وين
كانت معاكم ريتــها ع البير وعالش َر ِو ْح ــتوا وس ّيبتوها
أم الض ـ ــفاير ويـ ــن
ومتلى يف ج ّرتها حذاكم كانت
أ ّم الضفاير بانت
مالت وخويف عليها
أنا ريتها والـ ــعني ليها
آه ويـ ــن د ّرقـ ــتوها
يف يوم ال تن ـســوها
 .210كان ــت ه ــذه الكلم ــات تُنس ــب يف أ ّول أمرها إلى الش ــاعر
التونس ــي احل ــاج عثمان الغربي ،وقد ش ــكّ ك بعضهم يف
نس ــبتها .ق ــال لن ــا ذات مـ ـ ّرة أس ــتاذنا يف املوس ــيقى ف ّن ــان
املال ــوف املرح ــوم الطاه ــر غرس ــة إ ّن ــه كان ُيع ــرف م ــن
القصي ــدة األبي ــات املغ ّن ــاة فق ــط ،وبع ــد ذل ــك ُعث ــر على
القصي ــدة كامل ــة وه ــي تع ـ ّـد حوال ــي تس ــعني بيتا.
 .211دأب التونس ــيون عل ــى اس ــتعمال عبارت ــي «م ــن العتيق»
ليطلقوه ــا عل ــى األحل ــان الت ــي ال ُيع ــرف أصحابه ــا
فكأ ّنه ــا م ــن الت ــراث املش ــترك ا ُملش ــاع ب ــن الن ــاس.
بق ّي ــة القصي ــدة وتغنّيه ــا الفنّان ــة التونس ــية الش ــهيرة
املرحوم ــة صليح ــة ه ــي كم ــا يل ــي:
لي جيتو
ْ
باش ّ
وآش قولكم يف الّذي خلّيتو
سالم ع العقاب شايع صيته
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يوم البراز ُم َصفّ ن ع احلولي
ماذا ركب من عوده
وماذا حلق من شا ّبه خندوده
ِتتْزعوط األعراس من باروده
ك ّواي يف الفرسان باملفتولي
يا خيل سالم باش ر ّوحتولي
بانا وجوه تقابلو قولولي
ما أصعب فراقك يا عزيزي حنّي
مقابيس نارك ما بغوا يطفولي
يا خيل سالم باش ر ّوحتولي
بانا وجوه تقابلو قولولي
ماذا ركب من ساسه
يوم البراز ماذا يبيع براسه
إذا زغرتت مكحول هذب نعاسه
تع ّيط تنادي وينهو مخلولي
فيكمشي من هو يركب
فيكمشي منه يخفي الس ّر ناوي
فيكمشي من هوعلى الصبر يالوي
تصدق عليه مح ّبتي ووصولي
ما غاظنيش حالي
ما غاظنيش فتنو نهار مشالي
لو كان قتله ح ّر دمه غالي
نصدق عليه مح ّبتي ووصولي
 .212جاء هذا الوصف املكتوب مبثابة التقدمي ألداء الفنّان
عب ــد العزيز بن زينة.
 .213الصرناية أو الزرنة آلة موس ــيقية هوائية تعمل بالنفخ
تتأل ــف من قصبتني وجس ــمها خش ــبي حيث يت ـ ّـم النفخ
يف القصبتني بواس ــطة الفم.
مالحظ ــة :لق ــد كان األس ــتاذ الفاض ــل والش ــاعر األصيل أبو
القاس ــم الثليجان ــي لن ــا خي ــر ع ــون عل ــى بل ــورة مفه ــوم
«التمحزين» ،وزاد على ذلك بأن جاد باألمثلة التي زادت
ويذكر أنّ لألستاذ الثليجاني
الفكرة جتسيما ووضوحاُ ،
ديوانا ش ــعريا معتبرا أس ــلوبا ورؤيا نش ــرته بتونس س ــنة
االتاد العا ّم التونس ــي للش ــغل.
 2007مطبع ــة دار ّ
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الطب الشعبي في األحساء
نخلة التمر في المعتقدات الشعبية

90
106

الطب الشعبي يف األحساء

()1

أحمد عبدالهادي احملمد صالح
كاتب من السعودية

يعود احلديث في بحثنا إلى طبيعة اخلدمات الصحية والطبية إلى ما قبل  80سنة في منطقة األحساء ،والتي كانت
شــبه معدومة ،إال من بعض الطبابة الشــعبية ،واألمر مثله في مختلف أرجاء شــبه اجلزيرة العربية ،وإذا وجدت خدمات
فهــي مبســتوى حجــم قــدرات وإمكانــات ذلــك الوقــت مبــا يتناســب بالقــدرات املاديــة والعلميــة علــى البحــث عن طبيب ميد له
يــد العــون ويقــدم لــه خدمــات تليــق مبــا يطمــح لــه ،بداعــي الفقــر وضعــف احلــال( ،)2وســاهم فــي تكريــس احلالــة املأســاوية عــدم
وجــود بيئــة صاحلــة للعمــل الصحــي وذلــك عائــد لإلهمــال الــذي انتاب املنطقة فــي ذلك الزمان.
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أهداف البحث:

فاجت ــه معظ ــم الس ــكان للبح ــث ع ــن الع ــاج م ــن
األم ــراض الت ــي تصيبه ــم وتصي ــب ذويه ــم وم ــن ث ــم
التخل ــص م ــن براث ــن امل ــرض وقس ــوته عليه ــم مب ــا هو
مت ــاح ومع ــروف لديهم ،ومبا حب ــا اهلل البيئة الطبيعية
احمليط ــة به ــم م ــن إمكان ــات عالجي ــة وطبي ــة.

قب ــل اخل ــوض يف أعم ــاق البح ــث ال ب ــد من اإلش ــارة
هن ــا إلى صعوب ــة الولوج إلى دهاليز هذا البحث املظلم،
وال ــذي يحدون ــي األم ــل بالوص ــول يف آخره إلى إش ــراقة
ضوء تكشف يف النهاية عن مادة تراثية هامة من تراثنا
املجي ــد ،صرف ــت جل وقت ــي لها ،هذه العتم ــة التي ضاق
به ــا فك ــري دون أن ارت ــدي نظارة س ــوداء أرجعها إلى عدة
أسباب ،منها:

فـ ـ ــاجتهت أنظـ ـ ــار امل ـجـت ـم ـ ــع إل ــى ال ـبـيـئـ ــة الـزراعـية
وم ــا تـنـتـجـه األرض مـن خــير وتتـضـمـنه مــن إمــكان ــات،
بــاإلضــافــة إلــى العــالج ــات ال ــروحـية ُبغية منهم للشفاء،
وكل اجتـ ــاه ع ــالجــي ل ــه ق ــوان ـي ـنــه وأســال ـي ـبــه وأمــراض ــه
اخل ــاص ـ ــة ،فبــدأ النــاس بالت ـ ــداوي حســب املطبـبــني يف
ذل ــك الوق ــت وع ــرف هذا الت ــداوي والس ــلوك يف عصرنا
بالطب الش ــعبي.

ن ــدرة الباحث ــن الذي ــن تطرق ــوا للطب الش ــعبي يف
األحس ــاء  -س ــواء الذي ــن كتب ــوا ع ــن األحس ــاء بش ــكل
خ ــاص أو ع ــن جوان ــب معين ــة م ــن تاريخه ــا  -ل ــذا يعد
ه ــذا املوض ــوع بك ــرا ل ــم يف ــض بع ــد ،وإن ذك ــر فمجمل.

وأطلق ــت علي ــه أثن ــاء كتابت ــي له ــذه الورق ــة :الطب
(غي ــر اخلاض ــع للقوان ــن العلمي ــة والعقلي ــة).

أغف ــل الرحال ــة الذي ــن وف ــدوا عل ــى األحس ــاء أي
اهتمام بالطب الشعبي ،ولم يتطرق أي منهم لألمر يف
كتابات ــه ،وم ــا ذكره ابن علوان الدمش ــقي يف رحلته( ،)3ال
يعد س ــوى ش ــيء يس ــير عن التجبير يظل ذكر ًا خجو ًال
ال ي ــروي الظمآن.

لذا يتصدر الطب الشعبي بشقيه (الغيبي والعشبي)
جمي ــع املمارس ــات التقليدي ــة املتعلق ــة بالطباب ــة مث ــل
استخدام األدوية الشعبية والنباتات واألعشاب واألغذية
يف عالج األمراض ،باإلضافة إلى بعض املمارس ــات مثل
الك ــي واحلجام ــة والتجبي ــر ...وغيرها ،وس ــواء مت ذلك
بواس ــطة طــبي ـ ــب شع ـ ــبي أو بـ ـ ــواسطة صاح ـ ــبة امل ـ ـ ــنزل
والـ ــتي مارسـ ـ ــت هذه العادات حس ــب العرف املت ــداول يف
ذل ــك الوقت.

وكذل ــك م ــا ذك ــره اخلطي ــب والش ــاعر احلس ــيني
البحرين ــي امل ـ َّـا عطي ــة اجلم ــري يف منظومت ــه أثن ــاء
زيارت ــه لألحس ــاء ع ــام 1354هـ ــ ،الت ــي وص ــف خالله ــا
م ــا انتاب ــه م ــن م ــرض دع ــاه لزي ــارة الطبي ــب يف منزل ــه
باألحس ــاء وكي ــف س ــاهم يف عالج ــه ،قائ ـ ًـا:

وكذل ــك املم ــارس له ــذه املهنة احتل مكان ــة مرموقة
يف املنطق ــة متي ــزه ع ــن باق ــي س ــكان املنطقة س ــواء كان
رج ـ ًـا أم ام ــرأة ،ول ــذا ال زال البع ــض يش ــار ل ــه كعلم من
األع ــام الذي ــن س ــاهموا بتق ــدمي خدم ــات إنس ــانية يف
مجتمع ــه ،وانتهزه ــا فرص ــة أن أترح ــم عليه ــم وأس ــأل
اهلل له ــم املغف ــرة واجلنة.

ثم رجعنا حلمى الهفوف
وقد تقضى لهب الصيوف
والقيض و ّلى وأتى اخلريف
واجلسم مني ناحل نحيف
وكل يوم ألم الطحال
ّ

وال شك أن هؤالء املطببني كانوا بحاجة إلى أدوات
ولوازم طبية تس ــاعدهم على إجن ــاح العملية العالجية
بحس ــب درجتها صغرت أو كب ــرت فاجتهدوا يف توفيرها
م ــن معطيات البيئة الزراعي ــة واحليوانية ،وما افتقرت
له بيئتهم عمدوا إلى جلبه من اخلارج ،وسأحتدث عن
ه ــذا األمر ضمن س ــياق البحث يف موضعه املخصص.

تنكرت أحوالي
يزداد بل َّ
ثم اعترتني بعد ذا ُح ّماء

األعضاء
شديدة ُه َّدت بها
ُ
ستة أيام اعترتني بال إشكال
ُملقى وحولي خلص الرجال
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تسعرها حرارة شديدة

أجل التبش ــير( .)7ومع هذا حاولت جاهد ًا التقاط بعض
األم ــور الرائع ــة م ــن الكت ــب التي كتبت يف ه ــذا املضمار.

ولم أجد نتيجة مفيدة

ل ــم تب ــادر أي جه ــة بالعناي ــة به ــذا اجلان ــب م ــن
تس ــجيل أس ــماء م ــن مارس الط ــب الش ــعبي وال معرفة
األدوات الت ــي يس ــتخدمونها س ــابق ًا وال حت ــى تس ــجيل
أس ــماء األم ــراض املعروف ــة يف ذل ــك الوق ــت.

فأوصلوني منزل الطبيب
بيت ًا رحيب ًا ليس بالرحيب
قد استفدت منه باملعاجلة
وقلبي الفكر الشديد خاجله

أغل ــب م ــن عم ــل يف ه ــذه املهنة م ــن املاض ــن انتقل
إل ــى رحم ــة اهلل والباق ــي إم ــا هجرها ويصع ــب التعرف
علي ــه أو متع ــب بس ــبب املرحل ــة العمري ــة وال ميكن ــه أن
يتذك ــر األي ــام املاضية.

لكنني لقيت بعض الراحة
ونلت من دوائه جناحه
حتى غدوت بعد ذا أفيق

إال أن ــي س ــعيت جاه ــد ًا يف كش ــف  -ولو جزء بس ــيط
 النقاب عن بعض جوانب الطب الش ــعبي يف األحساءغي ــر الرس ــمي وكان ــت مغيب ــة أو غي ــر معلوم ــة ل ــدى
البع ــض س ــواء كان روحيـ ـ ًا أو عش ــبي ًا أو جتبي ــر ًا ويعتب ــر
مجه ــو ًال اآلن ل ــدى بع ــض س ـ ّـكان املنطقة.

قد انطفا من جسمي احلريق

()4

وه ــو كالم كم ــا نالح ــظ مجم ــل ،ل ــم نع ــرف في ــه إال
أن ــه مص ــاب بأل ــم الطحال وارتف ــاع احل ــرارة فقط ،ولم
يتط ــرق ع ــن هوي ــة الطبي ــب وال نوعي ــة العالج.
ومـ ــا ورد يف الك ــتب املطــبوع ــة بـالعربية يف تاريخ طب
اإلرساليات األجنبية مبنطقة اخلليج واجلزيرة العربية،
يك ــون الط ــب مج ــرد ذكر حل ــاالت له ــا مس ــاس مبوضوع
اجتماع ــي أو سياس ــي يري ــد املؤل ــف احلدي ــث عنه فيبدأ
موضوع ــه إما عن حال ــة مرضية زارت اإلرس ــالية أو زارها
الفري ــق الطب ــي ،وم ــن ث ــم يأخ ــذ الكات ــب منعطفـ ـ ًا آخر
يري ــد احلدي ــث عن ــه ،وال غ ــرو يف ذل ــك إذا عرفنا الس ــبب
احلقيقي لإلرسالية هو التنصير( ،)5فمثل كتاب (مذكرات
ش ــريفة األمريكانية) عن األحس ــاء مجرد إثبات أن بعثة
أو إرس ــالية تبش ــيرية أمريكية يف البحرين 1922م دخلت
الس ــاحل الشرقي من ش ــبه اجلزيرة العربية وبالتحديد
األحس ــاء والقطي ــف ،وحتدث ــت في ــه ع ــن أه ــم املش ــاكل
والصعوب ــات الت ــي واجهته ــم أثن ــاء عمله ــم التبش ــيري،
وم ــع ذك ــر ازدح ــام املراجع ــن على املستش ــفى ال ــذي أعد
الس ــتقبال املرضى( ،)6ولكن لم تذكر أهم األمراض التي
عاجلوها وال العمليات التي قاموا بها ،ولم تذكر املؤلفة
كي ــف تفاع ــل املرض ــى م ــع تقب ــل النصائ ــح واس ــتعمال
ال ــدواء ،وه ــل تت ــم مراجعتهم م ــرة ُأخ ــرى ويطرأ عليهم
حتسن أم ال ،بل وتؤكد الكاتبة يف طيات صفحات كتابها
أن البع ــض مم ــن م ــارس الط ــب يف ذل ــك الوق ــت لي ــس
بطبيب وإمنا انتحل ش ــخصية الطبي ــب والتطبيب من

بع ــد ه ــذه املقدمة أمتنى أن أكون قد وفقت يف رصد
ش ــيء جدي ــد ع ــن تاري ــخ األحس ــاء م ــن خ ــال تتبع ــي
لهذه امل ــادة(.)8
 .1الطب الشعبي في املثل األحسائي:

م ــا عنيت ــه م ــن ذك ــر املث ــل يف الط ــب الش ــعبي هو ما
يعبره املثل من نتاج جتربة ش ــعبية طويلة تخلص إلى
عب ــرة وحكم ــة؛ الجتم ــاع املعن ــى والغاية فيه ،وتؤس ــس
عل ــى ه ــذه اخلب ــرة معطي ــات ميك ــن م ــن خاللها ق ــراءة
فت ــرة زمنية يف مس ــاحة معين ــة ،منها:
يف التحذير من األمراض والوقاية:
«الوقاي ــة خي ـ ٌـر م ــن الع ــاج» وع ــن طري ــق جترب ــة
األهال ــي قال ــوا يف ذل ــك أمث ــا ًال منه ــا:
«إذا ج ــاء الفق ــع ص ــر ال ــدواء»( :)9وهي إش ــارة إلى أن
الفق ــع (الكم ــأة) من األطعمة املس ــببة لألم ــراض ،وأن
كث ــرة تناول ــه مض ــر ،ففي موس ــم الكمأة ال أرف ــع الدواء
مع ه ــذا الداء.
«أكل ــه حت ــرم وكي ــات»( :)10يري ــد الق ــول هن ــا إلى أنه
ك ــم أكل ــة منع ــت صاحبه ــا م ــن أكالت و«وكي ــات» كلم ــة
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 .4الرمد :م ــن األمراض التي تصي ــب العيون ،والتي
ق ــد ت ــؤدي إل ــى العم ــى عن ــد ع ــدم وج ــود الرعاي ــة
الصحي ــة الكافي ــة.

جمع مفرده ــا أكلة ،وهي
تصغي ــر لكلم ــة أكالت
ٌ
وأكالت ٌ
نصيحة بانتقاء األكل اجليد وعدم اإلسراف يف األكل.
ويف بعض املناســـبات تســـتهل وجوههم بالبشر،
لوجود الدواء فقالـــوا يف ذلك:

 .5العمـــش :م ــرض يصي ــب العي ــون أيضـ ـ ًا ،ولعل ــه ما
يع ــرف ب ـ ـ (التراخوما).

«إذا ج ــاء اجل ــراد انث ــر ال ــدواء»( :)11وه ــذا عكس املثل
الس ــابق ،فبوجود اجلراد وانتش ــاره تقل األمراض فكأن
اهلل نش ــر ال ــدواء بينهم ،وهو تش ــجيع عل ــى أكل اجلراد
يف موس ــم اجلراد ،ألنه يأكل من جميع أنواع األعش ــاب
احملتوي ــة على غ ــذاء متكامل يقي م ــن األمراض.

باخل َّراج.
« .6الغي» أو تقيح أو دمل :املعروف ُ

 .7النقـــرس :وهو ما يع ــرف طبي ًا أيض ًا ب ــداء امللوك،
وه ــو يصيب األقدام نتيجة اإلفراط يف أكل اللحوم
احلمراء.

وبعـــض األمراض حتتـــاج إلى ســـعي وبحث عن
الدواء ،فضـــرب املثل:

ـــر :م ــن أعراض ــه ارتف ــاع يف درج ــة احلرارة،
ْ .8أم َح َم َّي ْ
وص ــوت يش ــبه ص ــوت الدي ــك مع الس ــعال املس ــتمر،
وه ــو م ــا يع ــرف اليوم ب ـ ـ (الس ــعال الديكي).

للطال»( :)12إش ــارة إلى أن املريض
«جرب ــه ومحتاج ــه ّ
ب ــداء اجل ــرب يحت ــاج إل ــى الده ــان عل ــى اجلس ــد ألن
اجل ــرب ال يذه ــب ع ــن الش ــخص إال بالع ــاج.

 .9الضروس :ويقصد به ألم األسنان وخلعها.
 .10الصفري والسخونة :ارتفاع احلرارة وما يعرف
هذا املرض يف الوقت احلاضر بـ (االنفلونزا).

احلم ــى ليع ــه»( :)13م ــع ارتف ــاع ح ــرارة اجلس ــم
«زادت
َّ
يش ــعر صاحبه ــا بـ(اللوع ــه) ،وه ــي مقدم ــة للتقي ــؤ
وتفري ــغ املع ــدة.

اس :التهاب ال ّ َلوز (أم الصبيان).
َّ .11أمهات َّ
الر ْ

 .2أمساء األمراض:

لية :آالم املعدة ،شبيه باملغص.
ّ .12

ال ش ــك أن أهالي االحس ــاء أصابتهم أمراض عادية
وس ــارية ب ــل وحلت بهم أوبئة فتك ــت بالكثير من الناس
من ــذ الق ــدم ،ومم ــا يؤس ــف علي ــه ع ــدم وج ــود مص ــادر
نعتم ــد عليه ــا( ،)14ولك ــن حس ــب بع ــض القرائ ــن الت ــي
التقطناه ــا م ــن املص ــادر وبع ــض اللق ــاءات الش ــفاهية
مع كبار الس ــن س ــجلت مجموعة من األمراض ،مع أن
البع ــض يتذك ــر وص ــف امل ــرض وحالة املري ــض مع عدم
معرفت ــه باس ــم امل ــرض يف ذل ــك الوق ــت .وه ــذه أس ــماء
األم ــراض الت ــي توصل ــت لها عل ــى النح ــو التالي:

 .13حكـــة :مش ــاكل جلدي ــة ،س ــواء كان ــت التهاب ــات أو
حساسية.
 .14لوته :آالم مفاصل القدم.
 .15بهق :بقع بيضاء على اجللد.
 .16شبســـة :ح ــرف الش ــن ينط ــق مث ــل ح ــرف ()ch
باإلجنليزي ،وهو مرض أبو صفار أو الصفراء ،ومن
أعراض ــه اصف ــرار الع ــن والوج ــه واللس ــان والب ــول،
مصحوبـ ـ ًا به ــزال وفقدان للش ــهية.

 .1الكوليـــرا :اس ــم مش ــهور ومع ــروف ،م ــن األم ــراض
الوبائي ــة ال ــذي م ــات من ــه خل ــق كثير.
 .2الطاعـــون :وهو أيض ًا من األم ــراض الفتاكة التي
خلق كثير.
مات بس ــببها ٌ
 .3اجلـــدري :وه ــذا امل ــرض أيضـ ـ ًا م ــن األم ــراض
الوبائي ــة اخلطيرة  ،فما أصيب به أحد إال وصحبه
عم ــى يف عيني ــه أو ت ــرك عالم ــات ب ــارزة عل ــى وجه ــه.

 .17بـــو وجه :الش ــلل النصفي ال ــذي يصي ــب جانبي
الوجه ،وقد قال علماء الطب يف هذا الزمان بس ــبب
العصب الس ــابع ،يصاب به بس ــبب تعرض الشخص
إلى موجة ب ــرد مفاجئة.
 .18التشنج أو اجلنون :الصرع.
 .19مشق :بثور على اجللد.
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 .20احلزاز :داء الثعلبة.
 .21لشـــمة :ح ــرف الش ــن ينط ــق ( )chباإلجنلي ــزي
الته ــاب وتقي ــح يف باط ــن القدم ،نتيج ــة أثر ارتطام
باط ــن الق ــدم بش ــيء صل ــب ثابت عل ــى األرض.
َ .22خا ْز َبا ْز :التهاب الغدة النخامية ،ويس ــمى مرض
النكاف.
 .23فتاق :الفتاق السري.
 .24عرق النســـا :ال زال يعرف بهذا االس ــم يف الطب
احلدي ــث ،وه ــو عب ــارة ع ــن آالم يف الناحية اخللفية
م ــن الق ــدم حت ــى أعل ــى الفخ ــذ عل ــى ط ــول املس ــار
التش ــريحي للعص ــب ال ــذي يحمل نفس االس ــم.
ليغـــه  /أم زليقـــة :تسـ ـ ُّلخ يف اجلل ــد من أثر
وز َ
ُ .25ب ِ
االحت ــكاك ب ــن الفخذي ــن ببعضهم ــا البع ــض مما
ينت ــج عن ــه ح ــرارة ورطوب ــة خاص ــة م ــع كثرة املش ــي
واحلرك ــة مم ــا يجع ــل اإلنس ــان ال يس ــتطيع املش ــي
بص ــورة طبيعي ــة ،وكنتيج ــة له ــذا االحت ــكاك يفتح
املاش ــي رجلي ــه أثن ــاء املش ــي تالفيـ ـ ًا لالحت ــكاك
واأللم ،ويقال للش ــخص الذي لديه هذه األعراض
ب ــأن لدي ــه (بوزلي َغ ــه أو أم زليق ــة) وأغل ــب انتش ــاره
عن ــد املصاب ــن بالس ــمنة.

بـ(الصرقعة) يقال بخ ــروج هذا الصوت يذهب األلم
الذي كان يش ــتكي منه املريض(.)15
 .28سرســـوف :عبارة عن انتكاس ــه فم املعدة وانقالبه
عن مكانه.
 .29الفالج :هو الشلل.

حـــزازه :قرحة مس ــتديرة تصيب الرأس فتتس ــع
.26
َ
قش ــرة ال ــرأس ،إذا ترك ــت ب ــدون ع ــاج وتعال ــج عادة
بكت ــابة ب ـع ــض اآلي ــات القــرآن ــية الك ــريــمة عل ـ ــيها
ال) ،وهـ ــي ما يسمى بـاحلزاز
م ــن قبـ ـ ــل املط ــوع (امل ـ ـ ـ ّ
عنـ ــد ال ـع ـ ــرب.

 .30احلصبـــة :وه ــو عب ــارة ع ــن في ــروس يصي ــب
األطف ــال.
 .31املالريا  :وهو من األمراض الوبائية التي حصدت
أعداد ًا كبيرة من البشرية.
اس :اللوز ،وتسمى( :أم الصبيان).
َّ .32أمهات َّ
الر ْ

 .27الشـــاقة :حرف الق ــاف ينطق مثل ح ــرف اجليم
القاه ــري أو ( )gباإلجنلي ــزي ،وم ــن احملتمل هو ما
يعرف يف هذا الزمان بـ(الشقيقة) ،وأعراضها عبارة
ع ــن ص ــداع أمام ــي مبقدم ــة ال ــرأس (اجلبه ــة) هذا
الص ــداع له تأثير س ــلبي عل ــى النظر.

 .33اجلـــروح والقروح :وه ــي م ــن األمراض الش ــائعة
يف األحس ــاء.

 .34الشـــقوق ( : )Fissuresوه ــو عب ــارة ع ــن جفاف
يصي ــب الق ــدم ي ــؤدي إل ــى تش ــقق وتفط ــر مؤخ ــرة
القدم ــن ،وه ــي تصي ــب باط ــن أق ــدام الفالح ــن
بكثرة.

يق ــوم ش ــخص مع ــن يس ــمى (املده ــن) بتدلي ــك
مقدم ــة اجلبه ــة وجتمي ــع األل ــم يف وس ــط اجلبه ــة
وم ــن ث ــم يب ــدأ بس ــحب اجللدة ث ــم يقوم بس ــحب ما
مت جتميع ــه م ــن اجلل ــد حت ــى يخ ــرج ص ــوت يع ــرف

 .35ضيقة الصدر :الربو.
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 .36اجلـــرب :مع ــروف ومش ــهور يب ــدأ بظه ــور حك ــة
شديدة جـد ًا ،وتزداد حدتها يف ساعات الليل ،وكانوا
يضع ــون علي ــه الكبريت بعدم ــا يعجنون ــه بالدهن،
واجل ــرب م ــن األم ــراض الت ــي ال ميك ــن أن ت ــزول إال
بالع ــاج الطوي ــل األمد.

بس ــببه أكثر م ــن أربعني مليون ش ــخص ،وتتناقل بعض
املصادر ش ــيئ ًا من املعلومات حول هذا الوباء ،فقد بنيت
يف املقاب ــر العماري ــات  -وهي غرفة صغيرة تبنى بس ــعف
النخي ــل للحماي ــة م ــن الش ــمس  -ولكث ــرة املوتى فنيت
بع ــض البي ــوت وبعضه ــا ل ــم يب ــق منه س ــوى ش ــخص أو
اثنني ،ومت اس ــتخدام األبواب حلمل املوتى لكثرة املوتى
يف وق ــت واحد(.)16

والقائم ــة املذكورة لم تكن هي الوحيدة التي أصابت
أهال ــي األحس ــاء وإمن ــا ه ــذا ال ــذي ع ــرف ب ــن الن ــاس
فبع ــض األم ــراض ل ــم تع ــرف بينه ــم مث ــل الس ــرطان
واألم ــراض القلبي ــة ،وأم ــراض احلص ــى والكل ــى وفق ــر
ال ــدم املنجل ــي ،والس ــكر والضغ ــط والقائم ــة تط ــول.

.4أسباب انتشار األمراض:

 .37السقط :إذا التهب ــت اللوز يقولون :حلقه مسقط،
يعني لوزه متضخمة.

ذكرن ــا س ــلف ًا جمل ــة م ــن األم ــراض منه ــا م ــا ه ــو
بس ــيط أو عرض ــي ومنه ــا أم ــراض مس ــتعصية فتاك ــة
حص ــدت أرواح جم ــع غفي ــر من البش ــر ،ه ــذه األمراض
س ــواء البس ــيطة منها أو الفتاكة ،هناك أسباب ساعدت
عل ــى انتش ــارها يف األحس ــاء بعد مش ــيئة اهلل س ــبحانه
وتعال ــى ،منها:

وذل ــك نتيجة البدائية الطبية ،وهي أمراض يعاني
منه ــا املري ــض ،وق ــد ت ــؤدي إلى وفات ــه ،دون أن يكتش ــف
احمليطي ــون ب ــه واملعاجلون ل ــه هوية مرضه.

مناخ املنطقة غير املس ــتقر بني ارتفاع درجات احلرارة
والرطوب ــة اجلوي ــة ،وه ــو من ــاخ مناس ــب عل ــى تكاثر
احلش ــرات كالذباب والبعوض ،وكذلك هبوب الرياح
احململ ــة بالغب ــار واألترب ــة ،كان له ــا دور يف انتش ــار
أم ــراض العي ــون مث ــل التراخوم ــا ،وكذل ــك م ــرض
الربو املس ــبب حلساس ــية الص ــدر(.)17

 .3أمرض وبائية:

الش ــك أن األحس ــاء م ــرت بأم ــراض وبائي ــة فتك ــت
بالس ــكان ،وجعل ــت أيامه ــم مث ــل لياليهم م ــن اخلوف
واحل ــزن ،إال أن ــه ل ــم يس ــجل أي معلوم ــات ع ــن ه ــذا
الوب ــاء ول ــم يكت ــب عن ــه وإال فق ــد ح ــل يف أرضن ــا وب ــاء
الكولي ــرا والطاع ــون واجل ــدري وأم ــراض أخ ــرى ل ــم
يكت ــب عنها ش ــيء.

وجود املياه الراكدة يف املستنقعات واحلقول الزراعية
املنتش ــرة بكثرة ق ــرب األماكن الس ــكنيةَ ،و َّل َدت بيئة
لنمو البعوض وتكاثره(.)18

وق ــد كان كب ــار الس ــن ق ــد أطلق ــوا عل ــى س ــنة 1918م
املواف ــق 1337ه ـ ـ بـ(س ــنة الرحم ــة) بس ــبب الوب ــاء ال ــذي
داهمه ــم ،وال ــذي ع ــرف يف دول العال ــم (وب ــاء األنفلونزا
األس ــبانية) ،وقد أرخ البعض بهذه الس ــنة ،فتجد بعض
اآلباء يخبرك عن حدث مت قبل س ــنة الرحمة بكم س ــنة
تقريب ًا أو بعده ،وبالتحديد نهاية احلرب العاملية األولى
(احل ــرب العظم ــى) قبل ان ــدالع احلرب العاملي ــة الثانية
ع ــام  1937م  -أعلن ــت أس ــبانيا ع ــن ظه ــور انفلون ــزا غير
معروف ــة فتك ــت بالكثير من الس ــكان ،وبع ــد فترة أعلنت
عن انكماش هذا الوباء ،ثم أعلنت بعض دول أوروبا عن
ظه ــور بعض احل ــاالت من هذا الوب ــاء يف دولها ،وما هي
إال فت ــرة قصي ــرة حتى انتش ــر هذا الوباء بش ــكل خيالي
يف جميع أنحاء العالم ،واس ــتمر ملدة ثالثة أش ــهر هلك

نق ــص الض ــوء والتهوية يف كثير م ــن األحياء واملنازل
السكنية(.)19
شيوع وانتشار الزواج من األقارب.
اعتماد بعض سكان املدينة على اآلبار املنزلية الضحلة
ذات املياه غير الصاحلة للشرب(.)20
نقص التغذية( )21بسبب الفقر وضعف الدخل املادي.
اجله ــل ب ــدور النظاف ــة يف مقاوم ــة ومكافح ــة انتش ــار
األم ــراض وأهميته ــا يف صح ــة اإلنس ــان العام ــة(.)22
وجود حظائر احليوانات يف املنازل س ــاعد على تكاثر
الذباب وتفشي األمراض(.)23
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انعدام التثقيف الصحي.

 .6املطببون:

انتش ــار القمام ــة بالق ــرب م ــن املن ــازل وع ــدم إزالته ــا
لفت ــرات طويل ــة.

حتت ــاج ه ــذه األمراض إلى أطب ــاء حاذقني وماهرين
للمش ــاركة واملس ــاهمة يف تق ــدمي ع ــاج يري ــح املري ــض
وذوي ــه ،ولك ــن وبس ــبب ظ ــروف مظلم ــة م ــرت به ــا البالد
يف تل ــك الفت ــرة ل ــم تتوف ــر طاق ــات بش ــرية متمكن ــة يف
ه ــذا املج ــال؛ ولك ــن م ــع هذا الظ ــرف والصعوب ــات عرف
أش ــخاص مبزاول ــة مهن ــة التطبي ــب والذي ــن مارس ــوها
بعدم ــا تعلموه ــا بالوراث ــة ،وحت ــى الصب ــي ال ــذي يعمل
بأج ــرة عند املطبب يتعلمه ــا وهو ال ميت للمطبب بأي
صل ــة قراب ــة ،فه ــو مج ــرد إرث ومعرف ــة تكف ــي أن ميارس
وي ــزاول الش ــخص التطبيب.

ع ــدم وجود ش ــبكات للصرف الصح ــي يف املنازل وإمنا
يقض ــون حاجاتهم يف احلظائر.
انع ــدام الكهرب ــاء مما يصع ــب حفظ امل ــواد الغذائية،
فحف ــظ األغذي ــة بطريق ــة بدائي ــة تك ــون عرض ــة
للحش ــرات ،وتفس ــد لس ــوء أح ــوال اجل ــو املتقل ــب.
وهن ــاك س ــبب آخ ــر متث ــل يف انتق ــال األم ــراض م ــن
البل ــدان املج ــاورة.
.5مصطلحات طبية أحسائية:

وأيضـ ـ ـ ًا احل ــالق ـ ـ ــون الذين ميارس ــون مهنة احلالقة
م ـ ـ ــا رس ـ ـ ــوا عمـ ـل ـ ـي ــة الفصـ ـ ــاد واحلج ـ ـ ــامة والتـخ ـت ــني،
وخلـ ـ ــع األسـ ــنان.

أصب ـ ــحل ــدىاألحس ـ ــائيـ ــنيكـ ـغـ ــيره ــممص ـط ـل ـحـ ــات
طبيـ ــة شع ــبية تسـ ــاملـ ــوا ع ـ ـلــى معــانـيــها بيـ ـنـ ـه ــم حـ ــتى
أصبح ــت معروفة يف وس ــطهم ومتداولة ،ومما عرفنا:

املدهـــن :يطل ــق عل ــى الرج ــل ،املدهن ــة :يطل ــق عل ــى
امل ــرأة ،ه ــو ال ــذي يعال ــج أو يس ــاهم بتخفيف بعض
اآلالم عـ ـ ــن ط ــريق تـ ــدلـ ـيــك ومـ ــرخ املنطـ ـق ــة الـ ــتي
يـش ـتـكــي منهــا امل ــريــض بــالــدهن ،ومنها ع ــرف من
يعمل هذا العمل بـ(املدهن) نس ــبة ملا يستخدمه يف
الع ــاج وه ــو الدهان.
احلـــواج (العطار) :صاح ــب مح ــل العط ــارة يتعامل
باألدوي ــة الش ــعبية املتكون ــة م ــن أعش ــاب ونبات ــات
وزي ــوت طي ــارة ،يقوم بوصف األدوي ــة للحاالت التي
تع ــرض علي ــه ،وه ــي خب ــرة يكس ــبها مب ــرور الوق ــت
نتيج ــة التعام ــل املس ــتمر م ــع األدوي ــة واألعش ــاب
الطبي ــة تعطي ــه مب ــرور الزم ــن خب ــرة يف معرف ــة
األعش ــاب وط ــرق اس ــتخداماتها.
وال ميك ــن جتاه ــل دور امل ــرأة كطبيب ــة داخل األس ــرة،
فلديه ــا مس ــتلزمات عالجي ــة صغي ــرة وعنده ــا معرف ــة
عام ــة ومجمل ــة باخل ــواص العالجية لبعض األعش ــاب
والتوابل التي ميكن شراؤها من أي عطار ،واستخدامها
إذا دع ــت احلاج ــة ،وتقلي ــد ًا مل ــن يكبره ــا س ــن ًا وم ــن يف
عمره ــا بإش ــعال البخ ــور وبعض األمور الت ــي لها عالقة
ـتهرن مبعرفته ــن بعم ــل
بالتقالي ــد والع ــادات ،وق ــد اش ـ َ
الترفي ــع لألطف ــال وه ــو عب ــارة عن وضع األصب ــع داخل
البلع ــوم ودف ــع اللوزت ــن نحو الداخ ــل(.)24

دواء :اس ــم يطل ــق عل ــى األعش ــاب والده ــون العطرية
الت ــي يت ــداوون بها.
الريح :اسم يطلق على ألم العضل يقال :به ريح.
الوجع :املرض.
الوجعان :املريض.
مرمود :أي عينه بها صديد.
املطهـــر :اخل ّت ــان ،وه ــو الش ــخص ال ــذي يق ــوم ب ــدور
اخلت ــان للطف ــل ،والطف ــل املخت ــون :مطه ــر.
مسخن :من السخونة وهو اسم يطلق على الشخص
احملموم.
احلـــواج :يطلق ه ــذا االس ــم عل ــى العطار ال ــذي يبيع
النبات ــات واألعش ــاب الطبية.
عصره :أنبوب املرهم.
قارور :يطل ــق على الدواء ،ولعل االس ــم ورد من قرقرة
ال ــدواء ،أو ألن ال ــدواء يوضع يف قارورة.
ُدو ُدو :الطف ــل يش ــير إل ــى موض ــع اآلالم ال ــذي لدي ــه
ويق ــولُ :دو ُدو.

زواع :وهو التقيؤ.
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املعيش ــية الصعب ــة الت ــي عايش ــوها تعرق ــل تطببه ــم يف
أق ــرب مستش ــفى لديه ــم وال ــذي يق ــع يف البحرين لدى
األرسال ـ ــية التبشيريـ ــة األمـ ــريك ــية ،ب ــاإلضافــة أن هــذه
الورقـ ــة حتــاول رص ــد وعرض م ــا تطـ ــبب ب ــه يف األحــساء
دون إص ــدار أح ــكام عل ــى ع ــادات وتقالي ــد الن ــاس ،فمن
العالج ــات الت ــي له ــا عالق ــات بالنبي وأه ــل النبي:
قراءة القرآن الكرمي:
يه ــرع متولي ش ــؤون أم ــر املريض إلى الش ــيخ أو املال
أو م ــن يع ــرف ق ــراءة الق ــرآن يف ذل ــك الوق ــت ليحض ــره
عن ــد املري ــض ،لق ــول النب ــي (ص)« :م ــن ل ــم يستش ــف
بالق ــرآن فال ش ــفاه اهلل»( )25فيس ــتضيفه يف منزله وبعد
السالم على املريض والتمني له بالشفاء العاجل ،يبدأ
الضي ــف بت ــاوة آي ــات مخصوص ــة م ــن الذك ــر احلكي ــم
وردت يف الرواي ــات باس ــتحباب قراءته ــا عل ــى املري ــض.

 .7أنواع الطب الشعبي في األحساء:

ميكنن ــا تقس ــيم الع ــاج بالط ــب الش ــعبي حس ــب
املمارس ــة التقليدية املتوارثة يف عالج املرضى إلى ثالثة
أقس ــام عل ــى النح ــو التالي:

وبع ــض الق ــراء ال يحض ــر إل ــى منزل املري ــض ،وإمنا
يكتف ــي بكتاب ــة آي ــات من الق ــرآن الك ــرمي يف إن ــاء معدن
باملاء والزعفران ،أو من خالل النفخ على املاء يف الكأس
بع ــد ق ــراءة عدد من اآليات والس ــور وإرس ــاله للمريض.

 .2العالج باألعشاب.

وق ــد أحدث ــت اآلي ــات الكرمي ــة أثره ــا عل ــى املرض ــى
يف مختل ــف األم ــراض وخصوصـ ـ ًا لألمراض النفس ــية
والعصبية.

 .1العالج باألمور الروحانية.
 .3العالج بالكي واحلجامة والتجبير.
 .4عالجات بأمور أخر.

الصدقة والدعاء واحلجاب (اجلامعة):

 .1 .7العالج باألمور الروحانية والنفسية:

قـ ـ ــال رسـ ــول اهلل( :ال ي ــرد الق ـضـاء إال ال ــدع ــاء)(،)26
يؤم ــن كثي ــر م ــن املرض ــى وذويه ــم بالدع ــاء وأن ــه صل ــة
بين ــه وب ــن ّرب ــه ،ويفضل ــون أن يك ــون الدع ــاء يف الس ــر
بحيث يطلبون من املصلني يف املس ــجد الدعاء ملريض
دون ذك ــر اس ــم .وهك ــذا دي ــدن املس ــلمني يلتمس ــون م ــن
بعضه ــم البع ــض الدعاء.

م ــا إن تبدأ أعراض اإلعياء والتعب واإلرهاق بارتفاع
احل ــرارة عل ــى الش ــخص يف م ــدن وق ــرى األحس ــاء حتى
يب ــادر ذووه ببع ــض العالج ــات األولي ــة ذات االرتب ــاط
الروحي ،بعض منها ميارس اقتداء بسنة رسول اهلل وأهل
بيت ــه الطيبني الطاهري ــن ،والبعض اآلخر ليس لهم إال
املمارس ــات الت ــي اعت ــادوا عليه ــا وإن نس ــبها البعض إلى
الشعوذة وادعاء القدرة على عالج األمراض املستعصية
والس ــحر والكهان ــة .إال أنن ــا نرفض تأطيره ــا حتت هذا
اإلط ــار بداع ــي ظروف اجله ــل وإن املريض س ــيتجه إلى
م ــن يق ــدم له يد الع ــون واملس ــاعدة ويخلصه م ـ ــن آالمه
ومع ــانـ ــات ـ ــه ،وصع ــوبـ ــة ال ــيد ب ــداعــي الفق ـ ــر ،والظروف

أم ــا احلجاب أو (اجلامع ــة) وينطقونها أهل القرى
(يامع ــه) عب ــارة ع ــن ورق ــة كت ــب فيه ــا رج ــل دي ــن بعض
آي ــات م ــن الذكر احلكي ــم وأذكار مخصوصة صدرت من
النب ــي محم ــد أو أح ــد املعصوم ــن  ،تغل ــف بكي ــس أو
جلد حتى ال متس ــها جناس ــة ،ومن ث ــم يعلقها املريض
عل ــى رقبت ــه أو ترب ــط على كت ــف يده اليمن ــى(.)27
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تراب محموس:

ويت ــم عالج ــه ب ــدواء يس ــمى (دوى النزر) وه ــو عبارة
ع ــن :م ــادة س ــائلة لونه ــا أحمر ،يض ــاف عليه م ــاء الورد
والنافعة ،بعدما يش ــعلون ن ــارا على حديدة حتى حتمر
م ــن الله ــب ،وم ــن ث ــم يقرب ــون ه ــذه احلديدة أم ــام وجه
املريض املقصود ويسكبون الدواء على احلديدة ليخرج
ص ــوت ح ــرارة احلدي ــد احل ــار عندم ــا يالمس ــه الس ــائل،
ويجمع ــون ال ــدواء يف إناء ويس ــكبون جزء ًا منه يف بعض
زواي ــا املن ــزل واآلخ ــر يدهن ب ــه املريض.

يعتقد بعض األحس ــائيني قدميـ ـ ًا أن أكثر األمراض
إصابة تكون بس ــبب العني احلاس ــدة ،فل ــذا عندما يكون
لديهم مريض يبدؤون بالتفكير يف البحث عن املتسبب
بإصاب ــة ابنه ــم بامل ــرض ويب ــدؤون بالتخم ــن حتى يتم
التشكيك يف كذا شخص وتبدأ مرحلة العالج البسيطة
بأخذ كمية من التراب ،وبطريقة سرية بحيث ال يراهم
أح ــد أثن ــاء جم ــع الت ــراب م ــن أمام ب ــاب املنزل ،وتس ــمى
مبوض ــع وط ــئ قدماه ،ويوض ــع يف محم ــاس (وهو عبارة
ع ــن إن ــاء صن ــع م ــن النح ــاس بش ــكل دائ ــري ول ــه عص ــا
تس ــمى الي ــد) ،وم ــن ث ــم يوضع عل ــى الن ــار حتى يحمى
الت ــراب ث ــم يؤخذ ويوض ــع بالقرب من املريض ويس ــكب
عل ــى الت ــراب املاء ح ــارا فيحدث صوت ًا (من ش ــدة حرارة
الت ــراب أثن ــاء ص ـ ِّـب امل ــاء علي ــه يب ــدأ امل ــاء يف التبخ ــر
بس ــرعة فيخ ــرج ص ــوت إل ــى أن يتش ــبع اإلن ــاء م ــن امل ــاء
فيس ــكن الص ــوت) .ث ــم يؤخذ الت ــراب الذي س ــكب عليه
امل ــاء وينش ــر يف الطري ــق بخط مس ــتقيم حت ــى من مير
م ــن أف ــراد الفري ــج (احل ــي) وم ــن يش ــك يف أنه املتس ــبب
بإصاب ــة املري ــض توط ــأ قدمه عليه ،فيش ــفى مريضهم.

سبع احلدايد(:)29
ت ـ ـ ــوجــد يف أغـ ـ ـل ـ ـ ــب
املن ــازل س ــبع قط ــع
من املع ــدن الصغير
 تشترى من العطار يف ح ـ ـ ــال مـ ــرض أح ــدأف ــراد األس ــرة تؤخ ــذ احلدائ ــد وتوضع عل ــى النار حتى
حتم ــى ،ث ــم توضع على األرض ويقرب ــون املريض منها،
ث ــم يس ــكبون امل ــاء عل ــى املع ــدن امللته ــب ،وم ــن ث ــم يعاد
املري ــض إل ــى فراش ــه .يق ــال :إن ص ــوت املع ــدن امللته ــب
عن ــد انس ــكاب امل ــاء علي ــه يذه ــب م ــن فزع ــة املري ــض.

وإذا كان ال يعلم من املتس ــبب بإصابة املريض يؤخذ
الت ــراب من عند س ــبعة أب ــواب منازل مختلف ــة ،وتخلط
مع بعض وتسخن على النار ،ويعمل بها نفس الكيفية
والطريقة السابقة.

كسر البيضة:
وه ــي م ــن ضم ــن العالج ــات األولي ــة الت ــي تؤخ ــذ
بع ــن االعتب ــار داخ ــل البيت ،وقبل التوج ــه إلى مطبب
ألن ــه سيس ــألهم ع ــن قيامه ــم بكس ــر بيض ــة أم ال؟

سبعة الدويات:
عب ــارة عن مجموعة م ــن الزيوت مثل :زيت اخلروع،
املر،
وب ــاب الس ــام ،وده ــن البي ــذان ،وعرج احللو ،وع ــرج ّ
و ّدم اخللي ــو .تخل ــط ه ــذه الزي ــوت بعضه ــا م ــع بع ــض
وت ـ ــولد زي ـ ــت يعـ ــرف يف األحسـ ــاء بـ(س ــبعة الدوي ــات)
ويس ــتخدم ه ــذا الزي ــت يف ع ــاج أم ــراض كثي ــرة عب ــر
ده ــن املري ــض وم ــرغ جس ــمه بالزي ــوت ،وعادة م ــا يدهن
الشخص الذي لديه ورم يف جسمه ،والشخص املرهق.

وعادة ما تكسر البيضة عن الشخص عندما يصيبه
أي تغي ــر يف بنيت ــه اجلس ــدية أو حالته النفس ــية س ــواء
كان تعبـ ـ ًا يف اجلس ــم أو مج ــرد إره ــاق يعي ــق الش ــخص
ع ــن ممارس ــة نش ــاطه اليوم ــي ،ويوعز تل ــك احلالة إلى
س ــقوط مفاج ــئ عل ــى األرض ويحتم ــل وج ــود ج ــن يف
ذل ــك امل ــكان ،أو أصابت ــه فزع ــة بس ــبب ق ــط الحتم ــال
تلب ــس اجل ــن بهيئ ــة القطط ،وهك ــذا .فتكس ــر البيضة
كغ ــذاء أو فدي ــة تق ــدم للج ــن ،وبكس ــر البيض ــة يفه ــم
اجل ــن ب ــأن علي ــه الت ــرك والبع ــد ع ــن إي ــذاء الش ــخص
املكس ــورة البيض ــة ألجل ــه(.)30

دوى( )28النزر:
النزر عبارة عن حالة نفسية تصيب اإلنسان ،ويقال
أن ــه (من ــزور) أو متضرر ،ولعلهم يقصدون أن الش ــخص
املريض أصابه الداء بس ــبب مس اجلن.
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يسمى يف األحساء (اللحاف) أو (التلتال) .واللقاح
عب ــارة عن مس ــحوق ناعم جد ًا ش ــديد البي ــاض ،إذا
أخ ــذ ملعق ــة م ــن الصب ــاح عل ــى الري ــق م ــع العس ــل
ق ــوى اجلس ــم بش ــكل ع ــام والعمل اجلنس ــي بش ــكل
خ ــاص كم ــا أنه مفيد إلخصاب امل ــرأة ملن تعاني من
الضع ــف يف التبويض.

 .2 .7العالج باألعشاب:

كم ــا ذكرن ــا يف املقدم ــة إن ضع ــف ذات اليد وصعوبة
الوص ــول إل ــى املستش ــفيات والع ــاج عل ــى ي ــد األطباء
احملترف ــن املوجودي ــن يف البحري ــن والع ــراق والهن ــد
والت ــي يذهب إليهم يف الغال ــب أصحاب االقتدار املادي
أو من حالتهم مس ــتعصية ويعجز الطب احمللي لعمل
ش ــيء حياله ــم ،أم ــا م ــن دعته ــم احلاج ــة اضطراريـ ـ ًا
الت ــداوي بالنبات ــات واألعش ــاب واألزهار.

احلناء :تتــزيـ ـ ــن بـ ـ ــه امل ـ ـ ــرأة بع ــدم ـ ـ ــا تخـ ـضـ ـ ــب ي ـدــيها
وش ــعرها ب ــه ،وصبغ الش ــعر باحلن ــاء يذهب احلمى
ومفــيد لبشرة ال ــرأس ،ك ــما يس ــتفاد مــن احل ــناء يف
عالج تش ــققات القدمني ،وجتديد خاليا القدمني،
ويس ــتعمل احلن ــاء أيضـ ـ ًا لعالج احل ــروق بعد وضع
مس ــحوق احلن ــاء عل ــى اجل ــزء احمل ــروق ،ويجعل ــون
طبق ـ ـ ــة املسح ــوق ال تنفـ ـص ــل ع ــن اجل ــزء احمل ــروق
ليق ـ ـلـل االلـت ـه ــاب.

وع ــرف م ــن ي ــداوي ومي ــارس العالج به ــذه الطريقة
ب ـ ـ (احل ــواج) ،واحملل الذي تباع في ــه النباتات احلواجة،
رمب ــا قيل ــت من حاج ــة الناس للمع ــروض يف احملل.
وميك ــن تقس ــيم النبات ــات الطبية التي اس ــتخدمت
يف األحس ــاء إلى:
 .1 .2 .7نباتات طبية محلية أحسائية.

الســـدر :وهي ش ــجرة ثمر النبق (الكنار) ،وهو معروف
يف الش ــرق العرب ــي من ــذ أق ــدم العص ــور .يؤخ ــذ ورقه
ويجف ــف ث ــم ي ــدق وينع ــم ويس ــتخدمونه لغس ــيل
ال ــرأس ،عب ــر خلط ــه بقلي ــل م ــن امل ــاء ث ــم تدل ــك
ب ــه ف ــروة ال ــرأس وس ــائر اجلس ــم وه ــو يف الع ــرف
الع ــام بدي ــل ع ــن (الش ــامبو) املس ــتخدم يف العص ــر
احلدي ــث ،وه ــو يكس ــب الش ــعر نعوم ــة ويقضي على
اجلراثيم ويكس ــبه رائحة زكية .وقد حث أهل البيت
أصحابهم ومحبيهم على غس ــل الرأس بالس ــدر كما
تنق ــل ع ــدة روايات عنهم منها ما قال اإلمام الصادق

اشـ ـت ـه ـ ــرت األحس ـ ـ ــاء ب ـخ ـصـوبة أرضهـ ــا الــزراعــية،
وج ــودة تربته ــا ،حت ــى ب ــرزت يف منطق ــة اخللي ــج كأحد
أب ــرز املناط ــق الزراعي ــة الت ــي تنب ــت يف أرضه ــا وواحتها
العدي ــد م ــن اخلضروات والفواكه مثل الس ــدر (النبق)،
والنخي ــل الت ــي تع ــد األج ــود يف املنطقة جميعـ ـ ًا ،فكان
لبعض مزروعاتها اس ــتخدامات طبية يف عالج العديد
م ــن األم ــراض املتفش ــية يف املنطق ــة ومنها:
اللقـــاح :وه ــو أول م ــا يظه ــر م ــن طل ــع النخ ــل الذكر
وال ــذي تلق ــح به النخلة ،ويخ ــرج الطلع يف مغلوف
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النعنـــاع :أوراق ــه تطه ــر املع ــدة م ــن الغ ــازات ،ومزي ــل
للمغ ــص ،وأيضـ ـ ًا مه ــدئ للكح ــة.

قدسه كل ملك
( :اغسلوا رؤوسكم بورق السدر ،فإنه ّ
مق ـ ّـرب ونب ــي مرس ــل ،ومن غس ــل رأس ــه بورق الس ــدر
ص ــرف اهلل عن ــه وسوس ــة الش ــيطان س ــبعني يومـ ـ ًا،
ومن صرف اهلل عنه وسوس ــة الش ــيطان سبعني يوم ًا
ل ــم يع ــص اهلل وم ــن لم يع ــص اهلل دخ ــل اجلن ــة)(.)31
ويف الط ــب الش ــعبي تس ــتخدم أوراق ــه لع ــاج اجلرب
والبثور ،ومنقوع أوراقه تستخدم لعالج آالم املفاصل
والته ــاب اللثة.

 .2 .2 .7نباتات طبية مستوردة:

وه ــي كثي ــرة ،وجتل ــب م ــن مص ــر وتركي ــا والهن ــد
والص ــن وأوروب ــا ،ولس ــنا هن ــا بص ــدد ذكرها كله ــا وإمنا
س ــنذكر من ــاذج منه ــا وع ــن اس ــتعماالتها فق ــط ،مث ــل:
زيـــت اخلروع :وهو يس ــتخدم يف حاالت كثي ــرة ،منها:
يشرب قبل النوم لتسهيل املعدة ،ويساعد على التئام
تقرح ــات اجلل ــد وش ــفاؤها بالده ــان ب ــه ،ويطل ــي به
الفالحون جروحهم والسجحات اجللدية ،والبعض
يده ــن به البواس ــير الب ــارزة لتلينها واملس ــاعدة على
إعادته ــا للداخ ــل ،تده ــن س ـ ّـرة الطف ــل الرضي ــع إذا
تأخ ــر التآمه ــا ،كم ــا تدل ــك ب ــه حلم ــات الث ــدي عند
امل ــرأة املرضعة للمس ــاعدة عل ــى إدرار احلليب.

الكحل :يحاف ــظ على صف ــاء العين ــن وق ــوة اإلبصار،
ويس ــتعمل م ــن قبل النس ــاء والرج ــال ،ويعاجلون به
داء الرمد ،وقد وردت روايات يف اس ــتحباب االكتحال،
منه ــا ما روي عن اإلم ــام الباقر  ،أنه قال( :االكتحال
ويحد البصر ويعني على
باإلثم ــد( )32ينبت األش ــفار
ّ
طول الس ــهر)( ،)33وعن الرضا قال :من أصابه ضعف
يف بص ــره فليكتحل س ــبعة م ــراود( )34عند منامه من
اإلثم ــد ،أربع ــة يف اليمن ــى وثالث ــة يف اليس ــرى ،فإنه
ينبت الش ــعر ويجلو البصر وينفع اهلل بالكحلة منه
بع ــد ثالث ــن س ــنة)( ،)35وع ــن الص ــادق( :الكحل عند
الن ــوم أم ــان من امل ــاء الذي ينزل يف الع ــن)(.)36

حلبـــة :وه ــو ب ــذر ُبن ــي الل ــون يغل ــى بامل ــاء ويش ــرب
لع ــاج برد الصدر ،وتش ــربه النفس ــاء م ــن أجل إدرار
احللي ــب ،وتوض ــع يف م ــاء حت ــى تعج ــن وم ــن ث ــم
توض ــع عل ــى الدمام ــل واخل ــراج ،وبع ــض الفتي ــات
يس ــتخدمنه م ــن أج ــل زي ــادة ال ــوزن.

التني :الثم ــرة املعروفة ،كانوا يجففونها ويغلونها مع
احللي ــب الع ــادي وبعدم ــا يب ــرد يوضع عل ــى اجلرح
مباشرة ثم تثبت بقطعة من القماش ،وأيض ًا تؤكل
الثمرة ويش ــرب ماؤها على الريق لعالج اإلمس ــاك.

الزعتـــر :ويوضع يف ماء مغلى ويعال ــج به آالم البطن
لطرد الديدان.
الصبر :م ـ ـ ــادة راتنجي ـ ـ ــة( )37تستخـ ـ ـ ــرج م ـ ـ ــن ب ـ ـعـ ـ ـ ـ ــض
األشج ـ ـ ــار مـ ـ ــثل مـ ـ ـ ــادة املـ ـ ـ ّـر ،وتستـ ــخدم لعـالج آالم
البطـ ـ ــن واإلمس ــاك.

الثوم :البعض يفض ــل تخزينه ملدة س ــنه أو أكثر قبل
اس ــتعماله ،ويس ــتخدم يف أم ــور كثي ــرة منها :يهرس
ويوض ــع عل ــى موض ــع اآلالم املوضعي ــة ،والبع ــض
يعص ــره يف األذن إذا كان صاحبه ــا يش ــتكي م ــن أل ــم
م ــع زي ــت زيت ــون ،وبف ــص الثوم تف ــرك ف ــروة الرأس
لعالج القش ــرة.

العشـــرج :نبات يس ــمى بهذا االس ــم يؤخذ ورقه جاف ًا،
ويغل ــى بامل ــاء ث ــم يش ــرب ،وه ــو مض ـ ٌّـاد لإلمس ــاك
ومنظ ــف للبط ــن.
لســـان الثـــور :ورق صغي ــر احلج ــم ،لون ــه أزرق ،يغلى
بامل ــاء ث ــم يش ــرب عالجـ ـ ًا للكحة.

القـــرع :ب ــذر الق ــرع بع ــد هرس ــه وخلط ــه م ــع الس ــكر
يقت ــل ال ــدودة (الوحي ــدة) وتخرج مع الب ــراز إذا أكل
عل ــى الريق.

الــمـــر :مع ـ ـ ـ ــروف إل ـ ــى اآلن يتـ ـ ــداول ويع ــتب ــر ط ـ ــاردا
ّ
للغ ــازات املعوية.

الليمون :يقـ ـ ـ ــدم الل ـي ـ ـمـ ــون ك ـعـص ـ ــير لعـ ـ ــاج نــزل ـ ــة
الب ــرد الش ــدي ـ ـ ــدة والض ـع ـ ـ ــف ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام التي تصيب
األطفـ ـ ـ ــال وال ـكــبار.

املســـمار (القرنفل) :من البه ــارات ،يس ــتعمل لعالج
آالم األس ــنان ،بع ــد دع ــك (حب ــة القرنف ــل) يوض ــع
100

العدد  35عادات وتقاليد

يف الس ــن املثق ــوب أو موض ــع األلم ،ويت ــرك ملدة ربع
ساعة(.)38

م ــن يتم كيه :واخلط ــوات التي يقوم بها الكاوي يف
عمل ــه على النحو التالي:

الكبريـــت األصفر :وه ــو عب ــارة ع ــن قطع ــة جامدة
تؤخ ــذ م ــن العط ــار ت ــدق وتطح ــن ث ــم تخل ــط م ــع
الده ــن احملل ــي لع ــاج ال ــرأس احمل ــروق مب ــاء مغل ــي.

 .1يح ــدد املوض ــع املراد كيه ،فمن أج ــل عالج البوصفار
مث ـ ًـا ل ــدى األطف ــال أو م ــا يس ــمى الهبتايت ــس
 Hepatitisيح ــدد أصب ــع اخلنص ــر ل ــدى الطف ــل.

جـــوز الطيب :يجلب من الهند ،وه ــذه الثمرة تتكون
م ــن ج ــزء خارج ــي س ــميك وج ــزء داخل ــي صل ــب
يحت ــوي عل ــى البذرة يف داخل ــه ،تؤخذ البذرة لعالج
آالم الرومات ــزم واملفاصل ،والتع ــود على هذه البذرة
ي ــؤدي إل ــى اإلدمان.

 .2ينظف املوضع املراد كيه.
 .3يخت ــار امليس ــم املناس ــب على النار حت ــى يحمر لونه
أو يكاد.
 .4يض ــع امليس ــم عل ــى اجلل ــد م ــع ضغطة خفيف ــة ملدة
ثاني ــة واح ــدة أو نحوها.

اليانســـون :تقل ــى الثم ــرة يف املاء مل ــدة ربع س ــاعة ثم
حتل ــى وتش ــرب لع ــاج س ــوء الهض ــم وآالم البط ــن
بس ــبب وج ــود الغ ــازات ،فه ــو ط ــارد للغ ــازات.

 .5ميس ــح بامل ــاء موض ــع الك ــي واملل ــح ث ــم يس ــتخدمون
الس ــمن أو الزب ــدة ،وذك ــر لنا إن الزب ــدة ال توضع إال
بع ــد ثالث ــة أيام عل ــى موضع الكي ،وأم ــا يف حال أن
موض ــع الكي انفت ــق فيوض ــع (الفكس).

الزجنبيل :يش ــرب س ــاخن ًا يف فصل الشتاء ،ألنه يبث
احل ــرارة باجلس ــم ،وأيضـ ـ ًا ط ــارد للبلغ ــم ،ومه ــدئ
للسعال.

وكان م ــن يص ــاب مبرض الس ــل ،وهو م ــن األمراض
املعدي ــة ،وتس ــبب بوف ــاة ع ــدد كبي ــر م ــن األهال ــي ،يت ــم
عالج ــه يف تل ــك الفت ــرة بالك ــي(.)39

 . 3 .7الكي:

العطبـــة :عب ــارة عن ع ــود صغي ــر يل ــف أع ــاه بخرقة
ُ
(قطع ــة قم ــاش) وتش ــعل في ــه الن ــار ،ومن ث ــم تطفأ
الن ــار وتتبق ــى آث ــار الن ــار عل ــى القم ــاش فتوض ــع
موض ــع األل ــم ،وع ــادة م ــا تس ــتخدم العطب ــة عندما
تص ــاب الق ــدم مبس ــمار.

الك ـ ّـي :عب ــارة ع ــن إش ــعال ن ــار ووض ــع قطع ــة م ــن
املع ــدن عليها حت ــى اإلحماء ومن ثم توضع على مكان
الكي،
األل ــم أو عل ــى مكان يحدد من قب ــل القائم بعمل ّ
باعتب ــار أن ه ــذا امل ــكان م ــن جس ــم اإلنس ــان يتحك ــم يف
مص ــدر إحساس ــه باأللم.
101

العدد  35عادات وتقاليد

احلجامـــة :معن ــى احلجام ــة يف اللغ ــة :مش ــتقة م ــن
(ح َج ـ َـم الصب ــي ث ــدي أم ــه).
ـص َ
الفع ــل َح َج ـ َـم ،أي َم ـ َّ
مص أو تسريب
وبذلك يكون املقصود من احلجامة ّ
مع ــن (بغرض مداواة عضو
كمي ــة من الدم من موضع َّ
أو مرض معني) .وهذا هو املعنى الشائع...
واحلجـــام :املص ــاص ،ق ــال األزه ــري :يق ــال للحج ــام
حج ــام المتصاص ــه ف ــم احملجم ــة ...واحملجم ــة م ــا
يحج ــم به ،قال األزهري :احملجم ــة ،قارورته ،وتطرح
اله ــاء فيق ــال محجم وجمع ــه محاج ــم(.)40
م ــن ميته ــن احلجام ــة يف األحس ــاء كان مي ــارس
حالق ــة الش ــعر وعملي ــة اخلت ــان ف ــكان يب ــدأ صباح ــه
بالتج ــوال يف جمي ــع ق ــرى وم ــدن املنطق ــة ول ــه ج ــدول
يعرف فيه اليوم الذي يصل فيه ،وأثناء س ــيره وجتواله
يبدأ بالنداء بأعلى صوته إذا شخص يبحث عن حالق
أو حج ــام وخت ــان فهو موج ــود ،وتبدأ الناس تتجه له يف
موق ــع مع ــن اعت ــاد احلجام باجلل ــوس والعم ــل فيه.
أدوات احلجامـــة :ويحم ــل احلج ــام ل ــوازم عمل ــه
املتضمن ــة مش ــارط وق ــرون الغن ــم بعدم ــا قطع ــت
بش ــكل اس ــطواني بحي ــث تكون مفرغة م ــن الداخل
وم ــن ث ــم مت اس ــتبدالها بكاس ــات معدني ــة.
التجبيـــر :ونعن ــي بالتجبي ــر ه ــو ع ــاج الكس ــور
واملفاص ــل املنزلق ــة عن مكانه ــا ،وميكانيكية العمل
أعدها
ه ــو :أن يق ــوم املجب ــر بوضع خلطة معين ــة ّ -
بنفس ــه  -مكان الكسر ،بعدما ركب الكسور املكسورة
عل ــى بعضه ــا ،وربطه ــا بإح ــكام دون حتري ــك لفترة
معين ــة ،وكذلك احلال بالنس ــبة للمفاصل املنزلقة
ع ــن موضعه ــا الطبيعي.
يحت ــاج املجب ــر إلى مواد ليتمكن م ــن القيام بعمله
عل ــى أكم ــل وج ــه ،فيحضره ــا بنفس ــه ويحتف ــظ به ــا
يف منزل ــه إل ــى وق ــت حض ــور املريض ،وع ــادة ه ــذه املواد
يجلبه ــا بنفس ــه وتك ــون م ــن البيئ ــة احمللي ــة فيأخ ــذ
م ــن النخي ــل األع ــواد الت ــي يحتاجه ــا ،والبي ــض م ــن
احلظائ ــر ،ويحت ــاج لبع ــض احملف ــزات اللتئام الكس ــور،
وأم ــا املواد
مث ــل (مومي ــان) وه ــذا يس ــتورد من اخل ــارجَّ ،

الت ــي يحت ــاج له ــا املجب ــر عل ــى النح ــو التالي:
الصم ــغ (م ــادة صمغي ــة تأت ــي على ش ــكل حبيبات يتم
طحنه ــا لتكون ناعم ــة جد ًا).
بي ــاض البي ــض (يت ــم مزج ــه م ــع الصمغ ليك ــون مادة
لزجة).
وعاء خللط املزيج.
ش ــاش أبيض (غالبا يكون من القماش ويقطع حس ــب
املقاس املطلوب).
أع ــواد خش ــبية يت ــم عمله ــا م ــن جري ــد النخي ــل ويتم
اس ــتخدامها حل ــاالت الكس ــور.
بودرة (نورة أو أي نوع آخر من البودرة).
واملج ــبر ال يعتب ــر ال ــتجب ـيــر مهن ــة ي ـع ـتـ ـم ــد عـ ـلـي ـهــا
كـ ـم ـصـ ـ ــدر رزق ،بل أغلبهم لديه مهنة يكتسب مـ ـنـ ـهـ ـ ــا
كمص ــدر رزق ،والتجبيــر عبـ ــارة ع ــن خـ ــدمة ومس ــاعـ ــدة
يقدمها ملن يحتاجها.
يف املقابل يتردد على املجبر مجموعة من األشخاص
متع ــددي الش ــكوى م ــن الرض ــوض وااللت ــواءات ،إل ــى
الكس ــور ،والكسور املفتوحة ،وتختلف أعمار املرضى من
مواليد وش ــباب وكبار يف الس ــن.
وم ــن املعت ــاد أن املرض ــى يأت ــون للمجب ــر إال أن يف
بع ــض احل ــاالت اخلاصة يذهب املجبر إل ــى املرضى يف
منازله ــم ،مثل:
 .1كبار الس ــن من املرضى ،الذين ال يس ــتطيعون املش ــي
بعد س ــقوطهم ويعانون من كس ــر يف مدور احلوض.
 .2من يعاني بكس ــور لعظمة الس ــاق أو الفخذ ألنه ال
يستطيع املشي.
 .3ال ــذي يعان ــي م ــن س ــمنة مفرطة ،ألن ــه بعد جتبيره
يصع ــب حتريك ــه فيكون التجبير مكان س ــكنه.
 .4 .7عالج لدغة العقرب وعضة الثعبان:

عندم ــا يل ــدغ عق ــرب ش ــخص ًا م ــا أو يعض ــه ثعب ــان،
فإن أقرب ش ــخص يبدأ مبس ــاعدته بربط قماش أعلى
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وتؤك ــد أنه ــا تتك ــرر عل ــى س ــاحل اخللي ــج ،ومنه ــا ه ــذه
الص ــورة املؤمل ــة الت ــي تص ــل إل ــى ح ــد مأس ــاوي ،قائل ــة:
(عندم ــا تأقلم ــت عين ــي داخ ــل الك ــوخ املظل ــم ،تبين ــت
وج ــود فت ــاة مس ــتلقية عل ــى األرض ووجهه ــا ش ــاحب
وتقط ــر عرقـ ـ ًا) ث ــم أخ ــذت تص ــف حال ــة األم والطف ــل،
قائل ــة( :كان اجلن ــن خارجـ ـ ًا بش ــكل جزئ ــي م ــن جس ــم
امل ــرأة ،كم ــا أن ــه م ــات من ــذ عدة س ــاعات .وكان ال ــرأس ال
ي ــزال يف قن ــاة ال ــوالدة عن ــق اجلن ــن كان ملتوي ًا بش ــكل
فظي ــع م ــن احمل ــاوالت العدي ــدة لس ــحبه .لق ــد قض ــت
الفت ــاة املس ــكينة طيل ــة الليل وه ــي على ذل ــك الوضع،
واحلج ــاب مرب ــوط يف يديها والق ــرآن بجانبها ورائحة
األعش ــاب الطبية تفوح من الق ــدر املوجود بجانبها كل
ه ــذه الظواه ــر كان ــت إش ــارة ت ــدل عل ــى م ــدى الع ــذاب
ال ــذي م ــرت به الفتاة طيلة الليل ــة املاضية ،واحملاوالت
غي ــر احملس ــوبة الت ــي قام به ــا األه ــل ملعاونته ــا)(.)42

موض ــع الل ــدغ أو العض ملنع س ــريان الس ــم يف اجلس ــم،
وم ــن ث ــم يأت ــي إلى موض ــع اإلصابة ويقوم بتش ــريطها
مب ــوس (مش ــرط) الس ــتخراج ال ــدم ،ث ــم يق ــوم بش ــفط
ال ــدم املتواج ــد عل ــى املنطق ــة وإخ ــراج الدم بفم ــه ومن
ث ــم بصق ــه أو إلقائه من فيه ،اعتق ــاد ًا منهم أنهم بهذه
الطريق ــة يتم اس ــتخراج الس ــم من املنطقة املس ــمومة،
ويوص ــي البع ــض ب ــأن ال يك ــون الش ــخص ال ــذي يق ــوم
بعملي ــة ش ــفط ال ــدم لديه ج ــروح داخل الف ــم ،ومن ثم
يت ــم تغطي ــة املنطق ــة املصابة بقم ــاش وربطها.
وترتف ــع ح ــرارة املل ــدوغ أو املعض ــوض أيامـ ـ ًا قليل ــة
ويعط ــى بع ــض األش ــربة الس ــاخنة التي جتل ــب أوراقها
من احل ــواج.
 .8الوالدة:

كان يطلق اس ــم (الداية) على الوالدة سابق ًا ،وكانت
تعرف وتشتهر به ،وتبدأ الداية ممارسة التوليد بعدما
تعرف ــت عل ــى املهن ــة وكس ــبت مهارته ــا من أمه ــا أو أحد
أخواته ــا الالت ــي جتالس ــهن وتس ــمع منه ــن أساس ــيات
العم ــل وأس ــراره وحض ــرت معه ــن حاالت توليد س ــابقة
حت ــى أتقن ــت عملية التوليد بنفس ــها ،حت ــى أتى اليوم
والظ ــرف ال ــذي جعله ــا تب ــدأ بحال ــة تولي ــد ألول م ــرة،
وكانت (الداية) يف القدمي تقوم بعملية التوليد فقط.
فال تكش ــف على النس ــاء احلوام ــل وال تدهن بطونهن،
وم ــا حتتاج ــه امل ــرأة احلامل أثناء فت ــرة احلمل.

 . 9اخلتان:

اخلت ــان يف اللغ ــة( :خنت الغ ــام واجلارية يختنهما،
ويختنهما ختن ًا ،واالسم اخلتان واخلتانة ،وهو مختون،
وقي ــل :اخل ــن للرج ــال ،واخلف ــض للنس ــاء .واخلت ــن:
املخت ــون ،الذك ــر واألنث ــى يف ذل ــك س ــواء .واخل ّتان ــة:
صناع ــة اخلاتن .واخلنت :فعل اخلات ــن الغالم ،واخلتان
ذل ــك األم ــر كل ــه وعالجه.
واخلت ــان :موضع اخلنت من الذكر ،وموضع القطع
من نواة اجلارية)(.)43

أدوات الوالدة:

م ــن ع ــادة أهال ــي األحس ــاء إذا رزق أحده ــم مبول ــود
ذك ــر ومض ــى عل ــى والدت ــه س ــبعة أي ــام ،وم ــن ي ــرى يف
طفل ــه ضعف أو م ــرض أو هزل يؤجل إلى أربعني يوم ًا،
تأخ ــذ الطف ــل ام ــرأة كبي ــرة  -وع ــادة م ــا تك ــون جدت ــه
ألبي ــه  -م ــن الصب ــاح الباك ــر وتتوج ــه ب ــه إل ــى اخل ّت ــان
وال ــذي ع ــادة م ــا يك ــون حالق ــا من أج ــل خت ــان الطفل،
وم ــا أن يقط ــع اخل ّت ــان اجلل ــدة الزائ ــدة تس ــتلمه امل ــرأة
وتض ــع عل ــى املوض ــع دهنـ ـ ًا أو زي ــت الزيت ــون ،وم ــن ث ــم
تس ــقيه م ــاء ًا مخلوطـ ـ ًا بالزعف ــران ،اعتق ــاد ًا منه ــم أنه
يخف ــف الرهب ــة الت ــي أصابت ــه ،ثم تع ــود به إل ــى املنزل،
ويتعه ــدون موض ــع اخلت ــان بالزي ــت مل ــدة ثالث ــة أي ــام

م ــن أج ــل أن تق ــوم (الداي ــة) بعمله ــا كم ــا ينبغ ــي
يف ذل ــك الوق ــت ،ينبغي على أس ــرة امل ــرأة احلامل والتي
مت ــر ابنته ــم يف مرحل ــة مخ ــاض أن يقوم ــوا بتهيئ ــة
م ــا حتتاج ــه من م ــواد لتس ــهيل عمله ــا ،مث ــل :املغص،
والطش ــت ،وامل ــاء الداف ــئ(.)41
وم ــع م ــا ذك ــرت ....ال ــوالدة وع ــن ال ــوالدة وطريق ــة
الوض ــع إال أن هن ــاك ص ــور ًا صعب ــة ومحزن ــة مت ــر أثناء
ال ــوالدة س ــواء كانت على اجلن ــن أو أمه ،منها ما ذكرته
املمرض ــة ش ــريفة األمريكاني ــة يف مذكراته ــا حينم ــا
ذك ــرت ص ــور ًا عدي ــدة ل ــوالدات يف البحري ــن واألحس ــاء
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األهال ــي أن العي ــون الت ــي تتضم ــن عل ــى م ــادة الكبريت
دواء جلمي ــع األمراض وخاصة عالج مرض الروماتيزم
والش ــلل ،وق ــد ش ــيدت الدول ــة العثماني ــة قب ــة مفتوحة
ف ــوق الع ــن وحمام ــات حوله ــا يس ــتحم فيه ــا الن ــاس،
فأصبح املكان ملجأ وملتقى لألهالي سواء كان للنزهة
أو للعالج وقد تبوأت هذه العني شهرة واسعة يف منطقة
اخللي ــج خلاصية مياهها العالجية والش ــفائية فيأتون
إليه ــا من أبعد األماكن لالس ــتحمام مبياهها املعدنية.

بعدم ــا لفه ــا اخل ّت ــان بقطعة قم ــاش ،ومن ثم يس ــقط
القم ــاش لوح ــده ،وينته ــي األم ــر.
 .10العالج باملياه الكبريتية:

وه ــب اهلل س ــبحانه وتعال ــى األحس ــاء خي ــرات كثيرة
عم ــت فائدته ــا اجلمي ــع منه ــا عي ــون ف ــوارة طبيعي ــة،
تس ــقي ال ــزرع وت ــروي العطش ــان ،وبعض عيونها تش ــفي
املرض ــى ب ــإذن اهلل ،وق ــد اش ــتهرت يف األحس ــاء ع ــن
النجم املعروفة؛ باحتوائها على مادة الكبريت ،ويعتقد

الهوامش:

الس ــبيعي ،د .عب ــداهلل ناص ــر ،مص ــدر س ــابق.137 :
 .7مذكرات شريفة األمريكية.198 :
 .8وال يس ــعني إال أن أق ــدم ش ــكري اجلزي ــل إل ــى الدكت ــور
ياس ــن الرصاصي ،استش ــاري العظام مبستشفى امللك
فه ــد الع ــام بالهفوف ،والباحث األس ــتاذ العزي ــز نزار بن
حس ــن آل عبداجلبار على مس ــاهماته وس ــعيه لنجاحي
أثناء كتابة هذه الورقة ،والش ــيخ محمد بن علي احلرز،
وم ــا توفيق ــي إال باهلل العل ــي العظيم.
 .9آل عبدالق ــادر ،إبراهي ــم ب ــن عبداحملس ــن ،املخت ــار م ــن
األمثال الشعبية يف األحساء ،الطبعة األولى 1422هـ -
2002م ،ال ــدار الوطني ــة اجلدي ــدة ،اخلب ــر 20 :رق ــم (.)56
 .10آل عبدالقادر 47 ،رقم (.)161
 .11آل عبدالقادر ،مصدر سابق 21 :رقم (.)57
 .12آل عبدالقادر 71 ،رقم (.)247
 .13آل عبدالقادر 114 ،رقم (.)408
 .14نش ــر يف الع ــدد األول س ــنة 1416ه ـ ـ  -يوني ــو 1995م م ــن
مجل ــة الواح ــة ملف بعنوان( :مقتطف ــات عن األمراض
الوبائي ــة ح ــول الس ــجل الصح ــي للمنطقة الش ــرقية)،
ص 82إل ــى  ،85وتضمن س ــجل األم ــراض الوبائية التي
م ــرت باملنطق ــة الش ــرقية أواخ ــر الق ــرن التاس ــع عش ــر
وبدايات القرن العش ــرين ،اقتطفت من مصادر وثائقية
س ــجلت م ــن قب ــل املعتمدي ــة السياس ــية البريطاني ــة يف
البحرين.
 .15لق ــاء م ــع يوس ــف اخلل ــف م ــن س ــكان مدين ــة العم ــران
بتاري ــخ 1432 /5/20هـ ــ.

 . 1تنبي ــه :ال نعن ــي بالط ــب الش ــعبي يف بحثن ــا هذا ،الطب
ال ــذي ع ــرف بالط ــب العرب ــي أو الطب اإلس ــامي ،وإمنا
الط ــب ال ــذي نش ــير ل ــه يف ه ــذه الورق ــة هو س ــبل العالج
الت ــي مت تداوله ــا يف الفت ــرة املظلمة مبنطقة األحس ــاء
إل ــى عه ــد قري ــب ،وال نعن ــي ب ــه أيضـ ـ ًا الط ــب البدي ــل
املنتش ــر يف اآلون ــة األخي ــرة.
(الدراهم مراهم).
 .2وقد ضرب املثلَّ :
 .3رحلة مرتضى بن علوان إلى األماكن املقدسة واألحساء
والكويت والعراق ،دراس ــة وحتقيق :أ .د .س ــعيد بن عمر
آل عم ــر ،الطبع ــة الثاني ــة 1425ه ـ ـ 2004 /م ،مكتب ــة
املتنب ــي – الدمام.97 :
 .4املنظوم ــة الهجري ــة للح ــاج م ــا عطي ــة اجلمري ،ش ــرح
وتعلي ــق :عبداخلال ــق اجلنب ــي.200 :
 .5راج ــع :مذك ــرات م ــاري برون ــز أليس ــون ،ترجم ــة :إمي ــان
عبدالرحم ــن الك ــرود( ،الكوي ــت ،الطبع ــة األول ــى
2009م ،مرك ــز البح ــوث والدراس ــات الكويتية) :ص.305
والس ــبيعي ،د .عب ــداهلل ناص ــر ،نش ــاط اإلرس ــالية
األمريكية العربية للتبش ــير يف ش ــرق اجلزيرة العربية،
مجل ــة ال ــدارة ،الع ــدد األول – الس ــنة الثامن ــة – ش ــوال
1402ه ـ ـ يولي ــو 1982م.150 – 129:
 .6يذك ــر الدكت ــور عب ــداهلل الس ــبيعي :إنَّ أ َّول األطب ــاء
الذي ــن زاروا األحس ــاء ع ــام 1917م بدع ــوة ش ــخصية م ــن
املل ــك عبدالعزي ــز ،وه ــو الدكتور ب ــول هاريس ــون .راجع:
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وال س ــيما األش ــجار الصنوبري ــة .الت ــي تك ــون قيمته ــا
كبي ــرة يف الس ــوق ملكوناته ــا الكيميائية واس ــتخداماتها،
مث ــل الورنيش والصم ــغ ،وبوصفها مصدرا هاما للمواد
اخل ــام وللتركيب العض ــوي ،والبخور والعط ــور .الراتنج
األحف ــوري ه ــو مصدر العنبر .ويدخ ــل الراتنج أيض ًا يف
م ــواد ط ــاء األظافر.
 ويستخدم هذا املصطلح أيضا للمواد املركبة من خصائصمماثل ــة .والراتنج ــات لها تاري ــخ طويل ج ــدا ،وقد ذكرها
كل من ثيوفراستوس وبليني األكبر الرومانيي واليوناني
القدم ــاء ،خاص ــة األش ــكال املعروف ــة باس ــم اللب ــان وامل ــر.
حي ــث كان ــت حتظ ــى بتقدير كبي ــر من املواد املس ــتخدمة
ألغ ــراض كثي ــرة ،وخاص ــة العط ــور والبخ ــور يف الش ــعائر
الديني ــة .راج ــع :ويكبيدي ــا ،املوس ــوعة احل ــرةhttp:// :
ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%
86%D8%AC%D9
 .38وقد مت حديث ًا صنع زيت القرنفل لعالج ألم األسنان،
وهو متوفر يف الصيدليات.
 .39الطاهر ،مرجع سابق.212 :
 .40اب ــن منظ ــور ،محم ــد ب ــن مكرم بن علي ،لس ــان العرب،
طبع ــة مح ــرم 1405هـ ــ ،الناش ــر أدب احل ــوزة،117 / 12 :
م ــادة (حجم)
 .41لقاء مع احلاجة آمنة بنت محمد بن إبراهيم الفرحان،
من سكان قرية الطرف بتاريخ 1432/11/25هـ.
 .42مذك ــرات ش ــريفة األمريكي ــة (البحرين الطبعة األولى
1989م) ،مطبوع ــات بانوراما اخلليج.69 :
 .43اب ــن منظ ــور ،أب ــو الفض ــل جم ــال الدي ــن محم ــد ب ــن
مك ــرم ،لس ــان الع ــرب ،طبع ــة س ــنة 1405هـ ،الناش ــر :أدب
احل ــوزة ،ق ــم – إي ــران ،137/13 :م ــادة (خ ــن).

 .16لقاء مع الباحث األستاذ أحمد بن عبداحملسن البدر،
من سكان قرية القارة بتاريخ 1435 /2 /25هـ.
 .17مجلة الواحة ،مصدر سابق ،83 :الطاهر ،أ .د .عبداهلل
أحم ــد س ــعد ،مدين ــة املب ــرز ،الطبع ــة األول ــى 1429ه ـ ـ -
2008م ،املطبع ــة :ب ن.211 :
 .18مجل ــة الواح ــة ،مص ــدر س ــابق ،83 :الطاه ــر ،مص ــدر
س ــابق.211 :
 .19مجلة الواحة ،مصدر سابق.83 :
 .20الطاهر ،مصدر سابق.211 :
 .21الطاهر ،مصدر سابق.211 :
 .22الطاهر ،مصدر سابق.211 :
 .23الطاهر ،مصدر سابق.212 :
 .24الطاهر ،مرجع سابق.213 :
 .25الطبرس ــي ،الش ــيخ رض ــي الدي ــن أب ــي نص ــر احلس ــن،
م ــكارم األخ ــاق ،الطبع ــة السادس ــة 1392ه ـ ـ 1972 -م،
الناش ــر :انتش ــارات الش ــريف الرض ــي.363 :
 .26املجلس ــي ،الش ــيخ محم ــد باق ــر ،بحار األنوار مؤسس ــة
الوف ــاء – بي ــروت ،الطبع ــة الثانية – 1403هـ ــ.294 /90 :
 .27وق ــد ذك ــر الش ــيخ احلس ــن الطبرس ــي يف كتاب ــه (مكارم
األخ ــاق) مجموع ــة م ــن الرق ــي والتمائ ــم لس ــائر
األم ــراض فراج ــع.415 – 400 :
 .28هكذا تنطق.
 .29هكذا تنطق يف األحساء.
 .30لق ــاء م ــع ص ــادق املطل ــق م ــن س ــكان مدين ــة العم ــران
بتاري ــخ 1433/7/26هـ ــ.
 .31الطبرسي ،مكارم األخالق ،مصدر سابق.61 :
 .32اإلثمد :هو حجر الكحل األسود ،يؤتى به من أصفهان،
وهو أفضله ومن املغرب أيض ًا ،وأجوده الس ــريع التفتيت
ال ــذي لفتات ــه بصي ــص ،وداخل ــه أمل ــس ليس فيه ش ــيء
من األوساخ.
 .33الطبرسي ،مكارم األخالق ،مصدر سابق.45 :
 .34املراود :جمع املرود ،امليل الذي يكتحل به.
 .35الطبرسي ،مكارم األخالق ،مصدر سابق.46 :
 .36املصدر السابق.46 :
 .37الراتن ــج :ه ــو إف ــراز امل ــواد الهيدروكربوني ــة م ــن النبات،

املصادر واملراجع:
 املنظوم ــة الهجري ــة للح ــاج م ــا عطي ــة اجلم ــري ،ش ــرحوتعلي ــق :عبداخلال ــق اجلنب ــي.200 :

الصور:

من الكاتب.
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نخلة التمر

يف املعتقدات الشعبية

()1

أ .د .عبدالباسط عودة ابراهيم
كاتب من سلطنة عمان

االسم البابلي لنخلة التمرهو جشمارو ( ،)Jishimmaruوهو مأخوذ من الكلمة السومرية جشمار (.)Jishimmar
ويطلق على التمر باللغة السومرية زولوما ( ،)Zulummaأما في اللغة اآلرامية فتسمى النخلة دقلة ( ،)Diqlaوبالعبرية تامار
( ،)Tamarوباحلبشية مترة ( .)Tamartويقال متر تلمون عن متر البحرين ،ومترمجان عن متر عمان ،وفي الهيروغليفية يسمى
نخيل التمر بنر ( )BNRأو بنرت ( )BNRTويعني احلالوة ،ويسمى التمر في اللغة الهندية (خرما) وهو مقتبس من الفارسية.
واالسم اليوناني فينكس ( )Phoenixمأخوذ من فينيقيا ( ،)Phoeniciaحيث كان الفينيقيون ميلكون النخل وهم الذين نشروا
زراعته في حوض البحر األبيض املتوسط ،و داكتليس ( )Dactylisوديت ( )Dateمشتقة من كلمة دقل ( )Dachelالعبرية
األصل وتعني األصابع.
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نش ــر عال ــم الس ــومريات األمريك ــي «صاموي ــل ن ــوح
كرمي ــر» يف املجل ــدات الش ــرقية  1949ترجم ــة لن ــص
س ــومري يتح ــدث ع ــن نش ــأة أول نخل ــة يف الك ــون ،وق ــد
ترج ــم ه ــذا النص الش ــاعر العراقي ش ــوقي عب ــد األمير
يف كتي ــب بعن ــوان «مي ــاد النخل ــة  ،»2004وأن تس ــمية
الع ــراق ب ــأرض الس ــواد ،تعود يف حقيقته ــا إلى النخيل،
ذل ــك أن ع ــرب اجلزي ــرة ح ــن دخلوا الع ــراق ،بعد الفتح
اإلس ــامي ،رأوا خض ــرة النخي ــل ع ــن بع ــد فتس ــاءلوا
م ــا ذل ــك الس ــواد؟ وتأت ــي األس ــاطير الس ــومرية لتؤك ــد
مرجعية السواد متعدد الدالالت يف تشكيل نخيل أرض
الرافدي ــن ومالحمه األول ــى .ابتداء من هذه األس ــطورة
حيث يأمر اإلله أنكي الغراب بأن يس ــرق الكحل األس ــود
م ــن خزان ــة س ــحرة أري ــدو ،ويحل ــق ب ــه ق ــرب األه ــوار
ليرش ــه ب ــذور ًا س ــوداء لش ــجرة خض ــراء ،ه ــي مزي ــج م ــن
الس ــحر واخلراف ــة والقداس ــة .يتدخل «الغراب األس ــود»
والكحل الذي سرقه ،إذ ًا ،يف تعزيز فكرة السواد يف أرض
الرافدين« .أنكي» كبير آلهة الس ــومريني فوق «زقورة أور»
ينظر إلى أرض العراق فيرى املياه تتدفق والطني يخفق
باحلي ــاة واملصائ ــر الدراماتيكي ــة الت ــي حتب ــل به ــا ه ــذه
األرض فيلح ــظ ش ــيئ ًا ناقصـ ـ ًا يف ه ــذه اجلن ــة األرضية.
شـ ـ ــيء مـ ـ ــا ينق ـ ـ ـ ــص أرض الس ــواد الت ـ ـ ــي يت ــدف ــق في ـه ــا
الراف ــدان كش ــريانني مفتوح ــن م ــن اخلي ــر واللعن ــات.
ال نع ــرف م ــاذا كان ينق ــص ه ــذه األرض يف نظ ــر كبي ــر
اآلله ــة ،فعناص ــر احلي ــاة الت ــي تتك ــرر يف األس ــاطير
الس ــومرية تعل ــي م ــن ش ــأن النعج ــة  -األم ( -بس ــبب
حليبه ــا عل ــى األرجح) والش ــعير والكتان ،أه ــو النخلة؟
ش ــجرة باس ــقة ذات ثمار حلوة؟ ش ــجرة ش ــاملة املنافع؟
لع ــل ه ــذا م ــا دار يف خلده .فها هو يأم ــر الغراب أن ميثل
ب ــن يدي ــه .الغراب الذي كش ــف لقابيل كيف يواري جثة
أخي ــه القتيل «هابيل» حتت الثرى ،لينش ــأ أول قبر على
األرض ،هو نفسه الذي توكل إليه مهمة غرس أول نخلة
أيض ًا .يأمر «أنكي» الغراب أن يسرق كحل سحرة «أريدو»
املخب ــأ يف الوع ــاء الالزورد املوج ــود يف غرفة األمير الذي
ال ب ــد أن ــه يض ــم أفضل مقتنيات ــه ومنها ق ــارورة الكحل.
يق ـ ـ ــول ل ـ ـ ــه :خ ـ ـ ــذ الق ـ ـ ــارورة واسح ـ ــق الكح ـ ـ ــل سحق ـ ـ ـ ًا،
ثـ ـ ــم اب ـ ـ ـ ــذره ب ـ ـ ــن احلواش ـ ـ ــي املتاخم ـ ـ ــة لأله ــوار ح ـ ــيث

وذكر أبو حنيفة الدينوري يف مؤلفه «كتاب النبات» أن
كل ما ال يعرف اسمه من التمر فهو دقل ،وواحدته دقلة،
وهي األدقال ،وهكذا يسمى النخيل البذري يف العراق.
نخلة التمر من األشجار التي قدسها العرب عموما
وشعوب منطقة اخلليج العربي خصوصا حيث نقشت
عل ــى األخت ــام يف احلض ــارات القدمي ــة ،وذكر اس ــمها يف
األساطير الس ــومرية وتشيربعض الدراسات أن النخلة
ق ــد تك ــون جلب ــت إلى أرض س ــومر من منطق ــة اخلليج
العرب ــي لإلكث ــار وق ــد نظ ــر الس ــومريون إليه ــا باحترام
نظ ــرا جل ــدب أرضهم واعتبروها صه ــر النحاس ،وكانت
النخل ــة ه ــي الفائقة يف تقديرهم و مكرمة يف الش ــعائر
واألس ــاطير فف ــي ترنيم ــة لآللهة «ننس ــينا» تعل ــن فيها
عراق ــة مدينتها أيس ــن الت ــي هي أقدم حت ــى من دملون
فتق ــول «بيت ــي وج ــد قب ــل دمل ــون وكان ط ــرازه من ش ــجر
النخي ــل» ،وج ــدت النخل ــة من ــذ عه ــد ال ــوركاء (االل ــف
الرابع قبل امليالد) على ش ــكل نقوش على إناء مصنوع
م ــن الرخام يضم مش ــهدا لكاهن يقدم س ــلة من التمر
ال ــى اآلله ــة (انانا) عش ــتار والتي يرمز لها س ــكان وادي
الرافدين بالنخلة املقدس ــة يف كافة نقوش ــهم وآثارهم
(احلفيظ.)2011،
ل ــم تك ــن النخل ــة مقدس ــة فق ــط كرم ــز ب ــل كان ــت
النخل ــة نفس ــها تقدس وتدل ــل كونها الش ــجرة الوحيدة
التي تخدم بعناية فحتى التكاثر ،والتلقيح يف النخيل
يفض ــل أن يق ــوم ب ــه اإلنس ــان حت ــى يك ــون احملص ــول
مضمون ـ ـ ــا وواف ــرا ورمبـ ـ ــا كـ ــان منظ ــر خـ ــدم ــة النخ ـ ــيل
ورعايته ــا يف دمل ــون مألوف ــا وهك ــذا خ ــرج لن ــا ه ــذا املث ــل
السومري «كانوا يدللون ملوكهم كما تدلل نخيل دملون»
واملثل يصور لنا كيف كان أهل دملون يقدس ــون النخيل
ويهتمون بها ويرعونها رعاية متميزة حتى أن كل نخلة
كان ــت له ــا معامل ــة خاص ــة حتى ض ــرب بها املث ــل أعاله
م ــن كث ــرة ا االهتمام وهناك قصائد س ــومرية يظهر لنا
هذا املثل جليا فيها فهذا هو امللك «شلجي» الذي حكم
س ــومر ب ــن ( 2094ق .م 2047 -.ق .م ).يس ــطر قصي ــدة
مي ــدح فيها نفس ــه فيأتي يف س ــياق الوص ــف «أنت مدلل
م ــن قبل ناينيج ــاال كنخل ــة يف أرض دملون املقدس ــة».
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املعم ــر ،فيص ــدع الغ ــراب ألم ــر س ــيده،
ينب ــت الش ــجر ّ
يس ــحق الكح ــل وينث ــره ب ــن احلواش ــي املتاخم ــة
لألهـ ـ ــوار لتطلـ ـ ــع شجـ ـ ــرة لـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ــر أحـ ـ ــد مثله ـ ـ ــا ق ــط.
هك ــذا تول ــد النخلة عل ــى يد الغراب .م ــن الكحل وليس
م ــن أي ش ــيء آخ ــر .ال تقول لنا األس ــطورة مل ــاذا الكحل،
حتدي ــد ًا ،ه ــو الب ــذرة األولى للنخيل.هل ألن ــه ثمني؟ أم
ألن ــه زين ــة الع ــن؟ ولك ــن ،م ــن املؤك ــد ،أن لألم ــر عالق ــة
بالع ــن ،لذل ــك صار لس ــعفها ش ــكل احلاجب.

ال ــذي خل ــق من ــه آدم (ع) يف املنخ ــل ونخل ــوه ،فم ــا كان
لباب ــا صافي ــا أخ ــذ لطين ــة آدم وم ــا بق ــي يف املنخل من
تراب خلق اهلل منه النخلة وبه سميت ألنها خلقت من
ت ــراب ب ــدن آدم وه ــي العجوة وكان س ــيدنا آدم يأنس بها
يف اجلن ــة ومل ــا هب ــط إل ــى األرض اس ــتوحش مبفارقتها
وطل ــب م ــن اهلل س ــبحانه وتعال ــى أن ين ــزل ل ــه النخل ــة
فأنزلها وغرس ــها يف األرض ،وملا قربت وفاته أوصى إلى
ول ــده أن يض ــع مع ــه يف قب ــره جريدة منها فصارت سـ ـ ّنة
إل ــى زم ــان عيس ــى ( ع) ث ــم اندرس ــت لفترة م ــن الزمان
فأحياه ــا النب ــي صلى اهلل عليه وس ــلم .وقال إنها ترفع
ع ــذاب القب ــر م ــا دامت خضراء ،وق ــد روى اجلمهور عن
النبي صلى اهلل عليه وس ــلم أن ــه قال لألنصار «خضروا
صاحبك ــم فما أقل املخضرين يوم القيامة» ،وقالوا وما
التخضير؟ قال صلى اهلل عليه وس ــلم «جريدة خضراء
توض ــع م ــن أصل اليدي ــن إلى أص ــل الترقوة).

والنخل ــة هي رم ــز اإلله متوز إل ــه اخلصب الذكوري
ب ــحس ـ ــب أسط ــورة عش ــتار وتـ ـم ـ ــوز ،ك ـم ــا ك ــانت تــدخ ــل
ضم ـ ــن التعــاويــذ اخل ــيرة الشـ ـ ــافية واحل ــام ــية ،مثلما
كان ــت أجزاؤها تدخل ضمن ممارس ــات الطب الش ــعبي
الق ــدمي وللتم ــر فع ــل س ــحري يعتق ــد ب ــه العامة منذ
قدمي الزمان كمنش ــط حس ــي ومحرك للغريزة ،لذلك
كان يس ــتخدم يف طقوس الزواج املقدس ،وما تزال هذه
العادة مس ــتخدمة حت ــى يومنا هذا.

النخل ــة أك ــرم الش ــجركما وصفه ــا الرس ــول األم ــن
(ص)« :لي ــس م ــن الش ــجر ش ــجرة أك ــرم عل ــى اهلل م ــن
ش ــجرة ول ــدت حتته ــا م ــرمي إبن ــة عم ــران»

أم ــا مواصف ــات ه ــذه الش ــجرة الت ــي (ل ــم ي ــر أح ــد
مثلها قط) فهي بحس ــب امللحمة الس ــومرية« :لس ــانها
لبا ،حليتها ،األلياف تعطيك حصيرا
الطلع يعطي ــك ّ
فس ــائلها الت ــي حتي ــط به ــا تعطي ــك أدوات القي ــاس،
أه ــي له ــذا موج ــودة يف أراض ــي املل ــك :جريده ــا يراف ــق
األوام ــر امللكي ــة ،متره ــا يتدل ــى أعذاق ــا ب ــن س ــعفها
الكثي ــف ،متره ــا ن ــذور يف معاب ــد أكب ــر اآلله ــة».

وقال يف ذلك الشاعر سيف املري:

هامت بحب النخلة الشعراء
فجرت على سنن الهوى األهواء
أعلمت من خبر املسيح وأمه

ترج ــم  A.H.Sayceبع ــض النصوص األثرية عن
نخلة التمر حيث ورد فيها «أن الش ــجرة املقدس ــة التي
يناط ــح س ــعفها الس ــماء وتتعم ــق جذوره ــا يف األغوار
البعي ــدة ه ــي الش ــجرة الت ــي يعتم ــد عليه ــا العال ــم يف
رزقه ــم فق ــد كان ــت بح ــق ش ــجرة احلي ــاة (Tree of
 ،)lifeوعل ــى ه ــذا متثلت يف أوق ــات مختلفة يف هياكل
بابل وأش ــور».

ملا أتاها املولد الوضاء
وتساقط الرطب املبارك عندما
هزت بجذع النخلة العذراء
ثماره ــا التم ــر م ــن األغذي ــة الرئيس ــية ل ــدى العرب
ومن لزوميات الفطور وإكرام الضيف ،قال النبي األمني
(ص)« :بي ــت لي ــس فيه متر جي ــاع أهله» والنخلة حتمل
سر الوجود ودميومة البقاء ،و حتمل سر اخللود وتبقى
بع ــد الفناء حي ــث أوصى الرس ــول الك ــرمي (ص) بزراعة
فس ــائلها حتى وإن قامت الساعة:

بالنخل ــة ب ــدأت احلي ــاة ،ه ــي م ــن أول مخلوق ــات
الكون ،خلقت مع أبي البش ــر سيدنا آدم (عليه السالم)
ل ــذا ق ــال عنها الرس ــول األم ــن (ص)« :أكرم ــوا عمتكم
النخل ــة فإنه ــا خلقت م ــن الطني الذي خل ــق منه آدم».
وتش ــير الرواي ــات أن اهلل أم ــر املالئك ــة فوضع ــوا الت ــراب

«إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع
أن ال يقوم حتى يغرسها فليغرسها».
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احلراري ــة الحتوائ ــه عل ــى نس ــبة عالية من الس ــكريات،
ومصدر جي ــد لعناصر احلديد والبوتاس ــيوم ،وحتتوي
الثم ــار مقادي ــر معتدل ــة م ــن الكالس ــيوم واملغنيس ــيوم،
ومقادي ــر مناس ــبة من الكبري ــت والفوس ــفور والنحاس
والكلوري ــن واملنغني ــز ،كما أن التم ــور غنية بفيتامني A
و ،B7ومتوس ــطة م ــن فيتام ــن  B2و ،B1ونس ــبة قليل ــة
م ــن فيتامني .C

ل ــوال ش ــجرة النخي ــل مل ــا وج ــدت معظ ــم الواح ــات
املنتش ــرة يف ش ــبه اجلزي ــرة العربي ــة ومل ــا ك ــف أح ــد م ــن
العـ ـ ــرب ع ـ ــن الترحـ ـ ــال وأن رج ـ ـ ــال القبائل يحملون يف
حزامه ــم حقيب ــة م ــن اجلل ــد غي ــر املدبوغ يدس ــون فيها
نـ ـ ــوى التمـ ـ ــر الـت ـ ــي يـ ـ ــأكلونها حي ــث يجمعونه ــا لتكون
وجب ــة إلبله ــم لذل ــك ه ــي اس ــتحقت ان تك ــون ش ــجرة
الع ــرب االول ــى الرتباطه ــا ارتباط ــا كبي ــرا بحي ــاة الناس
من ــذ قدمي الزمان فذكرت يف تراثهم وأش ــعارهم وكتبهم
ومؤلفاته ــم ،ل ــم حت ــظ ش ــجرة يف تراثن ــا العرب ــي مب ــا
حظي ــت ب ــه النخل ــة م ــن تك ــرمي حتى أنه ــا نال ــت مكانة
كرمته ــا يف األدي ــان الس ــماوية ،فف ــي الديانة
عظيم ــة و ّ
اليهودية اعتبر التمر من الثمار السبعة وأطلق اليهود
عل ــى النخي ــل والتم ــر لف ــظ «مت ــارا» ويروى عنه ــم أنهم
الحظ ــوا اعت ــدال جذ ع النخلة وقوامه ــا املديد وخيرها
الوفير فأطلقوا على بناتهم اس ــم «متارا» تبرك ًا بالنخلة
ورم ــز ًا خلصوبته ــا ويعتب ــر املس ــيحيون س ــعف النخي ــل
رمزا للمحبة والس ــام ،فقد فرش أنصار الس ــيد املسيح
ً
عليه الس ــام س ــعف النخيل يف طريقه ألورش ــليم «بيت
املق ــدس» للم ــرة األولى حيث كان س ــعف النخيل عالمة
من عالمات النصر وكان لها النصيب األكبر يف اإلسالم
يف الق ــران واألحادي ــث النبوي ــة الش ــريفة ويف املعام ــات
ومج ــدت ،وذكرت يف التوراة واإلجنيل ويف القرآن الكرمي
وحظي ــت باهتم ــام بال ــغ وكبي ــر يف دينن ــا االس ــامي
احلنيف حيث ورد ذكرها يف العديد من اآليات القرآنية
املبارك ــة ويف األحادي ــث النبوي ــة الش ــريفة كونه ــا ش ــجرة
مبارك ــة مت ــد اإلنس ــان بالطاق ــة وتوف ــر له لقم ــة العيش
ومص ــدر ال ــرزق كما أنه ــا تتميز عن احملاصي ــل الزراعية
غذائي ــا واقتصاديا.

التم ــور منظوم ــة غ ــذاء متكامل ــة عالي ــة القيم ــة
الغذائي ــة ،والقيم ــة الغذائي ــة تعني قابلي ــة الغذاء على
إم ــداد اجلس ــم بحاجت ــه م ــن امل ــواد الت ــي تس ــاعد عل ــى
احلياة والنمو وأهم سبعة مغذيات هي «(الكربوهيدرات،
والدهون ،والبروتينات ،واأللياف ،واملياه) وتسمى املغذيات
ال ـم ـ ـ ــاك ـ ــروي ـ ــة  Macro nutrientامـ ـ ــا (ال ـفــيتــامي ـنــات
واألم ــاح) فه ــي املغذي ــات امليكروي ــة Micro nutrient
وهـ ـ ــذه يحت ــاجه ــا اجلسـ ــم بكمي ــات قليل ـ ـ ــة» ،واألغ ــذي ــة
قليل ــة الس ــعرات احلراري ــة والغني ــة باملغذي ــات امليكروية
واأللي ــاف واألحماض االمينية األساس ــية والزيوت غير
املش ــبعة تعتب ــر عالي ــة يف قيمة كثافته ــا املغذية وقياس
الكثاف ــة املغذي ــة ألي م ــادة يعني ربط القيم ــة الغذائية
لتل ــك امل ــادة م ــع الس ــعرات احلرارية الت ــي تولدها.
 .1املعتقد:

هو ما تقتنع بصحته منذ زمن والذي يبدو يف نظر
صاحب ــه أن ــه صحيح ألنه ق ــد أخذه بعمق وفت ــرة زمنية
طويل ــة ويف ق ــول آخ ــر إن املعتقد هو الش ــي الذي نعتقد
أن ــه صحي ــح وال ميس ــه أي خطإ وال ــذي تقتنع بصحته
منذ زمن ،وس ــنذكر ما ورد عن نخلة التمر يف املعتقدات
والت ــي قد تكون مس ــتمرة ليومنا احلالي منها:
 .1 .1بعض املعتقدات في العراق:

للتم ــر قيم ــة غذائية عالي ــة ،فهو فاكه ــة الصحراء
وم ــن األغذي ــة األساس ــية ل ــدى الع ــرب وم ــن لزومي ــات
الفط ــور وإك ــرام الضي ــف ،لذلك اهتم الع ــرب بالنخيل
من ــذ الق ــدم ،وم ــن األق ــوال العربي ــة املأث ــورة ع ــن نخلة
التم ــر «الراس ــيات يف الوح ــل ،واملطعم ــات يف احمل ــل،
وحتف ــة الكبير ،وصمتة الصغير ،وزاد املس ــافر ،ونضيج
ف ــا يعن ــي طابخـ ـ ًا» تص ــف نخل ــة التم ــر وصفـ ـ ًا دقيق ًا،
ف ــا بدي ــل للتم ــر كغذاء متكام ــل ،فهو مص ــدر للطاقة

كان ــت ش ــجرة النخي ــل وم ــا ت ــزال ذات س ــطوة عن ــد
العام ــة إذ ال يج ــوز قطعه ــا إال لغاي ــة أساس ــية ،وعن ــد
قط ــع ش ــجرة النخي ــل يج ــب ق ــراءة الصل ــوات وتردي ــد
التعاوي ــذ احلامي ــة وإال تع ــرض قاط ــع النخي ــل وف ــق
املعتقد الش ــعبي العراقي لألذى اإللهي ،واحلقيقة فقد
كان ــت ش ــجرة النخيل تدخل يف طق ــوس التقرب لآللهة
حي ــث كان ــت توضع الفس ــائل الصغيرة يف أك ــواز فخارية
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أم ــام اإلل ــه ال ــذي جت ــرى طق ــوس التق ــرب إلي ــه ويك ــون
ذلك بواس ــطة س ــكب املاء املثلج يف الكوز الفخاري الذي
يحتوي على فس ــيلة النخيل كتعبي ــر عن تقدمي عطية
امل ــاء الب ــارد لإلله ألن املاء البارد (املثل ــج) كان من األمور
املرفهة التي ال تقدم إال لآللهة وامللوك وعلية املجتمع.
يف بغداد القدمية حني يصاب أحد الصغار باحلمى
تأخ ــذ أم ــه أو إح ــدى قريباته س ــعفة وتوقد مقدمتها يف
ليل ــة اجلمع ــة وتدور بها ثالثة عقود (عكـ ـ ــد) أي ش ــوارع
ف ــرعي ــة معتقـ ــدة أن احلم ــى ستـ ــزول ،أم ــا إذا ص ــادفـ ــت
إحداهـ ــنح ــامل ــةالسعف ــةاملـ ــوق ــدةوســأل ــتعــنالسـ ـبـ ــب
ف ـ ـ ــإن احلمـ ـ ــى ب ــاعـ ـتـ ـقـ ــادهــم س ــتن ـتــقل ال ــى الس ــائـ ـلـ ــة
ويشف ـ ــى مريضهم.
.2 .1معتقدات ســـكان مناطق زراعـــة النخيل في
شـــط العرب واألحساء:

إذا كان ــت النخل ــة مائل ــة إلى جهة م ــا فما عليك إال
أن تعل ــق يف جه ــة ميالنه ــا جمجم ــة حص ــان وعنده ــا
س ــوف تش ــعر النخل ــة باخل ــوف وتعتدل.

تس ــتجب وتتقب ــل التلقي ــح ومت س ــؤال أح ــد املزارع ــن
القدام ــى فق ــال رمب ــا يوج ــد فح ــل قري ــب حتب ــه .ول ــم
مت البح ــث يف املنطق ــة وج ــدت نخل ــة مذك ــرة فتية عند
اجلي ــران ومت تلقيحه ــا بلق ــاح من ــه فنجح ــت عملي ــة
التلقي ــح وحمل ــت النخل ــة.

إذا كان لدي ــك فح ــل (نخل ــة مذك ــرة) ب ــذري صغي ــر
العم ــر وأردت ــه أن يتح ــول إل ــى نخلة مؤنث ــة فما عليك
إال أن تق ــوم بش ــرخ اخل ــوص يف الس ــعف كله ويف الس ــنة
القادم ــة يتح ــول إلى نخل ــة مؤنثة.

عش ــق النخلة لنخلة أخرى ،ودليل ذلك ميلها إلى
وهزالها وضعفها
جهة النخلة املعش ــوقة ،وقلة حمله ــاُ ،
م ــن غي ــر ما س ــبب واض ــح وعالج هذا ال ــداء يكون بأحد
هـ ــذه املمارسات:

إذا كانـ ـ ــت عنـ ـ ــدك نخلـ ـ ــة م ــؤنث ـ ــة كبيـ ـ ــرة وال تثمـ ـ ــر
وجلعلها تثمر ما عليك إال تهديدها وتتوعدها وحتمل
بي ــدك آل ــة قط ــع (س ــكني ،هي ــم أو ف ــاس او طب ــر) وتب ــدأ
بتهديده ــا بالقط ــع وحت ــاول ضربه ــا م ــرة ،مرت ــن على
الك ــرب وعنده ــا س ــوف تثم ــر يف املوس ــم الق ــادم.

أن ُيلق ــى ش ــيء م ــن قلب املعش ــوقة  -م ــن طلعها  -يف
قلب العاش ــقة اوأن ُتعلق س ــعفة من املعش ــوقة على
النخلة العاشقة.
أن تعلق أربع س ــعفات من س ــعف املعش ــوقة على أربع
جهات من النخلة العاش ــقة.

املع ــروف عن ــد زراع ــة الن ــواة (الب ــذرة) فإنه ــا عندم ــا
تثب ــت فه ــي إم ــا تك ــون مذك ــرة أو مؤنث ــة ولك ــن إذا أردتها
مؤنث ــة فعليك بع ــد زراعة البذرة ،أن تتركها تنبت لطول
(10س ــم) ث ــم أخرجه ــا م ــن األرض وان ــزع الن ــواة وات ــرك
الب ــادرة تنم ــو ألنها س ــتكون نخلة أنث ــى ألنهم يعتقدون
بأنـ ـ ــك قم ـ ــت بعملية خصي لها.

ُش ّد حبل بني النخلة العاشقة و النخلة املعشوقة.
يوض ــع حج ــر مرب ــع يف قل ــب النخل ــة املعش ــوقة ملدة
ثالث ــة أي ــام ،ث ــم ُينق ــل إلى قل ــب النخلة العاش ــقة.
يق ــول العماني ــون أن أش ــجار النخي ــل املؤنث ــة حت ــن
إل ــى ذك ــر النخي ــل فعن ــد زراعة ش ــجرة مذك ــرة (فحل)
و س ــط األش ــجار املؤنث ــة فأنه ــا متي ــل رؤوس ــها باجت ــاه
الفح ــل لوج ــود حال ــة الهي ــام ب ــن اإلن ــاث والفحل.

ق ــال أحده ــم إن نخلته ــم عاش ــقة فقي ــل ل ــه كي ــف
فأج ــاب مت تلقيحه ــا م ــن أحس ــن الفح ــول ولكنه ــا ل ــم
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أنه ــا األفض ــل ،فق ــال اإلله :من قال ذلك وأنت الش ــجرة
الت ــي حبت ــك اآلل ــة ودعت ــك ،أن ــت املليئ ــة باخلي ــر فم ــن
س ــعفك نصن ــع الس ــال وم ــن ثم ــرك ن ــأكل التم ــر ومن
جذع ــك نصن ــع البي ــت ولك أكث ــر من  300فائ ــدة أخرى
إن ــي أدع ــوك يا ش ــجرة االث ــل أن تتواضعي أم ــام النخلة
وأن تتقدم ــك ه ــي باملنزلة والفائ ــدة (بوت ــس.)2002،
 .3 .1الشجرة البابلية:

أش ــار س ــترابو إل ــى ن ــص فارس ــي يحم ــل عنوان ــا وهو
ح ــوار ب ــن النخل ــة واملاع ــز يف ب ــاد اش ــور من ــت ش ــجرة
جذعه ــا ج ــاف وإكليله ــا رط ــب ورقتها ال تش ــبه القصب
وثمرتها كالعنب حتمل ثم ــارا حلوة للناس وكان احلوار
التالي:

عنبرة

النخل ــة تق ــول للمعزة « :أنا أس ــمى منك منزلة يف
عدة أش ــياء ويف بالد خوا نيره ال توجد ش ــجرة تضاهي
بنيت ــي ،ألن املل ــك ي ــأكل م ــن ثم ــاري اجلدي ــدة الت ــي
أنتجه ــا ...أل ــواح الس ــفن من ــي وكذل ــك ص ــاري األبحار
ومن ــي تصن ــع املكان ــس الت ــي تنظ ــف البي ــوت ...ومن ــي
يصنع الهاون الذي يهرس الش ــعير واألرز واملراوح التي
تس ــاعد يف إش ــعال الن ــار ....وأحذي ــة املزارع ــن ونع ــال
حافي ــي القدم ــن واحلب ــال الت ــي تصفد به ــا حوافرك،
والعص ــي الت ــي تضرب به ــا عنقك واملش ــاجب التي يتم
تعليق ــك بها رأس ــا على عقب ،إنني وق ــود للنيران التي
تشويك وظل يف الصيف يقي احلكام حر الهجير إنني
حليب املزارعني وعس ــل النبالء ومني تصنع الصناديق
لألدوي ــة حتمل من منطق ــة ألخرى ومن طبيب آلخر،
إنن ــي ع ــش أم ــان لصغ ــار الطير وظ ــل للتائه ــن وأرمي
النوى فتنمو خيرا ورزقا وفيرا وس ــتظل قمتي خضراء
إل ــى أب ــد اآلبدي ــن ويأت ــي احملتاج ــون للخب ــز والنبي ــذ
ليأكل ــوا م ــن ثماري حتى التخم ــة فأقول هل من مزيد
(بوتس.)2002،

م ــن أجم ــل األس ــاطير العراقي ــة القدمي ــة املعروف ــة
بأس ــاطير املقارن ــات ه ــي تل ــك الت ــي كان ــت ب ــن النخلة
واألثل ــة ،وردت يف األدب الس ــومري القدمي مناظرة بني
النخلة واالثلة ويطلق على املناظرة باللغة الس ــومرية
«ادمن ــدوكا» فف ــي بيت غرس ــت نخله وش ــجرة اثل ومنتا
م ــع بع ــض وكب ــرت الش ــجرتان حت ــى أقيم ــت وليم ــة يف
ظ ــل ش ــجرة االث ــل الت ــي ناب ــزت النخل ــة ف ــردت عليها
النخل ــة :إن ــك ش ــجرة ال نفع فيها
ردت عليه ــا ش ــجرة االث ــل :تأمل ــي يف أث ــاث البي ــت
وع ــدي األخش ــاب الت ــي أخذت من ــي لصنعه فاإلنس ــان
يتنـ ـ ـ ــاول الطع ـ ـ ــام عل ـ ـ ــى منض ــدت ــي ويشـ ـ ــرب الك ــؤوس
املصنوع ــة م ـ ــن خش ــبي.
فردت عليها النخلة :أنا أزود الكبار واألطفال باملواد
املغذي ــة وال تخل ــو موائ ــد العائلة املالكة من ثم ــاري وأنا
دائم ــة احلض ــور كج ــزء م ــن القرابني إلله القمر «س ــن»
وإنن ــي أكب ــر من ــك س ــتة م ــرات بل س ــبع م ــرات وأنا صنو
آله ــة احلب ــوب «اش ــنان» وعلى م ــدى ثالثة أش ــهر يقتات
اليتي ــم واألرمل ــة والرج ــل الفقي ــر عل ــى ثم ــاري دون أن
يسألوا الناس إحلافا كما أن مذاق متري حلو وسالالتي
موج ــودة يف كل مكان.

النخلة النائمة باملدينة املنورة:

حدث ــت يف مزرع ــة «الضابط ــة» باملدين ــة املنورة ،فقد
عام ــا بس ــبب زي ــادة طولها وهي
س ــقطت نخل ــة من ــذ ً 80
م ــن صنف العنب ــرة ،فأمر صاحب املزرعة عمالها بوضع
بع ــض م ــن الطني على جذعها املخلوع وهي نائمة على

قال ــت النخل ــة لنحتك ــم الى اإلله وذهبت ــا الى اإلله
فقال ــت النخل ــة :إن ش ــجرة االث ــل تنتقص من ــي وتدعي
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جمار النخل

تروى مباش ــرة ويس ــتمر إضافة املاء إلى اخللطة مرة
كل س ــبعة أيام مبا يجعلها رطبة بش ــكل دائم.

األرض ظن ــا منه أنها س ــتعيش لعدة أي ــام ولكن املفاجأة
أن النخلة استمرت بالنمو وأثمرت لسنوات عديدة وهي
على وضعها فقد تبني أن سقوطها وإعاقتها لم متنعها
م ــن إنت ــاج أفض ــل وأج ــود أن ــواع الرطب وتس ــاوي النخل
اآلخ ــر يف كمي ــة اإلنت ــاج رغ ــم أن جذعها مس ـ ٍـاو لس ــطح
األرض ،إن العمل الذي مت يسمى جتذير القمة النامية
وه ــذه مي ــزة تتمي ــز به ــا نخل ــة التم ــر وذل ــك بقدرته ــا
عل ــى تكوي ــن اجل ــذور الهوائية عل ــى اجل ــذع طاملا تتوفر
الرطوب ــة وبه ــذا الص ــدد أجري ــت العدي ــد م ــن التج ــارب
الفردي ــة من قبل بع ــض الباحث ــن أو املزارعني لتجذير
القم ــة النامي ــة لألش ــجار الكبي ــرة البالغ ــة والتي يصل
طوله ــا إل ــى ارتفاعات عالي ــة يصعب ارتقاؤه ــا .وجربت
على أشجار تتراوح أعمارها ما بني  15 - 12سنة أو أكثر،
بعضها أثبت جناحه ،وفش ــلت مع البع ــض اآلخر ،وهذه
الطريق ــة ميكن إجراؤها حس ــب اخلط ــوات التالية:

ميك ــن مالحظ ــة تك ــون ج ــذور «هوائي ــة» عرضي ــة يف
املنطقة ،وحينهـ ـ ــا ميك ـ ــن قط ـ ــع ج ـ ــذع النخل ـ ــة أسـ ـ ــفل
املنطق ــة وإن ــزال القم ــة النامي ــة وزراع ــة الش ــجرة عل ــى
األرض ،ويالح ــظ أن ه ــذه الش ــجرة الت ــي مت تقصيره ــا
وأصبحت قريبة من سطح التربة تكون فسائل جديدة،
وه ــذه ميك ــن االس ــتفادة منه ــا ،وحت ــى ل ــو لم يت ــم قطع
القم ــة النامي ــة وجتذيره ــا فتظه ــر فس ــائل هوائي ــة
«رواكي ــب» عليه ــا ميك ــن جتذيره ــا ونقله ــا.
 .4 .1التراث املصري:

واحة سيوة:
يف ي ــوم «ش ــماتة» مبعن ــى ليل ــة الس ــبوع تت ــم أغ ــرب
الع ــادات يف ال ــزواج عن ــد أه ــل الواح ــة وه ــو أن يه ــدي
العري ــس حلمات ــه (أم الزوج ــة) كمية م ــن جمار النخيل
يق ــوم أصدق ــاؤه بإهدائه ــا إلي ــه ،واجلم ــار عب ــارة ع ــن
(قل ــب) النخل ــة وه ــو القم ــة النامي ــة للنخل ــة ومص ــدر
حياته ــا ودميومته ــا ومرك ــز العملي ــات احليوي ــة ،وه ــو
مال ــم حتص ــل علي ــه اال بع ــد قت ــل النخل ــة متام ــا ومم ــا
يذك ــر أن ع ــدد النخل الذى يتم قتله مع كل زيجة يفوق
العش ــرين .فم ــا هو اجلمار ه ــو البرعم القم ــي Apical
 Budوهوذل ــك اجل ــزء األبيض الغض من قلب النخلة
أو م ــا يحي ــط بالبرع ــم الرئي ــس الكبير «القم ــة النامية
 /البرع ــم الط ــريف» للنخل ــة ويت ــم اس ــتخراجها بع ــد

إزال ــة قواع ــد األوراق «الك ــرب» حت ــت القم ــة النامي ــة
مبس ــافة  4 - 3صف ــوف.
حتاط املنطقة بقطع من البالس ــتيك بش ــكل دائري
أو صن ــدوق خش ــبي يحيط املنطقة.
توض ــع يف البالس ــتيك أو الصن ــدوق اخلش ــبي خلطة
م ــن الترب ــة والس ــماد العض ــوي املتحل ــل والرم ــل أو
التربة والبتموس والبرليت ويف كال احلالتني تكون
النس ــبة .1 :1 :1
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قط ــع الس ــعف واأللي ــاف احمليط ــة به ــا ،واجلم ــار م ــادة
س ــليلوزية بيضاء اللون طعمها حلو هي عبارة أنس ــجة
حديث ــة التكوي ــن غضة طرية هش ــة حلوة امل ــذاق خالية
م ــن األلي ــاف يص ــل وزن بعضها إل ــى أكثر م ــن كيلوغرام
تقط ــع كش ــرائح وت ــؤكل ،ويف اجلزائ ــر ي ــؤكل مع العس ــل
والكاف ــور وتس ــمى الش ــحمة الت ــي يف القم ــة أو ال ــرأس،
ويحص ــل املزارع على اجلمار بقطع الس ــعف من أصوله
م ــع اللي ــف املتصل به م ــن رأس النخلة .وت ــؤكل اجلمارة
مباش ــرة أو تس ــتعمل يف بعض املأكوالت احللوة واملاحلة
وتس ــمى يف عمان «احلجب أواجلذب ،الغزالة» ،ويف قطر
ج ــذب وتنط ــق «ي ــذب» .جذب ــة :اللب يوم يخش ــو النخلة
«خش ــو :تش ــريح النخلة».

طال ــع النخ ــل ال ــى خب ــرات ع ــدة وس ــمات خاص ــة حت ــى
يصب ــح مؤه ــا لطل ــوع النخ ــل ،فعلي ــه أن يك ــون حس ــن
التص ــرف يف املواقف الصعب ــة التي تواجهه خاصة تلك
الت ــي يتع ــرض له ــا وهو موج ــود يف قل ــب النخلة فكثير
م ــن األحي ــان م ــا يج ــد طالع النخ ــل ثعبان ــا ضخما يف
انتظ ــاره مي ــد ل ــه رأس ــه ليلدغه وه ــو موقف يحت ــاج الى
التعام ــل بح ــذر ش ــديد حتى ال تك ــون العاقب ــة أن يفقد
الرجل حياته وال تسمح التقاليد املتوارثة لطالع النخل
يف مصر قتل الثعابني التي تس ــكن أعالي النخيل وإمنا
يج ــب أن يسم ــح لهــا ب ــالــرح ـيــل بس ــالم ألن مث ــل هـ ــذه
الثعابني ال تكون مؤذية بطبيعتها ولذلك تسكن أعالي
النخي ــل لتقت ــات عل ــى الطي ــور الت ــي حت ــط قريبا منها
فه ــي ال تهاج ــم طالع النخل إذا استش ــعرت منه األمان.
يس ــتخدم طالع النخل أدوات بدائية للغاية ال تزيد عن
«بلطة صغيرة  /س ــكني» و«مطلع أو مطالع صغير وهو
الفرون ــد أو التبلي ــة أو الصوع أو احلاب ــول» هو عبارة عن
حبل مصنوع من حلاء الشجر يلفه الرجل حول وسطه
وه ــو يحتضن النخلة بينما حتتض ــن أقدامه اجلذع يف
ثب ــات وتركي ــز خاص ــة يف منطق ــة باطن القدم ويس ــاعد
طالع ــي النخ ــل يف بع ــض األن ــواع الصعبة م ــن النخيل
مث ــل تلك عالية االرتف ــاع أو ذات البدن «اجلذع» األملس
ويتي ــح املط ــاع جلس ــد الرج ــل أن يك ــون أكث ــر حري ــة يف
التعام ــل م ــع جس ــم النخل ــة فيم ــا تس ــاعد البلط ــة يف
عملي ــة قص اجلري ــد الزائد واالس ــبطة اململوءة بالتمر
«العذوق» على اختالف أش ــكالها وهي العملية التي تتم
يف موس ــم احلص ــاد «اجلني» م ــن كل عام.

الفوائد الصحية للجمار:
للربو :يؤكل اجلمار مع دبس التمر ملعاجلة حساسية
الشعـ ـ ــب الــرئــويــة كمــا أن ــه يساع ــد عـ ـلــى تخف ـي ــف
نــوبــات ال ــرب ــو.
نزي ــف املع ــدة :اجلمار مع العس ــل من أحس ــن األدوية
ملعاجل ــة نزيف املع ــدة ويؤخذ عل ــى الريق يوميا.
السعال الديكي :اجلمار مع دبس التمر ودهن الصدر
بزيت النخيل قبل النوم يعالج السعال الديكي.
اجل ــروح والق ــروح :عجين ــة اجلم ــار والعس ــل واحلناء
م ــن أحس ــن املراه ــم ملعاجل ــة اجل ــروح والقروح.
 .2النخال «البيدار» :

ويسمى الصاعود وتطلق على الشخص الذي يقوم
بتس ــلق النخلة أي الصعود إلى رأس ــها والقيام بعمليات
اخلدم ــة املختلف ــة ،ويس ــمى الف ــاح أو النخ ــاوي م ــن
يق ــوم بخدم ــة النخي ــل يف قط ــر ،ويس ــمى «الضب ــاب» يف
جند واليمامة .جاء يف «تاج العروس» من أن الذي يقوم
بأمور النخل وتأبيره وتسوية عذوقه وتذليلها للقطاف
يقال له عاذق والذي يقوم بجني الثمار وقطع العذوق
يس ــمى يف البص ــرة «اجلان ــي» ويف مص ــر طال ــع النخ ــل
«صاع ــود النخ ــل» م ــن أقدم وأه ــم املهن املرتبط ــة بحياة
املزارعني يف جنوب مصر يقوم بها أش ــخاص محترفون
تخصصوا فيها وتوارثوها جيال بعد جيل حيث يحتاج

 .3املطالع «الصوع ،الكر»:

يطل ــق على اآلل ــة اليدوية التي تس ــتعمل للصعود
إل ــى رأس النخل ــة يف وس ــط الع ــراق «التبلي ــة» ،واإلس ــم
البابل ــي «توبال ــو» ،واإلس ــم الفارس ــي «برون ــدة» تعن ــي
احلب ــل ،يف اللغ ــة «املرق ــاة» ،ويف جنوب ــي الع ــراق تس ــمى
«فرون ــد» ،ويف ليبي ــا واجلزائ ــر ومص ــر (واصل ــة) ،ويف
اإلحس ــاء ،وجند ،والبحرين «كر» ،ويف احلجاز«مربطة»،
ويف اليم ــن «املرق ــد» .ويف س ــلطنة عم ــان تس ــمى «الك ــر،
الص ــوع ،املط ــاع ،احلاب ــول» .وس ــيجة الكرحب ــل مت ــن
يصنع من ليف النخيل أش ــبه باحلزام له جزء عريض
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الحابول

ل ــن يس ــند ب ــه الف ــاح ظه ــره وق ــد عرفت ــه الع ــرب منذ
القدم باس ــم «الكر» .والكر أيضا حبل مصنوع من ليف
النخيل يس ــتخدم الس ــتخراج املياه من اآلبار .ويس ــمى
اجل ــزء ال ــذي يس ــتند علي ــه ظهر مس ــتعمله بالس ــيجة
وهي مصنوعة من نس ــيج م ــن ليف النخيل ،حيث يتم
فت ــل حب ــال دقيق ــة م ــن لي ــف النخي ــل وم ــن ثم تنس ــج
بطريق ــة خاص ــة لتك ــون ه ــذا املس ــتند ورمب ــا يتف ــن
بطريقة عمله وتعمل بعض الزخارف النس ــيجية فيه.

النخلة البخيلة :التي تقاوم مالمس ــة ق ــدم الطالع
عليه ــا فهي غير مضيافة للبش ــر.

 .4احلابول:

النخلة احلزينة.

احل ــزام احلبلي الذي يلفـ ــه متس ــلق النخلة حول
بـ ــدنه وحـ ــول ج ــذع النخل ــة ليك ــون كالعتـ ــلة ،تس ــاعده
ويصنع من
على تس ــلق النخلة وحتميه مـ ــن الس ــقوط ُ
ليف النخيل بعد نقعـه يف املاء وجتفيفـه ،حيث ُيفرك
ليش ـ ّـكل حب ـ ًـا طوي ـ ًـاُ .يؤخـ ــذ احلبل
ُ
وي ْف َتـ ــل باليدي ــن ُ
وي َل ــف بالقم ــاش ث ــم ُيط ــوى من
بط ــول عش ــرين باع ـ ـ ًا ُ
ويفتل االثنان على بعضهما ليش ــكال جديلة
املنتصف ُ
يت ــم ش ــدها أكث ــر بإدخال عدد من عص ــي جريد النخل
ـحب الواح ــدة تل ــو األخ ــرى
ب ــن فتح ــات اجلديل ــةُ ،ت ْس ـ َ
م ــع شـ ــد ط ــريف احلب ــل بع ــد س ــحب كل عص ــا ،ويبق ــى
م ــا طول ــه بـ ــاع ونص ــف الب ــاع م ــن كل ط ــرف دون ش ــد
بالعص ــيُ ،يرب ــط الطـ ــرف األيس ــر منه ــا بحبل ُيس ــمى
ويرب ــط األمين بحبل آخـ ــر ُيس ــمى «الس ــاق».
َ
«غ ْبـ ــط»ُ ،

النخلة الفرحانة واملبتهجة.

يقس ــم طالعو النخل أشجار النخيل مثلما يقسم
ّ
البشر فهناك:
النخلة الشريرة :التي تعب الطالع عليها أي امللساء.
النخلـــة الطيبـــة :تنب ــت لنفس ــها س ــالم ملس ــاعدة
الطال ــع عليه ــا.

وه ــي تقس ــيمات يعرفه ــا احملترف ــون يف ه ــذه املهن ــة
وللنخيل أس ــرار ال يعرفها س ــوى طالع النخل فالنخلة
الت ــي يؤخ ــذ منه ــا ليف لغس ــل امليت ال تطرح ثم ــرا ملدة
عام ــن إذ أنه ــا متي ــل للح ــزن وإذا م ــات صاح ــب النخلة
فإنها حتزن عليه حزنا ش ــديدا كم ــا أنه يصاب باخلوف
والهلع من مشهد النيران وهنا يتم تبخيرها ومعاجلتها
بالق ــرآن الك ــرمي وعل ــى طالع النخ ــل أن يخفض بصره
عن ــد طلوع ــه حت ــى ال يص ــاب بال ــدوار وأن يلت ــزم بغض
البص ــر إذا كان ــت النخل ــة يف محي ــط س ــكاني ألس ــباب
معروف ــة وعلي ــه أن يكون واثقا م ــن ثبات قدميه حتى ال
يس ــقط فيكون مصيره املوت أو تتحطم ضلوعه ويجب
أن يتل ــو الطال ــع بع ــض اآلي ــات القرآني ــة عل ــى مس ــامع
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ع ــن النخل ــة ويدفعون ــه عنها ويس ــألونه :مل ــاذا تريد قطع
نخلت ــك؟ فيق ــول :إنها لم تثمر منذ ك ــذا وكذا ثم يندفع
نحوه ــا من جديد وهو يتوعدها ويهدده ــا ويقول «ذروني
أقطعه ــا وأتخلص منه ــا» ،فيمنعه أقران ــه ويقف أحدهم
فيقول بصوت عال :أنا أكفلها لك وأتعهد لك عنها بأنها
س ــتثمر يف الع ــام القادم وإن لم تثمر فاقطعه ــا وارمها يف
البحر ،فيس ــكن غضب صاحبها ويتركها .ليأتي يف العام
التالي وق ــد أثمرت.
 .6في التراث السوداني:

يق ــوم أهال ــي منطق ــة النوب ــة بتثبيت ث ــاث أفرع من
اجلريد على قبور موتاهم الفرع األول يغرس جانب رأس
املي ــت والثاني ناحية األرج ــل والثالث يوضع على القبر.

الخالبة

 .7جزيرة جربة في تونس:

النخلة وأن يرفع صوته للناس مبقولة (يا س ــاتر) حتى
تفت ــح له النخلة كنوزها من التمر.

النخل ــة ه ــي األم وه ــي األب وه ــي أص ــل الس ــالة
وإليه ــا يرج ــع االنتم ــاء ولديهم أس ــطورة تق ــول إن ابنة
اجلزي ــرة ه ــي فتاة ماتت ّأمها قبل أن حتمل بها فنش ــأت
يف رجل أبيها ،الذي خجل منها فرماها يف جنان ،حتت
ورباها
نخلة وهناك التقطها الط ــاووس ،وعطف عليها ّ
وعندما كبرت اكتشفها إبن السلطان واسمه محمد عند
النخل ــة مخلوق ــة تنافس الش ــمس يف جماله ــا و بهائها
تقول للشمس اشرقي وإ ّال سوف أشرق مكانك يكسوها
ش ــعر مخمل ـ ّـي كاللي ــل حت ــى قدميه ــا وعندم ــا يقت ــرب
منه ــا محمد بن الس ــلطان تخ ــاف وتخجل وته ــرب الى
النخلة تركبها لتعلو بها ح ّتى حدود الس ــماء لتحميها
من ــه ،يكف ــي أن تق ــول له ــا :ي ــا نخلة باب ــا وأم ــي ارقي بي
حل ـ ّـد ما توصلي جوايب الس ــماء وعندم ــا تريد أن تنزل
تق ــول لها :اهبطي بي حت ــى توصلي لوجه الوطاء وهنا
يط ـ ّـوع املخيال الش ــعبي النخلة حس ــب رغبات ــه .النخلة
وامل ــرأة ولعب ــة اإلغ ــواء األزلي ــة بني امل ــرأة والرج ــل ويبدو
أ ّن ــه ب ــن امل ــرأة والنخل ــة وال ــوالدة حكاية قدمي ــة وعالقة
حميمة .النخلة تش ــبه اإلنس ــان عموم ــا ،وكأنهما خلقا
مع ــا أو م ــن جذع واحد وإن بني النخلة واإلنس ــان س ــبعة
وجوه ش ــبه هي:

اخلالبة «املجز»:
اآلل ــة الت ــي تس ــتعمل يف التكري ــب وق ــص الس ــعف
وس ــحل األش ــواك .ويف قط ــر يس ــتخدم «املنج ــل» وه ــو
أداة حديدي ــة نصف دائرية تس ــتخدم لقطع الكرب من
النخي ــل وله ــا ذراع طوله 50س ــم.
الشكنة:
أداة لقطع وإزالة الكرب وتسمى (املدقة).
 .5مدينة العقبة األردنية:

من التراثيات أن جتد الشخص يتحدث إلى النخلة
أو يداعبه ــا ،خصوص ــا عندم ــا يح ــرث األرض أو يس ــقي
ال ــزرع ،فت ــراه يغن ــي ويتغزل بنخلت ــه كأنها فت ــاة أحالمه،
وم ــن أط ــرف م ــا روي يف ت ــراث أهالي العقبة ع ــن ذلك أنه
عندم ــا ال تثم ــر النخلة لس ــنوات متوالية يق ــوم صاحب
النخل ــة باالتف ــاق م ــع أقران ــه بتخوي ــف نخلت ــه وحثه ــا
عل ــى اإلثمار بطريقة طريفة حيث يجتم ــع أقرانه حول
النخل ــة فيأت ــي صاحبه ــا من بعي ــد يحمل يف يده س ــيفا
فيشهره وينطلق مسرعا نحو النخلة وهو يصيح بصوت
ع ــال ويق ــول «س ــأقطع ه ــذه النخل ــة ول ــن أبقي له ــا قلبا
وال س ــعفا وال ج ــذرا» ،فيتراك ــض أقران ــه نح ــوه ويبعدونه

اجلذع املنتصب.
الذكر واألنثى.
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ال تثمر إال إذا ُل ًقحت.
إذا قطع رأسها ماتت.
قوية هلكت.
إذا تعرض قلبها لصدمة ّ
إذا قطع سعفها ال تستطيع تعويضه من مح ّله.
مغش ــاة بال ّلي ــف الش ــبيه بش ــعر اجلس ــم يف
النخل ــة ّ
اإلنس ــان.
 .8مصطلحات مرتبطة بعملية التلقيح:

آبــــــر:
العام ــل ال ــذي يق ــوم بعملي ــة التلقي ــح يف النخي ــل،
وق ــد ج ــاء يف «ت ــاج الع ــروس» أب ــر النخل وال ــزرع ولذلك
يص ــح إط ــاق اللف ــظ عل ــى التلقي ــح الصناع ــي ال ــذي
يق ــوم ب ــه اإلنس ــان يف النخ ــل وغيره ــا م ــن النبات ــات
ورمبا اس ــتعمل كلمة مؤبر أس ــهل ويسمى يف السودان
(القف ــاز) ويلق ــح النخل ــة القصي ــرة مقاب ــل أن يك ــون
أج ــره عذق (س ــبيطة) وللنخلة الطويلة (س ــبيطتني).

الشـــيص:

الشـــيص

الثم ــار غي ــر العاق ــدة حي ــث تنم ــو ثمرت ــان أو ثالث،
وتك ــون ملتصقة بقمع الثم ــرة ،وتكون صغيرة احلجم،
وه ــي ال تص ــل إلى مرحلة التم ــر ،وغير صاحلة لألكل.
ويس ــمى يف س ــلطنة عم ــان «مس ــندر ،ومقرف ــد» .ويف
الس ــودان «الصي ــص» .ويف تون ــس «الصي ــش».

نـــبــــاتــــه:

الـــخـــداج:

ع ــدد م ــن الش ــماريخ املذكـ ـ ــرة .وتس ــمى يف البص ــرة
«لقاح» ويف وسـ ـ ــط العـ ـ ــراق «كـ ـ ــش» ويف مصـ ـ ــر تسـ ـ ــمى
حــزمــة الشماريــخ الذك ــرية التــي تــوض ــع يف اغــري ــض
األن ـ ـث ـ ـ ـ ــى «لـ ـق ـم ــة».

الثم ــار الت ــي تس ــقط بع ــد العق ــد مباش ــرة لضم ــور
أجنته ــا بس ــبب عوام ــل فس ــلجية او بيئي ــة.
 .9التلقيح او التنبيت :Pollination

نب ــات الش ــمراخ الذك ــري وتس ــمى االزه ــار املذكرة يف
البحرين «الس ــف».

تش ـ ــير الـ ــدراس ـ ـ ــات التـ ــاريخـ ـ ــية إلـ ـ ــى أن التلـ ـ ــقيح
االصطناع ــي يف نخي ــل التم ــر مي ــارس من ــذ العص ــور
األولـ ـ ــى كم ـ ـ ــا ورد يف اللـ ــوح ـ ـ ــات املسماري ـ ـ ــة الت ــي تع ــود
إل ــى القس ــم األخي ــر م ــن األل ــف الثالث ــة قبل املي ــاد يف
ب ــاد م ــا ب ــن النهري ــن ،كم ــا أن مس ــلة حمورابي أش ــارت
إل ــى ه ــذا الوض ــع ولك ــون نخل ــة التم ــر ثنائي ــة املس ــكن
« ،»Dioeciousأح ـ ــاديـ ـ ــة اجلنـ ــس « »Unisexalف ــإن
عملي ــة التلقي ــح فيها تك ــون خلطيه وتت ــم بنقل حبوب
اللق ــاح إلى مياس ــم األزهار األنثوي ــة ،والتلقيح ال ميكن
أن يت ــم بش ــكل طبيع ــي عن طري ــق احلش ــرات وذلك ألن
أزهار النخيل املؤنثة ليست لها رائحة جتذب احلشرات،
وميك ــن أن يت ــم التلقيح طبيعي ًا عن طريق الرياح ولكن
نسبة جناحه ضعيفة ألن هذا األمر يتطلب توافر عدد

الــــدخ:
«حب ــوب اللق ــاح» دقي ــق ناعم كالطح ــن ويكون مبلل
بالرطوب ــة ول ــه رائح ــة عطرية أش ــبه مبني اإلنس ــان .ويف
قطر تس ــمى ب ــودرة حب ــوب اللق ــاح «قمح».
اإلجــمـــار:
االنته ــاء م ــن عملي ــة التلقيح ويق ــال (أجمر الناس
أي فرغ ــوا م ــن اللقاح).
الــفـــاتـــر:
«قف ــش ،افل ــج ،فاثر» هو الش ــمراخ الزهري األنثوي
عندما يك ــون جاهزا للتلقيح.
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الطقوس الس ــومرية وأق ــدم ذكر واضح لعملية التلقيح
الصناع ــي م ــا أش ــار إلي ــه الكت ــاب اليوناني ــون هيرودتس
وثيوفراس ــتوس وبليني.
وتت ــم عملي ــة التلقي ــح الصناع ــي بع ــد تفت ــح طل ــع
النخي ــل وخ ــروج الش ــماريخ م ــن غالفه ــا حي ــث ينش ــق
الكاف ــور عنه ــا ويك ــون ذل ــك يف ش ــهري فبراي ــر  /ش ــباط
وم ــارس /آذار بحس ــب الصن ــف حي ــث أن هن ــاك أصناف ــا
مبكـ ـ ــرة وأخ ــرى متوسطـ ـ ــة وأخــرى متــأخــرة .وي ـم ـك ـنـنا
تقس ــيم عملية التنبيت لقسمني :حتضير دقيق حبوب
اللق ــاح وعملي ــة التلقيح نفس ــها.
حتضير دقيق حبوب اللقاح:

الشمراخ الذكري

كبير من األشجار املذكرة (األفحل) يف بساتني النخيل،
ل ــذا يج ــب أن يج ــرى التلقي ــح اصطناعيـ ـ ًا ،وه ــو إم ــا أن
يكون يدويـ ـ ًا ،أو آلي ًا.

يلج ــأ الف ــاح جلم ــع حب ــوب اللق ــاح يف إن ــاء ضخم
يك ــون مبثاب ــة املخ ــزن وذل ــك ليس ــهل عملية اس ــتعماله
فيما بعد وكذلك لتخزينه لتلقيح النخيل التي تتفتح
أزهاره ــا متأخرة .يقوم الفالح بقط ــع الزهور املذكرة أي
الس ــف يف بداي ــة تفتحه ــا حي ــث ينش ــق عنه ــا الكاف ــور
ويفض ــل أن تترك لفترة لتجف ولكن ليس يف الش ــمس
وبعدها يأخذ الفالح (السف) ويزيل عنه الكافور بحيث
تبق ــى ش ــماريخ الس ــف كله ــا متصل ــة بالقاع ــدة ،بعدها
يق ــوم به ــز ه ــذه الش ــماريخ داخل إن ــاء فخ ــاري والضرب
علي ــه مبنج ــل أو قطع ــة م ــن اخلش ــب لكي تن ــزل حبوب
اللق ــاح كله ــا ،وبذل ــك جتمع حب ــوب اللق ــاح والتي تبدو
داخ ــل اإلن ــاء كالدقي ــق ذات ل ــون أصف ــر ش ــمعي ،ويعرف
محلي ــا باس ــم (القمح) .ويس ــمى يف تون ــس (الذكار).

(التأبير) هي عملية نقل حبوب اللقاح من النخلة
املذك ــرة إل ــى مياس ــم األزه ــار يف النخل ــة املؤنث ــة ،ويكون
يـ ــدوي ـ ـ ـ ًا  Hand pollinationأو آلي ـ ـ ـ ـ ًا .Mechanical
تس ــمى ه ــذه العملي ــة يف مص ــر وتونس (التذكي ــر) ،ويف
الس ــعودية  -اإلحس ــاء والقطي ــف ،ويف س ــلطنة عم ــان
ودول ــة األمارات (التنبيت) ،ويف العراق وقطر «التلقيح».
ويف حضرم ــوت (تفخي ــط) .اش ــتقت كلم ــة تنبي ــت م ــن
إس ــم (نبات) وهو اإلس ــم العامي لألزهار املذكرة للنخلة
أم ـ ـ ــا اإلس ـ ـ ــم العربي الفصيح لل ـ ـ ــزهور املذك ـ ــرة للنخلة
(الگمح)
فهو (السـ ـ ــف) ،وتس ــمي العامة حبوب اللقاح ُ
(القمح).
أو ُ

عملية التلقيح:

ميك ــن أن يت ــم التلقي ــح طبيعي ــا بواس ــطة الري ــاح
الت ــي حتمل حبوب اللقاح اجلاف ــة اخلفيفة من الذكور
إل ــى اإلن ــاث القريب ــة منه ــا ،إال أنه يف ه ــذه احلالة يجب
توف ــر عدد من الذكور مناس ــب لعدد اإلن ــاث وموزعة بني
النخي ــل اإلن ــاث ،لذل ــك يعتب ــر التلقي ــح الطبيع ــي غير
اقتص ــادي ،ومب ــا أن النج ــاح الت ــام يف إنت ــاج احملص ــول
يتوق ــف عل ــى عملي ــة التلقي ــح وإمت ــام اإلخص ــاب فق ــد
ق ــام الف ــاح منذ زمن قدمي بعملي ــة التلقيح الصناعي،
وهن ـ ـ ــاك نقـ ـ ــوش آشــوريـ ـ ــة ت ــوضـ ـ ــح عملـ ـيـ ــة التـ ـل ـق ـيــح
الصن ــاعـ ـ ــي وذكــرهــا حمـ ــورابـ ـ ــي يف شــريعـته وكــان أحــد

يفضل أن تتم عملية التلقيح خالل  10 - 2أيام بعد
تفت ــح الطلع األنثوي ،وتختلف الفترة من صنف آلخر
وحس ــب قابلي ــة أو اس ــتعداد مياس ــم األزه ــار الس ــتقبال
حب ــوب اللق ــاح ،وإلج ــراء عملي ــة التلقي ــح يق ــوم الفالح
بوض ــع قلي ــل من حب ــوب اللقاح يف قطع ــة قماش رقيقة
ومس ــامية وتل ــف أط ــراف قطع ــة القم ــاش ح ــول عص ــا
م ــن اخلش ــب أو جري ــد النخي ــل بحيث يك ــون جزء منها
ممتداحت ــى نهاي ــة القم ــاش ثم يربط القم ــاش بإحكام
ح ــول قطع ــة اخلش ــب فتك ــون حب ــوب اللق ــاح داخ ــل
القم ــاش وتس ــمى ه ــذه (ص ــرار) أي ص ــرة ،وعندما يريد
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الف ــاح تلقي ــح النخل ــة يأخ ــذ ه ــذه الصرة ويض ــرب بها
األزه ــار املؤنث ــة فتنطل ــق حب ــوب اللق ــاح متطاي ــرة على
ش ــكل غبار لتس ــتقر على األزهار املؤنثة ثم تؤخذ 4 - 3
ش ــماريخ م ــن تلك التي س ــبق وأخذ منها حب ــوب اللقاح
وترب ــط م ــع األزه ــار املؤنث ــة باس ــتخدام خ ــوص النخيل
بحيث تكون الشماريخ يف وسط طلعة النخلة .وعندما
ميتل ــك الفالح عددا بس ــيطا من النخي ــل وتكون هناك
كمي ــات كافي ــة من (الس ــف) متوف ــرة يقوم الف ــاح بأخذ
ع ــدد م ــن ش ــماريخ الس ــف ويهزه ــا عل ــى طلع ــة النخلة
حي ــث تنطل ــق حب ــوب اللق ــاح كالغب ــار ث ــم يق ــوم الفالح
بــربـ ـ ــط ه ـ ــذه الشمــاريـ ـ ــخ م ــع طلعـ ـ ــة النخلــة بخـ ــوص
النخي ــل وذل ــك ليضمن تلقيح كل أزه ــار النخلة .واملثل
الش ــعبي يجمع بني (النبات) و(القمح) وهو «حط نبات
وال ُقم ــح» وه ــو يق ــال يف حالة احلث على إجناح الش ــيء
بتزويده بلوازمه مثلما حتتاج عملية تلقيح النخلة إما
جل ــزء م ــن النب ــات أو بنثر دقي ــق القمح.

حبوب اللقاح

على نس ــج أهازيجهم اخلاصة وترديدها أثناء التلقيح
قولهم:

ال اله اال اهلل ياهلل عليك توكلنا

ويف الطائ ــف اعت ــاد مزارع ــو النخيل تلقي ــح أو تأبير
النخي ــل بع ــد الفل ــق وه ــو خ ــروج الع ــذوق م ــن أكمامها،
الكاف ــور وذل ــك بن ــزع الكافور عن العذق ووضع ش ــماريخ
اللق ــاح الت ــي تؤخ ــذ م ــن ،الفح ــال ،وه ــو ذكرالنخ ــل وما
يتبعهـ ـ ــا مـ ـ ــن عمل ـيـة اجلـ ـ ــرد أو التقلـ ـ ــيم أو التنظ ــيف،
ويفضــل التبك ــير به وإن تأخـر بعض األيام فال بأس لكن
يف أي ــام احلمي ــم وه ــي األي ــام األخي ــرة م ــن الفلق يجب
ع ــدم التأخي ــر أو التبكير.

اللهم منا اللقاح وعليك الصالح أصلحها يا والينا
افلحي اهلل يسويك منا اللقاح ومن اهلل الثبات
واألهـ ـ ــازي ــج تختل ـ ـ ــف مــن م ـك ــان آلخ ــر ،وي ـخ ـت ـلــف
املـ ــزارع ــون يف أداء األشعـ ــار واألهــازي ــج فقــبل ال ــبدء
بالتلقي ــح يقول:

ذي بطيط وذي بطيط والكنف مليان لقاح
ويص ــدر صوتـ ـ ًا عند الب ــدء يف تلقيح النخيل وبعد
الطل ــوع علــى النخلة وعــند وضــعه عـلــى جـري ــد النخلة
يقـ ــولاملـ ـ ــزارع:

إن عملية اللقاح بأنها تتم بوضع شماريخ الفحال
داخ ــل الع ــذق ورؤوس ــها إلى أعل ــى والبع ــض اآلخر إلى
األس ــفل ليص ــل اللقاح إل ــى كل العذق ،وبع ــد ذلك يتم
ربطه ــا باخل ــوص ،وأثناء عملية التلقي ــح يفضل قص
ش ــماريخ الع ــذق إذا كان ــت طويلة ما يع ــادل قبضة اليد
كم ــا يفضل خلع أو قص بع ــض العذوق إذا كانت كثيرة
للتخفي ــف عن النخل ــة ولضمان جودة الثم ــرة وكبرها
خاص ــة الصيف ــي منه ــا وليس ــت ،املبك ــرة وبع ــد ه ــذه
العملي ــة يلت ــزم باالقتص ــاد يف املياه «ال ــري» وخاصة يف
فصل الش ــتاء حتى اكتمال الثمر واس ــتدارته يف العذق
مؤكدا أنه ال يفضل التلقيح أثناء نزول املطر مباش ــرة
وال أثن ــاء هب ــوب العواص ــف والرياح .املزارع ــون اعتادوا

ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل اللهم عليك
توكلنا أصلحها يا والينا وواليها وبعدها
يف منطق ــة الس ــنو  Senoيف بوركين ــا فآس ــو الواقع ــة
عل ــى ح ــدود النيج ــر وه ــي منطقة فقي ــرة ج ــد ًا ويف
مج ــرى وادي جاف يوجد نخيل بذري أنثوي وذكري
وس ــكان املنطقة فقراء يأكلون الش ــيص بس ــبب عدم
إجراءهم التلقيـ ـ ــح حيــث يعتقـد النـ ــاس هنــاك أنــه
مبجــرد وضــع الطلـ ـ ــع الــذك ــري عل ــى أسف ـ ــل جـ ـ ــذع
النخـ ـلـ ــة األنـ ـثــى فـ ــإن ـهــا سـتـ ـل ـقــح.
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ويف س ــلطنة عم ـ ـ ــان يقـ ـ ــوم البع ـ ـ ــض ب ــدف ـ ــن النبـ ـ ــات
«الشم ــاريـ ـ ـ ــخ ال ــذك ـ ــري ـ ـ ــة» عن ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ــوس النـ ـخ ـ ـل ـ ــة
الطــويـ ــلة «العوانة» التي يصعب الصعود الى قمتها
وتنبيته ــا اعتقادا منهم بوصول اللق ــاح املدفون إلى
قم ــة النخل ــة.

إن مت ــور صن ــف ا لبرن ــي تس ــمى أكس ــير الش ــباب وهي
تنش ــط الغ ــدد وتق ــوي األعصاب.
إن بعض أشجار النخيل متوت إذا مات صاحبها.
ف ــاح فقي ــر كان لدي ــه قطع ــة أرض صغي ــرة يزرعه ــا
باخلضروات ويبيعها يف السوق وكانت لديه شجرة
وحي ــدة تق ــف ب ــن نباتات ــه ه ــي النخلة الت ــي يهتم
به ــا بش ــكل كبي ــر يس ــمدها يزي ــل الس ــعف الياب ــس
عنه ـ ــا يسقي ــها يكــرب ــها ينبته ــا ويــأكــل مــن رط ــبها
ومتــرهـ ـ ــا ثـ ـ ـ ــالث وجب ــات ي ــوميــا ويف فصل الصيف
يضع سريره اخلشبي حتتهــا وين ــام ،يح ــب نخل ــته
ويتحدث معها ومبرور الس ــنني كب ـ ــرت النخلة وكبر
الفـ ـ ــاح حت ــى مات عل ــى سريره حتت النخلة وقام
أصحابه ب ــدف ــنه حت ــت النخ ــلة ويف ال ــيوم التــالـ ــي
ل ــوفـ ــاتـ ـ ـ ــه تقـ ـ ــوس ج ـ ــذعه ـ ـ ــا وم ـ ـ ــال حتـ ـ ــى اقتـ ــرب
مـ ـ ــن تراب القب ـ ــر ال ــذي يرقد فيه صاحبها وبقــيت
النخلة ال تثمر لسنوات حتـ ـ ــى ماتت وهـ ـ ــي تع ـ ــانق
قب ــر صاحبها.

وم ــن الت ــراث أن الفتاة التي كان يتأخر نصيبها من
ال ــزواج تتج ــه يف ي ــوم معل ــوم م ــن الس ــنة ال ــى نخلة
مذك ــرة (فحل نخل مع ــروف) وجتلس حتته وتتجه
بالدعاء وتقول:
«يافحل الفحول  ...أريد زوجا قبل احلول»
 .10من تراث العالم:

م ــن عـ ــادة الصينيـ ــني قــديـ ـمــا إذا حـك ـم ــوا ع ـل ــى شخص
باإلع ــدام خي ــروه بن ــوع واحد م ــن األكل يكون فطوره
وغـ ـ ــذاءه وعشـ ـ ــاءه مل ــدة س ــت شهـ ـ ــور وبعــده ــا مي ــوت
الش ــخص ولكن أحد األش ــخاص اخت ــار التمر وبعد
س ــتة أش ــهر وج ــدوه حيـ ـ ــا وأعـ ـ ــادوا العملـ ـ ــية لث ــاث
م ــرات ول ــم مي ــت ه ــذا الش ــخص بفع ــل تغذي ــه على
التمر فاكتش ــفوا أهمية التمر وقيمته الغذائية ومت
العف ــو عن ذلك الش ــخص.

م ــن املع ــروف ع ــن النخل ــة إنه ــا إذا قط ــع منه ــا جزء ال
ينم ــو أب ــدا ..وال يتح ــول الى فحم والنخلة ش ــديدة
التأث ــر مب ــوت صاحبه ــا أو املزارع ال ــذى يعتنى بها أو
م ــوت أح ــد جيرانه ــا كم ــا إنه ــا حت ــب الن ــاس الك ــرام
وتتش ــبه بهم.

من الغرائب التي ورد ذكرها عن النخل:
أن نخل ــة يف العص ــر العباس ــي أيام الوزي ــر عون الدين
يحي ــى ب ــن هبيرة حمل ــت ألف رطل م ــن التمر ،ويف
كت ــاب نهاي ــة األرب للقلقش ــندي  /ج 11أن أبا ميس ــر
املص ــري املت ــويف س ــنة  677هجري ــة ذك ــر يف تأريخ ــه
ح ــوادث س ــنة  372هجري ــة أن نخل ــة حمل ــت مرتني
يف السنة.

يقول علماء الرقى الشرعية إن التمر أو العجوة فيها
م ــادة زرق ــاء بإذن اهلل تفرز هذه املادة الزرقاء فتنتش ــر
مبش ــيئة اهلل يف كافة ش ــرايني اجلس ــم ألن الشيطان
يج ــري مج ــرى ال ــدم يف اب ــن آدم فح ــن تنتش ــر يف
مج ــاري ال ــدم ه ــذه امل ــادة تصفي ومتن ــع املتلبس من
االقتراب من كل نقطة وصلة إليها هذه املادة الزرقاء
أما العجوة أو التمر التي تبقى يف املعدة للهضم فيها
يبق ــى معه ــا نوع من املادة الزرقاء فش ــيطان الس ــحر
املتلب ــس يبق ــى يف أماك ــن باجلس ــد إلى ح ــن انتهاء
ه ــذه امل ــادة من مفعولها وينتش ــر بالتلب ــس الكلي أو
اجلزئي يف اجلسد ،ومنذ وقت قريب اكتشف أن أكل
التمر أو البلح يولد هالة زرقاء حول جس ــم اإلنس ــان
ووج ــد أن تل ــك الهال ــة الطيفي ــة ذات الل ــون األزرق

هل تعلم أن التمر ال ينقل اجلراثيم أو امليكروبات وأن
الس ــوس ال ــذي بداخ ــل الثم ــار (احلش ــرات يف التم ــر
الق ــدمي) يلته ــم االميبي ــا ويفت ــك باجلراثي ــم التي
تصيب اإلنسان .وأن اإلنسان الذي يأكل التمر يوميا
ال يقرب ــه اجل ــن وأن التمر أعظم غذاء ودواء لرجال
الفض ــاء .والتم ــر أعظم غ ــذاء للمقات ــل يف احلروب
ألن ــه مي ــده بالس ــعرات احلراري ــة ويقوي ــه وينش ــط
الغ ــدة الكظرية مب ــا يجعله ش ــجاعا مقداما.
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اللي ــف ويجره ــا خلفه ،وبرغ ــم أن النخلة تعط ــي الناس
كمي ــة من الك ــرب والليف بني احلني واحل ــن ،إال أن ذلك
الول ــد كان يحت ــاج دومـ ـ ًا إل ــى املزيد ،لذا فهو يعم ــد دائم ًا
إل ــى قط ــع الكثي ــر م ــن الكرب واللي ــف متى ما تس ــنى له
ذل ــك ،حت ــى أحس ــت النخل ــة بالوه ــن والضع ــف ،يف ي ــوم
م ــن األي ــام والولد منهمك يف تقطي ــع الكرب والليف من
تلك النخلة املس ــكينة ،أحس بالظالم يخيم على املكان،
فالتفت ليتحقق من األمر ،فهاله ما رأى ،لقد رأى نخلة
جنية مرعبة فارعة الطول ،ميأل جسدها الكرب املخيف،
وكأن ــه س ــهام يغطيها الليف من أعالها إل ــى أدناها وكأنه
ث ــوب م ــن نار ،رم ــى الولد كل ما يف يدي ــه وهرب ،وهو منذ
تل ــك احلادث ــة يح ــدث الن ــاس مب ــا رأى ،ويحذره ــم م ــن
املساس بالنخلة املسكينة من بعد حادثة الولد تلك مع
بوكرب ــه وليف ــه ،أصبح الناس يهابون املس ــاس بالنخلة أو
العب ــث بأجزائها ويكتفون مبا تعطيهم إي ــاه وهي راضية
يف كل موس ــم ،لكن األوالد كانوا يحتاجون إلى املزيد من
الك ــرب واللي ــف ليصنع ــوا لعب ــة «بعير كرب» الس ــتكمال
القافل ــة ،لكنه ــم يف الوق ــت ذات ــه كان ــوا يخش ــون بوكرب ــه
وليفه .وهكذا اشتهرت يف شبه اجلزيرة العربية حكايات
ب ــو كرب ــه وليف ــه أو أم كرب ــه وليفه ،والتي تس ــمى يف بعض
بل ــدان اخلليج «أم الس ــعف والليف».

تش ــكل درعا واقيا وحاجزا مانع ــا لعديد من األمواج
الكهرومغناطيس ــية الالمرئي ــة م ــن اجلن واحلس ــد
والس ــحر والعني احلاسدة وخالفه واجلن يصبحون
غي ــر قادرين على اخت ــراق هذا احلاج ــز الذي ولدته
الطاق ــة املنبثق ــة م ــن العناص ــر املوج ــودة يف التم ــر،
وخاصة عنصر الفس ــفور الغني باإللكترونات والتي
تزيل الشحنات املوجبة التي يحبها اجلن ومظهرها
اإلث ــارة والتهي ــج ل ــدى اإلنس ــان ..وم ــن املع ــروف أن
ملركب ــات ه ــذا العنص ــر إش ــعاعات تألقية فوس ــفورية
تدع ــم الطي ــف األزرق ومتن ــع اخت ــراق اجل ــن له ــذا
احلاج ــز الطيفي يف حني أنهم ق ــادرون على اختراق
كاف ــة األطي ــاف والتعامل معها.
 .11املعتقدات الشعبية:

ه ــي األف ــكار والتص ــورات واملفاهيم التي تنتش ــر بني
الن ــاس وتختف ــي يف صدوره ــم ويلع ــب اخلي ــال الفردي
دورا مهما يف صياغتها ومدى انتشارها واإلميان بها من
قب ــل األف ــراد واجلماعات وهي تنتش ــر بش ــكل واس ــع بني
املجتمعات البش ــرية لتلبي ــة االحتياجات املش ــتركة من
خ ــال وح ــدة االحتي ــاج البش ــري وتتخذ صورا وأش ــكاال
تنـ ـ ــاسب ظـ ـ ــروف ك ــل جم ــاع ــة أو مجتمـ ـ ــع واملعتـ ـقــدات
الش ــعبية يف الوط ــن العرب ــي ومنطق ــة اخللي ــج العرب ــي
بش ــكل خ ــاص ع ــن نخلة التم ــر عديدة نذك ــر منها:

سويدا خصف:

تأكلك أم اخلضر والليف:

الش ــخصية املثي ــرة للخ ــوف ه ــي س ــويدا خص ــف
متث ــل كائن ــا خرافي ــا فري ــدا يح ــرس مخ ــازن التم ــر وال
يهاجم إال من يتعدى احلدود ،هذه الش ــخصية يتكون
اس ــمها من شقني «س ــويدا» وهي تصغير لسوداء وترمز
إل ــى س ــواد التمر احملفوظ و«خص ــف» ،هو وعاء حلفظ
التمر مصنوع من س ــعف النخل ،واالس ــم وصفي ،فهي
مت ــرة س ــوداء محفوظ ــة يف خص ــف ومتت ــاز ش ــخصية
س ــويدا خص ــف بأنه ــا ليس ــت ح ــرة طليق ــة ،كبقي ــة
الكائن ــات اخلرافي ــة ،إمن ــا ه ــي مقي ــدة يف امل ــكان ال ــذي
توج ــد في ــه أو تنق ــل إلي ــه .وأه ــم م ــكان توج ــد في ــه هو
مخ ــازن التم ــور ومح ــال بيعه ــا ،وبع ــض البي ــوت الت ــي
كان ــت يف املاض ــي حتفظ فيها كميات كبي ــرة من التمر،
لذل ــك ين ــادى عل ــى «س ــويدا خصف» ملن يح ــاول دخول
مخ ــازن التمر لس ــرقتها ،كما تقول احلكاية الش ــعبية.

أو تطل ــع ل ــك أم اخلضــرة والل ـيـف ت ـس ـمـى النـخ ــلة
«خضـ ـ ــرة أم اللي ــف أو أم اخلض ــر واللي ــف» وتق ــال ه ــذه
العبـ ـ ــارة لــتخ ـ ــويف األطفـ ـ ــال ومنعهم من اخل ــروج من
ال ــبيت وخــاصة عن ــد امل ـســاء ويقصد بهــا النخ ـلـة ،ومــن
الن ــوادر التراثية ع ـ ــن أم الس ــعف والليف ي ــروى أن رجال
كان ميش ــى بني املزارع فرأى جذع نخلة مقطوع وعندما
م ــر م ــن جانب ــه رآه يتدح ــرج ومت يتدح ــرج خلف ــه حت ــى
وص ــل آخ ــر الطري ــق ..فأح ــس بالرعب وأخذ يتل ــو آيات
م ــن الق ــرآن الك ــرمي حتى اختف ــى عنه.
حكاية بوكربه وليفه :
يحك ــى أن ول ــد ًا كان دائم التعدي على النخل ،يقطع
الك ــرب والليف ليصنع ِجما ًال من الكرب ،يربطها بحبل
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الوحش «اخلبابا»:

والب ــراءة للع ــرض والرطب رزق حالل وش ــفاء وفرج
وم ــن رأى أن ــه ي ــأكل رطب ــا يف غي ــر أوان ــه نال ش ــفاء
وبرك ــة وفرحا.

يف بع ــض ق ــرى البحري ــن وحت ــى وقتن ــا احلاض ــر،
ينص ــح كبار الس ــن الصغار بع ــدم الدخول ال ــى أحراش
النخي ــل ألن بها اخلباب ــا ،واألمهات تخوف أبناءها من
اخلباب ــا حت ــى تن ــام ،واخلباب ــا يف النخي ــل يقص ــد ب ــه
الوح ــش ويس ــمى «دعيـ ـ ـ ــدع يف البحر»

وم ــن رأى كأن ــه ي ــأكل رطب ــا يف غي ــر وقت ــه فإن ــه ين ــال
شفاء وبركة وفرحا وفقا لقصة مرمي عليها السالم
وكان يف غي ــر أوان ــه وقي ــل إن أكل الرطب اجلني قرة
ع ــن ق ــال رس ــول اهلل صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم( رأي ــت
الليل ــة كأن ــي يف دار أب ــي رافع فأتين ــا برطب من ابن
ط ــاب فتأولن ــا أن الرفعة لنا يف الدنيا وأن دنيانا قد
طاب ــت والثم ــر م ــال ح ــال عل ــى ق ــدر قلت ــه وكثرته
ومن التقط من ش ــجرة ثمرا وغيرها فإنه مش ــتغل
بح ــرام أو طال ــب ش ــيئا ال يج ــب ل ــه وراس ــم رس ــوما
جائ ــرة واقتط ــاف الثم ــر م ــن الش ــجرة ي ــدل عل ــى
ني ــل عل ــم م ــن عال ــم والتقاطه ــا من أصل الش ــجرة
مخاصم ــة رج ــل وقي ــل إن الفواك ــه للفق ــراء غن ــى
ولألغني ــاء زي ــادة م ــال لقول ــه تعال ــى (وفاكه ــة وأب ــا
متاع ــا لك ــم وألنعامك ــم) وللخائف ــن أم ــن ق ــال اهلل
تعال ــى (يدع ــون فيه ــا بكل فاكه ــة آمنني)

يف قص ـ ـ ـ ــيدة (غ ــريـ ــب ع ـلـ ـ ــى اخلـلـيج) للش ــاعر بدر
ش ــاكر السياب:
إش ــارة إل ــى حكاي ــة النخي ــل وم ــا تترك ــه يف النف ــس
م ــن أث ــر اخل ــوف والرع ــب وال س ــيما يف س ــاعة الغروب،
حي ــث األش ــباح يف احلكاي ــة تخطف األطف ــال الذين ال
يع ــودون إل ــى دياره ــم مبكري ــن« ،وه ــي النخي ــل ،أخ ــاف
من ــه إذا أدله ــم م ــع الغ ــروب ،فاكتظ باألش ــباح تخطف
كل طف ــل الي ــؤوب ..م ــن ال ــدروب».
 .12النخيل في األحالم:

ذكر ثمرة النخيل يف األحالم حس ــب مراحل منوها
وتطورها وفس ــر ما يذكر كما يلي:
البسر :يدل على وجود املاء للمحتاج اليه.

التمـــر :يف املن ــام وه ــو رم ــز املط ــر وم ــن أكل ــه ين ــال
ال ــرزق اخلال ــص ن ــوى التم ــر املدف ــون م ــال مدخ ــر
ومن ــة جن ــى مت ــرا يف وقت ــه ت ــزوج ام ــرأة موس ــرة

الرطـــب :أكل الرط ــب يف الرؤي ــا رزق تق ــر ب ــه عين ــه
وه ــو دلي ــل البش ــارة بالول ــد والنص ــر عل ــى األعداء
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ألقمن ــي لقم ــة ثالثة ف ــإذا نواة فلفظته ــا .فقال أبو
بك ــر :دعن ــي ي ــا رس ــول اهلل أعبره ــا .فق ــال :عبره ــا.
ق ــال :تبع ــث س ــرية فيغنم ــون ويس ــلمون ويصيب ــون
رج ًال ،فينش ــدهم ذمتك فيخلونه .ثم تبعث س ــرية،
وق ــال ثالثـ ـ ًا ،فق ــال صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم :كذل ــك
ق ــال امللك.

ش ــريفة كثي ــرة اخلي ــر والبرك ــة ،وإن كان يف غ ــم أو
ه ــم ف ــرج اهلل عن ــه .والتم ــر مل ــن ي ــراه ،ي ــدل عل ــى
املط ــر .ومل ــن أكله رزق عام خال ــص يصير إليه وقيل
إن التمر يدل
إ ّن ــه ي ــدل عل ــى ق ــراءة الق ــرآن ،وقي ــل ّ
عل ــى م ــال مدخ ــور.
م ــن رأى كأن الري ــاح قلع ــت النخ ــل وقع هن ــاك الوباء
ورمب ــا كان ذل ــك عذابا يف تلك البلدة من اهلل تعالى
أو الس ــلطان وطلعه ــا م ــال لقوله تعال ــى ﴿لها طلع
نضي ــد رزقا للعب ــاد﴾ والبلح م ــال ليس بباق.

روي ّأن عم ــر (رض) رأى كأ ّن ــه أكل مت ــر ًا ،فذك ــر ذل ــك
لرس ــول اهلل (ص) فقال :ذلك حالوة اإلميان .وأنواع
التم ــر كثي ــرة ،والتمر مل ــن يراه ،يدل عل ــى املطر .وملن
أكله رزق عام خالص يصير إليه ،وقيل إ ّنه يدل على
ق ــراءة الق ــرآن ،وقي ــل ّإن التمر يدل على م ــال مدخور.

م ــن رأى أن ــه ص ــار نخل ــة ف ــإن األمر الذي ه ــو فيه من
خصوم ــة أو والية أو س ــفر مك ــروه يتصرم وخوصها
مبنزلة الش ــعر من النس ــاء.

أت ــى رجل ابن س ــيرين فقال :رأي ــت كأ ّني وجدت أربعني
مت ــرة ،فقال ــت :تضرب أربعني عصا .ث ــم رآه بعد ذلك
مب ــدة فقال :رأيت كأني وجدت أربعني مترة على باب
الس ــلطان .فق ــال :تصي ــب أربع ــن ألف دره ــم .فقال
الرج ــل :عب ــرت رؤي ــاي ه ــذه امل ــرة بخ ــاف م ــا عبرت
يف امل ــرة األول ــى .فق ــال :أل ّن ــك قصص ــت عل ــي رؤياك
يف امل ــرة األولى وقد يبس ــت األش ــجار وأدبرت الس ــنة،
وأتيتني هذه املرة وقد دبت احلياة يف األشجار .وكان
األم ــر يف املرتني عل ــى ما عبره.

وقي ــل م ــن رأى كأ ّن ــه ي ــأكل مت ــر ًا جي ــد ًا ،فإ ّن ــه يس ــمع
كالم ًا حس ــناَ نافع ًا .وم ــن رأى كأ ّنه يدفن متر ًا ،فإ ّنه
يخ ــزن م ــاالً ،أو ين ــال م ــن بعض اخلزائ ــن ماالً.
وم ــن رأى كأ ّنه ش ــق مترة وميز عنه ــا نواها ،فإ ّنه يرزق
حل ـ ِّـب وال ّنوى﴾
﴿إن اهلل ف َِال ُق ا َ
ول ــد ًا ،لقول ــه تعال ــىَّ :
اآلي ــة .ورؤي ــا أكل التمر بالقط ــران دليل على طالق
فنية س ــفر .والكيلة
املرأة س ــر ًا .وأما رؤية نثر التمرّ ،
م ــن التمر غنيمة.

كأن ابن عمر يأكل بسر ًا،
رأى أنس بن مالك يف املنام ّ
فكت ــب إلي ــه إن ــي رأيت ــك ت ــأكل بس ــر ًا ،وذل ــك ح ــاوة
كأن س ــات م ــن
اإلمي ــان .وقي ــل ّان رج ـ ًـا عاريـ ـ ًا رأى ّ
التم ــر البس ــر يف نغ ــض م ــن بط ــون اخلنازي ــر ،وه ــو
يدفعه ــا ويحمله ــا إل ــى بيت ــه .فس ــأل املعب ــر عنه ــا،
فعبره ــا غنائ ــم من مال الكفار ،فما لبث أن خرجت
ال ــروم وك ــان الظ ـف ــر للــمسـ ـل ـمــني ،ووص ــل إلـ ــيه م ــا
عب ــر له.

وم ــن رأى كأ ّن ــه يج ــيء ثمرة من نخل ــة يف إبانها ،فإ ّنه
يت ــزوج بامرأة جليلة غنية مباركة .وقيل إ ّنه يصيب
م ــا ًال م ــن ق ــوم كرام ب ــا تعب ،أو من ضيع ــة له وقيل
يصيب علم ًا نافع ًا يعمل به .فإن كان يف غير أوانها
فإ ّن ــه يس ــمع علم ًا وال يعمل به .ف ــإن رأى كأ ّنه جنى
فإن امرأته تل ــد ولد ًا من مملوك
نخل ــة عنب ًا أس ــودّ ،
أس ــود .ف ــإن رأى كأ ّن ــه جن ــى م ــن نخلة يابس ــة رطب ًا،
فإ ّن ــه يتعل ــم م ــن رجل فاس ــق علم ًا ينفع ــه .وإن كان
وجل
صاح ــب الرؤي ــا مغموم ًا نال الف ــرج ،لقوله ع ّز ّ
إليك ِبج ــذع ال َن ْخلَة﴾.
يف قص ــة م ــرمي﴿ :وه ِّزي َ
كأن رج ًال أتاني فألقمني
قال رس ــول اهلل (ص) :رأيت ّ
لقم ــة مت ــر ،فذهبت أعجمه ــا ،فإذا ن ــواة ،فلفظتها.
ث ــم ألقمن ــي لقم ــة ثاني ــة ف ــإذا ن ــواة فلفظته ــا .ث ــم

س ــئل اب ــن س ــيرين ع ــن ام ــرأة رأت كأ ّنه ــا مت ــص مترة
وتعطيه ــا ج ــار ًا له ــا فيمصه ــا ،فق ــال :ه ــذه امل ــرأة
تش ــاركه يف مع ــروف يس ــير ،ف ــإذا ه ــي تغس ــل ثوب ــه.
كأن بيدي س ــقاء
وأتى ابن س ــيرين رجل فقال :رأيت ّ
وفيه متر ،وقد غمس ــت فيه رأس ــي ووجهي ،وأنا آكل
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العدد  35عادات وتقاليد

منه وأقول :ما أش ــد حموضته .فقالت ابن س ــيرين
إنك رجل قد انغمس ــت يف كسب مال ميين ًا وشماالً،
وال تبال ــي أم ــن ح ــرام كان أم ــن من ح ــال ،غير أ ّني
أعل ــم أ ّن ــه حرام .ف ــكان كذلك.

قال بعضهم النخل طول العمر ورأى السيد احلميري
رسول اهلل (ص) كأنه يف أرض سبخة ذات نخيل وإلى
جانبه ــا أرض طيب ــة ال نب ــات فيه ــا فق ــال صل ــى اهلل
علي ــه وس ــلم ل ــه أت ــدري مل ــن ه ــذه األرض ق ــال ال قال
ه ــذه ألم ــرؤ القي ــس بن حجر خذ ه ــذا النخل الذي
فيه ــا فاغرس ــه يف تل ــك األرض الطيب ــة ففعل ــت م ــا
أمرني به فلما أصبحت غدوت على ابن س ــيرين وأنا
غ ــام فقصص ــت علي ــه رؤياي فتبس ــم وقال ي ــا غالم
أتق ــول الش ــعر قل ــت ال ق ــال إما أنك س ــتقول الش ــعر
مث ــل ام ــرئ القي ــس إال أنك تق ــول يف أق ــوام طاهرين.

النخل :تعبر النخلة يف املنام بالرجل العالم والعربي
احلس ــيب الناف ــع للن ــاس نوم ــن مل ــك نخ ــا كثي ــرا
فأن ــه يتول ــى على رج ــال والنخلة عمة االنس ــان.
النـــواة :م ــن رأى ن ــواة ص ــارت نخلة ف ــان صبيا يصير
عامل ــا ورج ــا وضيعا يصي ــر عظيما.
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فن ''املالوف'' يف ''تستور'':
ّ

شعبي ذو تقاليد شفو ّية
تراث
ّ

أ .وجدي عليلة
باحث من تونس

ّإن فــي رصيــد ال ّتــراث املوســيقي ال ّتونســي مــن ال ّثــراء والغــزارة مــا جعــل عديــد ا ّلدارســن والباحثــن ُيقبلــون عليــه بــك ّل
شــغف لالرتــواء منــه والتشـ ّـبع بــه ،فتعـ ّـددت بذلــك ا ّلدراســات والبحــوث فــي معرفــة أصــول هــذا ال ّتــراث وخصوصياتــه
ـيقي والــذي تكـ ّـون عبــر
ـيقية .ومي ّثــل «املالــوف» فــي تونــس جــزءا ّ
األدبيــة منهــا واملوسـ ّ
ّ
هامــا مــن رصيــد هــذا التــراث املوسـ ّ
ـيقيني مجهولــن وانتقــل مشــافهة مــن جيــل إلــى آخــر ،فــكان مــن ا ّلطبيعـ ّـي لــه أن يتعـ ّـرض خالل
ـ
س
مو
ـرف
ـ
ط
ـن
ـ
م
ـنني
ـ
لس
ا
ـات
مئـ ّ
ّ
مســيرته إلينــا لبعــض ال ّتغييــرات وال ّتحويــرات ا ّلشــيء ال ّــذي ّأدى إلــى وجــود روايــات عديــدة ومختلفــة فــي بعــض املناطــق
ال ّتونسـ ّـية .مــن هــذا املنطلــق ،ســتنطوي دراســتنا علــى إحــدى هــذه الروايــات وهــي روايــة «تســتور» للمالــوف الّتــي لهــا مــن
ـيقية.
لفنيــة مــا دفعنــا للخــوض فــي عبابهــا وال ّتنقيــب فــي ّ
األدبيــة واملوسـ ّ
مادتهــا ّ
اخلصوصيــات ا ّ
ّ
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تخصصن ــا العلم ـ ّـي املتم ّث ـ ــل يف «اثنولوجيا
وبحك ــم ّ
املوسيـق ـ ــى» ( ،)ethnomusicologieوا ّلـ ـ ــذي ُي ْعنـ ــى
ـقية يف إطاره ــا االجتماع ــي
ب ــدراس ـ ــة األمنـ ـ ــاط امل ــوسيـ ـ ّ
وال ّثق ــايف ،س ــنقوم م ــن خ ــال ه ــذه الدراس ــة مبحاول ــة
كش ــف وفه ــم العالق ــة ا ّلت ــي ترب ــط ب ــن ه ــذا امل ــوروث
املوسيقـ ـ ـ ـ ّـي ب ـ ـ ــواقـ ـع ـ ـ ــه االجتمـ ــاع ــي وت ــوضـ ـ ـيــح أبعـ ـ ــاده
اليومية
قافية ومدى تأثيره يف احلياة
ّ
االجتمـاع ـ ــية وال ّث ّ
أله ــال ــي امل ـ ـن ـ ـطـ ــقة.
ماهية املالوف:
ّ

ـفوية
ـيقي ذو تقالي ــد ش ـ ّ
«املال ــوف» ه ــو من ــط موس ـ ّ
يف احلف ــظ وال ّت ــداول ،ميك ــن إدراج ــه ضم ــن ال ّت ــراث
موسيقيا يحتوي
املوس ــيقي ال ّتونس ـ ّـي باعتباره موروثا
ّ
وموش ــحات
غنائي ــة منتخب ــة م ــن قصائ ــد
عل ــى أش ــعار
ّ
ّ
وأزج ــال متع ـ ّـددة م ــن كالم األندلس ـ ّـيني وأه ــل املغ ــرب
ـيي(.)1
وبع ــض ال ّتونس ـ ّ
اريخية ملوس ــيقى املالوف
واحلدي ــث ع ــن األص ــول ال ّت
ّ
محدودي ــة دائم ــة ،وذل ــك باعتب ــار ّأن
بتون ــس يبق ــى يف
ّ
أي باح ــث يف ه ــذا املج ــال ال تع ــدو أن تك ــون إ ّال
محاول ــة ّ
الدارس
مالمسة لتاريخ هذا ّ
تتعمق ك ّلما ازداد ّ
الفن وا ّلتي ّ
تعمق ــا يف الكش ــف ع ــن خباي ــا ه ــذه املوس ــيقى وفهمه ــا
ّ
وحتدي ــد أص ــل نش ــأتها والبح ــث ع ــن دواف ــع تواصلها.
الطبيعي ج ـ ّـداّ ،أن اخلوض يف هذا اجلانب ال
وم ــن
ّ
ميك ــن أن يت ـ ّـم مبعزل عن املص ــادر املكتوبة ا ّلتي تناولت
اريخي ــة ملوس ــيقى
بالدراس ــة وبالتحلي ــل اجلوان ــب ال ّت
ّ
واملؤرخني يف
املختص ــن
تعددت بتع ـ ّـدد
املال ــوف وا ّلت ــي ّ
ّ
ّ
ه ــذا املجال.
الوه ــاب يف
فم ــن جانب ــه ذك ــر حس ــن حس ــني عب ــد ّ
كتاب ــه «ورق ــات» يف جزئ ــه ال ّثال ــث يق ــول:
« ..تاري ــخ املال ــوف ه ــو تاري ــخ الهج ــرة األندلس ـ ّـية
إل ــى ش ــمال إفريقيا ،عندما ب ــدأ نزوح املغاربة األس ــبان
إل ــى تون ــس يف عه ــد
احلفصي ــن ،)2(»..ويف موض ــع آخر
ّ
يضي ــف قائ ــا ..« :ذل ــك ه ــو هج ــرة أه ــل األندل ــس
األخي ــرة إل ــى القط ــر ال ّتونس ــي  -أوائل الق ــرن احلادي
عش ــر هج ــري  -إذ أ ّنه ــم جلب ــوا معه ــم م ــا بق ــي لديهم
ـعبية»(.)3
ـيكية وأحلانه ــم ّ
الش ـ ّ
م ــن أغانيه ــم الكالس ـ ّ

ويف املنحى نفسه ،يقول الرزقي( )4يف كتابه األغاني
ال ّتونس ـ ّـية« :من أحس ــن ال ّنغم واألعاريض ا ّلتي أتى بها
املعبر
مهاج ــرو األندل ــس تالحني ّ
املوش ــحات واألغان ــي ّ
عنها عندنا باملالوف.)5(»...
والواقعّ ،أن انتش ــار املوس ــيقى األندلس ـ ّـية يف البالد
ال ّتونس ـ ّـية ل ــم يتزام ــن فق ــط م ــع مهاج ــري األندل ــس
وإن ــا س ــبق ذل ــك بفت ــرة ،حي ــث ازده ــرت الفنون
إليه ــا ّ
املوحدين( )6ا ّلذين بس ــطوا حكمهم
األندلس ـ ّـية يف عهد ّ
عل ــى كام ــل املغ ــرب الكبي ــر ،وتط ـ ّـورت أس ــاليبها عل ــى
التي ــار اجلدي ــد آخ ــذا
األه ــواء واألذواق ...ودام ه ــذا ّ
بنف ــوس الس ـ ّـكان طيل ــة ثالث ــة ق ــرون ونص ــف ،وش ــاعت
التلحيني
بينهم أغاني اشبيلية وغرناطة ،وارتكز الفن
ّ
عل ــى النوب ــات واملوش ــحات(.)7
يبدو إذن ّأن توافد األندلس ـ ّـيني إلى القطر ال ّتونس ـ ّـي
كل األح ــوال كان ل ــه بال ــغ األث ــر يف تغيي ــر احلرك ــة
يف ّ
()8
احلفصية
الدول ــة
خاصة يف عهد ّ
ـيقية بتون ــسّ ،
ّ
املوس ـ ّ
ا ّلت ــي تأ ّلق ــت فيه ــا احلض ــارة ال ّتونس ـ ّـية وبلغ ــت أعل ــى
درج ــات االزده ــار ،ويف ه ــذا املعن ــى يق ــول ابن خل ــدون(:)9
«اجتمع بحضرته (أي املستنصر باهلل احلفصي( ))10من
أع ــام الن ــاس الوافدي ــن عل ــى أبيه وخصوص ــا األندلس
متفيئني
من شاعر مفلق ،وكاتب بليغ ،وعالم نحريرّ ...
ظ ـ ّـل ملكه ..ويف ّأيامه عظمت حضارة تونس ،وكثر ترف
س ــاكنها ،وتأ ّن ــق ال ّن ــاس يف ال ّلب ــاس واملراك ــب واملبان ــي ...
وتناغوا يف ا ّتخاذها وانتعاش ــها إلى أن بلغت غايتها»(.)11
كل دول املغرب واألندلس بقيمة سلطة
ولعل اعتراف ّ
ّ
وتوجه أغلب علماء الغرب اإلس ــامي نحو
احلفصي ــن ّ
ّ
تون ــس ،م ــن ب ــن أه ـ ّـم العوامل ا ّلتي س ــاهمت يف انتش ــار
املسماة ـ كما أسلفنا باسم املالوف
املوس ــيقى األندلس ـ ّـية
ّ
كل األذواق( )12ح ّت ــى أ ّنه ــا ص ــارت األكث ــر
وفرضه ــا عل ــى ّ
طغيانا على مس ــامع ال ّتونس ـ ّـيني يف ذل ــك العهد وح ّتى
من بع ــده(.)13
مكنت ــه م ــن أن
ّإن اجل ــذور ال ّت
اريخي ــة للمال ــوفّ ،
ّ
ونسي وذلك ملا يحتويه من
يجسد ال ّتراث املوسيقي ال ّت
ّ
ّ
()14
ـيقي يتك ـ ّـون ـ وبدرج ــة أول ــى .من نوب ــات
رصي ــد موس ـ ّ
()15
الطب ــوع ال ّتونس ـ ّـية وذلك إذا ما اس ــتثنينا
عل ــى ع ــدد ّ
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ومعتمدياتها
خريطة والية باجة
ّ

بالرحيبة
اجلهة انطالقا من آثار املس ــجد الكبير ّ
األول ّ
()23
وصومع ــة( )22اجلامع الكبي ــر املوجود بح ـ ّـي ال ّتغرين ،
()24
إضاف ــة إل ــى القب ــاب املرتفعة ف ــوق املس ــاجد وال ّزواي ــا
الطاب ــع األندلس ــي.
الدي ــار( )25ذات ّ
واحلمام ــات وكذل ــك ّ
ّ
ال» األثري
والواقع ّأن اختيار
املوريسكيني ملوقع «تشي ّ
ّ
ومانية
كان صائب ــا إلى ّ
الر ّ
حد كبي ــر ،إذ ّأن وفرة احلجارة ّ
عملي ــة تش ــييد املبان ــي بطاب ــع أندلس ـ ّـي
س ـ ّـهلت عليه ــم
ّ
إسباني تتج ّلى مالمحه يف ال ّنقوش و«القرميد» واآلجر
ّ
خفف
الب ــارز ،كم ــا ّأن املوقع اجلغرايف ومناخه ّ
بيعي ّ
الط ّ
ومكنهم من اس ــتحضار
له ــؤالء املهاجري ــن من غربتهم ّ
األصلي ــة باألندل ــس ،ومهم ــا يك ــن م ــن رأي
بيئته ــم
ّ
جدا ّأن اجلالية
وافتراضات يف هذا اجلانب ،فمن املؤ ّكد ّ
ال»
حد كبي ــر يف حتويل «تيش ــي ّ
األندلس ـ ّـية جنح ــت إل ــى ّ
ومانية إلى تس ــتور األندلس ـ ّـية.
الر ّ
ّ
اجلانب اإلجتماعي:

ـيقية كـ «الش ــغل»( )16و«الفون ــدو»
بع ــض القوالب املوس ـ ّ
و«البش ــرف»(.)18

()17

 .1تقدمي منطقة البحث «تستور»:
الش ــمال الغرب ـ ّـي للب ــاد ال ّتونس ـ ّـية،
تق ــع تس ــتور يف ّ
()19
معتمدي ــات بوالي ــة
معتمدي ــة م ــن ب ــن تس ــع
وه ــي
ّ
ّ
()20
باج ــةُ ،عرف ــت ه ــذه املنطق ــة بعراقتها وبتاريخه ــا إذ
تع ـ ّـد م ــن بني أبرز املناطق ال ّتونس ـ ّـية ا ّلت ــي اعتمرت بها
اجلالي ــة األندلس ـ ّـية املهاج ــرة م ــن ب ــاد األندل ــس إل ــى
تونس( )21وه ــي بش ــهادة اب ــن أب ــي دين ــار « ..أعظم بلدان
ـيي وأحضرها »..ولع ـ ّـل احتضان هذه املنطقة
األندلس ـ ّ
أله ـ ّـم مظاهر الت ــراث األندلس ــي يؤ ّكد الفك ــرة القائلة
ـأن «تس ــتور ه ــي وريث ــة األندل ــس عل ــى ضف ــاف وادي
بـ ّ
مجردة».
 .2مظاهر اإلعمار األندلسي بتستور:
م ــن املؤ ّك ــد ّأن الهج ــرة األندلس ـ ّـية األخي ــرة إل ــى
القط ــر ال ّتونس ـ ّـي س ــنة 1609م ،كان له ــا بال ــغ األث ــر
خاص ــة بجه ــة تس ــتور ا ّلت ــي احتضن ــت مظاه ــر كثي ــرة
ّ
م ــن تأثي ــر اإلعمار األندلس ــي بها وا ّلذي ش ــمل العديد
م ــن اجلوانب من ذل ــك اجلانب املعم ــاري واإلجتماعي
وال ّثق ــايف.

ّإن اجلالي ــة األندلس ـ ّـية املهاج ــرة إل ــى تونس عموما
أسسوها
وتس ــتور بصفة ّ
خاصة وغيرها من القرى ا ّلتي ّ
ـكييني ا ّلذي ــن ُأط ــردوا م ــن
وش ـ ّـيدوها ،ه ــم م ــن املوريس ـ ّ
موطنه ــم األصل ــي بحك ــم حمل ــة ال ّتنصي ــر عليه ــم
وبع ــد أن عاش ــوا فت ــرة م ــن ال ّزمن بإس ــبانيا حت ــت وطأة
بيعي
االضطهاد لدينهم
اإلسالمي .لذلك ،كان من ّ
الط ّ
ّ
أن يتهاف ــت ه ــؤالء األندلس ـ ّـيون  -يف موطنه ــم اجلديد
ـكل لهف ــة وحم ــاس،
تس ــتور  -عل ــى الدي ــن اإلس ــامي ب ـ ّ
ينية يف س ــلوكهم
وه ــو م ــا أ ّدى إل ــى طغي ــان ّ
الظاهرة ّ
الد ّ
االجتماع ــي وفكره ــم ال ّثقايف.

اجلانب املعماري:
تتمي ــز تس ــتور بطاب ــع معم ــاري أفرده ــا ع ــن س ــائر
ّ
الق ــرى األندلس ـ ّـية  -إن ص ـ ّـح ال ّتعبي ــر  -بتون ــس ،وم ــن
الفن املعماري بهذه
جدا أن يكون حديثنا عن ّ
الطبيعي ّ
ّ
128

العدد  35موسيقى وأداء حركي

ِو ْس ــاَ ْت» باجلزائ ــر ،و«ال ْز َو ِاو ُّي ــون» أصيلو منطق ــة «زواوة»
والب ْل ِد ِّيون.
باجلزائ ــر،
و«احلنفي ــون» واليه ــود َ
ّ

وال ــواق ــعّ ،أن ثـ ـ ـ ــراء احليـ ــاة الـ ـ ّـدينـ ـ ّـية يف الـمــجت ـ ـمـ ـ ــع
ال ّتس ــتوري عموم ــا ل ــم يقتصر على العنصر األندلس ـ ّـي
وإن ــا كان نتيج ــة إلس ــهامات عناصر اجتماعية
وح ــدهّ ،
ـاتيني
ـ
س
الو
ـع
ـ
م
ـم
ـ
ه
اندماج
ـن
ـ
م
ـم
ـ
غ
الر
ـى
ـ
ل
وع
ّ
ّ
«الو ْس ــاَ ِت ِّيني» وه ــم قبائ ــل نزحوا
أخ ــرى ونعن ــي بذل ــك ِ
من جبل وسالت باجلزائر وغيرهم من ا ّلذين التحقوا وغيره ــم م ــن الفئات االجتماعية األخ ــرى ،فقد حافظ
ومتكنوا من نقل
ـكيون على عاداتهم وتقاليدهم ّ
باألندلس ـ ّـيني وتقاس ــموا معه ــم تس ــتور ونعن ــي به ــم املوريس ـ ّ
ومهنهم ونش ــرها لدى املجتمع احمل ّلي بتستور.
«املانس ـ ّـيون» وه ــم أصيل ــو منطق ــة «مان ــس» ق ــرب «جب ــل
ِحرفهم ِ
املتبقية منه ــا واملندثرة
بياني ــا( )26يحت ــوي على أس ــماء بع ــض العائ ــات( )27األندلس ـ ّـية
ّ
ون ــورد فيم ــا يل ــي ج ــدوال ّ
األول
بأن العائلة
بتستور ،مع قناعتنا الراسخة ّ
األندلسية مت ّثل ال ّنواة األولى للمجتمع التستوري وا ّلتي لها ّ
الدور ّ
ّ
ـكي:
واألساس ــي يف نقل عادات وتقاليد وثقافة املجتمع املوريس ـ ّ

اسم العائلة

األصل

مالحظات

ابن ّ
الشيخ

نسبة إلى اسم األب أو اجلد.

يوجد هذه النسب أيضا يف كلّ من مجاز الباب،
العالية ،غار امللح.

ابن عاشور

نسبة إلى اسم األب أو اجلد.

ابن موسى

نسبة إلى وادي موسى بجزيرة «م ّيورقة»
()Majorque
»«Moussa de val

يوجد هذه النسب أيضا يف كلّ من تونس،
العالية ،السلوق ّية ،طبربة.
يوجد هذه النسب أيضا يف كلّ من العالية،
السلوق ّية ،قر ّيش الوادي.

هجالة
ابن ّ

ّ
املتوف زوجها.
نسبة إلى صفة املرأة

وجد هذه النسب أيضا يف واكدة.

ألكانتي

نسبة إلى» «Alicanteمدينة إسبان ّية تقع
املتوسط.
الساحل األبيض
ّ
على ّ

وجد هذه النسب أيضا يف السلوق ّية.

األندلسي

»50 «Andaluzكلم جنوب غربي صوريا
بإسبانيا».«Soria

عدة مدن تونس ّية.
هذه النسب متواجد يف ّ

بشكوال

إسم إسباني
».«Pascual

يوجد هذه النسب أيضا يف كلّ من سليمان،
وطبربة.

بلنسني

نسبة إلى «بلنسية»
»«Valencia

بنتور

الرسام باإلسبان ّية
نسبة إلى ّ
»«Pintor

يوجد هذه النسب أيضا السلوق ّية ومجاز الباب.

بالنكو

نسبة إلى اللّون األبيض
»«Blanco

يوجد هذه النسب أيضا يف غار امللح وقر ّيش
الوادي

الطبيب

نسبة إلى مهنة.

يوجد هذه النسب أيضا يف السلوق ّية ومجاز
الباب.

الطويل

نسبة إلى صفة خلق ّية.

يوجد هذه النسب أيضا يف مجاز الباب.

يوجد هذه النسب أيضا يف السلوق ّية.
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الس ــاعة املعكوس ــة مرس ــومة يف أعل ــى صومع ــة اجلام ــع اجلام ــع
ّ
الكبي ــر بح ـ ّـي ال ّتغري ــن (س ــنة 1630م)

تتكون من طبلتني
ات ،وهي آل ــة
ات وتس ـ ّـمى أيض ــا « ال َن َّق َار ْ
ـار ْ
آل ــة ال َن َّغ ـ َ
إيقاعية ّ
ّ
صغيرت ــن ينقر عليهما بواس ــطة عصوين صغيرين

لق ــد حافظ ــت العائ ــات األندلس ــية عل ــى عاداته ــا
بالرغ ــم م ــن
وتقاليده ــا واحتفظ ــت مبهنه ــا وحرفه ــا ّ
وخاصة
عام ــة
اندماجه ــا يف املجتم ــع ال ّتونس ـ ّـي بصف ــة ّ
ّ
املكون ــة لس ـ ّـكان تس ــتور ،كم ــا
بالعناص ــر
االجتماعي ــة ّ
ّ
اليهودي
متسكت بقيم ال ّتسامح وال ّتعايش مع العنصر
ّ
ّ
مثلما كان هو احلال باألندلس .وبال ّتالي ميكننا القول
الدور األساسي
بأن العائلة
ّ
األندلسية يف تستور كان لها ّ
ّ
واالقتصادية
ة
والعمراني
ـة
ـ
االجتماعي
البنية
ـر
ـ
ي
تطو
يف
ّ
ّ
ّ
قافية له ــذه املنطقة.
وال ّث ّ
اجلانب الثقايف:

الت ــي مت ّث ــل يف اعتقادن ــا خي ــر دلي ــل عل ــى م ــدى تع ّل ــق
ينية ومدى
املوريسكيني واهتمامهم البالغ بال ّثقافة ّ
الد ّ
ّ
الدي ــن بعد أن
لهفته ــم وحماس ـ ّـيتهم يف اكتس ــاب عل ــوم ّ
كان ــوا ق ــد فقدوه ــا يف موطنه ــم األصلي.
بالدي ــن اإلس ــامي م ــن
لق ــد أ ّدى التع ّل ــق الكبي ــر ّ
الرصيد
ط ــرف اجلالية األندلس ـ ّـية بتس ــتور إل ــى إث ــراء ّ
الديني ب ــأدب املدائح واخلطب والفت ــاوى ،وكان
ال ّثق ــايف ّ
الطبيع ـ ّـي أن تك ــون املس ــاجد وال ّزوايا مق ـ ّـرا لتعليم
م ــن ّ
()29
املدحي ــة
وحتفي ــظ القرآن الك ــرمي وإنش ــاد القصائد
ّ
وفي ــة.
واألوراد ّ
الص ّ
ـعبي ج ــزء ال يتج ــزأ م ــن ثقاف ــة
ومب ــا ّأن األدب ّ
الش ـ ّ
ـروري أن نق ــف عند
ـتوري ،كان م ــن الض ـ ّ
املجتم ــع ال ّتس ـ ّ
يعبر ع ــن قيمة
بع ــض اجلوان ــب م ــن ه ــذا األدب ا ّل ــذي ّ
االجتماعية
فني ــة تعك ــس وبدرج ــة أول ــى واق ــع احلي ــاة
ّ
ّ
قافي ــة له ــذا املجتمع.
ال ّث ّ

ل ــم حتت ـ ِـو الهج ــرة األندلس ـ ّـية األخي ــرة إل ــى تونس
خاص ــة عل ــى علم ــاء وأدب ــاء،
عام ــة وتس ــتور بصف ــة
ّ
ّ
ـكيني ،وهؤالء
ضم ــت
حرفي ــن وف ّ
ّ
الح ــن موريس ـ ّ
ّ
وإن ــا ّ
الدي ــن
حري ــة ممارس ــة ش ــعائر ّ
ه ــم ا ّلذي ــن ل ــم يج ــدوا ّ
ـتقرهم
اإلس ــامي يف إس ــبانيا مثلم ــا وجدوه ــا يف مس ـ ّ
األخي ــر تس ــتور ،لذل ــك كان م ــن الطبيع ـ ّـي أن ي ــزداد
تع ّلقه ــم باإلس ــام لغ ــة ودين ــا ولع ـ ّـل ه ــذا م ــا أ ّدى إل ــى
يني ــة.
تط ـ ّـور ثقافته ــم ّ
الد ّ
إذ أ ّنه ــم أقبل ــوا عل ــى حفظ مبادئ اإلس ــام ونش ــرها
العربي ــة بع ــد أن كان ــوا
ب ــن األحف ــاد ،فتع ّلم ــوا ال ّلغ ــة
ّ
()28
ـبانية وقاموا بنسخ املخطوطات
يتك ّلمون ال ّلغة اإلس ـ ّ

«عم
ويف لقائن ــا م ــع ش ــيخ املدين ــة بتس ــتورّ ،
حدثن ــا ّ
الش ــعبي املوجود باجلهة
رش ــيد»( )30عن مضمون األدب ّ
ـعبية وأقاصيص وش ــعر
واملتك ـ ّـون أساس ــا م ــن أمثل ــة ش ـ ّ
األول
ـعبي ا ّل ــذي ا ّتخ ــذ يف نظم ــه ّاتاه ــن اثن ــن:
ّ
شـ ّ
دين ــي وال ّثان ــي دنيوي.
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مدنا بها هذا املخب ــر وا ّلتي كانت نتاجا
ون ــورد فيم ــا يل ــي ج ــدوال قمنا في ــه بإدراج بعض األمثلة ّ
ـعبية ا ّلتي ّ
الش ـ ّ
لل ّتواجد األندلسي بتستور:

املثل ّ
عبي
الش ّ

لفظه بال ّلغة العرب ّية

املعنى

السا ْن َي ْه ِف
َّ
«الدا ْر ِف التَّغْ ِر ْ
ين ِو َّ
ني»
ا ْل َب ْر ِق ْ

ني.
ين ِو َّ
الض ْي َعة ِف ال َب ْر ِق ْ
املَن ِْزلْ ِف التَّ غْ ِر ْ

يقال هذا املثل ّ
الشعبي على العائلة
األندلس ّية يف تستور الّتي تعرف ّ
بالشرف
بحي
والثّراء ،فهي شريفة ألنّها تسكن ّ
أسسه
حي ّ
التّغرين الّذي يعتبر أ ّول ّ
األندلس ّيون ،وثر ّية لكونها متلك ضيعة
يف «البرقني» وهو موقع على ضفاف وادي
مجردة يعرف باخلصب ووفرة املياه.

« ْدخَ ـ ِّلـنَّا َ
األ َر ِب ْش»

َدخَ َل َع َل ْينَا َ
اب.
األ ْع َر ْ
َ
(األ َر ِب ْش « »Arabesهي لفظة إسبان ّية
معناها األعراب).

يقال هذا املثل عندما يدخل على املجتمع
التّستوري غريب فينعت ب َ
للداللة
ـ«األ َر ِب ْش» ّ
على كونه ال ينتمي للمجتمع التّستوري
األندلسي.

وف َ
«املَا ُل ْ
اجل ِّد
األن ُْدل ِْسي ِف ِ
َوا ْل َهل ِْس»

املَا ُلوف ِف ال َو َر ِع َوال َهز ِْل

اتاهني :األ ّول
مبعنى أنّ نوبة املالوف لها ّ
ديني يقتصر على املدائح النّبو ّية والثاني
دنيوي ويشمل الغزل والعشق.

« ْي ِس ْب ِو ْيق َْش ِتلْ »

َي ُس ُّب َو َي ْشتُ ُم بالق َْشت َِال َّية.
( القشتال ّية هي لهجة إسبان ّية كانت
تتلفّ ظ بها اجلالية األندلس ّية األولى
القادمة من قشتالة شمال إسبانيا).

«ا َ
ص
حل ْض َره ِف ال ِْع ْر َي ْ
والرقْ ْ
ان َّ
ِّ
ِف الْ ل ِيتي»

ا َ
ان»
«الع ْر َي ْ
حل ْض َرة ِف ز َِاو َية ِ
ص ِف ز َِاو َية ا ِمللّيتي
والرقْ ُ
َّ

يسب ويشتم بألفاظ
ومعناه ،أنّ شخصا ّ
قشتال ّية وهي بالتّالي ألفاظ غير
مفهومة.

الدين ّية
مبعنى أن يقع إنشاد املدائح ّ
الصوف ّية يف زاوية العريان وهذا
واألوراد ّ
أما ال ّرقص يف
،
اجلد
مبالوف
يسمى
ّ ّ
ما ّ
امللّيتي فمعناه أنّ ينشد مالوف الهلس
يف زاوية امللّيتي وهو أمر غير مألوف ألنّ
اجلد.
الزّوايا ال ينشد فيها إ ّال مالوف
ّ
ويقال هذا املثل ّ
الشعبي عندما تختلط
األمور وتتف ّرق.
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الش ــيء
ـامية ّ
ديني ــة إس ـ ّ
م ــن قري ــب أو بعي ــد مبظاه ــر ّ
دونتها
عقائدي ــة
ا ّل ــذي أ ّدى إل ــى إضفاء صبغة
ّ
متميزة ّ
ّ
خاصية اجتماعية
ـعبية لتصبح فيما بعد
الذاكرة ّ
ّ
ّ
الش ـ ّ
املكونة
وثقافي ــة انف ــردت بها ّ
كل العناص ــر االجتماعية ّ
ّ
للمجتمع ال ّتس ــتوري.
فن املالوف بتســـتور وأشـــكال
.3
خصوصيـــات ّ
ّ
ممــا ر ســته :
ع ــرف «املال ــوف» بتس ــتور إقب ــاال كبي ــرا م ــن ط ــرف
ـانيا
اجلالي ــة األندلس ـ ّـية وا ّلت ــي اعتبرت ــه تعويض ــا نفس ـ ّ
األصلي املسلوب وذلك بعد أن فقدوا األمل يف
ملوطنهم
ّ
اس ــترجاعه يوم ــا ما.
فبعد يأس ــهم من العودة إلى األندلس واندماجهم
أندلسيو تستور بال ّتخ ّلي
يف املجــتم ــع ال ّتـ ــونس ـ ّـي ،قـ ــام
ّ
ش ـ ـيـئ ــا ف ـش ــيئــا ع ــن ال ـب ـع ــض م ــن م ــالمـ ـ ـ ــح ال ّث ـ ـق ــاف ـ ـ ــة
اإلسبـ ــان ـ ـ ّـية ا ّل ـ ـتــي ح ـم ـلــوهـ ــا م ـع ـهــم ك ــال ّلـ ـغ ــة وب ـع ـ ــض
األلق ـ ـ ــاب ال ّنـ ـ ـصـ ـ ــرانـ ـ ـ ّـية إل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب الع ـ ـ ـ ــزف على
القيث ــارة( )31ا ّلت ــي وق ــع اس ــتعمالها م ــع أول ــى العائالت
ليتم
األندلس ـ ّـية بتس ــتور يف مناس ــباتهم االجتماعي ــة ّ
تعويضه ــا فيم ــا بعد م ــن ط ــرف األحفاد األندلس ـ ّـيني
مييـ ـ ــز ثقــاف ـت ـهـ ـ ــم األصـ ـلـ ـ ـ ّـية وا ّلـ ـ ــذي
بخ ـ ــير بديـ ـ ــل ّ
يع ـ ـ ـ ّـبر ع ــن ه ـمــوم ـهـ ـ ــم( )32ونـ ـع ــني ب ـ ــذلك امل ـ ــوسـ ــيقى
األندلس ـ ّـية املتع ــارف عليها يف تونس باس ــم «املالوف».
وم ــا م ــن ش ـ ّـك ّأن ش ــهرة تس ــتور بف ـ ّـن املال ــوف تعود
إل ــى وف ــرة ّروات ــه وحفظت ــه( )33يف هذه املنطق ــة والذين
الش ــيوخ( ،)34فمنهم من
تتلمذ على أيديهم الكثير من ّ
ـدون ال ّتاريخ أس ــماءهم
تـ ّ
ـوف من ــذ فترة غي ــر بعيدة ُ
لي ـ ّ
ومنه ــم ال ي ــزال عل ــى قيد احلياة يجود مب ــا يكتنزه يف
ذاكرت ــه م ــن هذا امل ــوروث الف ّني.

الش ــيخ عم ــر صراط ــة األندلس ــي أح ــد أحف ــاد األندلس ـ ّـيني
وه ــو ش ــيخ ينش ــد املالوف

ـعبية ،ه ــي نتاج
ـأن ه ــذه األمثلة ّ
ميك ــن الق ــول ب ـ ّ
الش ـ ّ
ـكي بتس ــتور وا ّلت ــي
ثق ــا ّ
يف مح ّل ــي للمجتم ــع املوريس ـ ّ
قافي ــة باجله ــة،
تعك ــس واق ــع احلي ــاة االجتماعي ــة وال ّث ّ
يدع ــم رأين ــا فيما ذهبن ــا إليه ه ــو وجود بعض
ولع ـ ّـل م ــا ّ
ـبانية مث ــل «ا َ
ـش» أو أس ــماء بع ــض
أل َر ِب ـ ْ
األلف ــاظ اإلس ـ ّ
«الت ْغ ِري ـ ْـن» .
األماك ــن بتس ــتور مث ــل َّ
ـعبي ،فقد ا ّتخذ هذا ال ّنوع
للش ــعر ّ
ّأما بال ّنس ــبة ّ
الش ـ ّ
من األدب يف شكله ال ّنهائي ّاتاهني مختلفني أحدهما
التياري ــن يف
دين ــي واآلخ ــر دني ــوي .والواق ــعّ ،أن هذي ــن ّ
الش ــكل
الش ــعبي بتس ــتور يش ــتركان تقريب ــا يف ّ
الش ــعر ّ
ّ
جدا ،فمن ينشد
ولعل ال ّتداخل بينهما
واملعنى ّ
طبيعي ّ
ّ
يترن
وفية بإحدى ال ّزوايا جتده غدا ّ
الي ــوم املدائ ــح ّ
الص ّ
احتفالية اجتماعي ــة كال ّزواج.
باملالوف يف مناس ــبة
ّ
وفية يف تس ــتور ،كانت وال تزال
يب ــدو ّأن ّ
الطرق ّ
الص ّ
ـتوري ا ّلذي تع ّلق
له ــا تأثي ــر واضح عل ــى املجتمع ال ّتس ـ ّ
بالدي ــن اإلس ــامي وبعقائده وهو م ــا أ ّدى
بش ــكل كبي ــر ّ
متمي ــزة ظ ّل ــت منحصرة يف
ديني ــة
ّ
إل ــى تواج ــد ثقاف ــة ّ
يفس ــر بوضوح
أنش ــطة ّ
الط ــرق بال ّزواي ــا ،ولع ـ ّـل هذا ما ّ
ـكل م ــا ل ــه صلة
م ــدى إقب ــال املهاجري ــن األندلس ـ ّـيني ل ـ ّ

الشـ ــيوخ م ـك ــان ـ ــا
وال ـ ــواق ـ ـ ــع أ ّن ـ ـ ــه لـ ــم يكـ ــن له ـ ـ ــؤالء ّ
يترنون
مخصص ــا ينش ــدون في ــه املال ــوف ،فق ــد كان ــوا ّ
ّ
به يف البس ــاتني حتت ظالل األش ــجار وعلى خرير مياه
وادي مج ــردة( ،)35حي ــث كان ــت تنعق ــد مجال ــس ط ــرب
«الس ــواني»( )36وتق ــام أمس ــيات إلنش ــاد املال ــوف وه ــي
يف ّ
الص ــورة ا ّلت ــي حتمله ــا معان ــي كلمات أغنية ش ــعبية يف
ّ
تس ــتور مطلعها:
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ِم ـ ـ ـ ـ ـ ْـن ُك ـ ـ ـ ـ ـ ْثـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ْر ْد
الو ْر ْد
َغـ ـ ـ َّنـى َغـ َّنـى َ
****
وف
ـوف
ا ْت ـ َن َّـز ْه ُ
اس َم ْع َن ْو َب ِات املَا ُل ْ
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
َو ْ
ني
ني
َم ـ ـ ـ ـ ــا ُلـ ْ
الب ْر ِق ْ
ـوف ْحـنِـ ْ
ِف ِظ ّل ْسـ ـ ـ ـ َـو ِاني َ
ـني(ِ )37ي ْج َـع ْل ال َق ْل ِـب يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـلي ـ ـ ـ ـ ْـن
ْم َـو َّشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـح ْب ِـنـ ْ
ستور
فيك َيا َت ُ
ْ
 .4املالوف فـــي املناســـبات االحتفالية  -العرس
التقليدي أمنوذجا ( -مالـــوف «الهلس»(:))38

«اجلد»(:))42
 .5املالوف في ال ّزوايا (مالوف
ّ

()43
الصاحلني
تتعدد ال ّزوايا يف تستور ّ
ّ
بتعدد األولياء ّ
به ــا ،ولق ــد ا ّتخـ ـ ــذها أتباعهـ ـ ــا وم ــريدوه ـ ــا مق ـ ـ ّـرا له ـ ــم
الط ــرق ـ ّـية .وقــد احت ـض ـن ــت هـ ــذه
ملم ــارس ـ ــة أنشط ــتهم ّ
ال ّزواي ــا ف ـ ّـن املالوف ش ــأنه يف ذلك ش ــأن األوراد واألذكار
املدحي ــة وا ّلت ــي كان ــت ُتنش ــد يف
يني ــة والقصائ ــد
ّ
ّ
الد ّ
صوفي ــة م ــن ط ــرف املريدين.
حلق ــات
ّ
ولع ـ ّـل م ــن أب ــرز ال ّزواي ــا يف تس ــتور ا ّلت ــي كان ُينش ــد
فيه ــا املال ــوف ،نذك ــر زاوي ــة «س ــيدي َن ْص ـ ْـر ال َق ْر َو ِاش ــي»
يس ــى» ا ّلتي ُتعتبر يف نفس الوقت
وزاوية «س ــيدي ِب ْن ِع َ
ـاوية ومدرس ــة لتحفيظ املالوف وإنش ــاده.
مقرا للعيس ـ ّ
ّ
ويب ــدو ّأن إقب ــال أهال ــي تس ــتور على إنش ــاد املالوف
طبيعي ــا ،وذل ــك أل ّنه ــم يعتب ــرون األوراد
بال ّزواي ــا أم ــرا
ّ
الصـ ــوفـ ـ ـ ّـية ونــوب ــات امل ــال ــوف ش ـي ـئـا واح ــدا يف ال ّلف ــظ
ّ
الصــوف ـ ّـية
ـح
ـ
ئ
ـدا
ـ
مل
ا
ـيخ
ـ
ش
ـإن
ـ
ف
ـي
ـ
ل
ـا
ـ
ت
ـال
ـ
ب
و
ـل،
ـ
ـ
ك
الش
ويف
ّ
ّ
ّ
ّ
الطريق ــة ه ــو يف نف ــس الوق ــت
يني ــة يف ّ
والقصائ ــد ّ
الد ّ
ش ــيخ املالوف.

ال تخل ــو ّأي ــة مناس ــبة يف تس ــتور م ــن ف ـ ّـن املال ــوف
وخاصة يف احتفاالت ال ّزواج ،والعرس ال ّتستوري كغيره
ّ
قليدي ــة بالبالد ال ّتونس ـ ّـية ،ل ــه عادات
ت
ال
ـراس
ـ
ع
األ
م ــن
ّ
ّ
خاص ــة يت ـ ّـم إعداده ــا وا ّتباعها من
وتقالي ــد وترتيب ــات ّ
ط ــرف أه ــل العري ــس وأه ــل العروس.
فعادة ما ُيقام العرس ليلة االثنني أو ليلة اخلميس
تبركا به ــذه ا ّلليالي ومبا لها
أو ليل ــة اجلمع ــة ويف ذلك ّ
لكل
م ــن فضائل ،وتدوم االحتفاالت س ــبعة ّأي ــام كاملة ّ
()39
خاصة ب ــه .والواق ــع ّأن الي ــوم الرابع
ي ــوم له أنش ــطة ّ
والس ــابع( )40هم ــا أكث ــر ّأي ــام الع ــرس احتف ــاال ل ــدى
األهال ــي يف تس ــتور ،وذلك باعتب ــار تواجد فرقة املالوف
عل ــى م ــدى هذين اليوم ــن وا ّلتي تضفي عل ــى العرس
احتفالي ــا بهيج ــا نتيجة ملا تنش ــده عناصرها من
ج ـ ّـوا
ّ
وص ــات مال ــوف تتماش ــى مع احل ــدث االحتفالي.

ن ــورد فيم ــا يل ــي مراوحة بني بعض األبي ــات الواردة
للط ــرق
يف املال ــوف ويف القصائ ــد
املدحي ــة ال ّتابع ــة ّ
ّ
وفي ــة:
ّ
الص ّ
يف املالوف:
يب
اش ِقني ُب ْع َد ا َ
ياَ َع ِ
حل ِب ْ
الطريقة:
يف ّ

جت ــدر بن ــا اإلش ــارة إل ــى ّأن ال ّنوب ــات ا ّلت ــي تؤ ّديه ــا
عناص ــر الفرق ــة يف غال ــب األحي ــان ه ــي نوب ــة الع ــراق
ونوب ــة احلس ــن ،ه ــذا إل ــى جان ــب وص ــات يف طب ــع
الس ــيكاهّ ،أم ــا اإليقاع ــات
املزم ــوم وطب ــع املاي ــة وطب ــع ّ
تتدرج
املس ــتعملة عن ــد إنش ــاد الفرق ــة للمال ــوف ،فه ــي ّ
تدرجه ــا داخ ــل ال ّنوب ــة( )41م ــن وزن «البطايحي»
حس ــب ّ
إل ــى «دخ ــول ب ــراول» و«البرول» ث ـ ّـم «ال ــدرج» و«اخلفيف»
وأخيرا «اخلتم» .وقد جند يف أغلب األحيان اس ــتعماال
مك ّثف ــا لوزن «البرول» أو «دخول البراول» وذلك متاش ــيا
وعي ــة م ــن اإليقاع ــات
م ــع احل ــدث ،باعتب ــار ّأن ه ــذه ال ّن ّ
وشعبية
باحليوية إضافة إلى كونها أكثر شيوعا
ت ّتسم
ّ
ّ
ل ــدى أهالي تس ــتور.

َق ْد َزا َد ِني ِع ْشقا

اشي
اش ِقني ُب ْع َد ا َ
يب َما ِت ْط َف ِ
ياَ َع ِ
حل ِب ْ
يب َها ِي ْص ِه ْد
ال َّن ْار ِف ْك ِن ِيني ِله ْ
اليومية :
 .6املالوف في احلياة
ّ

ـأن املال ــوف مي ّث ــل مح ــور احلي ــاة
ميك ــن الق ــول ب ـ ّ
اليومي ــة لألهالي
بجه ــة تس ــتور وذلك ملواكبت ــه احلياة
ّ
املهني ــة.
ومختل ــف أنش ــطتهم
ّ
كل مكان وزمان،
فمنذ القدم ،كان املالوف يتغ ّنى يف ّ
الدي ــار،
كان يت ـ ّ
الس ــاقي وه ــو يحم ــل امل ــاء إل ــى ّ
ـرن ب ــه ّ
()44
و«الطَ ـ َّـر ْاح» وه ــو ي ــو ّزع اخلب ــز عل ــى املن ــازل ،والف ـ ّـاح
ـعبية
وه ــو يس ــقي أو ي ــزرع أرض ــه .وم ــن احلكاي ــات الش ـ ّ
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احملركة
الدابة
بتس ــتورّ ،أن ف ّ
ـتوريا قام بتدريب ّ
الحا تس ـ ّ
ّ
الس ــير وف ــق نغم ــات املال ــوف وطبوع ــه
لل ّناع ــورة عل ــى ّ
()45
مما
وإيقاعات ــه ،فربط َ
«جال َِج ـ ْـل» بقوائم هذه ّ
الدابة ّ
جعله ــا حت ــدث أصواتا موزون ــة عند الس ــير وا ّلتي على
وقعه ــا راح ينش ــد املالوف.

ـش
َّ
هر ِم ْن َخ ّد َب ْد ِري َكـ ـ َـمـا ال َّن َم ْ
والز ْ
()50
َش ْكل َش ْي َع ْـن َش ْي
()51
الش ــن
الس ـ ّـر يف ه ــذه ّ
الطريق ــة ّأن وج ــود ح ــرف ّ
وتوات ــره بكث ــرة يف الن ــص الش ــعري للزج ــل ،ي ــؤ ّدي إلى
الس ــير وذل ــك باعتب ــار ّأن املقاط ــع
توقي ــف
ّ
الداب ــة ع ــن ّ
ـيش» ه ــي من األلفاظ ا ّلتي
و«ش ـ ْ
و«إ ْش» ِ
فظي ــة «أ َْش» ِ
ال ّل ّ
تتو ّق ــف عن س ــيرها عندما تس ــمعها.
جتع ــل ّ
الداب ــة ّ
دابت ــه من اس ــتئناف س ــيرها،
وح ّت ــى ّ
ميك ــن الف ـ ّـاح ّ
املوش ــحات
ينش ــد بع ــض الترنيم ــات املوجودة يف بعض ّ
واألزج ــال يف املال ــوف مثل:

األندلسيني
الحني
ومما ُيحكى أيضا يف تستورّ ،أن الف ّ
ّ
ّ
الدابة
ـير
ـ
س
ملراقبة
نوعها
من
فريدة
طريقة
ـتنبطوا
اس ـ
ّ
الطريقة يف
والتحكم يف حركتها عن بعد ،وتتم ّثل هذه ّ
ّ
()46
السيكاه:
إنشاد الف ّ
الح زجل يف طبع ّ
ـش
َّ
الذ َه ْب َي ْز َد ُاد ُح ـ ـ ـ ْـسـ ًنا ِإ َذا ا ْنـتـ َـ ـ ـ ـ َق ْ
أ َُّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َهـا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ِاشـي

« أَ ْت ِلي َت ِالي ِإ ْر َل ْي ِط ْر َل ْي»
ال َل ْي َيا َلال َْن ِت ْر َل ْي طَ َر ِت ْر َل ْي ِت ْر َل ْي طَ َر ِت ْر
ِ«ت ْر أَ ْت ِلي َت َ
()53
َل ْي»
و«ت ْر»
فظي ــة ِ«إ ْر» ِ
يكم ــن الس ـ ّـر هنا يف ّأن املقاط ــع ال ّل ّ
الدابة تس ــتأنف
ِ
و«ط ـ ْـر» ه ــي م ــن األلف ــاظ ا ّلتي جتع ــل ّ
س ــيرها م ــن جديد عند س ــماعها.
()52

هر ِم ْن َخ ـ ـ ـ ّـد َب ْد ِري َك َمـا ال َّنـ ـ َـم ْش
َّ
والز ْ
َش ْكل َشـ ْـي َع ـ ـ ـ ْـن َش ْي
ـوش
ـوب ِي ْش َر ْق ُ
َخ ُّد َذا ا ْ
بالف ُـش ـ ـ ْ
حملب ْ

اش
َتـ ـ ـ ـ ْـح َت َزوج ْ
أط َم ْ
وش
َكأ ّن ُـه َب ـ ـ ـ ْـدر ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلى ِتـ ْل َ
الع ـ ـ ُـر ْ
ـك ُ

خصوصيات إنشاد املالوف بتستور:
.6
ّ

ـطاش
ِلي َل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْة أ َْر َب ْـع ْ
ـش
َح َّللُوا َع َم ْل َعـلى َقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْت ِـلي فَـتـ َ ْ

تتميز تستور باحتضانها ملجموعات مر ّددة للمالوف
ّ
ـام ـ ـ ــا» أي كم ــا أخـ ــذوه
ـ
«خ
ـه
ـ
ظ
ـ
ف
ح
ـى
ـ
ـ
ل
ع
ـت
ـ
ـ
ـ
ل
عم
وا ّلتـ ـ ــي
َ
ً
وحفظ ــوه ع ــن أجداده ــم ،وم ــن بني املجموعات املنش ــدة
محمد بن
للمالوف واملشهورة يف تستور نذكر مجموعة
ّ
اس ــماعيل واملعروف ــة يف تلك اجله ــة بـ«مجموعة املالوف
علي
َّ
الش ْشـ ـ َت ِري» وذل ــك نس ــبة إل ــى ّ
الش ــيخ أبي احلس ــن ّ
()54
الشهير.
الش ْشـ ـ َت ِري
الصو ّ
َّ
يف ّ
ّ

عل ْم ْت ْعال َْش
َمـ ـ ـ ـ ـ ــا ِ
()48
ـش
عل ْم ْت ِإ ُّنو ْعلَى َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْتـلي فَـ َت ْ
َل ْو ِ
إ َلـ ـ ـ ـ ـي ْـ ْه َمـ ـ ـ ـ ـ ــا ِن ْـم ِشي

()47

هر ِم ْن َخ ّد َب ْد ِري َك َـمـا ال َّن ـ ـ ـ ـ َـم ْش
َّ
والز ْ
َش ـ ْـكل َش ْي َع ْن َش ْي
ال ِ ّإلـي ْب َع ْقـ ِـلي َق ْد َم َـشا
َه َذا ال َغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َز ْ

الش ْشـ ـ َت ِري( )55ه ــو املال ــوف
واملقص ــود هن ــا باملال ــوف َّ
إيقاعية فق ــط واملتم ّثلة
ا ّل ــذي ُي َصاحب إنش ــاده ب ــآالت
ّ
و«الدربوك ــة»
«الط ــار» وآل ــة «ال ّن ّغ ــارات»
أساس ــا يف آل ــة ّ
ّ
()56
وأحيان ــا آل ــة «الطب ــل»  ،وه ــذا م ــا جن ــده الي ــوم بفرقة
تضم عناصر
املال ــوف اخلام والعيس ـ ّ
ـاوية بتس ــتور ا ّلت ــي ّ
اجليد ألغلب نوبات املالوف وبأدائهم
متيزوا بحفظهم ّ
ّ
الطبوع.
املتمي ــز ملختل ــف ّ
ّ
متيزت بطريقتها
واملعروف ّأن فرقة املالوف بتستور ّ
والس ــهرات ويف
املتف ّنن ــة
ّ
واملمي ــزة يف اختت ــام احلف ــات ّ
توديعه ــا للجمه ــور ،حي ــث تنش ــد عناص ــر الفرق ــة يف

ـيش
َذ ِاب ـ ـ ــلُ ال َّتـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـر ِمـ ـ ـ ْ
ظَ ِـريف َز ْعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـب ِلي ِم ْثلُو َمـ ـ ــا ا ْن ـ َت َـشا

ـش
ِف َوطَ ْن َت ْر ِشـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ْ
ـاط ـ َـش ْه
ِاد ْر ِس ْتـ َنا ُ
اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
الب ِ
ـوش َ
يش
يش َيـ ـ ْـع ُق ْـب ِج ْ
ِج ْ

()49

ـش
ـش ِم ُّنو ْن َح ْس َق ْل ِـبي ا ْنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َت َهـ ْ
ِجي ْ
ِوا ْنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َتـ َك ْد َع ْـي ِـشي
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غنائي ــا يف وزن
نهاي ــة أدائه ــا لوصل ــة املال ــوف مقطع ــا
ّ
الس ــهرة:
اخلت ــم يك ــون مبثاب ــة اإلع ــان ع ــن اختتام ّ

للمال ــوف واالعتم ــاد فق ــط عل ــى األص ــوات البش ــرية
و«الطار» و«الدربوكة» هذا
اإليقاعية كـ«ال ّن ّغارات»
واآلالت
ّ
ّ
فضال عن آلة الطبل املقتصر استعمالها يف االحتفاالت
االجتماعية.
واملناس ــبات
ّ

ير(َ )57ه ِاني ْم ـ ـ ـ َـر َّو ْح
ِت ْب ُقوا ْعلَى ِخ ْ
وم َعة ْي ــطَ َّو ْح
ِوا ْمل َؤ ِّذ ْن ِف ُّ
الص ْ
ير ْآه َيا ْس ـ َـي ِادي
ِت ْب ُقوا ْعلَى ِخ ْ
وم َعة ْي َن ِادي
ِوا ْمل َؤ ِّذ ْن ِف ُّ
الص ْ
()59
ير َهـا َنا ْم ـ ِـشي َنا
ِت ْبـ ـ ـ ـ ُـقوا ْعلَى ِخ ْ
()60
ِوالِّي ْي ِح ْب َنا ُغ ـ ـ ْـد َو ْه ْي ـ ـ ـ ـ ـال َِقي َنا
()61
ـاش ان ْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـبا ُتو
ير َبـ ـ ـ ْ
ِتـ ْـب ُقوا ْعلَى ِخ ْ
()62
ِوالِّي ْم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر َّو ْح ِي ْقفِـ ْل َص َّبا ُتو
ان
ان(ِ )63فـي َل َـم ْ
ِف ــي َل َـم ْ
ان
ان ِفـي َل َـم ْ
ِفـي َل َـم ْ
اخلامتة:
()58

ّإن م ــا اس ــتعرضناه يف ه ــذه الدراس ــة كان مج ـ ّـرد
محاول ــة م ّن ــا يف تق ــدمي ص ــورة ش ــاملة ملال ــوف تس ــتور
وحتوالته وظ ـ ّـل إلى يومنا
ا ّل ــذي ق ــاوم تط ـ ّـورات ال ّزم ــان
ّ
الفني ــة .ولقد كان
بخصوصيات ــه
ه ــذا صام ــدا متش ـ ّـبثا
ّ
ّ
اختيارنا لدراس ــة رواية تس ــتور للمالوف سبيال للتأكيد
مميزات ــه الت ــي
ـعبي ل ــه ّ
عل ــى ّأن ه ــذا الف ـ ّـن ه ــو ت ــراث ش ـ ّ
ُتف ــرده عن باق ــي روايات املالوف بالبالد التونس ــية .ومن
عملية جمع الرصيد
بأن جناح
هذا املنطلق ،فإ ّننا نرى ّ
ّ
املتبقي ــن
«الش ــفوي» ملال ــوف تس ــتور م ــن أف ــواه املش ــايخ
ّ
عل ــى قي ــد احلي ــاة باجله ــة وتصني ــف محت ــواه وحتلي ــل
الفني ــة ،ي ــؤ ّدي دون ش ـ ّـك إل ــى صيان ــة ه ــذا
خصائص ــه
ّ
الفني وحفظه من االندثار وال ّتالش ــي وبال ّتالي
الت ــراث
ّ
عامة.
إح ــداث اإلضاف ــة يف املوس ــيقى ال ّتونس ـ ّـية بصف ــة ّ

متي ــزت تس ــتور مبحافظته ــا عل ــى موروثه ــا
لق ــد ّ
األندلسي ،وقد طال هذا احلفاظ املوسيقى األندلسية
واملتع ــارف عليه ــا باس ــم «املال ــوف» ،ح ّتى ص ــارت باجلهة
خاص ــة لهذا امل ــوروث الف ّني وا ّلذي اكتس ــى طابعا
رواي ــة ّ
اإليقاعية
مميزا مت ّثل أساسا يف إنشاده مبصاحبة اآلالت
ّ
ّ
ـ«الط ــار» و«ال ّنغ ــارات» ،وه ــذا م ــا يقت ــرب يف مالمح ــه من
ك ّ
مال ــوف «الشش ــتري» ا ّلذي ُيعتبر إنش ــادا صوفيا.
وم ــا م ــن ش ـ ّـكّ ،أن تواج ــد املال ــوف يف جه ــة تس ــتور
يفس ــر لنا بوضوح تداول ه ــذه الرواية
بروايت ــه
ّ
احلاليةّ ،
الش ــيوخ عل ــى امتداد
هامة من ّ
مش ــافهة ب ــن مجموعة ّ
اجلي ــد
أحق ــاب م ــن ال ّزم ــن والذي ــن امت ــازوا بحفظه ــم ّ
جلمي ــع نوب ــات املال ــوف مبختل ــف طبوع ــه وإيقاعات ــه
ـيقية .والواق ــعّ ،أن ش ــيوخ املال ــوف بتس ــتور الي ــوم
املوس ـ ّ
(وه ــم ق ّل ــة مقارن ــة بفترات س ــابقة) يس ــعون جاهدين -
وأمام عزوف أغلب شباب املنطقة عن حفظ نغمات هذا
يسمونه
املوروث الف ّني  -إلى احملافظة على املالوف كما ّ
«خ ًام ــا» أي كم ــا أخ ــذوه ع ــن أس ــافهم من املش ــايخ.
َ

الهوامش:
 .1الرزق ــي (صادق) ،األغاني ال ّتونس ـ ّـية ،الدار التونس ــية
للنش ــر ،الطبعة ال ّثاني ــة ،1989 ،ص .194
الوه ــاب (حس ــن حس ــني) ،ورقات عن احلض ــارة
 .2عب ــد ّ
العربي ــة بإفريقي ــا التونس ــية ،اجل ــزء الثال ــث،
منش ــورات مكتب ــة املن ــار ،الطبع ــة الثاني ــة ،تون ــس،
 ،1981ص .258
 .3نفس املصدر السابق ،اجلزء الثاني ،ص .261
الطاه ــر ب ــن
الص ــادق ب ــن البش ــير ب ــن ّ
 .4ه ــو محم ــد ّ
يف
عب ــد اهلل الرزق ــي ول ــد بتون ــس س ــنة 1874م وت ــو ّ
مثق ــف ،نش ــأ
يف  22ديس ــمبر 1939م ،وه ــو م ــن أب ّ
ـط العرب ــي ،أصدر
عل ــى حف ــظ الق ــرآن وتعل ــم اخل ـ ّ
مج ّل ــة العم ــران وجري ــدة افريقي ــا س ــنة  ،1922كتب
الصح ــف ال ّتونس ـ ّـية ،ل ــه
ع ـ ّـدة أبح ــاث ونش ــرها يف ّ
الذهبي التونس ـ ّـي»
ع ـ ّـدة مؤ ّلف ــات أبرزها« :التق ــومي ّ
ـعبية»و«األغان ــيوالع ــاداتال ّتونس ـ ّـية».
و«األمث ــال ّ
الش ـ ّ
.5الرزقي (صادق) ،املصدر السابق ،ص .56

ميي ــز ف ـ ّـن املال ــوف يف تس ــتور ه ــو طريقة
ّإن أه ـ ّـم م ــا ّ
ـيدية
الرش ـ ّ
أدائ ــه ا ّلت ــي تختلف متاما عن طريقة تنفيذ ّ
الطريقت ــن
للمال ــوف ،ويكم ــن عنص ــر االخت ــاف ب ــن ّ
حنية عند إنشاد شيوخ تستور
أساسا يف غياب اآلالت ال ّل ّ
135

العدد  35موسيقى وأداء حركي

ون ــورد يف م ــا يل ــي ج ــدوال نق ـ ّـدم من خالل ــه مختلف أقس ــام
النوبة التونس ــية:

554 .6هـ 626 -هـ1129 /م 1268 -م.
الوه ــاب (حس ــن حس ــني) ،املص ــدر الس ــابق ،اجل ــزء
 .7عب ــد ّ
الثان ــي ،ص .260
626 .8هـ932 -هـ.
محمد بن خلدون
الرحمان بن
ولي ّ
ّ
الدين أبو زيد عبد ّ
 .9هو ّ
الشهير
خ
واملؤر
الفيلسوف
مة
ال
الع
ـي
ـ
س
ون
ت
ال
احلضرمي
ّ
ّ ّ
ّ
العربي ــة
ـة
ـ
غ
ل
ال
ـم
ـ
ل
تع
1332م،
ـنة
ـ
س
ـس
ـ
ن
تو
ول ــد مبدين ــة
ّ
ّ
ّ
فأتقنه ــا وتض ّل ــع يف الفن ــون واألدب والتاري ــخ ،س ــافر إلى
فدرس
مص ــر س ــنة 1382م فأخ ــذ ّ
يبث العلم ل ــكل الطلبة ّ
باجلام ــع األزه ــر إل ــى أن وافاه أجله احملتوم س ــنة 1406م،
و«املقدمة».
أهمها« :العب ــر»
ّ
ل ــه ّ
عدة مؤ ّلف ــات ّ
زكرياء ااحلفصي ،أحد والّة
أبي
بن
محمد
اهلل
ـد
ـ
ب
 .10ه ــو ع
ّ
لق ــب
احلفصي ــة يف
الدول ــة
إفريقي ــة(1249م 1277 -م)ّ ،
ّ
ّ
ّ
تلقى البيعة باخلالفة من طرف
بأمير املؤمنني عندما ّ
مك ــة وأه ــل احلجاز س ــنة 1259م ،عرف ــت تونس يف
أمي ــر ّ
عه ــده ازده ــارا منقطع ال ّنظير عل ــى جميع األصعدة.
املقدمة ،اجلزء الس ــادس،
الرحمان)ّ ،
 .11اب ــن خل ــدون (عب ــد ّ
ص .676 : 675
العربية ال ّتونس ـ ّـية
 .12ع ّزونة (ج ّلول) ،نظرات يف املوس ــيقى
ّ
ـعبية واحلديث ــة ،مج ّل ــة احلي ــاة
ـيكية والش ـ ّ
الكالس ـ ّ
قافي ــة ،ع ــدد  ،95م ــاي ،1998 ،ص .39
ال ّث ّ
الوهاب يف كتابه
الصدد يقول حسن حسني عبد ّ
 .13يف هذا ّ
بافريقي ــة يف جزئه ال ّثاني
ة
العربي
احلضارة
ـن
ورق ــات ع ـ
ّ
ّ
صفح ــة « :260وقد أع ــان على جلبها وإقرارها يف البالد
ال ّتونس ـ ّـية مل ــوك بني حفص ال س ـ ّـيما بع ــد ما اعترفت
له ــم ممال ــك املغ ــرب واألندل ــس باخلالف ــة ،فانس ــاقت
أوض ــاع الفنون األندلس ــية وأس ــاليبها واس ــتحوذت على
تغي ــر مجرى ال ّتأثير
اله ــواء واألذواق ،وم ــن ذلك احلني ّ
وأصبح ــت موجات ــه تأتي م ــن املغ ــرب و األندلس بعد ما
كان ــت تأتي من املش ــرق».
 .14ال ّنوب ــة ال ّتونس ـ ّـية ه ــي ن ــوع من الغناء ال ــذي ينتمي إلى
كل بلدان
ال ّتراث املوس ــيقي األندلس ـ ّـي وا ّلذي ميارس يف ّ
املغ ــرب العرب ـ ّـي حس ــب نظ ــام مع ـ ّـن يختل ــف م ــن بل ــد
ـتقرت
آلخ ــر .وبع ــد مروره ــا بع ـ ّـدة مراح ــل
ّ
تاريخي ــة اس ـ ّ
ال ّنوبة ال ّتونس ـ ّـية على ش ــكلها احلالي واملتم ّثل يف كونها
آلية وأخرى
ـيقيا ّ
يتكون باألس ــاس من أقسام ّ
قالبا موس ـ ّ
القسم
غنائية:
ّ
البطايحية
دخول األبيات
املصدّ ر
االستفتاح
ّ

نوعه

آلي

 .15تتر ّت ــب الطب ــوع التونس ــية عل ــى النح ــو التال ــي :نوب ــة
الس ــيكاه ،نوبة احلس ــن ،نوبة
ّ
الذي ــل ،نوبة العراق ،نوبة ّ
الرص ــد ،نوب ــة رم ــل املاية ،نوب ــة ال ّنوى ،نوب ــة األصبعني،
ّ
الرم ــل ،نوب ــة األصبه ــان ،نوبة
نوب ــة رص ــد ّ
الذي ــل ،نوب ــة ّ
املزم ــوم ،نوب ــة املاية.
يتمي ــز
ـيح
ـ
ش
و
ت
ال
ـوع
ـ
ن
ـن
ـ
م
ـاء
ـ
ن
غ
ـو
 .16جمعه ــا أش ــغال ،وه ـ
ّ
ّ
باس ــتعماله للموازي ــن ا ّلت ــي تتجاوز تلك املس ــتعملة يف
قال ــب ال ّنوب ــة نذكر على س ــبيل املثال :ش ــغل «رفقا ملك
احلس ــن» وه ــو يف نغم ــة ف ــرع احلس ــن عجم.
العامة يكون
غنائي م ــن
 .17جمعه ــا فون ــدوات ،وه ــو تألي ــف
ّ
ّ
الطب ــوع واإليقاعات ومن
عل ــى ش ــاكلة املالوف من حيث ّ
من املخاليل»
«ني ــت ّ
أش ــهر الفون ــدوات ال ّتونس ـ ّـية نذكرّ َ :
ملحنان يف طبع
و«الع ــن تبك ــي من ف ــراق غزالي» وهم ــا ّ
الذيل.
راست ّ
مقدمة أو
ـي
ـ
ن
وتع
ـرو)
ـ
ش
(بي
ـي
ـ
س
فار
ـل
ـ
ص
أ
ـن
ـ
م
ـة
 .18ه ــي كلم ـ
ّ
تركي النش ــأة ،لم يأخذ
مطل ــع ،والبش ــرف ه ــو قالب آل ــي ّ
متحرر يف استعمال
هائي إ ّال يف سنة 1830م وهو
ّ
شكله ال ّن ّ
ـماعي ّأم ــا املتداول اليوم
الس ـ
ّ
كل اإليقاع ــات ما عدا أنواع ّ
ّ
الرباع ــي تس ــهيال للع ــزف .ويبل ــغ ع ــدد
ـاع
ـ
ق
اإلي
ـو
ـ
ه
ف
ّ
ونسية تسعة وك ّلها مجهولة املؤ ّلف ،ويتر ّكب
البشارف ال ّت ّ

X

X

X

غنائي

X

القسم
نوعه
آلي
غنائي

التّوشية

البراول

األدراج

اخلفايف

األختام

X

X

X

X

X
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اني ــة :كان ــت يف الق ــرن ال ّتاس ــع للهج ــرة وا ّلت ــي
 الفت ــرة ال ّث ّتوجه أغلب املهاجرين
ولقد
غرناطة
سقوط
مع
تزامنت
ّ
األقلي ــة منهم ال ّتراب
إل ــى املغ ــرب األقصى بينما قصدت
ّ
ونسي.
ال ّت
ّ
 الفت ــرة ال ّثالث ــة :وه ــي الفت ــرة ا ّلت ــي عرف ــت فيه ــا تون ــسأكب ــر تواف ــد أندلس ـ ّـي وكان ذلك يف القرن احلادي عش ــر
الط ــرد النهائ ـ ّـي م ــن ط ــرف مل ــك
للهج ــرة بع ــد ق ــرار ّ
محم ــد
ـر
ـ
ك
ذ
ـدد،
ـ
الص
ـذا
ـ
ه
ويف
ني،
ـكي
ّ
اس ــبانيا للموريس ـ ّ
ّ
ب ــن اخلوج ــة يف كتابه صفحات من تاري ــخ تونس يقول:
افريقية
«ومازلت وفود الألندلس يتوافدون على ش ــمال
ّ
لعامة املسلمني
ومنها تونس ،إلى أن كان اجلالء األخير ّ
الس ــنة بعده ــا»...
بأس ــبانيا يف س ــنة  1016هج ــري ويف ّ
توج ــه ه ــؤالء املهاجرين األندلس ـ ّـيني إل ــى املغرب
فلق ــد ّ
ـتقروا بالب ــاد
ـ
س
ا
ـم
ـ
ه
أغلب
ـن
ـ
ك
ول
ـط
ـ
س
واألو
األقص ــى
ّ
ّ
ال ّتونس ـ ّـية ِل َــا وج ــدوه م ــن ترحاب وحس ــن اس ــتقبال من
الداي ــات ا ّلت ــي
قب ــل أميره ــا «عثم ــان داي» (ه ــو أح ــد ّ
ولعل
حكم ــت تون ــس يف العهد ال ّترك ــي 1598م 1610 -م)ّ .
ـكيني،
من حس ــن حظ هؤالء املهاجرين من فئة املوريس ـ ّ
الداي ا ّلذي أقطع
ّأن قدومه ــم لتون ــس كان يف عهد هذا ّ
مم ــا اخت ــاروا م ــن األراض ــي وو ّزع عل ــى محتاجيهم
له ــم ّ
األم ــوال وال ّنفقات ،فانتش ــروا يف أكناف البالد يش ـ ّـيدون
وينش ــئون امل ــزارع والبس ــاتني وأدخل ــوا عل ــى املجتم ــع
اقتصادي ــة جدي ــدة وصناع ــات محدث ــة
ال ّتونس ــي حي ــاة
ّ
وضروب ــا م ــن ال ّزراع ــات واإلنت ــاج الفالح ــي ل ــم تعهده ــا
متعددة
وجتمعوا يف مراك ــز
الب ــاد ال ّتونس ـ ّـية م ــن قب ــل،
ّ
ّ
منه ــا الق ــرى الكبيرة كـ«س ــليمان» و«قرنبالي ــة» و«زغوان»
ـلوقية» و«تس ــتور» وه ــي أعظ ــم
و«مج ــاز الب ــاب» و«الس ـ ّ
بلدانه ــم وأحضره ــا ،و«العالية» و«القلع ــة» وغير ذلك...
فص ــار له ــم م ــدن عظيم ــة وغرس ــوا الك ــروم وال ّزيت ــون
ـط» (مفرده ــا
ومه ــدوا الطرق ــات ب ـ ـ «ال َك َر ِاري ـ ْ
والبس ــاتني ّ
«ال َك ِ ّريطَ ــة» وه ــي وس ــيلة نق ــل بضائع أو أش ــخاصُ ،ت ّر
داب ــة) للمس ــافرين وأصبح ــوا
ه ــذه العرب ــة بواس ــطة ّ
ُي َع ـ ّـدون م ــن أه ــل البالد.
 ملزيد اإلطالع راجع:(محمد) ،صفحات م ــن تاريخ تونس  ،تقدمي
 .ب ــن اخلوج ــة
ّ
الس ــاحلي واجليالن ــي ب ــن احل ــاج
وحتقي ــق ّ
حم ــادي ّ
يحي ــى ،دار الغ ــرب اإلس ــامي ،الطبع ــة األول ــى ،بي ــروت،
لبن ــان ،1986 ،ص .226
السابق ،ص .114
 .عبد ّ
الوهاب (حسن حسني) ،املصدر ّ
محم ــد األندلس ـ ّـي) ،احلل ــل
ـن
ـ
ب
ـد
ـ
(محم
اج
ـر
ـ
س
ال
 .الوزي ــر
ّ
ّ
ّ
األول ،القس ــم
السندس ـ ّـية يف األخبار التونس ــية ،اجلزء ّ
ّ
محم ــد احلبي ــب الهيل ــة ،ال ـ ّـدار
األول ،تق ــدمي وحتقي ــق
ّ
ّ
ال ّتونس ـ ّـية للنش ــر ،تون ــس ،1970 ،ص .49

األول يكون عل ــى إيقاع
البش ــرف ال ّتونس ــي م ــن قس ــمنيّ :
بطيء كالس ــماعي الثقيل وال ّثاني يس ـ ّـمى احلربي يكون
عل ــى إيق ــاع س ــريع كاخلت ــم أو وزن احلربي.
ـمالية ،وباج ــة
 .19معتمدي ــة نف ــزة ،وعم ــدون ،وباج ــة ّ
الش ـ ّ
اجلنوبي ــة ،وتيب ــار ،وتبرس ــق ،وتس ــتور ،ومج ــاز الب ــاب،
ّ
وقب ـ ّـاط.
وبي ــون قري ــة
أس ــس ال ّل ّ
 .20يف الق ــرن ال ّثال ــث قب ــل املي ــادّ ،
فالحي ــة عل ــى ضف ــاف وادي مج ــردة أطلق ــوا عليه ــا
ّ
بالبربرية «العش ــب
اس ــم ِ«ت ِش ــي َّال» (معنى هذه التس ــمية
ّ
األخض ــر») ،وق ــد ازده ــرت ه ــذه القري ــة يف العهدي ــن
محطة
الفينيق ـ ّـي والقرطاج ّن ــي باعتبارها كان ــت مت ّثل
ّ
الرابط ــة ب ــن قرط ــاج و« ْت ِب َّس ــة» (مدين ــة
عل ــى الطري ــق ّ
اجلزائرية ال ّتونس ـ ّـية
جزائرية تبعد  45كلم عن احلدود
ّ
ّ
وتعتب ــر أه ـ ّـم مرك ــز فالح ــي وجت ــاري للب ــاد) للقواف ــل
التجاري ــة ا ّلت ــي كان ــت مت ـ ّـر به ــا ،ويف س ــنة مائ ــة وس ــت
وأربع ــون قب ــل املي ــاد َت َر ْو َم َن ـ ْـت ِ«ت ِش ــي َّال» وبلغ ــت أعل ــى
درج ــات االزده ــار الفالح ــي واملعم ــاري (راج ــع :تس ــتور،
جمعي ــة مهرج ــان «املال ــوف» ،الع ــدد
ـرية ص ــادرة ع ــن
نش ـ ّ
ّ
األول ،س ــنة  ،1968ص .).15وبع ــد م ــرور فت ــرة طويل ــة
ّ
والرقي ،ش ــهدت ِ«ت ِش ــي َّال» انحطاطا
ـتقرار
ـ
س
اإل
زمن
من
ّ
اقتصادي ــا نتيج ــة لتخري ــب الوندال
ـا
ـ
ع
وتراج
ـا
ـ
ي
عمران
ّ
البيزنطي ــن والبرابرة ،إلى
ـن
له ــا واس ــتمرار احلروب ب ـ
ّ
أن جاء الفتح اإلسالمي وا ّلذي عرفت فيه هذه القرية
خاص ــة يف العهدي ــن األغلب ــي والصنهاج ــي  -انبعاث ــا
 ّاإلقتصادية ،إ ّال أ ّنه لم يدم طويال بسبب
للحياة
نسبيا
ّ
ّ
والهاللية ،وهذا ما أ ّدى
ة
البربري
القبائل
بني
طاحن
ال ّت
ّ
ّ
مرة أخرى وحتويله ــا إلى أطالل.
»
ال
ـي
ـ
ش
«ت
تخريب
ـى
إل ـ
َّ
ِ ِ
ّ
اريخي ــة والرواي ــات
واس ــتنادا إل ــى بع ــض املص ــادر ال ّت
ّ
ـإن ّأول مجموع ــة م ــن
ّ
ـفوية م ــن أهال ــي تس ــتور ،ف ـ ّ
الش ـ ّ
العائ ــات األندلس ـ ّـية املهاج ــرة نزل ــت مبنطق ــة تس ـ ّـمى
«خ ُروف ــة» لتنتق ــل فيم ــا بع ــد إل ــى ِ«ت ِش ــي َّال» املختفي ــة
ْ
وتأس ــس عل ــى أنقاضه ــا «تس ــتور» (راج ــع :احلمرون ــي،
ّ
أحم ــد ،معج ــم امل ــدن ال ّتونس ـ ّـية ،ميدي ــا ك ــوم ،الطبع ــة
األولى ،تونس ،1997 ،ص /.61احلمروني ،أحمد تس ــتور
 وثائق ودراس ــات  ،-سلس ــلة مدائن ،ميديا كوم ،الطبعةاألول ــى ،تون ــس ،1999 ،ص /35-33احلمرون ــي أحم ــد،
تس ــتور -تاري ــخ ورح ــات  ،-ميدي ــا كوم للنش ــر والتوزيع،
الطبع ــة األول ــى ،تون ــس ،1994 ،ص.) .16
األندلسية
الهجرة
ونسي ثالث فترات من
 .21عرف القطر ال ّت
ّ
ّ
وهي:
الس ــابع للهجرة وذلك إثر
 الفت ــرة األول ــى :كانت يف القرن ّـبيلية وق ــد كان معظ ــم املهاجري ــن
س ــقوط قرطب ــة واش ـ ّ
من نخب ــة العلم ــاء واألعيان.
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 .اب ــن أب ــي دينار(أبوعب ــد ّ
افريقي ــة
الل) ،املؤن ــس يف أخب ــار
ّ
محمد ش ـ ّـمام ،املكتبة العتيقة،
وتونس ،حتقيق وتعليق
ّ
تون ــس ،ص .204
املتأم ــل للجامع الكبير
نظر
تلفت
ـي
ـ
ت
 .22وم ــن األش ــياء ا ّل
ّ
الس ــاعة املعكوسة واملتواجدة يف أعلى
فيعجب بها ،تلك ّ
تتمي ــز بعقاربه ــا امل ّتجهة م ــن اليمني
ّ
الصومع ــة وا ّلت ــي ّ
إل ــى اليس ــار ،وهو م ــا ألهم أحد الش ــعراء فقال:
اع َت ُه أ َْعلَى امل َ َن ْـار
ستور و َذاك ا َ
ُع ْج ب َت ُ
جل ِامع ُر ِس َمت َس َ
رها يأ ِْتي َيي ًنا َو َي َس ـ ـ ـ ـ ـ ْـار
أ َْب َد َع ْت ِفي َها َي ُ
الص ِانع َس ْي َ
ني َّ
فإن بناء املسجد الكبير
ة،
اريخي
ت
ال
املصادر
بالرجوع إلى
ّ
ّ
ّ
ّ .23
الس ــابع عش ــر ميالدي
كان يف ال ّنص ــف ال ّثان ــي من القرن ّ
ـكيني الوافدين إلى تستور وحتديدا سنة
على يد املوريس ـ ّ
محمد تغرينو(راجع :احلمروني (أحمد)،
1630م على يد
ّ
ـكيون األندلس ـ ّـيون يف تون ــس ،ص Les .101
املوريس ـ ّ
Mosquées de Tunisie, Maison Tunisienne
)/.de l’édition, 1973, Tunis, p.163
الرحماني ــة
 .24م ــن ب ــن ال ّزواي ــا يف تس ــتور نذك ــر :ال ّزاوي ــة ّ
وزي ــة
ز
الع
ـاوية (ق17م) ،ال ّزاوي ــة
ّ
ّ
(ق17م) ،ال ّزاوي ــة العيس ـ ّ
ّ
(بداية القرن 18م) ،زاوية س ــيدي عبد االل امل ّليتي (ق،)18
القادرية
عطي ــة (ق ،)19ال ّزاوي ــة
زاوي ــة س ــيدي
ّ
محمد بن ّ
ّ
الصاحلي(ق19م) ،زاوية سيدي إبراهيم
اوية
(1885م) ،ال ّز
ّ
الرع ــاش (ق19م) ،زاوي ــة س ــيدي أحم ــد بوغ ــرارة (ق،)19
ّ
يجاني ــة (س ــنة 1805م) ،زاوي ــة س ــيدي صل ــح
ال ّزاوي ــة ال ّت
ّ
الصغي ــر ص ــاي (س ــنة
ب ــن احل ــاج (ق19م) ،زاوي ــة س ــيدي
ّ
1820م) ،زاوي ــة « َل ـ َّـا» زه ــرة بن ــت العري ــان (بداي ــة ق18م).
ّ .25إن تش ــييد هذه الديار كان على منط واحد ،ففي وس ــط
تتوسطها
«الدار
ّ
ّ
األندلسية» جند مساحة كبيرة مب ّلطة ّ
الفل،
ش ــجرة ال ّليم ــون ويف أركانه ــا ش ــجرة الياس ــمني أو ّ
القبلي ــة أه ـ ّـم الغ ــرف املوج ــودة بال ـ ّـدار
وتعتب ــر الغرف ــة
ّ
يك ــون مدخله ــا وراء رواق يتك ـ ّـون م ــن ثالث ــة أق ــواس.
ـكيون
ملزي ــد
التعم ــق راج ــع :احلمروني (أحمد) ،املوريس ـ ّ
ّ
األندلس ـ ّـيون يف تون ــس ،ص.49
 .26ملزي ــد اإلط ــاع عل ــى أس ــماء العائ ــات األندلس ـ ّـية التي
س ــكنت تس ــتور راجع :احلمروني ،أحمد ،تستور  -وثائق
ودراس ــات ،سلس ــلة مدائ ــن ،ميديا ك ــوم ،الطبع ــة األولى،
تون ــس.1999 ،
 .27نس ــتنتج ّأن أس ــماء بع ــض العائ ــات األندلس ـ ّـية يع ــود
ـبانية وه ــي يف أغلبه ــا
أصله ــا إل ــى ق ــرى وأري ــاف اس ـ ّ
ـكيون مث ــل عائل ــة
ـ
س
املناط ــق ا ّلت ــي ّ
هج ــر منه ــا املوري ّ
«ألكانتي» « »Alicanteوعائلة «بلنس ــن» «.»Valencia
ـبانية
كما نالحظ بعض األلقاب ا ّلتي وردت بأس ــماء اس ـ ّ
مث ــل «بش ــكوال» « »Pascualوأخ ــرى وردت بصياغ ــة
ـبانية مثل «بالنك ــو» « »Blancoو«بنت ــور» «،»Pintor
اس ـ ّ

نرج ــح ّأن بع ــض العائ ــات األندلس ـ ّـية اتخ ــذت لها
كم ــا ّ
تدل
اجلديد
مبوطنهم
استقرارهم
عند
جديدة
أس ــماء
ّ
خلقي ــة مث ــل «الطوي ــل» أو عل ــى مهن ــة مثل
عل ــى صف ــة
ّ
اجلد
ـم
ـ
س
با
ألقابها
بتعويض
قاموا
ـم
ـ
ه
ن
أ
أو
«الطبي ــب»ّ ،
ّ
الش ــيخ» و«اب ــن
أو األب ذي األص ــل العرب ـ ّـي مث ــل «اب ــن ّ
عاش ــور» ،ولع ـ ّـل ذل ــك يك ــون س ــعيا منه ــم لل ّتخ ّل ــص من
األلق ــاب ذات الصي ــغ اإلس ــبانية.
اخلاص ــة باجلام ــع
ـة
ـ
ب
 .28جت ــدر بن ــا اإلش ــارة إل ــى ّأن املكت
ّ
الكبي ــر لتس ــتور حتت ــوي عل ــى مخطوط ــة لصحي ــح
البخ ــاري ،ق ــام بنس ــخها أح ــد أحف ــاد األندلس ـ ّـيني وه ــو
محمد بلنس ــن ال ّثغري يف الفت ــرة املتراوحة بني 1656م
ّ
مت
و1661م .كم ــا توج ــد مخطوط ــة للق ــرآن الك ــرمي ّ
الصالة
نس ــخها س ــنة 1764م وه ــي موجودة وس ــط بي ــت ّ
باجلام ــع الكبي ــر.
 .29يف خض ــم البح ــث امليدان ــي وجدن ــا مجموع ــة م ــن
املدحي ــة يف مكتب ــة اجلام ــع الكبي ــر بتس ــتور
القصائ ــد
ّ
محمد
وهي يف ش ــكل مخطوطات قام بنس ــخها الش ـ ّـيخ
ّ
الطي ــب ب ــن حس ــن زبي ــس األندلس ــي أح ــد
عبي ــد ب ــن
ّ
األحف ــاد األندلس ـ ّـيني.
ملم بتاريخ املنطقة.
شيخ
هو
سنة)
 .30رشيد السوسي (75
ّ
وترية قدمية يش ـ ّـد بها س ــبعة أوتار ته ّز مبضراب
 .31اس ــم آلة ّ
أوروبا خصوصا
وقد تغمز باألنامل ،اشتهر استعمالها يف ّ
يف اسبانيا وإيطاليا.
تعبر عن مش ــهد يوم
الرص ــد معاني ّ
 .32حتم ــل أبي ــات نوب ــة ّ
وداع ب ــاد األندل ــس ورحيل األندلس ـ ّـيني منها:
ـاد َنا ُم ِّزق َْت َوا َ
أل َض ـ ـ ـ ـ ِـال ُـع
ـواد َع
َ َّلا َب َدا ِم ْن َها ِإ َل ْي َنـا َّ
أَ ْك َب ُ
الت ـ ُ
ِب َع ْي ِش ِك َخ ِّب ْر ِني َم َتى َر ِاج ُـع
يض ِب َع ْب َر ٍة
أقُ ولُ َو َع ْي َن َها َت ِف ُ
ِن ـ ـ ـ ـ ْـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـم البـ ـ ـِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال َِد
الل َعل َْي ِـك
َغـ ـ ـ ـ ْـرناطَ ة َس ْت ُر َّ ِ
ُدو َن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـاد
َمـ ـ ـ ــا َزالَ َق ْل ِبـي َي ْش ـ َت ـ ـ ـ ِـهي ِـك
ـوف
ـيل
ـاس ُوقُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
الرح ـ ـ ـ ـ ْ
َوال ّن ـ ـ ـ ـ ـَ ـ ـ ـ ُ
َل ـ ـ ْـو َتـ ـ ـ ـ ـ َـرى َي ْـو َم ّ
ـوف
ـن
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـي
ـ
ـ
ـ
ب
يل
ـس
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـف ـ ـ ـ ـ ْ
ْ
َو َّ
الد ْم ُع ِم ْن َع ْي ِني َ ِ
َ ُّ
َ ْ
الش ــيوخ ا ّلت ــي كان لها الفض ــل يف حتفيظ من
 .33م ــن ب ــن ّ
جنده ينشد املالوف اليوم بتستور نذكر« :قاسم جاهني»
الصالح
(تـ1881م) ،و«محمود الباي»(تـ1924م)،
و«محمد ّ
ّ
اجلواد املانس ــي»(تـ ــ1970م) ،و«أحمد بن اس ــماعيل
عب ــد
ّ
الوس ــاتي»(تـ ــ1978م) و«البش ــير ال ّزرقي»(تـ ـ ــ1978م)،
و«املخت ــار ب ــن ش ــعبان الوس ــاتي»(ت ــ1981م) ،و«احل ــاج
محم ــد ب ــن اس ــماعيل الوس ــاتي»(ت ــ1984م)،
ّ
و«عثم ــان مرج ــوع الوس ــاتي»(ت ــ1986م) ،و«احل ــاج
امل ـ ّـاح األندلس ـ ّـي»(تــ2000م) ،و«حس ــن ب ــن عاش ــور
و«الطاه ــر ج ّلول»(تـ ـ ــ2002م)،
األندلس ــي»(ت ــ2000م)،
ّ
«حمادي بكر»)(تـ2008م)،
(شهر
ـي
عمر قصد ّال املانس ـ
ّ
خميس مامي»(ول ــد س ــنة 1938م) ،و«عمر
و«محم ــد ب ــن ّ
ّ
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 .44عامل باملخبزة ،دوره توزيع اخلبز لل ّناس وهم يف ديارهم.
احلدة.
 .45قطع من نحاس تصدر أصواتا فيها شيء من
ّ
 .46حس ــب م ــا ورد يف الس ــفر ه ــذا الزج ــل ه ــو م ــن تألي ــف
قاس ــم الس ــراج .
عل ْم ْت ْعال َْش» :لم أعلم ملاذا
َ .47
«م ــا ِ
بحث
ه
ن
أ
علمت
لو
»:
ـش
ـ
ـ
ت
َـ
ف
ـلي
ـ
ـ
ت
ـ
ـ
ق
َى
ل
ع
و
ن
إ
ت
م
عل
و
َ
َ
ُ ّ
َ ْ
ْ
َ « .48ل ْ ِ ْ ْ ِ ُّ ْ
َع ْن َق ْت ِلي
ـيش» ه ــو االس ــم الق ــدمي لتون ــس يف العه ــد
َ « .49ت ْر ِش ـ ْ
الروما ن ــي.
تلف ــظ به
ـا
ـ
م
ـى
ـ
ل
ع
ـل
ـ
ج
ز
ال
ـذا
ـ
ه
ـص
ـ
ن
ـة
ـ
ب
كتا
 .50اعتمدن ــا يف
ّ
ّ
ّ
الش ــيخ عم ــر صراط ــة األندلس ـ ّـي باإلضاف ــة عل ــى كت ــاب
ّ
عطي ــة ،علم ــا
ـن
ـ
ب
ـد
ـ
محم
ـه
ـ
ب
لصاح
ـي»
ـ
ن
املغا
ـع
ـ
م
«جا
ّ
ّ
ـدون يف «الس ــفر ال ّتاس ــع» م ــن ال ّت ــراث
ّ
وأن ه ــذا ال ّزج ــل م ـ ّ
قافية
ث
ال
ـؤون
ـ
الش
وزارة
عن
ادر
والص
ـي
ـ
س
ون
ت
ال
ـيقي
ـ
س
املو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
باجلمهوري ــة ال ّتونس ـ ّـية إ ّال ّأن الكلم ــات وردت فيه مغايرة
ّ
الش ــفوي.
ـيء
ـ
الش
عم ــا ج ــاء يف رواي ــة املص ــدر ّ
بع ــض ّ
ّ
الش ــن ه ــو من احل ــروف املهموس ــة (أي ّأن األوتار
 .51ح ــرف ّ
فيري ــة ( أي ّأن
والص
به)
ـق
ـ
ط
الن
عند
ـرجت
ـ
ت
ال
وتي ــة
ّ
ّ
ّ
ّ
الص ّ
الص ــوت يص ــدر صفيرا عن ــد ال ّنطق به).
الرصد
 .52توج ــد هذه
ّ
الترن ــات يف اخلتم ال ّثاني من نوبة ّ
(أبش ــر لقد نلت ما تريد).
األول من نوبة األصبهان
 .53توجد هذه
ّ
الترنات يف اخلتم ّ
(حلو املراشف).
ـ«ش ْش َت ْر» سنة 610هـ1213/م،
 .54هو شيخ صو ّ
يف معروف ،ولد ب َ
وف ــد عل ــى تونس من األندلس فس ــكن قابس ث ـ ّـم ارحتل
توف فيه سنة 668هـ1269/م.
للشرق أين ّ
ّ
الشش ــتري ،وهو ا ّلذي يكون يف أغلب األحيان
ـيخ
ـ
ش
يقال
.55
ّ
بالطب ــوع وأس ــمائها باإلضافة إلى مباش ــرته لنقر
عارف ــا ّ
النغارات.
ضرب
الط ــار أو
ّ
ّ
 .56يطلقون عليها كذلك اس ــم «الطبلة» ويكون اس ــتعمالها
أغل ــب األحيان يف االحتفاالت بال ّزواج.
ير» :أترككم على خير
«ِ .57ت ْب ُقوا ْعلَى ِخ ْ
التهيؤ للذهاب
بصدد
«ه ِاني ْم َـر َّو ْح»:
َ .58
ّ
«ها َنا ْم ِشي َنا»َ :ها ق َْد َم َش ْي َنا
َ .59
«ِ .60والِّي ْي ِح ْب َنا ُغ ْـد َو ْه ْيـال َِقي َنا» :ومن ُي ِح ُّب َنا َغ ًدا ُيال َِقي َنا
يت
َ « .61بـ ْ
ـاش انـ ْ َـبا ُتو»َ :سوف َن ِب ُ
«ِ .62والِّي ْم َـر َّو ْح ِي ْقفِـ ْل َص َّبا ُتو»:،ومن سيذهب يغلق حذاءه.
«ِ .63فـي لَ َْان» :يف األمان

صراط ــة األندلس ــي» (ول ــد س ــنة 1963م) ،و«فتح ــي
محم ــد الفريان ــي» (ول ــد س ــنة 1963م) ،و«البح ــري
ب ــن
ّ
ّ
الفرياني» (ولد س ــنة 1988م) ،و«وسام قصد الل املانسي»
العياري» (ولد س ــنة 1989م)،
(ول ــد س ــنة 1988م) ،و«أن ــور ّ
الهمام ــي» (ول ــد س ــنة 1992م).
ّ
و«خمي ــس ّ
الصفة  -حس ــب ماهو متعارف
هذه
تطلق
 .34ش ــيخ املالوف:
ّ
جي ــدا
علي ــه يف تس ــتور  -عل ــى ّ
الش ــخص ا ّل ــذي يحف ــظ ّ
واملتمكن م ــن نغماته وطبوع ــه ،وبال ّتالي
نوب ــات املال ــوف
ّ
أي عالقة بالس ـ ّـن.
الصف ــة ّ
لي ــس يف نع ــت هذه ّ
ً .35يع ـ ّـد وادي مج ــردة من أبرز أنهار البالد التونس ــية حيث
يبل ــغ ط ــول  350ك ــم ليكون بذل ــك من أط ــول األنهار يف
تونس.
 .36جمع سانية ومعناها ضيعة أو بستان.
املوش ــح تس ــتطيبه وتتم ّتع
موش ــح لذي ــذ واملعن ــى هو ّأن ّ
ّ .37
ب ــه اآلذان عند س ــماعه.
يسمى « مالوف ال َه ْل ْس « عندما ُي ْنشد املالوف بأبيات لها
ّ .38
باحلب والغزل واخلمرة يف مجالس احتفالية.
عالقة
ّ
اجل َه ــا ْز» (ي ــوم نق ــل األث ــاث واملالب ــس م ــن
ُ .39يع ــرف ب ــ« ْن َه ـ ْـار ْ
وجية) ،وفيه تقوم النس ــوة
دار أه ــل الع ــروس إلى بي ــت ال ّز ّ
«اإلسـ ـ َف ْن ْج» (فطيرة بالعس ــل
من دار أهل العريس بإعداد ْ
ليتم توزيعه على األصحاب
شعبية
وهي أكلة
ّ
ّ
تستورية ) ّ
يرة»
ثم يرس ــلون من ــه يف ِ
«ص ِين َّية ْك ِب َ
واجلي ــران واألحباب ّ
(طب ــق كبي ــر) إل ــى أه ــل الع ــروس م ــع إن ــاء بالعس ــل .بعد
يتوجه أصحاب العريس
ذلك ،ومع انتهاء صالة العشاءّ ،
إل ــى دار أه ــل العروس لنقل ما أ ُِع َّد من أثاث ومالبس إلى
وجي ــة مصحوبني يف ذل ــك بفرقة املالوف.
بي ــت ال ّز ّ
ُ .40يع ــرف بـ ـ ـ ـ « ْن َه ـ ْـار ا ِمل ـ ْـر َو ْاح» (ي ــوم خ ــروج الع ــروس م ــن دار
الق إلى
أهله ــا
نهائي ــا إلى بيت زوجه ــا) ،وفيه يأت ــي احل ّ
ّ
دار أه ــل الع ــرس ويقوم بحلق ش ــعر العري ــس .لتقوم إثر
ذل ــك ث ّل ــة م ــن األصح ــاب واألحب ــاب باصطحاب ــه إل ــى
احلم ــام فيمكث ــون في ــه لالغتس ــال ث ـ ّـم يخرج ــون من ــه
ّ
بع ــد أن كان العري ــس ق ــد ارت ــدى ّزي ــه ال ّتقلي ــدي (اجلُ َّبة
ـس) م ّتجه ــن يف موك ــب إل ــى دار أه ــل الع ــروس
ُ
والب ْر ُن ـ ْ
تضم ع ــددا من
ّ
تتقدمه ــم يف ذل ــك فرق ــة املال ــوف ا ّلت ــي ّ
املنش ــدين وضابط ــي إيق ــاع (الطب ــل وال ــرق).
 .41راجع الهامش رقم .14
اجل ْد» عندما ُي ْنش ــد املالوف بأبيات لها
 .42يس ـ ّـمى «مالوف ِ
صوفية.
الرس ــول (ص) يف حلقات
ّ
عالقة مبدح ّ
ـاوية،
ـ
س
العي
ريقة
الط
ـة
ـ
ن
حاض
ـى
ـ
س
عي
ـن
 .43زاوي ــة س ــيدي ب ـ
ّ
ّ
حمانية،
الر
حاضنة
حمان
الر
عبد
بن
د
محم
ّ
زاوية سيدي ّ
ّ
ّ
القادرية ،زاوية س ــيدي
زاوية س ــيدي عب ــد القادر حاضنة
ّ
ـامية ،زاوي ــة س ــيدي أحم ــد
الس ـ ّ
عل ــي العري ــان حاضن ــة ّ
يجانية.
ال ّتيجاني حاضن ــة ال ّت
ّ

الصور:
الصور من الكاتب.
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الهوية املغربية

من خالل الغناء والرقصات الشعبية

د .الكبير الداديسي
املغرب

إذا كان يقصــد بالهويــة مجمــوع مــا يكـ ِّـون الشــيء أو الشــخص أو اجلماعــة مــن صفــات جتعلــه هــو هــو دائمــا ،ومجمــل
السمات التي متيـّز شيئ ًا عن غيره أو شخص ًا عن غيره أو مجموعة عن غيرها .وعناصر شيء متحرك ديناميكي ميكن
أن يبــرز أحدهــا أو بعضهــا فــي مرحلــة معينــة وبعضهــا اآلخــر فــي مرحلــة أخــرى ألنهــا بــكل بســاطة عناصــر جمعيــة جتعــل
الشعب أو املجموعة مشتركة في :األرض ،اللغة ،التاريخ ،احلضارة ،الثقافة ،العادات ،التقاليد والطموح وغيرها ،فإن
األغاني والرقصات واألهازيج الشعبية في املغرب تعد عنصرا هاما ،ومحددا أساسيا للهوية املغربية ،فقد حدد الدستور
املغربــي املصــادق عليــه خــال ســنة  2011هويــة املغاربــة فــي مجموعــة مــن املكونــات والروافــد ،إذ ورد فــي ديباجــة هــذا
الدستور ما يلي« :اململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة ،متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية ،وبصيانة
تالحم مقومات هويتها الوطنية ،املوحدة بانصهار كل مكوناتها ،العربية  -اإلسالمية ،واألمازيغية ،والصحراوية
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بعض رموز فن العيطة (فن شعبي غنائي)

منطق ــة .فأخرجت تل ــك األلوان الغنائي ــة من احلقول
وامل ــزارع والبي ــادر وم ــن املن ــازل اخلاص ــة إل ــى املس ــارح
وخش ــبات املهرجان ــات ،ب ــل متك ــن بع ــض الفنان ــن م ــن
الس ــفر ب ــه عبر مختل ــف األقط ــار يف العالم.

احلس ــانية ،والغني ــة بروافده ــا اإلفريقي ــة واألندلس ــية
والعبري ــة واملتوس ــطية» .واملالحظ ــة البس ــيطة لنس ــيج
الثقاف ــة الش ــعبية املغرب ــي وي ــدرك كي ــف تتجل ــى كل
ه ــذه املكون ــات والرواف ــد بوضوح يف الرقص ــات ،األغاني
واألهازي ــج الش ــعبية املغربي ــة الت ــي جتع ــل م ــن املغ ــرب
بل ــدا متف ــردا ع ــن باق ــي ال ــدول العربي ــة ،اإلس ــامية،
اإلفريقي ــة ،فه ــو بهذا التن ــوع بلد إفريق ــي ليس كباقي
البل ــدان اإلفريقي ــة ،وبل ــد عربي ليس مث ــل كل البلدان
العربي ــة بغن ــى وتن ــوع موروث ــه املوس ــيقي والغنائ ــي
املتباي ــن حس ــب املناط ــق واجله ــات ،مم ــا يجع ــل م ــن
الفن الش ــعبي املغربي فس ــيفياء ميت ــزج فيها اإلفريقي
العرب ــي ،الصح ــراوي ،األمازيغ ــي ،اإلس ــامي ،اليهودي
واألندلس ــي لتق ــدم تش ــكيلة م ــن األص ــوات واإليقاعات
ق ــل مثيله ــا يف العال ــم  ...لدرج ــة ي ــكاد يك ــون لكل جهة
خصوصيته ــا يف الغن ــاء والرق ــص متت ــزج لتنت ــج غناء
مغربيا يجهل عنه املش ــارقة وسكان املعمور الكثير ،وهو
تعبي ــر غنائ ــي وراق ــص يرافق حياة املغارب ــة يف أفراحهم
اخلاص ــة كحفالت ال ــزواج ،اخلتان ،اخلطوبة والعقيقة
أو احلفالت العامة كاملناسبات الدينية والوطنية ...ويف
الس ــنوات األخي ــرة حم ــل املجتم ــع املدن ــي عل ــى عاتق ــه
مسؤولية إحياء بعض تلك األشكال التعبيرية املتوارثة
من خالل السهر على تنظيم مهرجانات متعددة تكون
مناس ــبة حل ــث الش ــباب عل ــى احلف ــاظ عل ــى امل ــوروث
املغرب ــي املتن ــوع ،ورافع ــة داعم ــة للقطاع الس ــياحي لكل

من أهم هذه األشكال الفنية الشعبية:
 .1العيطة :
وهي فن غنائي شعبي قدمي متجذر يف املغرب ل ــكنه
من ــا بق ــوة خالل فترة االس ــتعمار بعدم ــا مت توظيفه يف
مقاومة احملتـل ،الذي سعى إلى التضييق على مختلف
أشكـ ــال املقاوم ــة ،فاضط ـ ــرت العيط ـ ــة إل ــى تـ ــوظيـ ـ ــف
ال ــرمـزيـ ــة ،والهـ ــروب إلـ ــى الرسائ ــل املشفــرة التــي قد ال
يس ــتوعب معانيها إال أهل األرض .ينتش ــر هذا الفن يف
وس ــط املغ ــرب وعلى امتداد س ــواحله الغربية الوس ــطى
لذلك يتم التمييز فيه بني العيطة املرس ــاوية ،العيطة
احلوزي ــة ،العيطة املاللي ــة ،العيطة احلصباوية العيطة
الزعرية العيطة اخلريبكية العيطة الورديغية العيطة
اجلياللي ــة ،وه ــي تقس ــيمات بحس ــب األقالي ــم وأحيان ــا
بحسب النوع ،ورغم هذا التنوع يف العيطة يبقى جوهرها
واحدا سواء من حيث اآلالت املوسيقية املستعملة فيها
«الكم ــان أو الكنب ــري والتعريج ــة ،ال ــدف» يك ــون فيه ــا
الع ــزف جماعيا والغن ــاء فرديا ،لذلك فالعيطة تتطلب
ق ــوة الص ــوت ،وال ميك ــن ألي كان تعاط ــي العيط ــة ،وق ــد
س ــطعت يف س ــماء ه ــذا الف ــن الش ــعبي أس ــماء ع ــدد من
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الطقطوقة اجلبلية

قطعة قماش صوفية تس ــمى الدزة وتضع النس ــاء فوق
رؤوس ــهن برانيط القش املزينة بلمسات محلية تسمى
«الشاش ــية» ويلفون نصفهم الس ــفلي بقماش مخطط
باألحم ــر واألبي ــض يع ــرف بـ«الت ــزار» ومن أش ــهر أعالم
الطقطوق ــة اجلبيلية حجي الس ــريفي ،احلاج محمد
العروس ــي ،عبد املالك األندلس ــي ،أحمد الكرفطي ،وال
زال ــت إل ــى اليوم مناط ــق اكتامة ،جب ــال الريف ونواحي
تط ــوان وطنجة ...مرتعا له ــذا الفن العريق...

املغن ــن منه ــم عبد اهلل البيضاوي بوش ــعيب البيضاوي،
احلاج ــة احلموني ــة ،احلاج مغيث ،خديج ــة البيضاوية،
فاطنة بنت احلسني ،حجيب ،بوشعيب اجلديدي ،عبد
العزي ــز الس ــتاتي ،عب ــد اهلل الداودي س ــعيد الصنهاجي
زين ــة الداودي ــة ب ــل كادت بع ــض األس ــر يرتب ــط اس ــمها
ـزاوي ،والد ب ــن عكي ــدة ،اإلخ ــوان
بالعيط ــة كأوالد البوع ـ ّ
بوركون وغيرهم من الفنانني الش ــعبيني الذين جتاوزت
ش ــهرتهم احلدود الوطنية الضيقة نحو اآلفاق العربية
والعاملي ــة ونظ ــرا ألهمي ــة ومكان ــة ه ــذا الف ــن يطلق فيه
على املغني لقب الش ــيخ أو الش ــيخة تقديرا ملكانته لكن
خالل مرحلة االستعمار مت شحن هذا اللقب بشحنات
س ــالبة مم ــا جع ــل بع ــض األف ــراد والعائ ــات يرفض ــون
أن يطل ــق ه ــذا اللق ــب عل ــى أبنائه ــم وبناته ــم وبالتالي
تتحفظ يف تعاطي هذا الصنف الغنائي...

 .3أحيدوس:
وهو غناء ش ــعبي راقص ينتشر باألطلس املتوسط
وس ــط املغ ــرب ،خاص ــة يف األوس ــاط الت ــي يس ــكنها
األمازي ــغ ،وه ــو ف ــن مرتب ــط ب ــاألرض (امل ــاء ،اخلض ــرة
الفالح ــة واألغ ــراس واجلب ــال )..يؤدى يف ش ــكل دائري
أو نص ــف دائ ــري بخليط م ــن الرجال والنس ــاء ويتميز
برقصات ــه التعبيري ــة اجلماعي ــة ويعتم ــد اإليق ــاع فيه
باألس ــاس عل ــى الدف ــوف وله ــب األك ــف بالتصفي ــق
ومرافق ــة ذل ــك برقص ــات وأص ــوات نس ــائية ورجالية يف
لوحات غاية يف التناسق حتت إشراف رئيس املجموعة
«املق ــدم» دون متيي ــز ب ــن اجلنس ــن  ..وق ــد فق ــد املغرب
ي ــوم اجلمع ــة  19فبراي ــر  2016أش ــهر مق ــدم ألحيدوس

 .2الطقطوقة اجلبلية:
وهي منط غنائي نشأ يف املناطق الشمالية للمغرب
على قمم جبال الريف وسفوحها ،والطقطوقة اجلبلية
غير ما هو معروف عن الطقطوقة يف الشرق،
يف املغرب ُ
ألن له ــا خصائ ــص مرتبط ــة ِب ْح َبا َل ــة (س ــكان املنطقة)
س ــواء م ــن حيث اللب ــاس يلبس املغنون فوق مالبس ــهم
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م ــن م ــدن الصوي ــرة ،أس ــفي ،مراكش مكن ــاس والرباط..
لتتج ــاوز تل ــك اإليقاع ــات احلدود املغربي ــة إلى العاملية
من ــذ انطالق املهرجان الس ــنوي ملوس ــيقى كناوة مبدينة
الصويرة يف ش ــهر يونيو من كل س ــنة حتت ش ــعار «كناوة
وموسيقى العالم» والالفت لالنتباه أن حفالت املوسيقى
الكناوي ــة مثل مختلف األنش ــطة االحتفالية بإفريقيا
تق ــام يف هالة من الطقوس واملعتقدات املوغلة يف القدم
ول ــكل طقس من تلك الطقوس أصول ــه املتوارثة ،فقبل
حفل ــة كن ــاوة الليلة يحب أن يجوب أعض ــاء الفرقة أزقة
وأحياء املدينة بآالتهم «الطبول والقراقب» ومبالبس ــهم
اخلاص ــة «طاقي ــات نوعي ــة ،فوقي ــات مزدان ــة بأص ــداف،
وعق ــود اللب ــان »..وعن ــد بداي ــة احلف ــل الليل ــي (الكويو)
أو (أوالد بامب ــارا) يت ــم االس ــتغناء ع ــن الطب ــل ليع ــوض
بالكنبري أو الهجهوج وهو آلة موسيقية وترية إفريقية،
ويتم التمييز يف الليلة بني عدة محطات يف احلفلة لكل
محط ــة طقوس ــها ،يتخلل بعضه ــا رقص ف ــردي وأخرى
رقص جماعي وأذكار وإنشادات .ويف املرحلة األخيرة يتم
وض ــع طب ــق به بخور وأقمش ــة ذات ألوان متعددة كل لون
يحي ــل عل ــى ملك من مل ــوك كناوة األبي ــض الذي يرمز
إل ــى «املل ــك» عبد القادر اجلياللي ،واألحمر إلى س ــيدي
حم ــو ،واألس ــود إل ــى ميمون ــة ،واألصف ــر إل ــى األمي ــرة،
واألزرق إل ــى س ــيدي موس ــى .وتختت ــم احلفل ــة مبرحلة
اجلذب ــة املصحوب ــة باإليقاع ــات الكناوي ــة الصاخب ــة
الت ــي ق ــد تصل بالبعض إل ــى فقدان الوع ــي تعبيرا عن
ويدعي أصحاب هذه احلفالت
االندماج مع اإليقاعات ّ
أنه ــا تخل ــص املريدي ــن م ــن األرواح الش ــريرة ومتن ــح
األجس ــاد طاق ــات وتطهرها م ــن اخلمول...

عبيدات الرمى

يف تاري ــخ املغ ــرب موح ــا أو احلس ــن أش ــيبان واملع ــرف
ل ــدى املغارب ــة باملايس ــترو ع ــن س ــن يناه ــز  113س ــنة.
 .4عبيدات الرمى أو عبيد الرماة :
وهي مجموعة غنائية تتكون من خمس ــة إلى تسعة
أفراد تؤدي أهازيج بشكل جماعي تتميز بأدوات إيقاعية
خاص ــة كالتعريج ــة واملقص والدف وه ــي فرق مرتبطة
باألوس ــاط الزراعية يف الس ــهول ،ويعود أصل املجموعة
الغنائي ــة إل ــى اجلماع ــات املولوع ــة مبرافق ــة الصيادين
والقائم ــن على خدمتهم ،يف احلل والترحال يصدرون
أص ــوات إلث ــارة الوحي ــش واس ــتخراجه م ــن مخابئ ــه
وحتول ــت تل ــك األهازي ــج إل ــى أغاني ش ــعبية تتمركز يف
نواحي تادلة وزعير وبني عمير وهي مجموعات غنائية
رجولي ــة بامتي ــاز ال تش ــارك فيها امل ــرأة ألن اخلروج إلى
الصي ــد كان من ــذ القدمي م ــن اختصاص الرج ــال ،وقد
ع ــرف هذا اللون الغنائي الراقص يف الس ــنوات األخيرة
حرك ــة إحيائية بفعل تعاطي الش ــباب ..

 .6احلساني:
وه ــو من ــط غنائ ــي وإيقاع ــي مت ــداول جن ــوب املغرب
وخاص ــة يف مناط ــق الصح ــراء املغربي ــة ،وم ــن مت فه ــو
غن ــاء ورق ــص مرتب ــط بطق ــوس الصح ــراء وعاداته ــا،
ظهـ ـ ـ ــر فيـ ــه املـ ــرأة الصحـ ــراويــة م ــا ميـ ــيز املنـطـق ــة يف
ُت ِ
اللب ــاس واحللي واملجوهرات منها على س ــبيل التمثيل
(أبغ ــداد ،أم ــزرد ،لگـﻼيد وهي مرتبط ــة بتزيني اجليد
و(أدبالج واللويات وتس ــابيح وخلوامت ولرساغ) اخلاصة
باليدي ــن ،ناهي ــك ع ــن اخلالخ ــل اخلاص ــة بالس ــاقني

 .5كناوة:
م ــن الف ــرق املوس ــيقية ذات األص ــول اإلفريقي ــة يف
املغ ــرب ،يع ــود أصلها إلى القرن الس ــادس عش ــر امليالدي
عندما اس ــتجلب س ــاطني املغرب عبيدا مما كان يعرف
بالس ــودان الغرب ــي (مالي حاليا) وس ــرعان م ــا اندمجوا
يف احلي ــاة اليومي ــة وش ــكلوا إيقاعات خاص ــة بهم يف كل
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مايسترو أحيدوس

ويتقل ــدون اخلناجر واحملافظ اجللدية املتوارثة  ....يف
ح ــن تتزي ــن الع ــذارى باحلل ــي التقليدي ــة م ــن الفضة
والذه ــب؛ يتم افتتاح احلف ــل الراقص املكون يف الغالب
م ــن صف ــن بتماي ــل الرج ــال والع ــذارى ميين ــا وش ــماال
ويك ــون أول مقط ــع بذك ــر اهلل وخ ــامت الرس ــل واألمكن ــة
املقدس ــة (مك ــة واملدين ــة) والصحاب ــة ،وتدريجي ــا ت ــدب
الـ ـحـ ـ ــرك ــة يف األج ـ ـس ـ ــاد بتـ ـح ــريـ ــك األط ـ ــراف العل ــوي ــة
واألكتاف ليزداد اإليقاع مس ــايرا آالت «البندير = الطر»
وحنحنـ ـ ـ ــات ال ـ ــربـ ـ ــاب الس ــوسـ ـ ــي حتى إذا أث ــر االهتزاز
املتناسق للفرقة املوسيقية يف اجلمهور اندمج الكل يف
رق ــص جماعي.

والطوان ــگ والب ــدالت املرتبط ــة باألذن ــن ..ه ــذا دون
احلدي ــث ع ــن الظفائ ــر واجلدائ ــل الت ــي يت ــم تزيينه ــا
باخل ــرز والعقيق أهمها :س ــامنانة والراس ــطة بالنس ــبة
للصغيرات وملشنف وبف بالنسبة للكبيرات (الكهالت).
ليك ــون الغناء والرقص احلس ــاني غن ــاء صحراويا لكنه
مختلف عما عهدناه يف الصحراء العربية باملشرق من
حي ــث اعتم ــاده على امل ــرأة...
 .7السوسي :
وه ــو ش ــكل تعبي ــر غنائ ــي ينتش ــر منطق ــة س ــوس
ماس ــة درع ــة أ ي منطقت ــي األطل ــس الكبي ــر والصغي ــر
وعاصمته ــا أغادي ــر وه ــو جزء م ــن أح ــواش ألن اللهجة
السوس ــية جزء م ــن اللغة األمازيغية وي ــؤدى هذا اللون
بش ــكل جماع ــي غالب ــا يف صفني متقابل ــن واحد يضم
الذك ــور واآلخ ــر يض ــم اإلن ــاث اللوات ــي يش ــترط فيه ــن
يف الغال ــب أن يك ــن عازب ــات يس ــيرهم راي ــس املجموع ــة
ال ــذي يطلق علي ــه الرايس وقد يتخلل احلفلة وصالت
يتب ــارى فيه ــا رج ــل وام ــرأة رقص ــا ..ولع ــل م ــن أه ــم
أقط ــاب الغن ــاء السوس ــي الفنانة تيحيحيت ،الرايس ــة
تابعمران ــت الراي ــس احل ــاج بلعيد ،الرايس الدمس ــيري
والالئح ــة طويل ــة وم ــن حي ــث اآلالت يتمي ــز الغن ــاء
السوس ــي بقيام ــه عل ــى آالت إيقاعي ــة ووتري ــة أهمه ــا
الرب ــاب السوس ــي ...وم ــن مظاه ــر تقدي ــر املغارب ــة لهذا
النم ــط الغنائ ــي ارتداؤه ــم ألحس ــن املالب ــس :فيظه ــر
الرج ــال اجللب ــاب املغرب ــي األصيل ،والعمام ــة البيضاء

 .8الهيت :
ف ــن غنائ ــي ميتزج فيه املوس ــيقى بالغن ــاء والرقص
يوج ــد يف ع ــدد من األقاليم وتعتبر جهة الش ــراردة بني
حس ــن وعاصمته ــا مدين ــة القنيط ــرة ش ــمالي الرب ــاط
مرك ــز ه ــذا الف ــن ،يتمي ــز الهي ــت بإيق ــاع ق ــوي وس ــريع
يصع ــب عل ــى غير املت ــدرب الرقص عل ــى إيقاعه لذلك
غالب ــا م ــا يك ــون ل ــكل مجموع ــة راق ــص واح ــد ،ي ــؤدي
رقصات ــه عل ــى إيقاع ــات الغيط ــة (املزم ــار املغرب ــي)
والطب ــل ،ويتمي ــز الهيت بطابع ــه العربي وخصوصيته
الرجالي ــة ،وق ــد ظل ه ــذا النمط الش ــعبي محصورا يف
منطق ــة مح ــدودة ول ــم يتمك ــن م ــن منافس ــة األش ــكال
التعبيري ــة األخ ــرى التي اس ــتطاع عش ــاقها من تنظيم
مهرجانات دولية للتعريف بفنونه الشعبية...
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يف ش ــكل دائ ــري أو صف ــوف متراص ــة ليس ــاعدهم يف
ضبط اإليقاع يحمل بنديرا «البندير طر خاص» فيما
يغ ــزف اآلخرون عل ــى التعارج «والتعريج ــة آلة إيقاعية
مصنوعة من اخلزف يف ش ــكل اس ــطواني ُج ِّل َدت إحدى
قاعدتي ــه بجل ــد خ ــروف» وق ــد أصبح ه ــذا الف ــن يعرف
يف الس ــنوات األخيرا انتش ــارا واس ــعا يف صفوف الشباب
مبختل ــف امل ــدن املغربي ــة مل ــا يتمي ــز ب ــه م ــن وص ــات
مختصرة ال تتجاوز يف األعم األغلب  30دقيقة تناسب
عصر السرعة ،يبتدئ بحركات إيقاعية بطيئة لتنتهي
س ــريعة ..وأصب ــح يوظ ــف أكث ــر يف األعراس واملناس ــبات
خاص ــة زف الع ــروس أو حم ــل الهداي ــا....

أحيدوس السوسي

إل ــى جان ــب ه ــذه األش ــكال التعبيري ــة الش ــعبية
العريق ــة القادم ــة م ــن ش ــرق املغ ــرب وجنوب ــه هن ــاك
أشكال أخرى أصيلة قدمت من الشمال (أوروبا) تشكل
ج ــزءا م ــن الهوي ــة الغنائي ــة املغربي ــة و ترس ــخت من ــذ
ق ــدوم املورس ــكيني ،وجعلت م ــن املغرب الوريث الش ــرعي
للثقافة األندلس ــية يف اللب ــاس ،الطب ــخ ،األدب ،والغناء
أيض ــا ،ويعتبرها املغاربة مبثابة املوس ــيقى الكالس ــيكية
املغربي ــة .وتتع ــدد األش ــكال الغنائية يف املغ ــرب التي لها
عالقة باملوس ــيقى األندلس ــية فمنها ما يعرف بامللحون
والغرناط ــي وط ــرب اآلل ــة أو الط ــرب األندلس ــي ول ــكل
خصوصي ــة وأعالم ــه ،وه ــي موس ــيقى راقي ــة مضبوط ــة
وف ــق ع ــدد من املوازين تس ــمى (نوب ــة) وه ــي يف املغرب 11
نوب ــة هي:

 .9الركادة والراي:
ويف ش ــرق املغ ــرب عل ــى احل ــدود م ــع اجلزائر يهيمن
فنا الركادة والراي ،والركادة نسبة ملنطقة نواحي مدينة
ب ــركان ،م ــا ميي ــز الغن ــاء والرق ــص يف الش ــمال الش ــرقي
للمغرب هو توظيف البنادق والعصي ،والطابع الرجولي
للرقص إذ تغيب فيه املرأة وكون الفرقة موحدة يف زيها،
حركاته ــا ولباس ــها يق ــف الرج ــال بعباءاته ــم البيض ــاء
وعمائمه ــم املوحدة ،واخلي ــط األحمر املبروم املائل على
الص ــدر يلوح ــون بأس ــلحتهم يرقص ــون عل ــى إيقاع ــات
الن ــاي املصنوع ــة من القصب و قرون املاعز وقد يرافقها
الغياط ــة والبن ــادر ،يتم التركي ــز يف الرقص على حركات
األكت ــاف وضرب األرض باألق ــدام ...

نوبة رمل املاية.

 .10الدقة املراكشية:

نوبة املاية.

ومن األمناط الغنائية  /اإليقاعية املرتبطة مبنطقة
معين ــة م ــا يع ــرف يف املغ ــرب بالدق ــة املراكش ــية وه ــي
منط موس ــيقي ش ــعبي مرتب ــط مبدينة مراك ــش واملدن
املج ــاورة له ــا كتارودان ــت ودمن ــات ويطل ــق أه ــل املنطقة
عل ــى ه ــذا الن ــوع (التقيتق ــات أو التقايقي ــة) وم ــا مييز
ه ــذا الن ــوع كون ــه ي ــؤدى م ــن ط ــرف مجموع ــة يطل ــق
عليها اس ــم فرقة الدقة املراكش ــية .وهي فرقة تتكون يف
الغال ــب م ــن  20أل ــى  40فن ــان ه ــم يف الغال ــب م ــن كبار
الس ــن .موزعون على عازف القراقب ،وهو يف نفس اآلن
راق ــص يتنق ــل ب ــن العازفني اآلخرين ال ــذي يصطفون

نوبة الرصد.
نوبة رصد الذيل
نوبة احلجاز الكبير.
نوبة احلجاز املشرقي.
نوبة عراق العجم.
نوبة األصبهان.
نوبة العشاق.
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نوبة االستهالل.
نوبة غريبة احلسني.
وتنقس ــم كل نوب ــة إل ــى خمس ــة موازي ــن ويقص ــد
بامليزان :اإليقاع املتبع خالل احلصة املوس ــيقية وهذه
املوازي ــن هي:
 .1البسيط.

 .2البطايحي.

.3القائم ونصف.

 .4القدام.

 .5الدرج.

ي ـ ـ ــؤدي املـوس ـي ـ ـ ــقى األن ــدلـ ـسـية مجموعات ترتدي
اللب ـ ـ ــاس ال ـ ــرس ــمي املـ ـغ ــربـ ـ ــي «ال ـج ــالل ــيب الــبي ـضــاء
والطـ ــرابيــش ال ـح ـ ـم ــراء».

احلساني

واملوس ــيقى ،ويرجع ــه آخ ــرون إل ــى اجلان ــب اللغ ــوي ....
وعل ــى الرغ ــم م ــن ظه ــور بع ــض األص ــوات الش ــبابية
الت ــي أمال ــت له ــا جمه ــورا واس ــعا يف الس ــنوات األخيرة،
ف ــإن األغني ــة العصري ــة يف املغ ــرب ال زال ــت م ــن حي ــث
االنتش ــار دون األغني ــة اخلليجي ــة واملصري ــة والش ــامية
خارجي ــا ،ودون مس ــتوى األغني ــة الش ــعبية داخلي ــا ذلك
أن األغنية الش ــعبية اس ــتطاعت تطوير بعض األشكال
التعبيري ــة يف ص ــور تأخ ــذ ص ــورة املوضة اجلارف ــة ما أن
يطفو شكل ويكتسح الذوق الغنائي املغربي حتى يخبو
وميض ــه ويتراج ــع ليش ــكل تراكم ــا يف الهوي ــة الغنائي ــة:
هكذا س ــيطرت يف نهاية الس ــبعينات ظاهرة املجموعات
«ن ــاس الغي ــوان  /جيل جياللة  /ملش ــاهب  »...ويف وس ــط
الثمانين ــات ظه ــرت بع ــض الظواه ــر الفردي ــة كظاه ــرة
رويش ــة وجن ــاة اعتاب ــو ..ثم طف ــت على الس ــطح ظاهرة
األركس ــترا م ــع بداي ــة التس ــعينات لتطف ــو بع ــد ذل ــك
ظاه ــرة ال ــراي ...

كما أن املوسيقى والغناء يف املغرب انفتح يف السنوات
األخيرة على املوجات الغنائية الشبابية من هيب هوب
وراب ..وغيرهما من صيحات الغناء والرقص املعاصرة
وه ــي صيح ــات ال زالت تبحث لنفس ــها ع ــن موطن قدم
لتشكل جزءا من الهوية الغنائية املغربية...
لك ــن الغري ــب أن ه ــذا التن ــوع الش ــعبي ل ــم ُيس ــتغل
يف األغني ــة املغربي ــة العصري ــة ليبوئه ــا املكان ــة الت ــي
تس ــتحقها عربي ــا وعاملي ــا فبعدم ــا متك ــن جي ــل مع ــن
م ــن إيج ــاد آذان تس ــتمع ل ــه ،وف ــرض فن ــه داخ ــل املغرب
وخارج ــه ،وجع ــل لألغني ــة املغربي ــة ص ــدى يف الوط ــن
العرب ــي وإن ظ ــل خافت ــا ،فإن املس ــؤولية الي ــوم أكبر أمام
الش ــباب الذين ميثلون املغرب يف مس ــابقات الغناء التي
تنظمها بعض الفضائيات العربية يف السنوات األخيرة
الذين ال نس ــمعهم يؤدون أغاني مغربية يف الوقت الذي
ال يتوانى اخلليجيون ،املصريون ،اللبنانيون ،العراقيون
والس ــوريون ..يف أداء أغ ــان م ــن بلدانه ــم...

ومقاب ــل ه ــذا االهتم ــام النس ــبي باألغنية الش ــعبية
واحلض ــور الهام لفنانيه ــا يف احلياة اليومية من أعراس
وحفالت وس ــهرات جعلت معظمه ــم (ومعظمهم أميون
أو ذوو مس ــتوى دراس ــي متدن) يغتنون بس ــرعةُ ،ي َـس َّج ـ ــل
فت ــور يف األغنية العصري ــة؛ فإذا كانت األغنية العصرية
ق ــد ول ــدت يف املغ ــرب ناضج ــة م ــع الرعي ــل األول ال ــذي
متك ــن من رب ــط األغنية املغربية بنبض الش ــارع املغربي
واهتمامات ــه الوجداني ــة والوطني ــة م ــع جي ــل :محم ــد
البيض ــاوي ال ــذي أثرى اخلزانة املغربية بأغنيات خالدة

يكث ــر يف املغ ــرب الي ــوم احلدي ــث ع ــن أس ــباب ضع ــف
انتش ــار األغنية املغربية وعجزها عن مسايرة شقيقتها
العربية والغربية ،فيرجع ذلك إلى أسباب ذاتية تتعلق
بالفن ــان «املغن ــي وامللح ــن والش ــاعر كات ــب الكلم ــات »...
يربطه ــا آخ ــرون باإلع ــام وتقصيره يف تس ــويق األغنية
املغربي ــة والتعري ــف باإلنت ــاج الوطن ــي ونش ــره  ..وينيط
آخ ــرون الس ــبب باجلان ــب امل ــادي وضع ــف االس ــتثمار
يف املج ــال الفن ــي وغي ــاب ش ــركات مس ــتثمرة يف الغن ــاء
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أيض ــا م ــن تراج ــع دور بع ــض ال ــدول الت ــي كان ــت رائ ــدة
غنائيا يف الس ــاحة العربية ،وبعدما تنبه هؤالء الش ــباب
للم ــوروث اإليقاع ــي املغربي املتنوع وس ــعوا إلى توظيفه
يف أغانيه ــم مقدم ــن أعم ــاال حقق ــت رواج ــا منقط ــع
النظي ــر وش ــجعت بع ــض املغن ــن م ــن الش ــرق واخللي ــج
خاص ــة عل ــى إع ــادة توزي ــع األغان ــي املغربي ــة القدمي ــة
واملعاص ــرة...

وطنية قبيل وبعيد االستقالل مثل «يا صاحب الصولة
والصوجل ــان  -نش ــيد التحري ــر »...أو عاطفي ــة «حبيبي
تع ــال  -أضح ــى الثنائ ــي بدي ــا م ــن تدانين ــا  -ق ــل مل ــن
ص ــد وخ ــان »..ديني ــة «الب ــردة  -حتي ــة رمض ــان »...وعب ــد
الوه ــاب أكوم ــي ال ــذي يع ــود ل ــه الفضل يف تأس ــيس أول
معه ــد موس ــيقي باملغرب بع ــد عودته م ــن القاهرة حيث
أرسله محمد اخلامس للبحث يف املوسيقى .وخلف هو
اآلخ ــر ع ــدة أغ ــان ال زالت خال ــدة إلى الي ــوم ومن أغانيه
م ــا اتخذت ــه بعض الهيئات الوطنية نش ــيدا لها كنش ــيد
الكش ــفية احلس ــنية ،...وعب ــد النب ــي اجل ــراري ال ــذي
يع ــود ل ــه الفض ــل يف اكتش ــاف ع ــدة مواهب س ــيكون لها
وزنه ــا يف الغن ــاء املغرب ــي وستش ــكل اجلي ــل الثان ــي وقد
حل ــن ع ــدة أغ ــان له ــؤالء الش ــباب أمث ــال عب ــد الوه ــاب
الدكال ــي ،إس ــماعيل أحم ــد ،املعط ــي بنقاس ــم وعب ــد
اله ــادي باخلي ــاط  ....ونخت ــم م ــن جي ــل ال ــرواد بعب ــد
الق ــادر الراش ــدي ال ــذي طب ــع األغني ــة املغربي ــة بطاب ــع
خاص خاصة بعد ترأس ــه للجوق الوطني خلفا ألحمد
البيض ــاوي فق ـ ّـدم حتف ــا كثيرة س ــتظل خال ــدة منها ما
أداه أو م ــا حلن ــه حملم ــد احليان ــي ومحم ــود اإلدريس ــي
وسميرة بن سعيد والالئحة طويلة ،وإذا كان هؤالء ومن
عاصرهم كمحمد فيتح وإبراهيم العلمي وعبد السالم
عامر ...قد ش ــكلوا جيل الرواد ..فقد ورثهم جيل فرض
نفس ــه محلي ــا مغاربي ــا وعربيا مثل ــه عدد م ــن الفنانني
أمث ــال عب ــد الوه ــاب الدكال ــي  -عب ــد اله ــادي باخلياط
نعيمة سميح  -سميرة بنسعيد  -عزيزة جالل ،محمود
اإلدريسي.....

وهو ما يبش ــر بأن يكون لألغنية املغربية مس ــتقبل
ق ــد يغ ــري الفنان ــن العرب عل ــى اإلقبال عل ــى األغنية
املغربي ــة واالس ــتثمار فيه ــا بعدم ــا غ ــدا املغ ــرب يش ــكل
س ــاحة آمن ــة يف عال ــم عرب ــي كثي ــر القالق ــل ،وخاص ــة
أمام كثرة املهرجانات الغنائية باملغرب التي تس ــتضيف
فنان ــن من مختل ــف أصق ــاع العالم،
إن تن ــوع األهازي ــج والرقص ــات الش ــعبية يف املغ ــرب
يعك ــس بح ــق م ــدى تن ــوع وأصال ــة تل ــك األش ــكال
التعبيري ــة وه ــو تن ــوع يس ــمح بتالق ــح ثقايف س ــيعود ال
محال ــة بالفائ ــدة عل ــى األغني ــة واإليقاع ــات العربي ــة
الت ــي أصبح ــت يف الس ــنوات األخيرة تنفت ــح على الفن
املغرب ــي ،فبعدم ــا ظ ــل املش ــرق العرب ــي يقتص ــر عل ــى
اس ــتقبال فنان ــن مغارب ــة يج ــدون أنفس ــهم مجبري ــن
عل ــى ع ــرض مواهبه ــم باللهج ــة املش ــرقية (مصري ــة،
خليجي ــة ،لبناني ــة) أصب ــح املتتبع ــون يالحظ ــون مدى
إقب ــال املش ــارقة عل ــى إع ــادة غن ــاء ع ــدد م ــن األغان ــي
املغربي ــة ،أو يعتم ــدون اإليقاع ــات املغربي ــة يف أغانيه ــم
بعدما اقتنع عدد منهم بأصالة وعمق تلك اإليقاعات
وكونها قد تس ــاهم يف الوقوف يف وجه االختراق الفني
والثق ــايف واألنس ــاق الفني ــة الهجين ــة ب ــل ومحارب ــة
التط ــرف ،م ــا دام ــت نابع ــة م ــن عم ــق هوي ــة بل ــد عربي
متن ــوع الرواف ــد...

ف ــإن األغني ــة املغربي ــة العصرية س ــتدخل يف مرحلة
ف ــراغ خ ــال عق ــد التس ــعينيات كادت تقتص ــر في ــه على
اجترار أعمال الرواد األوائل بعد أن فترت همم امللحنني
وكادت تبح حناجر املغنني الش ــباب وقد أصبحوا نس ــخا
لبعضه ــم البع ــض ترك ــز عل ــى موض ــوع واحد ه ــو احلب
واله ــوى والغ ــرام وبع ــض األغان ــي الوطني ــة املفروض ــة
قس ــرا ..لك ــن مع مطل ــع األلفية الثالثة ظه ــر جيل من
الش ــباب اس ــتطاع أن يعي ــد لألغني ــة املغربي ــة العصري ــة
بريقه ــا مس ــتفيدا م ــن االنفت ــاح ال ــذي أتاح ــه تع ــدد
القن ــوات اإلذاعي ــة والفضائي ــات التلفزي ــة ،ومس ــتفيدا

الصور:
الصور من الكاتب.
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األزياء التقليدية لألميرة
نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل آل سعود
األسواق الشعبية القديمة في اإلمارات
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األزياء التقليدية لألميـــرة نورة بنت عبد الرحمن
بن فيصل آل سعود

د .وسمية بنت عبد الرحمن بن مطلق العقل
أســتاذ مســاعد بقســم تصميم األزياء والنسيج بكلية التصاميم والفنون ،جامعة األميرة نورة
بنت عبد الرحمن ،اململكة العربية السعودية

يهتــم هــذا البحــث بتســجيل ودراســة األزيــاء التقليديــة لألميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن (رحمهــا اللــه)  .وذلــك مــن
خالل :تســجيل وتصنيف األزياء التقليدية لألميرة نورة .وحتديد الزخارف واألس ـاليب املتبعة في تنفيذها وزخرفتها.
وذلــك للمســاهمة فــي احلفــاظ علــى التــراث الشــعبي مــن االندثــار والضيــاع فقــد اختــارت الباحثــة هــذا اجلانــب املهــم مــن
التــراث موضوع ـ ًا للبحــث.
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وق ــد اتبع يف ه ــذا البحث املنهج التاريخي الوصفي.
ومت جم ــع البيان ــات ع ــن طريق العين ــة املادية م ــن أزياء
األمي ــرة ن ــورة بن ــت عب ــد الرحم ــن .وتصويره ــا وعم ــل
رسومات توضيحية لها ،وفحصها والتعرف على نوعية
األقمش ــة املس ــتخدمة يف صنعه ــا ،وأس ــاليب تنفيذه ــا
وزخرفته ــا ،وكذل ــك ع ــن طري ــق املقابل ــة الش ــخصية،
والدراس ــات الس ــابقة .وكان ــت عين ــة البح ــث املادي ــة م ــن
أزي ــاء األمي ــرة ن ــورة بن ــت عب ــد الرحم ــن رحمه ــا اهلل من
مقتني ــات األمي ــرة ن ــوف بن ــت عب ــد اهلل ب ــن محم ــد ب ــن
س ــعود .أما احلدود الزمنية فكانت من تأس ــيس اململكة
العربي ــة الس ــعودية أي م ــن ع ــام 1351هـ.

1875م تكب ــر املل ــك عب ــد العزي ــز بس ــنة واح ــدة ،والدتها
ه ــي س ــارة بنت أحمد ب ــن محمد الس ــديري ،كانت منذ
صغره ــا متطلع ــة راغب ــة يف احلص ــول عل ــى م ــا ينم ــي
معرفته ــا ويدع ــم مداركه ــا .فمم ــا ي ــروى أنه ــا تعلم ــت
الكتاب ــة ث ــم تعلم ــت ق ــراءة الق ــرآن الك ــرمي وس ــاعدها
ذل ــك عل ــى الق ــراءة والكتاب ــة ،يف مجتم ــع كان ــت امل ــرأة
في ــه ال حتظ ــى إال بقس ــط ضئي ــل من التعلي ــم .وكانت
ن ــورة عام ـ ًـا مهمـ ـ ًا يف ش ــحذ هم ــة أخيه ــا عب ــد العزي ــز
يف الس ــعي نحو اس ــتعادة ملك آبائه .وصفتها فيوليت
ديكس ــون الت ــي قابلته ــا يف ع ــام 1365ه ـ ـ 1937 /م بأنها:
«م ــن أكث ــر النس ــاء الالت ــي قابلته ــن جاذبي ــة ومرحـ ـ ًا»
وكذل ــك أنه ــا تعد« :من أجمل وأعظم وأش ــهر البنات يف
كل عص ــر» .وذك ــر يف الوكيبيدي ــا عنه ــا أن األمي ــرة نورة
مارس ــت واجبات السيدة األولى فكانت تستقبل زائرات
الرياض من األجنبيات ،وتأذن لهن بزيارة ورؤية معالم
معين ــة فيها .و عهد إليها امللك عبد العزيز باس ــتقبال
ضيف ــات الب ــاد حي ــث يتوافد عل ــى اململك ــة الكثير من
النس ــاء املهم ــات خاص ــة يف موس ــم احلج وال ت ــكاد تأتي
ام ــرأة ذات ش ــأن إال وكان ــت زي ــارة قص ــر ن ــورة م ــن ضمن
برنامجه ــا التي تقوم بدورها بتقدمي الضيفة لزوجات
امللك عبد العزيز وبناته والكبيرات من األس ــرة املالكة.
اتس ــمت األميرة نورة بقوة الشخصية والشجاعة وبعد
النظ ــر ،فه ــي الت ــي س ــاندت أخاه ــا املل ــك عب ــد العزيز،
ودعمت ــه بروحه ــا القوي ــة عندم ــا ع ــزم عل ــى اس ــتعادة
مل ــك آبائ ــه وأجداده  .وكان املل ــك عبد العزيز يعتز بها
ي ــردد (أن ــا أخو ن ــورة) .وورد يف جريدة الش ــرق األوس ــط
مق ــال ع ــن ن ــورة بن ــت عب ــد الرحم ــن .ملهم ــة املل ــك
املؤسس وحاللة املشاكل (اجلمعـ ــة  01ذو القعـ ــدة 1429
ه ـ ـ  31اكتوب ــر  2008الع ــدد  ) 10930أنه ــا كان ــت تتمت ــع
ب ــروح تن ــم ع ــن معرف ــة جي ــدة بس ــلوكيات التعام ــل مع
اآلخري ــن حيث أبدت يف حوارها مع «فيوليت» إعجابها
باحلل ــق ال ــذي ترتدي ــه وكذل ــك ثوبها ،وهو س ــلوك ينم
ع ــن تواضعه ــا ومحاولته ــا أن تش ــعرها بالق ــرب منه ــا.
توفي ــت األمي ــرة ن ــورة بنت عبد الرحم ــن رحمها اهلل يف
ع ــام 1950م بع ــد أن عاش ــت  77عام ــا كان ــت حافل ــة فيه
باحلض ــور الالف ــت على مختل ــف األصع ــدة واملجاالت.

ومن خالل الدراس ــة مت تس ــجيل مجموعة من أزياء
األمي ــرة ن ــورة بنت عب ــد الرحمن ،من حيث مس ــمياتها،
واستخداماتها ،وكيفية زخرفتها .ولقد أسفرت الدراسة
ع ــن أن هن ــاك تش ــابه ًا ب ــن أزي ــاء األميرة ن ــورة بنت عبد
الــرحـمـ ـ ــن واألزيـ ـ ــاء التقـلـيـديــة لـلــنسـ ــاء امليـســورات يف
منطق ــة جن ــد يف تل ــك الفت ــرة وأن تاري ــخ أزي ــاء األمي ــرة
نـ ـ ـ ــورة رحمهـ ـ ـ ــا اهلل جـ ــزء م ــن تـ ــاريخ حضـ ـ ــارة اجلــزي ــرة
العربي ــة الت ــي عاش ــت وج ــرت أذي ــال لباس ــها فيه ــا .كما
أن املن ــاخ وأس ــلوب احلي ــاة يف اململكة العربية الس ــعودية
كان م ــن أه ــم األولوي ــات الت ــي راعته ــا األمي ــرة ن ــورة يف
تصمي ــم مالبس ــها ومالب ــس أس ــرتها .إضاف ــة إل ــى أن
ذكاءها الفطري الذي اش ــتهرت به قادها إلى نقل ش ــعار
الدول ــة عل ــى اللب ــاس كوس ــيلة تس ــاهم به ــا يف تأصي ــل
الهوي ــة الوطنية عن ــد املرأة .ومن أهم التوصيات إنش ــاء
مرك ــز أو هيئ ــة متخصصة يف ع ــرض أزياء األمي ــرة نورة
بن ــت عب ــد الرحمن وصيانته وعرض ــه يف املتحف ليكون
مبثاب ــة مرك ــز تعليم ــي وتثقيف ــي .واالس ــتفادة من تلك
األزي ــاء إعالمي ًا وس ــياحي ًا وذل ــك عن طري ــق وزارة اآلثار
و السياحة .والسعي إلى إعادة إحيائه بالطرق احلديثة
لضم ــان بقائه وانتش ــاره.
املقدمة:
ذك ــرت (احلرب ــي )92،96 ،1419 ،و (اخلث ــان،2007،
 )110 :108أن األمي ــرة ن ــورة تع ــد كب ــرى ش ــقيقات املل ــك
عب ــد العزي ــز ول ــدت يف مدين ــة الري ــاض ع ــام 1292ه ـ ـ /
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مشكلة البحث:

أهداف البحث :

تعتب ــر األزي ــاء التقليدي ــة النس ــائية م ــن املج ــاالت
اخلصب ــة ملمارس ــة اإلب ــداع و االبت ــكار ،فق ــد أصبح ــت
دراس ــة األزي ــاء مص ــدر ًا من املص ــادر املادي ــة املهمة التي
حتك ــي لن ــا تاري ــخ الش ــعوب ،وال ــذوق الفن ــي واجلمالي
له ــذه احلض ــارات الت ــي صنعته ــا وتعبر عن املس ــتويات
الثقافي ــة الت ــي عاش ــتها والنظم االجتماعية الس ــائدة
وتطوره ــا (املغرب ــي .)11 ،2006 ،ولـبـ ـ ــاس األم ـ ـي ـ ــرة ن ـ ــورة
ب ـن ـ ــت عبـ ـ ـ ــد ال ــرحـ ـم ــن رح ـمـ ـه ــا اهلل يـ ـع ـ ــد إرثـ ــا م ــادي ــا
وجـ ـمـ ــالـ ـيـ ــا ل ـ ــم يـ ـن ــل حـ ـقـ ــه مـ ــن ال ـتــوث ـ ــيق والـ ــدراس ـ ــة
والتحلي ــل الفن ــي جلماليات ــه خاص ــة أن ــه ق ــد اختف ــت
يف زخارف ــه وألوان ــه وأش ــكاله طبيعة احلياة السياس ــية
وال ــدي ـنــية واالقتـصادي ــة واالجتــماع ــية ل ــألمــيرة نــورة
رحمه ــا اهلل الت ــي ش ــاركت فيها بفعالية يف س ــبيل حياة
أفض ــل له ــا وألس ــرتها واس ــتطاعت أن تب ــرز دور ومكانة
امل ــرأة يف حي ــاة الرج ــل ويف بن ــاء مس ــتقبله يف اململك ــة
العربية الس ــعودية.

يهدف البحث بصفة رئيسة إلى توثيق أزياء األميرة
نورة بنت عبد الرحمن وذلك من خالل:
 .1تس ــجيل وتصني ــف أزي ــاء األمي ــرة ن ــورة بن ــت عب ــد
الرحم ــن رحمه ــا اهلل.
 .2دراس ــة القيم اجلمالية والفنية ألزياء األميرة نورة
بن ــت عبد الرحمن رحمها اهلل.
 .3توضي ــح أث ــر العوام ــل البيئي ــة عل ــى أزي ــاء األمي ــرة
ن ــورة بن ــت عب ــد الرحم ــن رحمه ــا اهلل.
 .4مقارن ــة ب ــن أزي ــاء األمي ــرة ن ــورة بنت عب ــد الرحمن
واألزي ــاء التقليدي ــة للنس ــاء يف منطق ــة جند.
أهمية البحث :
تظه ــر أهمي ــة البح ــث يف توثي ــق وتس ــجيل لب ــاس
األمي ــرة نورة بنت عبد الرحمن رحمها اهلل والكش ــف عن
جماليات ــه وزخارف ــه ومدى ارتباطه بالظروف السياس ــية
واالجتماعي ــة والثقافي ــة والديني ــة واالقتصادي ــة الت ــي
عاصرته ــا وانعكاس ــها عل ــى لباس ــها .حي ــث يس ــاعد هذا
البح ــث يف م ــد جمي ــع اجله ــات املهتم ــة بتاري ــخ اململك ــة
العربي ــة الس ــعودية مث ــل املتاح ــف واملراك ــز واملعاه ــد
املتخصصة باس ــتكمال املعلوم ــات الضرورية ع ــن التراث
املادي يف اململكة العربية السعودية .ومبا أن أزياء األميرة
ن ــورة بن ــت عب ــد الرحم ــن ل ــم توث ــق تاريخيـ ـ ًا ،ف ــإن ه ــذا
البحث يساهم يف إبراز وتوثيق عنصر من عناصر التراث
كخطوة هامة لألجيال لكي تستقي ثقافتها من مصادر
أصلية تساعدها يف بناء احلاضر واالستعداد للمستقبل،
واالس ــتفادة منها كمصدر خصب للتصميمات املستمدة
م ــن الت ــراث األصيل املمي ــز للمملكة.

كم ــا أن لب ــاس األمي ــرة ن ــورة بن ــت عب ــد الرحم ــن
يعتب ــر عنص ــر ًا مهم ًا من العناصر الت ــي يعنى بها علم
االنثروبولوجي ــا يف إط ــار بحثه عن الع ــادات والتقاليد
والثقاف ــات الت ــي عاش ــتها رحمه ــا اهلل حي ــث أن هن ــاك
مجموع ــة م ــن املف ــردات الت ــي تش ــكل تعري ــف الف ــرد
اعتب ــر م ــن أهمها املظه ــر اخلارجي املتمث ــل يف اللباس
أو كم ــا يطل ــق علي ــه الهيئ ــة فه ــو الكاش ــف احلقيق ــي
لش ــخصيتها وثقافته ــا رحمه ــا اهلل.
أسئلة البحث:
ما القطع األساس ــية املكونة ألزي ــاء األميرة نورة بنت
عبد الرحمن وم ــا الطابع املميز لها؟

مصطلحات البحث:

ماه ــي القي ــم اجلمالي ــة والفني ــة الت ــي تضمه ــا أزياء
األمي ــرة نورة رحمه ــا اهلل؟

علـــم االنثروبولوجيا :أو عل ــم اإلنس ــان وه ــو العلم
ال ــذي يتن ــاول تط ــور اإلنس ــان وعادات ــه ومعتقدات ــه.
ويفسر كل اجلوانب الدقيقة لإلنسان والتي تتضمن
الـ ـج ــوانـ ــب االج ـتــماع ـ ـ ــية والسـ ـلـوكــية ،املعــتقــدات،
التقاليد الثقافة ..الخ كما يتن ــاول الـج ــان ــب امل ـ ــادي
للثقاف ــة (العنج ــري.)16 ،2011 ،

ما األساليب التي كانت تتبع يف تنفيذ تلك األزياء؟
هل تأثرت األزياء بالعوامل البيئية للمنطقة؟
ه ــل تأث ــرت أزياء األميرة نورة بأزياء منطقة جند من
اململكة العربية السعودية؟
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التقاليد :هي عبارة عن ممارسات اجتماعية مكتسبة.
يكتس ــبها الفرد من املجتمع الذي تربى وعاش فيه.
وه ــي أش ــكال م ــن الس ــلوك والتصرف ــات اجلماعي ــة
وتعتب ــر التقالي ــد جتس ــيد ًا للقي ــم الت ــي تعت ــز به ــا
اجلماع ــة وتتفاخ ــر بها عل ــى غيرها م ــن اجلماعات
داخ ــل املجتم ــع أو خارج ــه (عبي ــدات.)22 ،21 ،1986 ،

دراسـ ـ ــة :الشم ـ ـ ــان ،نـ ـ ـ ــورة (1999م) ،بـ ـحــث م ـن ـشـ ــور،
م ــوض ــوعـ ـ ـ ــه :األميـ ـ ـ ــرة نـ ـ ــورة بــنت ع ـب ـ ــد الــرح ـمـن
الفـيص ـ ــل.
دراســة :احلربي ،دالل مخلد (1419هـ) ،بحث منشور،
مــوضــوعـ ــه :نـ ـ ــورة بــنت ع ـبــد الــرح ـمـن بن فـيص ـ ــل
آل سعـ ـ ــود.

األزياء التقليديـــة :األزي ــاء التقليدية ف ــن يبدعه
العام ــة م ــن الن ــاس وتتوارثه األجي ــال ،ثم يطوعونه
مب ــا يالئ ــم ع ــادات وتقاليد مجتمعه ــم والبيئة التي
يعيش ــون فيه ــا ،ويعك ــس اجلمالي ــات واألخالقي ــات
والقي ــم الس ــائدة يف املجتم ــع ،واألزي ــاء التقليدي ــة
بش ــكل ع ــام إش ــارات ت ــدل عل ــى املكان ــة السياس ــية
واالقتصادي ــة ملرتديه ــا (أم ــن وآخ ــرون.)41 ،2009 ،

دراس ــة :العجاج ــي ،تهان ــي ناص ــر (2005م) ،رس ــالة
ماجستير ،موضوعها :مالبس النساء التقليدية يف
املنطق ــة الش ــمالية م ــن اململكة العربية الس ــعودية.
دراس ــة :العجاج ــي ،تهان ــي ناص ــر (2011م) ،رس ــالة
دكتـ ــوراه ،مــوض ــوعها :األزياء واملشغوالت التقليدية
املط ـ ـ ــرزة يف ب ــادي ـ ـ ــة ن ـ ـجـ ـ ـ ــد من امل ـ ـم ـلـ ـكــة ال ـعــربــية
السع ـ ــودي ــة.

الـــزي :تعن ــي كلم ــة زي اللب ــاس والهيئ ــة أو املنظ ــر
وجمعه ــا أزي ــاء ويق ــال أقب ــل ب ــزي الع ــرب (مصطفى
وآخ ــرون ) 412 ،1960 ،كم ــا يع ــرف ال ــزي أيضا بأنه كل
ما يغطي جس ــم اإلنس ــان من رأس ــه إلى قدميه (ابن
منظ ــور.)20 ،1882 ،

حدود البحث:
احلـــدود املاديـــة :أزي ــاء األمي ــرة ن ــورة بن ــت عب ــد
الرحم ــن رحمه ــا اهلل .م ــن مقتني ــات األمي ــرة ن ــوف
بن ــت عب ــد اهلل ب ــن محم ــد ب ــن س ــعود.

الدراسـات السابقـة التـي لهـا عالقـة بـمـوضـوع
البحـث:

احلـــدود الزمنيـــة :فت ــرة حي ــاة األمي ــرة ن ــورة بن ــت
عب ــد الرحم ــن يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية بع ــد
توحيده ــا ال ــى وفاته ــا م ــن ع ــام 1351ه ـ ـ إل ــى ع ــام
1369هـ.

بع ــض الدراس ــات الت ــي اهتم ــت بتس ــجيل وتوثي ــق
األزي ــاء التقليدي ــة يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية وم ــا
تضم ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــن أس ــاليب زخرفة وكذلك دراس ــات تناولت
البح ـ ـ ـ ــث يف س ــيرة األمي ــرة ن ــورة بن ــت عب ــد الرحم ــن
رحمه ــا اهلل.

إجراءات البحث:
منهـــج البحث :اتبع يف ه ــذا البحث املنه ــج التاريخي
الوصفي.

دراسة :البسام ،ليلى صالح (1985م) ،رسالة ماجستير
منش ــورة ،موضوعه ــا :الت ــراث التقلي ــدي ملالب ــس
النس ــاء يف جن ــد.

مجتمع البحث :أزي ــاء األميرة نورة بنت عبد الرحمن
يف اململكة العربية السعودية.

دراس ــة :البس ــام .ليلى صالح ( 1988م) ،رس ــالة دكتوراه،
مـ ــوض ــوعهـ ـ ــا :األس ــال ــيب وال ــزخ ـ ـ ــارف يف املـ ــالبـ ــس
التقليديـة يف جنـد.

عينـــة البحث املادية  :أزياء األمي ــرة نورة بنت عبد
الرحم ــن م ــن مقتني ــات «س ــمو األمي ــرة ن ــوف بن ــت
عب ــد اهلل ب ــن محمد بن س ــعود».

دراسـ ـ ــة :فـ ـ ــدا .ليل ــى عب ـ ــد ال ـغ ـف ـ ــار (1993م) ،رس ــال ــة
ماجس ــتير ،موضوعه ــا املالب ــس التقليدية للنس ــاء
يف مك ــة املكرم ــة أس ــاليبها وتطريزه ــا.

عينة البحث البشرية :مج ـمـوع ـ ــة م ـ ــن املـقـرب ـ ــن
ل ــألمي ـ ــرة ن ــورة مم ــن شــاه ــدوا وع ــاص ــروا م ــوض ــوع
ال ــدراســة.
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أدوات البحث:
التصوير الرقمي الثابت:
اس ــتخدمت الباحث ــة التصوي ــر الرقم ــي يف توثي ــق
صور البحث ،كما اس ــتخدم برنامج الفوتوش ــوب وذلك
ملعاجل ــة الص ــور وتوضيحها.
الرسوم التوضيحية:
أع ــدت الباحث ــة رس ــوما توضيحي ــة للتصميم ــات
املـ ـطـ ـل ــوب ــة ،وق ــد ت ــم االستـ ـع ــان ــة بـب ــرنـامـجي الفـ ــالش
والفوتوش ــوب يف احلاس ــب اآلل ــي.
املقابلة الشخصية:
مت إج ــراء املقاب ــات م ــع حفي ــدات األمي ــرة ن ــورة
رحمه ــا اهلل مم ــن عش ــن م ــع األمي ــرة ن ــورة أو يذك ــرن
أزياءه ــا ،وكذل ــك م ــع حفي ــدات يحتفظ ــن ببع ــض من
أزي ــاء األمي ــرة ن ــورة رحمه ــا اهلل ،ومت اختي ــار الوق ــت
وامل ــكان املناس ــبني إلج ــراء املقابل ــة ،حيث مت ــت املقابلة
يف منازل املبحوثات ،وقد استعانت الباحثة باالستبانة
للحص ــول عل ــى إجاب ــات ع ــن جمي ــع األس ــئلة.

()1

طريقة ارتداء الشيلة

 . 3مالبس داخلية.
 .4أردية اخلروج.
وفيما يلي شرح مفصل لكل منها:

ااملالحظة:

 .1أغطية الرأس:

حيث مت فحص األزياء وتسجيل املالحظات.

 .1.1الشيلة :

مصادر جمع املعلومات:

ارت ــدت األمي ــرة نورة رحمها اهلل «الش ــيلة» املصنوعة
م ــن القط ــن اخلفي ــف س ــوداء الل ــون ،وه ــي عب ــارة ع ــن
قطع ــة قم ــاش مس ــتطيلة الش ــكل ،محبوك ــة األط ــراف
حتى متنع من التنسيل ،وتلف حول الوجه ،وقد تتلثم
به ــا ،وه ــي نفس «الش ــيلة» التي عرفت يف جند (البس ــام،
 )85 ،1985وق ــد متي ــزت رحمها اهلل بطريقة خاصة أثناء
ارتداء «الش ــيلة» حيث تلفها حول رأس ــها بحيث تظهر
«الشقايص» (شكل الشعر املنسدل على جانبي اجلبهة
م ــن مقدم ــة ال ــرأس بع ــد أن يف ــرق من املنتص ــف) ،كما
تل ــف «الش ــيلة» حول نحره ــا ليصل طوله ــا إلى الركبة
فيتش ــكل ما يش ــبه الثني ــات (الدرابيهات) ح ــول العنق
والص ــدر فتق ــوم برف ــع إح ــدى ه ــذه الثني ــات القريب ــة
م ــن الوج ــه على ذقنها كمنظ ــر جمال ــي .وكانت تغطي
وجهها بكم «الثوب» أو «بالش ــيلة» عند غير احملارم مما

مت جم ــع العين ــة املادي ــة من أزي ــاء األميرة ن ــورة بنت
عب ــد الرحم ــن م ــن مقتني ــات «س ــمو األمي ــرة ن ــوف بنت
عب ــد اهلل ب ــن محم ــد ب ــن س ــعود» ،ومت تصويره ــا وعم ــل
رس ــوم توضيحي ــة له ــا ،والتع ــرف عل ــى نوعية األقمش ــة
املس ــتخدمة يف صنعها ،وعن طريق املقابلة الش ــخصية
للمقربني لألميرة نورة ممن ش ــاهدوا وعاصروا موضوع
الدراسة ،وكذلك عن طريق الدراسات السابقة واملراجع.
النتائج:
أزي ــاء األمي ــرة ن ــورة بن ــت عب ــد الرحم ــن :وق ــد مت
تصنيفه ــا إل ــى:
 .1أغطية الرأس.
 .2أزياء خارجية.
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يؤك ــد اعتزازه ــا بدينه ــا و متس ــكها بتقالي ــد مجتمعها
(ص ــورة رقم .)1
 .2 .1العصابة :
لبس ــت األميرة نورة رحمها اهلل العصابة على رأس ــها
يف املنزل فقط ،وهي من نفس قماش «الش ــيلة» األس ــود
مثني ــة مرت ــن إلى ث ــاث مرات لتصبح بعرض خمس ــة
س ــنتيمترا تقريب ًا و طول نص ــف متر تقريب ًا حيث تلف
م ــن أعل ــى اجلبهة وتربط من اخلل ــف أعلى الظفائر.
 .2أزياء خارجية:
 .1 .2الدراعة أو (املقطع):
«الدراع ــة» ه ــي اللب ــاس الرئيس ــي التقلي ــدي للمرأة
يف جن ــد ،وه ــي عب ــارة ع ــن زي فضف ــاض يص ــل طوله ــا
إل ــى الكعب ــن ولها أكم ــام طويلة ،وتتك ــون «الدراعة» من
أرب ــع قطع تثبت مع بعضها البعض باخلياطة اليدوية
وه ــي البدن ،األكم ــام ،التخراصة والبنيقة .وال يختلف
التصمي ــم البنائي لألنواع املختلفة م ــن الدراعة بينما
تختل ــف يف التصمي ــم الزخ ــريف (البس ــام .)71 ،1985 ،وق ــد
ارت ــدت األمي ــرة ن ــورة رحمه ــا اهلل أنواع ــا متع ــددة م ــن
الدراع ــة منه ــا م ــا كان مخصصا للمنزل ومنه ــا ما كان
خاصا باملناسبات .وفيما يلي وصف وحتليل جلماليات
الدراعة الت ــي ارتدتها.

()2

دراعة ملكية

الفن ــي .وتظه ــر جمالي ــات الدراع ــة م ــن خ ــال تردي ــد
وح ــدة زهرة الكش ــمير على األكمام ث ــم تنتهي الزخرفة
بخطـ ـ ـ ــوط عريض ــة م ــن التطــري ـ ـ ــز تـ ـ ــزين نهـ ـ ــاية الكم
وميت ــد على ش ــكل خ ــط طولي إل ــى الكتف حيث يظهر
إحس ــاس اخلط املنحني يف التصميم الزخريف ،ويظهر
إيق ــاع منتظ ــم جميل م ــن خ ــال الدوائ ــر املتبادلة بني
اخلـ ـ ــط املن ـ ـ ــحني علـ ـ ــى امت ــداد الكم ونهايت ــه .ويغطي
التطري ــز كاف ــة اخلياط ــات كناحي ــة جمالي ــة ويعط ــي
متانة للخياطات .وتكون التخراصة يف الدراعة امللكية
صغي ــرة م ــن نف ــس القم ــاش وتغطيه ــا غ ــرز التطري ــز
بخي ــوط ال ــزري الذهبي ــة (ص ــورة رق ــم  .)2وق ــد وص ــف
(الوش ــمي )120 ،2009 ،الدراع ــة امللكي ــة بأنه ــا مغط ــاة
بال ــزري ومزخرف ــة بش ــعار اململك ــة وخاص ــة م ــن األم ــام
حتت الصدر إلى أس ــفل الدراعة منفذة بغرزة السلس ــلة
اآللية .وقد يرجع الس ــبب يف تطريز الوحدة الزخرفية
«السيفني والنخلة» شعار اململكة أسفل منطقة الصدر
إل ــى أن امل ــرأة كان ــت تل ــف الش ــيلة العريضة على رأس ــها
ونحره ــا فتختف ــي بذل ــك الزخ ــارف الت ــي تط ــرز عل ــى
الص ــدر ل ــذا وضعت زخرفة «الس ــيفني والنخلة» أس ــفل
الص ــدر حت ــى تك ــون واضح ــة وظاهرة .

 .1 .1 .2الدراعة امللكية :
وصف وحتليل جماليات الدراعة امللكية:

ارت ــدت األمي ــرة ن ــورة الدراع ــة امللكي ــة املصنوعة من
احلري ــر الطبيعي يتوس ــطها حردة رقبة دائرية الش ــكل
يحيـ ـ ــط بهـ ـ ــا تص ـم ـ ــيم زخـ ـ ــريف م ــن خط ــوط متتابعة
بخي ــوط الـ ـ ــزري الذهبي ــة تنته ــي بزخرف ــة الكس ــاير.
وتتناث ـ ــر وحـ ـ ــدة نباتيـ ـ ــة بشكـ ـ ــل زه ــرة الكشـ ـ ــمير علـ ــى
الب ــدن م ــن األم ــام وتنحص ــر ب ــن خط ــن عريض ــن
م ــن التطري ــز بخي ــوط ال ــزري لتخفي خياط ــات البدن
كناحي ــة جمالي ــة .وتزي ــد كثافة التطريز أس ــفل الصدر
بحيث تظهر زخرفة (الس ــيفني والنخلة) وهي محاطة
بزخ ــارف نباتي ــة وهندس ــية تتزاح ــم ت ــارة وتختف ــي يف
مناطـ ـ ـ ــق أخ ــرى لتـ ــزيـ ــد م ــن جم ــال ال ــدراعة وث ــرائ ــها
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الكم

الكم

االبط

االبط

البدن

()4
شكل رقم 1
التنفاجة

التنفاجة
()3

دراعة أم عصا

()4

رسم توضيحي للدراعة شكل رقم  1و2

شكل رقم 2

نف ــس التكوين عل ــى التخراصة وخط خياطة البنيقة
ولك ــن بحج ــم أصغ ــر ليتناس ــب م ــع املس ــاحة الصغي ــر
للتصميـ ـ ـ ــم البنائـ ــي للـ ــدراعة ،بين ــما تن ــثر ال ــوحـ ــدات
النباتي ــة على هيئة خطوط متوازية موزعة بإحس ــاس
فن ــي رفيع لتجميل منطقتي الصدر واألكمام مع ترك
فراغ ــات واضح ــة داخ ــل التصمي ــم الزخ ــريف إلظه ــار
الل ـ ـ ـ ـ ــون األحـ ـم ـ ــر ألرضية اخلـ ـ ـ ــامة والت ـخـ ـفـ ــيف مـ ــن
ح ـ ـ ــدة التصمـ ـ ــيم املنف ــذ باخلي ــوط الذهبي ــة .وتغل ــق
فتح ــة الرقب ـ ـ ــة «الـ ـج ـيـ ـ ــب» ب ــأزرار مصنوع ــة م ــن العاج
(صورة رق ــم .)3

 .2 .1 .2دراعة أم عصا (سروج) :
وصف وحتليل جماليات الدراعة أم عصا:

ارت ــدت األمي ــرة ن ــورة بنت عب ــد الرحم ــن يف األعياد
واملناس ــبات الدراع ــة ،وه ــي نف ــس الدراع ــة الت ــي س ــبق
ش ــرحه ــا ،إال أن أس ـلـ ــوب ال ــزخـ ــرفــة ونــوعــية القم ـ ــاش
تختلـ ـ ــف ،حيث تصنع من احل ـ ــرير الطبي ـ ــعي األحمر
اللون واملنقوش بزخارف نباتية أثناء النسج «اجلاكارد»
وه ــي أيضـ ـ ًا مزخرف ــة كام ــا بخي ــوط ال ــزري الذهب ــي
والفضي (خيوط معدنية) من األمام وتش ــمل منطقة
أس ــفل الص ــدر وعل ــى أكت ــاف األكم ــام وم ــن الكت ــف إلى
نهاي ــة الك ــم ،ويرج ــع س ــبب تس ــمية الدراع ــة (أم عصا)
إل ــى أنها مط ــرزة بخيوط الزري (املعدني ــة واحلريرية)
عل ــى ش ــكل خطوط مس ــتقيمة متجاورة (ش ــكل عصا)
عل ــى أكت ــاف الكم ــن مزين ــة بتصمي ــم زخ ــريف يعتم ــد
عل ــى تردي ــد اخلط ــوط املس ــتقيمة املط ــرزة باخلي ــوط
الذهبي ــة بكث ــرة مع الفضي ــة على الكت ــف و أعلى الكم
ومتت ــد إل ــى نهاية األس ــورة حتص ــر فيما بينه ــا الدوائر
وتزي ــن بحب ــات الترت ــر الذهبي ــة الل ــون .ويت ــم تردي ــد

 .3 .1 .2دراعة املنزل :
وصف وحتليل جماليات دراعة املنزل:

ارت ــدت األمي ــرة نورة بنت عبد الرحم ــن دراعة املنزل
الت ــي بقماشها الق ـط ـنــي الن ــاع ــم وببـ ــساط ــة التط ــري ــز
وذلـ ــك لتتـ ــناسـ ـ ــب مـ ـ ــع بيئ ــة القص ــر ومـ ـ ــا يتطلبه من
إشـ ـ ـ ـ ــراف مسـتـ ـ ــمر ومت ــابـ ـ ــعة لل ـ ـخـ ـ ــدم عل ـ ــى الضيافة
واخلياط ــة والتنظيف ،والدراع ــة املصنوعة من القطن
تع ــداألفضـ ــلواألنس ــبللـ ـع ـمـلخ ــاص ــةيفأج ــواءنـ ـج ــد
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احلارة ،ومتيزت بقماش ــها املطبوع بوحدة نباتية بسيطة
عل ــى ش ــكل ورق ــة تتب ــادل ب ــن حجم ــن صغي ــرة وكبي ــرة
بنف ــس الل ــون عل ــى أرضي ــة القماش الس ــكري الل ــون مما
يظه ــر بس ــاطة التصمي ــم للخامة .كما يظهر االنس ــجام
الت ــام ب ــن زخرف ــة اخلام ــة والتطري ــز بخي ــوط احلري ــر
البيض ــاء عل ــى األكم ــام وال ــذي ينعك ــس ملعانه ــا ليعط ــي
ـراء وقيم ــة فني ــة عالي ــة .حتل ــى فتح ــة الصدر
الدراع ــة ث ـ ً
في ــه بياق ــة مرتفع ــة (غالوق ــة) تغل ــق ب ــزر مصن ــوع م ــن
اخلي ــط القطن ــي ليب ــدو االنس ــجام والتواف ــق بين ــه وبني
خام ــات الدراع ــة .كما لبس ــت رحمها اهلل دراعة الش ــالكي
نس ــبة إلى قماش الش ــالكي من الصوف الطبيعي مشجر
ب ــورود صغي ــرة ملونة .ودراعة أب ــو ورده من القطن الناعم
اخلال ــص نس ــبة إل ــى ش ــكل التطري ــز املوجود يف نس ــيجه
ودراع ــة س ــاري نس ــبة إل ــى قم ــاش الس ــاري  .ودراع ــة ك ــن
نسبة إلى قماش الكني (وهو احلرير الطبيعي اخلالص)
ويأت ــي م ــن الص ــن كم ــا ذك ــرت ذل ــك (البس ــام)74 ،1985 ،
(ص ــورة رق ــم( )4ش ــكل رق ــم  1و.)2
.1 .2 .2الثوب :
ه ــو ثوب واس ــع يلب ــس ف ــوق الدراع ــة ،ويعتبر من
املالب ــس التقليدي ــة األساس ــية الت ــي كان ــت امل ــرأة
النجدي ــة ال تس ــتغني عن ــه .ويتك ــون م ــن نف ــس
األجزاء التي تتكون منها الدراعة إال أنه يتصف
باالتس ــاع الش ــديد مم ــا يجعل ــه مرب ــع الش ــكل،
وأحيان ًا يزيد اتساعه فيظهر يف شكل مستطيل
(البس ــام.)77 ،1985 ،
وق ــد لبســت األميــرة نــورة رحمهــا اهلل أنواعــا
مـ ــن الثي ـ ــاب منه ـ ــا :الثيـ ـ ــاب املصنوع ـ ــة م ـ ـ ـ ــن
قم ـ ـ ـ ـ ــاش التـ ـ ـ ــل (املنيخ ــل) بزخ ــارف بس ــيطة
ح ــول فتح ــة الص ــدر وعل ــى أط ــراف األكم ــام
مط ــرزة بخي ــوط ال ــزري للمنزل .كما لبس ــت
ثي ــاب املناس ــبات الت ــي تزدح ــم بالنق ــوش
والزخ ــارف من قماش التل
أو احلـري ـ ـ ــر اخلف ـي ــف
والشي ـف ــون الن ــاعـ ـ ــم.
وقـ ـ ـ ــد ذكـ ـ ـ ـ ــر (الوشمي،
 )117 ،2009أن الث ـ ـ ـ ـ ــوب
يص ـ ـنـ ـ ــع مـ ـ ـ ــن قم ـ ــاش

امل ـن ـ ـيـ ـ ـخـ ـ ــل للحف ــات ب ــه تخاري ــص م ــن قطع ــة قم ــاش
ملكي ــة و«اجلي ــب» (فتح ــة الصدر) مط ــرز بال ــزري .وفيما
يل ــي أن ــواع الثي ــاب العلوية التي ارتدتها األمي ــرة نورة بنت
عب ــد الرحمن.
 .2 .2 .2ثوب منيخل أو ثوب تلي :
وصف وحتليل جماليات ثوب منيخل:
ارت ــدت األمي ــرة نورة رحمه ــا اهلل «ثوب منيخل» (تلي)
وهذه التسمية ترجع نسبة إلى قماش التل ذي التركيب
النس ــجي الش ــبكي .وه ــو مزخ ــرف أثن ــاء النس ــج بوح ــدة
الربيان ــة (زه ــرة الكش ــمير) الصغي ــرة وبعضه ــا مزخ ــرف
بدوائر صغيرة مطموس ــة تس ــمى بزخرفة املس ــمار كناية
ع ــن ش ــكل رأس املس ــمار الدائري ،وحتلى أط ــراف األكمام
الواس ــعة بكنار (شريط) بعرض  5سنتمترات تقريب ًا من
الزخ ــارف الهندس ــية عب ــارة ع ــن دوائ ــر وخط ــوط منفذة
بالترت ــر وتظهر جمالي ــات هذا الكن ــار يف الترديد اللوني
ب ــن الدوائ ــر املنفذة بالترت ــر األخضر واحملاط ــة بالترتر
األبي ــض والدوائ ــر املنف ــذة بالترتر ال ــوردي احملاطة
بــالت ــرتـ ــر األبيــض ع ـلــى أرض ـيــة ال ـك ــنار املـحـشــوة
ب ــالتــرت ــر ال ــذهـ ـ ــبي البـ ــراق .ويك ــون ت ـثـبـيـت ه ــذا
الكنــار ع ـلــى طــرف ال ـكــم مــن ال ــداخ ــل حـ ــتى إذا
مــا ق ــامت بــرف ــعه ع ـلــى رأسـ ــها ت ـقــاطــع الكناران
للـ ـك ـمـ ــني ب ـش ـكــل ه ـنــدسي وجـمــال ــي ب ــدي ــع.
ممــا يعكــس ثـ ــراء التـ ـصـ ـمـ ــيم الــزخـريف عـلى
الث ــوب م ــن األمام وم ــن اخللف وانس ــجامه
م ــع التصمي ــم البنائ ــي له .ويحل ــى الصدر
بتثبيت كلفة كبيرة تس ــمى (بس ــبتة ش ــحم
وحلم) منس ــوجة بأش ــكال مثلثات صغيرة
وكبي ــرة متداخل ــة بخيوط ذهبي ــة وفضية
متبادل ــة بديع ــة تقلل من س ــيطرة الكنار
امللـ ـ ـ ــون بحبـ ـ ــات الترتر ،وتع ـطــي ط ــابــع ًا
هن ــدسـ ـي ـ ـ ًا بــديعـ ـ ـ ًا .ت ـ ــزين أطــراف ه ــذه
السبتة ش ــرف ذهبي وفضي
بـالتب ـ ــادل لـ ـي ـن ـس ـجــم
م ــع أل ـ ــوان ال ـسـ ـب ـ ـت ــة
ويصن ــع معه ــا وحدة
ف ـ ـن ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـتـ ـك ــامـ ـلـة.
وتـ ـظ ـ ـ ـه ـ ــر جـ ـم ــالـ ـي ــات
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()5

ثوب منيخل

الث ــوب من إحس ــاس األل ــوان املتضادة باس ــتخدام أرضية
الث ــوب القامت ــة مع اللون الفضي والذهبي للس ــبتة ومع
األل ــوان البراق ــة للترتر .وحتى يرتب ــط جمال التصميم
الزخريف بجمال التصميم البنائي مت إضافة التخراصة
امللكي ــة الكبيرة وهي من قماش النزك (قماش اس ــتخدم
يف نس ــجه خي ــوط الزري الذهبية والفضي ــة على أرضية
احلري ــر) بل ــون الفوش ــيا الزاه ــي بزخ ــارف نباتي ــة وورود
بديع ــة عل ــى ش ــكل س ــلة كبي ــرة وأوراق متناث ــرة .ويتمي ــز
الث ــوب باالتس ــاع والط ــول اإلض ــايف من اخلل ــف بحيث
تسحبه على األرض لذلك فهو يسمى أحيان ًا (بالثوب
الس ــحابي) وه ــو مدع ــاة للتباه ــي والزين ــة كم ــا يتمي ــز
ه ــذا الث ــوب بث ــراء التصمي ــم الزخ ــريف في ــه ،فه ــو م ــن
ثي ــاب املناس ــبات واألعي ــاد ،وكان ــت األميرة ن ــورة رحمها
اهلل ترتدي ــه وتس ــتقبل ب ــه امللك عبد العزي ــز رحمه اهلل
أثن ــاء زيارت ــه له ــا بع ــد ص ــاة اجلمع ــة م ــن كل أس ــبوع
(ص ــورة رقم .)5

 .3 .2 .2الثوب السحابي :
وصف وحتليل جماليات الثوب السحابي :
لبس ــت األمي ــرة ن ــورة رحمه ــا اهلل الث ــوب الس ــحابي
املصن ــوع م ــن قماش الش ــيفون الناعم بالل ــون األخضر
الف ــاحت بتخراص ــة كبي ــرة م ــن نف ــس القم ــاش  .يحلي
فتحة الكمني الواس ــعني كنار بعرض خمس سنتميترا
م ــن الترت ــر املل ــون بأل ــوان زاهي ــة وبوح ــدات هندس ــية
م ــن الدوائ ــر املتبادل ــة تناس ــبت مع ع ــرض الكنار حيث
أن م ــن أس ــس التصمي ــم تناس ــب حج ــم الوح ــدة م ــع
املس ــاحة املراد زخرفته ــا ويف نفس الوقت أضفى قيمة
جمالي ــة عل ــى الث ــوب نتيج ــة للتصمي ــم الزخ ــريف ل ــه
والث ــراء يف اخلام ــات الت ــي صن ــع منه ــا وه ــو يعتبر من
الكل ــف املضاف ــة بحي ــث يتم تطري ــزه وتنفي ــذه خارجي ًا
ث ــم يثب ــت عل ــى كم ــي الث ــوب .وحت ــى يك ــون التصمي ــم
الزخ ــريف للث ــوب متناس ــقا ومنس ــجما ل ــم تس ــتخدم
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الثوب السحابي
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شمبر

كرسى

شكل ( )4السروال النجدي

()8

السروال احلجازي

()7

السروال النجدي

مع ــه التخراص ــة امللكي ــة ألن ل ــون الث ــوب الف ــاحت وال ــذي
يب ــرز الث ــوب ويرف ــع م ــن قيمت ــه الزخرفي ــة واجلمالية ال
يتناس ــب مع ــه إضاف ــة تخاري ــص مش ــغولة وذات أل ــوان
براق ــة م ــن ش ــأنها أن تطغ ــى عل ــى عام ــل اجل ــذب اله ــام
وه ــو عام ــل الل ــون الذي اعتم ــد عليه تنفيذ الث ــوب .فهو
م ــن الثي ــاب التي درس فيه ــا توزيع األل ــوان بعناية فائقة
واعتم ــد جناح ــه وجمال ــه عل ــى لون ــه وأل ــوان اخلام ــات
الداخل ــة يف زخرفت ــه (ص ــورة رق ــم ( )6ش ــكل رق ــم .)3
 .4 .2 .2الثوب املسرح :
لبس ــت األمي ــرة ن ــورة رحمها اهلل الثوب املس ــرح وس ــمي
بذل ــك نس ــبة إل ــى التطريز املوجود فيه بحي ــث يتكون من
خط ــوط رفيع ــة ج ــداً ،وكانت تلبس ــه مع الدراع ــة أم عصا.
وق ــد ذك ــر (الوش ــمي )119 ،2009 ،أن الث ــوب املس ــرح ينف ــذ من
قم ــاش املنيخ ــل وتزخرف أط ــراف األكم ــام والثوب وفتحة
الص ــدر م ــن األمام واخلل ــف بالتطريز الذهب ــي والفضي.
 .3مالبس داخلية:
 .1 .3السروال :

()8

ارت ــدت األمي ــرة ن ــورة بن ــت عب ــد الرحم ــن «الس ــروال»
النج ــدي .ويتص ــف بالطول واالتس ــاع الش ــديد من أعلى
ويضي ــق تدريجيـ ـ ًا عن ــد الس ــاق حت ــى يص ــل إل ــى الق ــدم.
ويتك ــون الس ــروال من أربع قطع :القطعتان الرئيس ــيتان
اللت ــان تس ــتران الرج ــل م ــن أعل ــى إل ــى الق ــدم ،البي ــارق،
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الكرس ــي ،الربقة .ويتميز الس ــروال بالتصميم البنائي
املعق ــد (البس ــام .)92 ،1985،

 .4أردية اخلروج:
 .1 .4العباءة :

وصف وحتليل جماليات السروال:

تع ــد العب ــاءة م ــن أه ــم م ــا ميي ــز امل ــرأة يف اجلزي ــرة
العربي ــة ،بل تع ــد رمز ًا للمرأة اخلليجية ذك ــرت (املغربي،
« )47 ،2006أن م ــن األم ــور املس ــتنكرة أن تخ ــرج املرأة من
البيت سافرة بدون عباءة» ،ولم تكن األميرة نوره رحمها
اهلل لتغف ــل ع ــن ه ــذا اجلان ــب الدين ــي اله ــام اس ــتجابة
للش ــرع وطاعة هلل .وقد لبس ــت األميرة نورة رحمها اهلل
أنواعـ ـ ًا م ــن العب ــاءات للتس ــتر منه ــا« :عب ــاءة معصم ــة»
و«عب ــاءة املرش ــدة» مصنوعة من الص ــوف الناعم املمتاز
وه ــي من لب ــاس األغني ــاء (الوش ــمي.)128 ،2009 ،

ارت ــدت األمي ــرة نورة رحمه ــا اهلل الس ــروال النجدي
املصن ــوع م ــن األقمش ــة القطني ــة املقلم ــة بخط ــوط
ملونة من نس ــيج مبردي المع وكان يس ــمى «بالس ــروال
املص ــري» نس ــبة إل ــى بل ــد االس ــتيراد مص ــر كما يس ــمى
أيضـ ـ ًا «بخ ــط البل ــدة» .ولبس ــت يف الش ــتاء الس ــروال
املصن ــوع م ــن قم ــاش الكس ــتور املقل ــم .وكان ــت تزي ــن
أط ــراف الس ــروال عند منطقة «احلجل» بعمل كس ــرات
صغي ــرة م ــن قم ــاش القط ــن األبيض الس ــادة ث ــم تثبت
حول حجل السروال (صورة رقم ( )7شكل رقم  .)4كما
ارت ــدت األمي ــرة ن ــورة رحمه ــا اهلل «الس ــروال احلجازي»،
وال يخف ــى أنه ــا كان ــت تراف ــق املل ــك عبد العزي ــز رحمه
اهلل يف أس ــفاره وكان يطي ــل اإلقام ــة يف منطقة احلجاز
حي ــث يس ــتقبل الوف ــود الت ــي تق ــدم عل ــى احلرم ــن
الش ــريفني ويدير ش ــؤون الدولة .فقد تكون رحمها اهلل
أوص ــت بخياطت ــه له ــا وقد يك ــون أهدي إليه ــا ملكانتها
االجتماعية ،ويتميز «الس ــروال احلج ــازي» بالتصميم
الزخ ــريف ال ــذي يظه ــر في ــه االنس ــجام التام ب ــن ألوان
الزخرف ــة واخلام ــات الت ــي نف ــذت به ــا ويتخ ــذ أش ــكا ًال
هندس ــية متداخل ــة باخلي ــوط م ــن املثلثات واألش ــكال
البيضاوية ،و يصنع من قماش البفتة البيضاء ويزين
بالتطري ــز باخلي ــوط القطني ــة البيض ــاء باألس ــلوب
ال ــذي انتش ــر يف املنطق ــة وهو القص والنس ــل «اآلجور»
وه ــو ف ــن ي ــدوي بدي ــع م ــن فن ــون التطري ــز الترك ــي
واجل ــاوي يتطلب ق ــدرا كبير ًا من امله ــارة والدقة وينفذ
على س ــراويل املناس ــبات ليعطيها قيمة جمالية وفنية
عالية .وتس ــمى غرزة اآلجور املنفذة على الس ــروال من
مقتني ــات األمي ــرة ن ــورة رحمها اهلل بغرزة «الس ــبعة إبر»
ويرج ــع ذل ــك إل ــى تك ــرار اس ــتخدام اإلب ــرة س ــبع م ــرات
لعم ــل الش ــكل النهائ ــي للغرزة .كما ثبت ــت كلفة جاهزة
عل ــى ش ــكل كس ــرات م ــن القط ــن األبي ــض وه ــي تأخ ــذ
ش ــكل الش ــرف أس ــفل اآلج ــور ح ــول حج ــل الس ــروال
لتضف ــي علي ــه جم ــا ًال عن ــد ظه ــوره (صورة رق ــم .)8

وصف وحتليل جماليات العباءة املعصمة:
ه ــي عب ــاءة واس ــعة وفضفاض ــة مفتوحة م ــن األمام
له ــا أكم ــام كبيرة تضي ــق عند املعص ــم معصمة بخيوط
احلرير (اإلبريسم) السوداء يف املنطقة احمليطة بالرأس
وعل ــى األكتاف ومنطقة الصدر بينما يتدلى من األمام
كتلتان من الزري يف كل كتلة ثالث كرات يف نهاية الكتلة
تنطل ــق خي ــوط اإلبريس ــم وال ــزري ب ــدون ج ــدل تس ــمى
قدميـ ـ ًا (كش ــاكيش) وحتت ــوي العب ــاءة عل ــى خبن ــة .م ــن
األمام حتلى بكس ــرات طولية ومن اخللف بدون كسرات
لتعط ــي اتس ــاعا أكب ــر وفخامة أكث ــر ولتحف ــظ للعباءة
اس ــتدارتها املطلوب ــة لطول امل ــرأة ،وبالرغم من االتس ــاع
ال ــذي متي ــزت ب ــه العب ــاءة لتك ــون أكث ــر س ــتر ًا للمالبس
وجلس ــد امل ــرأة فإنه ــا كانت له ــا فتنتها وجماله ــا .حيث
يكس ــر اللون الذهبي حدة الصوف األس ــود الذي يعطي
العب ــاءة طابعه ــا املميز وتتداخل الكس ــرات متقاربة من
بعضه ــا البع ــض لتضف ــي تصميمـ ـ ًا خاصـ ـ ًا .وبالرغ ــم
م ــن التصميم البنائي البس ــيط للعب ــاءة إال أنها تتميز
بتصميم زخريف معقد حيث يتم عمل عصام اإلبريسم
يدويـ ـ ًا بدق ــة وعناي ــة فائقة ليعطي احلجم الب ــارز الذي
يضف ــي على العباءة الكثير من الفخامة ويطرز بنفس
اخلي ــوط عل ــى فتح ــة الص ــدر للعباءة بعرض يتماش ــى
مع حجم العباءة ويتناس ــب م ــع التصميم البنائي لها.
ويزي ــد م ــن جم ــال العب ــاءة تركي ــب «الكش ــاكيش» عل ــى
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جانبيه ــا بحيث متت ــزج فيها اخليوط الذهبي ــة «الزري»
بخيوط االبريسم السوداء الالمعة فتضفي انعكاس ًا غير
ع ــادي عل ــى جمال العباءة (ص ــورة رقم ( )9ش ــكل رقم .)5

والس ــمو .فكان ــت تراعي وتهتم باإلش ــارات الغير لفظية
الت ــي ت ــوص ـل ـهــا وتعك ـس ـهــا مــالبسـهــا وم ــالبــس أســرتهــا
لـ ــآلخـ ــري ــن مــن الوضــع االجــتمــاعـ ـ ــي والــذكاء والثق ــة
بالنف ــس والوض ــع املالي.

اإلعداد والتفصيل واخلياطة والعناية:

أساليب الزخرفة املســـتخدمة يف أزياء األميرة
نورة:

لق ــد كان ــت األمي ــرة نورة بن ــت عبد الرحم ــن رحمها
اهلل تس ــتعني بنس ــاء ُيج ــدن اخلياطه مقاب ــل أجر مادي
يتقاضين ــه نظير أعماله ــن وكان غالبيتهن من منطقة
اخل ــرج و وادي الدواس ــر واألف ــاج خلبرته ــن الفائقة يف
التزي ــن والزخرف ــة يف تل ــك الفترة ،وكان ــت األميرة نورة
تطل ــب منه ــن صن ــع مالبس ــها ومالب ــس أس ــرتها وف ــق
التصمي ــم والزخرف ــة الت ــي ترس ــمها ه ــي يف مخيلته ــا،
فاألمي ــرة ن ــورة املصمم ــة كان ــت تض ــع الفك ــرة وتق ــوم
اخلياطات بتنفيذها وقد أش ــارت (العنجري )29 ،2011 ،أن
كل مصم ــم أزي ــاء هو فنان يعكس قيم التزين والزخرفة
والتباه ــي م ــن خ ــال الثياب الت ــي يصممه ــا ،ووراء كل
ث ــوب يف العال ــم دافع إلثارة اجلاذبية بينما عند األميرة
نورة كان دافعية التصميم هو الفخر واالعتزاز بتوحيد
الوط ــن وجم ــع فرقت ــه .كم ــا كان ــت التصامي ــم تتمي ــز
باالحتش ــام فاملالبس واس ــعة وطويلة وساترة فقد راعت
األميرة نورة أن تصبغ مالبسها بثقافتها التي ارتضتها
لنفس ــها حي ــث يعك ــس اخللفي ــات الدينية والسياس ــية
والتقني ــة واالقتصادي ــة واجلمالية له ــذه الثقافة.

أس ــلوب التطري ــز الي ــدوي :بغ ــرز التطري ــز املختلف ــة
والـ ـ ـ ــتي ك ـ ــانـ ـ ــت منتش ـ ـ ــرة يف ت ــلك الف ــترة وكـ ـ ــذلك
التطري ــز بالترتر امللون البراق والتطريز باخليوط
ال ـ ـ ــذهب ـ ــية وال ـف ـضـ ـ ــية.
أسلوب التطريز اآللي :يف تطريز غرزة السلسلة.
أسلوب الترقيع :باستخدام قطع احلرير امللونة.
أسلوب النسيج املضاف.
أسلوب األجور (القص والنسل).
اخليوط املستخدمة يف التطريز.
است ـخ ـ ــدمـ ـ ــت اخليـ ـ ــوط احل ــريــري ـ ــة (االب ــريس ـ ـ ــم)
واخليوط القطنية امللونة واخليوط الذهبية والفضية
يف زخرف ــة وتطري ــز أزي ــاء األمي ــرة ن ــورة.
املناقشة:
 .1أثر بعـــض العوامـــل املختلفة علـــى أزياء
األميـــرة نـــورة بنت عبـــد الرحمن:

وذك ــرت (العنج ــري )53 ،2011 ،أن ــه ميك ــن التعبي ــر
ع ــن ال ــذات م ــن خ ــال املالب ــس حي ــث أنه ــا حتق ــق أكثر
من مجرد حماية أجس ــامنا فهي تس ــاعدنا على تكوين
صورة لذاتنا وقيمنا ،قبل أن نفتح فمنا بالكالم .وبعض
علم ــاء االجتماع يرون أن املالبس هي لغة اإلش ــارة التي
متث ــل نظام ــا للتواص ــل غير اللفظ ــي ،والبيئ ــة لم توفر
لألمي ــرة ن ــورة املصمم ــة امل ــواد اخل ــام لتصمي ــم لباس ــها
ولب ــاس أس ــرتها فق ــط ولكنه ــا اس ــتلهمت منه ــا أيضـ ـ ًا
أف ــكار ًا لزخرف ــة اللب ــاس فالنخي ــل والنج ــوم والس ــيوف
وش ــرف املبان ــي وغيره ــا الكثير كانت دائما أش ــكاال ثرية
ومحبب ــة للزين ــة .وكان اختيارها لألش ــكال الزخرفية ذا
قيم ــة عالي ــة يف مدلوالت ــه ومعاني ــه فالس ــيف والنخل ــة
والنج ــوم وش ــرف املبان ــي كله ــا ت ــدل عل ــى الق ــوة والعل ــو

تأثير العوامل اجلغرافية:
ذك ــر (أحم ــد )43 ،1983 ،أن هن ــاك عالق ــة وثيق ــة ب ــن
البيئة الطبيعية والظ ــروف اجلغرافية واملناخية بحياة
االنس ــان ،يتأث ــر به ــذه العوام ــل جميعها ويؤث ــر فيها.
فالعب ــاءة الت ــي ارتدته ــا األمي ــرة ن ــورة رحمه ــا اهلل
تتمي ــز بالل ــون األس ــود حي ــث أثبت ــت الدراس ــات الت ــي
ق ــام به ــا ( shikolnikوآخ ــرون )1980 ،أن العب ــاءة الس ــوداء
متتص احلرارة اإلضافية قبل وصولها للجلد .وكذلك
ارت ــدت الثي ــاب الفضفاض ــة مقل ــدة يف ذل ــك الطبيع ــة
الت ــي تعي ــش فيه ــا حي ــث املناط ــق املفتوح ــة الواس ــعة
والصح ــاري الواس ــعة.
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كم ــا ذك ــرت (العجاج ــي )239 ،2011 ،أن جن ــد تتس ــم
باحل ــرارة يف الصي ــف ومتي ــل إل ــى الب ــرودة يف الش ــتاء
ويالح ــظ اخت ــاف كبي ــر يف درج ــة احل ــرارة ب ــن اللي ــل
والنه ــار معظ ــم أي ــام الس ــنة .وه ــذا يفس ــر تن ــوع أزي ــاء
األميرة نورة واختالف أشكالها وخاماتها ،فاستخدمت
األقمشة اخلفيفة والقطنية الدافئة واأللوان الفاحتة
والداكن ــة .واتصف ــت أزياؤه ــا بالط ــول واالتس ــاع وتع ــدد
قط ــع األزي ــاء ف ــوق بعضه ــا البع ــض.

س ــاهمت يف نش ــره ،واس ــتطاعت األمي ــرة ن ــورة أن تصنع
ثقافته ــا اخلاص ــة وتدمجها م ــع أرثها الثق ــايف العريق
فبقدر ما كانت محافظة على عاداتها وتقاليدها بقدر
م ــا كان ــت تهت ــم بث ــراء وتعزي ــز ثقافتها اخلاص ــة .ولقد
أصب ــح زي الدراعة امللكية أو الثوب املزخرف بالس ــيفني
والنخل ــة زيـ ـ ًا وطنيـ ـ ًا إل ــى وقتن ــا احلال ــي وق ــد ذك ــرت
(العنج ــري )24 ،2011 ،أن املالب ــس التقليدي ــة يف العدي ــد
م ــن البل ــدان لعبت دور ًا رئيس ــي ًا يف خل ــق الزي الوطني.

تأثير العوامل السياسية:

تأثير العوامل االجتماعية:
لق ــد كان لب ــاس األمي ــرة ن ــورة ميث ــل مؤش ــر ًا هامـ ـ ًا
لوضعه ــا االجتماع ــي يف املجتم ــع فق ــد ارتبط لباس ــها
مبجموع ــة معق ــدة م ــن العواط ــف واألف ــكار التي تعمل
كقن ــوات لنق ــل مش ــاعر قوي ــة فم ــن ضم ــن مجموعته ــا
امللبس ــة رحمها اهلل كانت الدراعة التي حتمل الس ــيفني
والنخل ــة وهذا يدل على اعتزازها وفخرها بهذا الكيان
الكبي ــر ال ــذي مت توحي ــده ول ــم ش ــتات أطراف ــه حت ــت
مس ــمى (اململك ــة العربي ــة الس ــعودية) والث ــوب الغن ــي
بالزخ ــارف ي ــدل عل ــى مكانته ــا االجتماعي ــة وأنه ــا من
س ــيدات هذا املجتمع والس ــروال احلجازي الذي ارتدته
وه ــي ام ــرأة من جند يوضح إحساس ــها العظيم باحلب
للوط ــن الواح ــد واالنتم ــاء ل ــكل منطق ــة في ــه وتقبله ــا
جلمي ــع أزيائ ــه وم ــا حتمل ــه م ــن ثقاف ــات لتصوغه ــا يف
قالبه ــا اخل ــاص فهي بذل ــك تؤمن بنفس الفك ــرة التي
س ــعت لها مع املؤس ــس رحمه اهلل فك ــرة توحيد الوطن.
وهاه ــي بع ــد التوحيد تس ــعى لتوحي ــد ال ــزي واالعتزاز
ـراء فني ًا يف
ب ــه ف ــكل مناط ــق اململكة ت ــرى أنها متتلك ث ـ ً
األزي ــاء وجمـ ــا ًال يستحـ ــق االقتن ـ ــاء .فكما كانت مناطق
اململك ــة متناحرة متفرقة اجتمعت حتت لواء التوحيد
واجتمع ــت معه ــا األزي ــاء واملالب ــس لتش ــكل مجموع ــة
األزيـ ـ ـ ـ ــاء التقلـ ـ ــيديـ ـ ـ ــة يف اململك ـ ـ ــة الع ـ ـ ــربـ ــية السعـ ــودية
بجماله ــا وثرائه ــا الفن ــي الكبي ــر .فلباس األمي ــرة نورة
لي ــس مج ــرد أل ــوان وط ــرق تفصي ــل فق ــط وإمن ــا تعبير
عن تاريخ وبيئة وحياة مليئة بالعطاء فلباس ــها مبثابة

أثر توحيد اجلزيرة العربية:
الرمز الثقايف (السيفان والنخلة):
إن ارت ــداء واختيار الدراعة التي تزخرف بالس ــيفني
والنخلة يدل على أن األميرة نورة حملت هم التأسيس
لهذه الدولة العظيمة وس ــاندت امللك املؤس ــس يف رس ــم
الثقافة اجلديدة للمجتمع الكبير وس ــاهمت يف نقلها
واالنتق ــال به ــا حاملة له ــا على صدره ــا ووجدانها بكل
فخر واعتزاز فاس ــتخدامها للرمز (الس ــيفني والنخلة)
كرم ــز ثق ــايف للدول ــة ميث ــل فك ــرة وش ــعورا اس ــتقرا يف
وجدانه ــا وأرادت أن ينطل ــق وينتش ــر ملا ل ــه من أثر كبير
يف ب ــث روح ال ــوالء واالعتزاز واإليجابية لدى املرأة جتاه
الدول ــة اجلديدة واملؤس ــس اجلديد .وش ــاركت وس ــاندت
يف مج ــال من ش ــؤون املرأة وهو صناع ــة األزياء .فثقافة
الرم ــز ليس ــت أم ــر ًا م ــن الس ــهل اس ــتيعابه ببس ــاطة
ولكن ــه عل ــم يحت ــاج إل ــى الكثي ــر م ــن الفه ــم والتعل ــم .
ذك ــرت (العنج ــري« )28 ،15 ،2011 ،أن املالب ــس تعتب ــر حزمة
م ــن الرم ــوز الثقافي ــة» وأن الثقاف ــة نش ــأت م ــن الكلم ــه
الالتيني ــة « »colereوالت ــي تعني الس ــكن أو التعمير أو
احلماي ــة أو التقدي ــس أو العب ــادة .ويف عل ــوم اإلنس ــانية
تس ــتخدم كلم ــة «الثقاف ــة» لتعن ــي منط ًا معينـ ـ ًا للحياة
وع ــادة م ــا يك ــون مصطلح الثقاف ــة مرن ًا بحيث يس ــمح
بدخول أي ش ــيء يحمل منط ًا معين ًا للحياة .فذكاؤها
الفط ــري الذي اش ــتهرت ب ــه جعلها تتخذ رم ــز ًا ثقافي ًا
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تس ــجيل تاريخ ــي حلياته ــا واللغ ــة املترجم ــة للع ــادات
والتقالي ــد الت ــي عاش ــتها وآمنت بها.

املناخ وأس ــلوب احلياة يف اململكة العربية الس ــعودية
كان ــت م ــن أه ــم األولويات التي راعته ــا األميرة نورة
يف تصميم مالبس ــها ومالبس أسرتها.

ارتدت األميرة نورة رحمها اهلل أغلى أنواع األقمش ــة
املتوفرة يف بيئتهــا يف تـ ــلك الف ــترة ،كما متيزت مالبسها
بثراء الزخارف ومواضيعها وطرزت مالبسها باخليوط
غالي ــة الثم ــن احلريري ــة والذهبي ــة والفضي ــة والترت ــر
الب ــراق بأحج ــام مختلف ــة .باإلضاف ــة إل ــى تع ــدد وتنوع
القطع امللبس ــية التي ارتدتها األمي ــرة نورة رحمها اهلل.

ل ــم يك ــن هناك حدود جغرافية محلية ألزياء األميرة
ن ــورة إميان ًا منها بوحدة الوطن ووحدة أزيائه.

تأثير العوامل االقتصادية:

ذكاؤه ــا الفط ــري ال ــذي اش ــتهرت ب ــه قاده ــا إل ــى نقل
ش ــعار الدول ــة عل ــى اللباس كوس ــيلة تس ــاهم بها يف
تأصي ــل الهوي ــة الوطني ــة عن ــد املرأة.
حمل ــت أزي ــاء األمي ــرة ن ــورة رم ــوز ًا مرئي ــة لهويته ــا
السي ـ ــاسي ـ ــة والثقــافـ ـي ــة وال ــدين ـيــة واالجتم ــاع ـيــة
واالقتصـ ـ ــاديــة.

تأثير العامل الديني:
ارت ــدت األمي ــرة ن ــورة بن ــت عب ــد الرحم ــن الش ــيلة
والث ــوب والعب ــاءة اللب ــاس الذي يتميز باتس ــاعه الكبير
جميعه ــا توض ــح م ــدى التأث ــر اإلس ــامي ال ــذي يظه ــر
يف كل زاوي ــة م ــن زواي ــا القص ــر .كم ــا كان ــت األمي ــرة نورة
بنت عبد الرحمن تغطي وجهها بكم الثوب أو بالشيلــة
عند غيـ ــر احمل ــارم مم ــا يؤكد اعتزازهــا بدينــها ومتسكه ــا
بتقالي ــد مجتمعـه ــا.

التوصيات:
إنش ــاء متح ــف خ ــاص بأزياء ومقتني ــات األميرة نوره
بن ــت عبد الرحم ــن رحمها اهلل.
توثي ــق تراثن ــا بش ــتى فروع ــه ب ــكل الط ــرق والوس ــائل
املتاحة.

 .2مقارنـــة بـــن أزيـــاء األميـــرة نـــورة بنت
عبد الرحمـــن واألزياء التقليدية للنســـاء يف
منطقـــة جند:

االنطالق به عاملي ًا والتعريف واالعتزاز به.
الس ــعي إل ــى إع ــادة إحيائه بالط ــرق احلديثة لضمان
بقائه وانتش ــاره.

يع ــد تاري ــخ أزي ــاء األمي ــرة ن ــورة ج ــزءا م ــن تاري ــخ
حض ــارة اجلزيرة العربية التي عاش ــت وجرت أذيال
لباس ــها فيها.

إنش ــاء مرك ــز أو هيئ ــة متخصص ــة يف جم ــع الت ــراث
الش ــعبي وصيانته وعرضه يف املتحف ليكون مبثابة
مركز تعليمي و تثقيفي.

تتش ــابه قط ــع أزي ــاء األمي ــرة نورة بن ــت عبد الرحمن
م ــع قط ــع األزياء األساس ــية يف مدن جن ــد ومناطق
اململكة ،حتى ولو اختلفت مسمياتها أو أقمشتها أو
زخارفها مثل الش ــيلة ،والدراع ــة ،والثوب ،والعباءة.

تش ــجيع حفظة التراث الش ــعبي والصناع واحلرفيني
وتق ــدمي الدع ــم لهم وخل ــق مجاالت عم ــل معاصرة
له ــم وذل ــك حلماية التراث الش ــعبي امله ــدد باالندثار.

ارت ــدت األميرة نورة رحمها اهلل «الس ــروال احلجازي»
حي ــث أنه ــا كانت ترافق امللك عبد العزيز رحمه اهلل
يف أس ــفاره بعد توحيد اململكة العربية السعودية.

إقام ــة مش ــاريع صغي ــره قائم ــة عل ــى االس ــتفادة م ــن
الت ــراث التقلي ــدي لت ــداول الت ــراث ونقل ــه للعال ــم
اخلارج ــي.
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Abstract:
This study aims to document and study
the costumes of Princess Norah Bint
Abdul-Rahman Bin Faisal Al-Saud (god
rest her soul) via classify her traditional
costumes and determine decorations
and method used in implementing and
decorating this costumes. To contribute
to folklore conservation, the researcher
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and III) find modern ways to revive this
traditional costumes to ensure their
spread and survival.

selected this important aspect as a
study subject. The historical descriptive
approach had been used in this study.
Data was collected using a physical
sample from the Princess’s costumes.
The sample was photographed.
Illustrations were made. Furthermore,
samples were examined to identify the
type of their fabrics and methods of
their implementation and decoration.
Personal interviews and literature were
also used in this study. The physical
sample used was from the collectibles
of Princess Nouf Bint Abdullah Bin
Mohammed Bin Saud. The time limits
were from the establishment of the
Kingdom of Saudi Arabia (KSA), i.e.
1351 H.
Through this study, a collection of
the Princess’s costumes has been
documented regarding their names,
uses and decoration methods. The study
revealed that there was a similarity
between the Princess’s costumes
and the traditional costumes of the
wealthy women in Najd region during
this period. The study, also, showed
that the history of the Princess Norah
is a part of the history of civilization
of the Arabian Peninsula where she
lived. The main priorities the Princess
was considered in designing her and
her family costumes were the climate
and the lifestyle in the KSA. In addition,
her well known innate intelligence led
her put the KSA logo on her costumes
to root the national identity in women.
This study recommends the following;
I) establish a center or a specialized
body to show the Princess’s costumes
and maintain them (in a museum for
example) to serve as an educational
center, II) take advantage of those
costumes in media and tourism via the
Ministry of Tourism and Antiquities,
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األسواق الشعبية القدمية
يف اإلمارات

أ .علي محمد راشد
باحث يف التراث والتاريخ ،اإلمارات

تعتبر األســواق من أهم املرافق احليوية في الدول واملدن ،فهي أماكن لتجمع الناس وشــراء حوائجهم وقضاء أوقات
طيبة خالل جتوالهم بني احملالت والدكاكني واملقاهي التي تتواجد في األســواق.
وقــد مــرت األســواق فــي اإلمــارات عبــر الزمــن بعــدة مراحــل واتخــذت العديــد مــن األشــكال واختلفــت مواقعهــا
ومحتوياتهــا وقدراتهــا لتلبيــة متطلبــات النــاس علــى اختــاف بلدانهــم ومواقعهــم واحتياجاتهــم.
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بيزة واحد (1957م)

خمس وعشرون بيزة (1961م)

خمس بيزات (1957م)

بايس واحد (1951م)

فق ــد ب ــدأت األس ــواق يف الس ــاحات العام ــة حي ــث
يف ــد البائع ــون ويفترش ــون األرض ويعرضون بضائعهم
للمش ــترين حت ــى ينفذ ما لديهم م ــن البضائع أو حتى
املس ــاء حيث يغادرون الس ــاحات إلى بيوتهم سواء أكانت
يف املدين ــة أو خارجه ــا.

وق ــد عرف ــت منطق ــة اخللي ــج التج ــارة من ــذ القدم،
وق ــد اكتش ــفت يف عدة مناطق م ــن اخلليج مدن قدمية
ونق ــود تع ــود لع ــدة ق ــرون ولبل ــدان مختلف ــة مم ــا ي ــدل
على أن منطقة اخلليج مارس ــت التجارة وكانت طريق ًا
للقواف ــل التجاري ــة فيما مض ــى ،إضافة إلى اس ــتخدام
كمراس للس ــفن العاب ــرة للخليج.
موانئه ــا
ٍ
 .1 .1النقود التــي استخـدمـت فـي مـدن اخللـيج
ومنهــــااإلمـــارات:

وســـأتناول هنا بعض مالمح األســـواق الشعبية
القدميـــة يف دولة اإلمـــارات العربية املتحدة:
األسواق القدمية والعمالت واألوزان.

اس ــتخدمت يف م ــدن اخلليج واإلم ــارات قدمي ًا عدة
أن ــواع من النق ــود على مر الس ــنني ومنها:

األسواق الشعبية يف أبوظبي.
األسواق الشعبية يف دبي.

الريال الفضي النمساوي (ريال ماريا تريزا).

األسواق الشعبية يف الشارقة.

اجلنية الذهبي اإلجنليزي األصل.

األسواق الشعبية يف رأس اخليمة.

النيرة  -عملة ذهبية تركية.

األسواق الشعبية يف أم القيوين.

الروبية الفضية الهندية اإلجنليزية.

األسواق الشعبية يف عجمان.

بيزة برغش  -عمانية األصل.

األسواق الشعبية يف الفجيرة.

بي ــزة مومب ــاي  -هندي ــة األصل وكان ــت  64بيزة منها
= روبي ــة واحدة.

 .1األسواق القدمية والعمالت واألوزان:

اآلردي  -هندي األصل والبيزة =  3آردي  -والقروني.

تعتبر التجارة من أقدم املهن التي مارسها اإلنسان،
فهي تلبي حاجته املعيش ــية الضروري ــة ،وكانت التجارة
قدميـ ـ ًا تق ــوم على نظام املقايضة ،أي تبادل الس ــلع بني
الن ــاس ،وتط ــورت أوض ــاع الن ــاس وب ــدأ اس ــتعمال م ــواد
للمقايض ــة به ــا كاألحج ــار واملع ــادن ،وم ــع األي ــام مت
اس ــتعمال النقود كوس ــيلة للشراء.

اآلن ــة  -النص ــف  -االنت ــن  -ويف البداي ــة كانت  8أنات
تس ــاوي روبي ــة ث ــم أصبح ــت  16آن ــة تس ــاوي روبي ــة
هندية.
ريال قطر ودبي.
الدينار البحريني.
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يف البداي ــة لم تكن هناك أس ــواق ثابت ــة وبها دكاكني
ولكنه ــا عب ــارة ع ــن أرض فض ــاء يتجم ــع فيه ــا الباع ــة،
حي ــث يخت ــار كل بائ ــع أو بائع ــة مكانـ ـ ًا عل ــى األرض
ويفت ــرش امل ــكان ويض ــع أوراقـ ـ ًا أو حصي ــرة ث ــم يض ــع
بضاعت ــه عليه ــا حيث يقبل الن ــاس على تل ــك األماكن
ويبتاع ــون م ــا يحتاجون ــه من امل ــواد املعروضة ،وتس ــمى
ه ــذه األماك ــن بالبس ــطه ،وإذا كان ــت كبي ــرة ومزدحم ــة
س ــميت بس ــوق العرص ــة.

 .2 .1األوزان التي تستخدم في البيع بالسوق :
كانت الدكاكني قدمي ًا تس ــتخدم بعض أنواع املوازين
مث ــل مي ــزان القب ــان واملي ــزان ذي الكفت ــن وكان الباع ــة
يس ــتخدمون األوزان التالية:
الكيل ــو ،ربع الكيل ــو ،واملن ( 4كيلو) واجلاس (نصف
كيل ــو) والربع ــة وتعن ــى رب ــع اجل ــاس ،وج ــاس الصي ــر
يع ــادل ثل ــث اجل ــاس ،وجاس الش ــارقة.
 .3 .1أقفال الدكاكني :

وكان غالبي ــة الباعة من النس ــاء ،والبس ــطة تقام يف
فت ــرة الصباح فقط.

تعتب ــر األقف ــال احلديدي ــة ه ــي املعتم ــدة يف إغ ــاق
الدكاك ــن ،وقبله ــا كان يت ــم صف عدد م ــن األلواح على
ب ــاب ال ــدكان وتقفل بطريق ــة معينة حت ــى الصباح.

مـ ـ ــن املـ ـ ــواد الت ـ ـ ــي ك ــانـ ـ ــت تب ـ ـ ــاع يف س ـ ـ ــوق العــرصة
اخلض ــراوات مث ــل البص ــل والرويد والطماط ــم واجلزر
والليمون ،والتمر واخلالل والرطب والس ــمن واجلامي
والطح ـ ـ ــن والسمـ ــك والسـ ـك ــر والصخـ ـ ــام (الـ ـ ـف ـحــم)
واألخش ــاب الت ــي تس ــتخدم يف التن ــور لطه ــو الطع ــام،
والب ــرام والفخ ــار واألقمش ــة وأمش ــاط الش ــعر واألدوية
العش ــبية واملسابيح كذلك األدوات املصنوعة من سعف
النخي ــل مث ــل الس ــرود وامله ــاف واحلص ــر وغيرها.

أم ــا بالنس ــبة حلف ــظ األم ــوال فق ــد كان ــت هن ــاك
ع ــدة طرق حلف ــظ األموال ،فالدكان البس ــيط يحفظ
أموال ــه يف صـ ـ ّرة أو درج أو صن ــدوق معدن ــي ،أم ــا التاجر
املتوس ــط فلدي ــه صن ــدوق خش ــبي حلف ــظ األم ــوال
وتداوله ــا أثناء عمليات البيع والش ــراء أما كبار التجار
فيحفظ ــون النق ــود واللؤل ــؤ يف خ ــزن حديدي ــة تس ــمى
جت ــوري (وه ــي كلم ــة هندية) كم ــا أن بع ــض الناس من
املوس ــرين يودع ــون أموالهم ومدخراته ــم والذهب لدى
ه ــؤالء التج ــار الذين يحفظون تل ــك األمانات يف تلك
اخل ــزن احلديدي ــة ،وكان بعض ه ــؤالء التجار يحتفظ
بت ــك اخل ــزن يف منازلهم خش ــية س ــرقتها م ــن الدكان.

إضاف ــة للباع ــة املتجول ــن وه ــؤالء كان ــوا يأتون من
مناطق أخرى مثل املناطق اجلبلية أو املناطق الزراعية
وبعضه ــم يأت ــي م ــن مدن قريبة ،وأكثر م ــا يبيعه هؤالء
الفواك ــه املجفف ــة (الت ــن واجل ــوز واحلم ــص) والرمان
والتم ــور الت ــي جتل ــب م ــن الع ــراق واإلحس ــاء ،وبائ ــع
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ه ــذه امل ــواد الغذائي ــة يحم ــل مع ــه ميزان ــا وبيع ــه بربع
ونص ــف كيلو ،وهن ــاك بائع احللوى الذي يبيع احللوى
لألطف ــال مث ــل حلوى (القبي ــط) وكل بائع يس ــير وهو
ين ــادي عل ــى بضاعته .

اخلياطة :وهو الذي يفصل املالبس ،وكان يف الس ــوق
مح ــات للخياط ــة الرجالي ــة كم ــا أن بعض النس ــاء
كن يخطن مالبس النس ــاء والرجال لكن يف البيوت
وحســب الطلب.

وم ــع األي ــام تط ــورت األم ــور وافتتح ــت الدكاك ــن
وب ــدأ الناس ميارس ــون البي ــع يف الدكاكني كما أن بعض
الن ــاس ميارس ــون عمله ــم يف بيوته ــم ويبيع ــون للناس،
وس ــنتناول هن ــا بش ــكل ع ــام بع ــض امل ــواد الت ــي كان ــت
تصن ــع أو تس ــتورد وتب ــاع يف البي ــوت أو الدكاك ــن:

تزيني النســـاء :كانت هن ــاك بع ــض النس ــاء اللواتي
يقم ــن بتجمي ــل النس ــاء يف املن ــازل ،مث ــل تكحي ــل
الع ــن وجتدي ــل الش ــعر وجتمي ــل الع ــروس ووض ــع
احلن ـ ـ ــاء للسـ ـي ـ ــدات.
كانت بعض النس ــاء يصنعن يف بيوتهن بعض األنواع
م ــن األطعم ــة والبه ــارات املخلوط ــة واملخلالت وكن
يبعنها يف املنازل.

الش ــامبو (أحمر اللون) ،أمش ــاط الش ــعر ،الصناديق
املعدنية واخلش ــبية التي توضع به ــا املالبس واألغراض
اخلفيف ــة ،الطاس ــات املعدني ــة ،دالل القه ــوة ،أبري ــق
الش ــاي ،فناجني القهوة والش ــاي ،املنحاز واله ــاون (لدق
احلبوب) ،الرحى ،الصحون ،الفنر (الفانوس) ومنه نوع
كبير يس ــمى التريك ،الكتب والدفاتر واألقالم (وخاصة
للكتاتي ــب) ،املداخ ــن ،اجلولة (وابور ال ــكاز) وغيرها.

كان البخ ــور والع ــود وده ــن الع ــود يجل ــب م ــن الهن ــد،
وك ـ ــانت بـ ـع ـ ــض ال ـ ــنسـ ــوة ي ـ ـق ـم ــن ب ــإع ـ ـ ــداد الب ـخــور
واخللطات املتنوعة من البخور ويبعنه إما يف البيت
أو يف الس ــوق.
كانت بعض النساء يعملن يف البيوت على آلة تسمى
(الكجوج ــة) ويس ــتخدمنها يف صن ــع البادل ــة وه ــي
م ــن األزي ــاء النس ــائية وذل ــك باس ــتخدام اخلي ــوط
الفضي ــة ،كما يصنعن املالبس النس ــائية و«البرقع»
ال ــذي كانت تلبس ــه النس ــاء عل ــى وجوههن.

إضافـــة لبعـــض املهـــن التـــي تبـــاع منتجاتهـــا
بالبيـــوت واألســـواق نذكـــر منهـــا:
صناعـــة الفخـــار( :مث ــل االيحل ــة والب ــرام واحلب)
وتصن ــع يف بعض مناط ــق رأس اخليمة ومنها جبل
حجي ــل ،وبع ــد صنعها تؤخ ــذ وتباع يف الس ــوق.

بالنســـبة للحليـــب واللـــن واجلامـــي :فق ــد كان
بع ــض األهالي ميلكون األبقار ويس ــتخرجون منها
احللي ــب واللنب واجلامي واجلنب يبيعونه مباش ــرة
للن ـ ـ ــاس أو لل ــدك ـ ـ ــاكني لتبيعه بدورها للناس ،وكان
البيع يومي ًا لعدم وجود ثالجات ،وكـ ــذلك بالنسبة
للــبيـ ـ ـ ــض ف ـ ــهن ـ ـ ــاك مـ ــن يـ ـ ــربـ ـ ــي الـ ــدجـ ــاج ويــبي ــع
الــدجــاج والبي ــض.

صناعـــة وتنجيـــد املفـــارش واملخـــدات :وكان م ــن
يصنعه ــا وينجده ــا يس ــمى املض ــرب ( الن ــداف) ،أو
يصنعه ــا وينجده ــا يف البي ــت أو ال ــدكان.
جلي القدور النحاســـية وسن الســـكاكني :وتتم يف
ال ــدكان أو يف بي ــت الزبون.
احلـــــدادة :ح ـ ـ ـ ـ ــيث يتـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــى احلـ ـ ـ ــداد صنـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــة
األدوات احلـديدية مثل السكاكني واملسامير ودالل
القهوة وغيرها.

صنــــاعــة اخلبــز :يف امل ــاض ــي لـ ــم تعـ ــرف اإلمـ ــارات
اخلب ــازين حيـ ـ ــث كـ ـ ــانـ ــت النس ـ ــاء يصنــعن الكـ ــثير
م ـ ـ ــن أن ـ ـ ــواع اخلـ ـ ــبز يف بيوته ــن ،مث ــل خب ــز الرق ــاق
واجلباب واحمللى واخلمـ ـ ـ ــير وغـ ـ ـ ــيرها ،ولكـ ــن ب ـ ـعـد
ازديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـسك ـ ـ ـ ــان  -ووصـ ـ ــول عـ ـمـ ـ ــالة م ـ ـ ــن
اخلارج  -أنش ـ ـ ــأ بعض األفراد دكاكني لصناعة وبيع
اخلب ــز (اخلباز).

صناعة البادلـــة والتلي والبراقع :وهذه م ــن املواد
الت ــي تستخ ــدم ــها النس ـ ــاء يف املـ ــالبـس ،أو تلبسها
عـ ـلـ ـ ــى ال ــوجــه مث ــل الب ــرقــع ،وهــذه املــواد تصنعـهـا
بعـض النس ــاء يف املــنازل ث ــم تب ــاع مــباش ــرة للنسـاء
أو يف الس ــوق.
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بال ــدكان وقد اش ــتهرت ه ــذه الدكاكني ببيع احللوى
العماني ــة وغيره ــا من أن ــواع احللوى.

 .4 .1الدكاكني التي كانت توجد بالسوق :
ك ـ ـ ــان هنـ ـ ــاك العديد مـ ـ ــن الــدكاك ـ ــن التي تقـ ــام يف
األس ــواق وتبي ــع مختل ــف أن ــواع الس ــلع وتق ــدم العديد
م ــن اخلدم ــات للس ــكان ،وأه ــم ه ــذه الدكاك ــن:

دكان اخلياط :وكان يتواجد فيه شخص أو أكثر يقوم
بصن ــع وبي ــع املالب ــس الرجالي ــة ،والبش ــوت والغت ــر
والعق ــال وكان ــت اخلياط ــة يف البداي ــة تت ــم يدوي ًا ثم
أصبح ــت تتم باملك ــن وكان ــت أول أنواعها هي ماكينة
س ــنجر ،وكان يطل ــق عليه ــا محلي ًا اس ــم «كرخانة».

الدكاكني التـــي تبيع املواد الغذائيـــة :وكانت تبيع
األرز والس ــكر والقه ــوة والتم ــور والطح ــن والدب ــس
والعس ــل والبه ــارات واملعلب ــات وغيرها.

دكاكني لبيع الفحم واحلطب والكاز (الكيروســـن):

الدكاكـــن التـــي تبيـــع أدوات صيد الســـمك :مثل
اخليوط والبلد والدوابي والقراقير واأللياخ (بعضها
يصن ــع يف البي ــوت ث ــم تنق ــل للبي ــع) واألدوات الت ــي
تس ــتخدم يف الغ ــوص مث ــل س ــكني الفل ــق ولفط ــام
والدي ــن واحلب ــال غيره ــا.

الذي يس ــتورد من إيران والذي يس ــتخدم يف إشعال
فتي ــل الفنر لإلض ــاءة وداخل اجلول ــة (التي يطهى
عليها الطعام).

دكان احلداد الذي يصنع ويبيع املسامير والسكاكني
واألدوات احلديدية.

دكان الطواش :وه ــو دكان لتجار اللؤلؤ وتتم يف هذا
الدكان عمليات بيع وش ــراء اللؤلؤ.

دكـــــان الصفــار :وهــو يق ــوم بتلم ـي ـ ــع أوانـ ــي الطب ــخ
النحاسية والسكاكني ويكثر الطلب عليه قبيل شهر
رمض ــان م ــن كل عام.

دكان بيع الســـاح :حيث كان يباع فيه الس ــاح ،مثل
البنادق والرصاص والسيوف واخلناجر وغيرها من
أنواع األسلحة.

دكان اخلباز :ويتم فيه صنع وبيع اخلبز.

دكان تصليح السالح :وكان يتم فيه إصالح األسلحة
مثل البنادق واملسدسات وتعديلها حسب الطلب.

محـــل تصليـــح الــراديـــو :محــل يت ــم فيــه إص ــالح
أجهـ ــزة الراديو.

القطـــان أو املضـــرب «النـــداف» :وه ــو دكان لتنجيد
األث ــاث وحش ــو املخ ــدات وف ــرش األس ــرة بالقط ــن.

دكان احلالق :ويقوم بحلق رؤوس الزبائن واحلجامة،
وعملية ختان األطفال.

دكان صانـــع احللوى «احمللـــوي» :ويوج ــد بال ــدكان
مرج ــل لصن ــع احللوى ،كما يتم بي ــع احللوى أيض ًا

دكان العطار :ويعمل به ش ــخص متم ــرس يف الطب
الش ــعبي ولديه دراية باألمراض واألدوية الش ــعبية،
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بالنس ــبة للماء فقد كان يوجد العديد من آبار املاء
احلل ــوة ،وكان بع ــض األهال ــي يحضرون املاء بأنفس ــهم
وبعضه ــم يش ــتريه من ش ــخص يحضر امل ــاء ويضعه يف
عل ــب الصفي ــح  -التن ــك  -يحمل ــه عل ــى كتفي ــه أو فوق
دابة ويبيعه إلى البيوت ويسمى هذا الشخص السقاي
أو الكن ــدري أو املروي.

ويقوم ببيع األعش ــاب الطبية التي تستخدم لعالج
األمراض.
دكاكني األقمشـــة :وهي مخصص ــة لبيع األقمش ــة
والتي تس ــتورد م ــن الهند.
دكـــاكــــني النجـــارة :والت ــي تصن ـ ــع األبواب والنوافذ
وال ـ ــدوالـ ـي ــب.

فيم ــا مض ــى ل ــم تك ــن هن ــاك محاك ــم  ،ف ــإذا وق ــع
خ ــاف ب ــن البائع واملش ــتري ول ــم يجدوا ح ـ ًـا  ،فإنهم
يقص ــدون احلاك ــم أو القاض ــي ليج ــد لهم ح ًال حس ــب
الع ــرف والقان ــون .

دكاكني تبيـــع املواد املصنوعة من ســـعف النخيل

مثل الس ــرود واملهاف واحلصير ،إضافة إلى اجلندل
واملواد املستخدمة يف صنع املنازل والغرف والعرشان،
وبعضه ــا يصنع يف املنازل ثم يباع يف الدكان.

 .5 .1املقاهي الشعبية:

دكاكني تبيع اخلردوات واألدوات الصغيرة.

يعتبر ارتياد املقاهي الش ــعبية ملزاولة مجموعة من
األلع ــاب الش ــعبية أو االجتم ــاع باألصدق ــاء أو حض ــور
اجللس ــات الش ــعبية م ــن املوروث ــات الهام ــة يف تاري ــخ
اإلمارات خاصة ومنطقة اخلليج عامة .وذلك ملا لعبته
م ــن دور اجتماع ــي وإعالم ــي كبي ــر يف تاري ــخ املنطق ــة ،
حي ــث كان ــت املكان الذي يلتق ــي فيه أبناء البالد س ــواء
أكان ــوا كب ــار ًا أم صغ ــاراً ،وفي ــه يتع ــرف احلاض ــرون على
أخب ــار وقص ــص تتناقله ــا األلس ــن ،يف وق ــت ل ــم يك ــن
املذي ــاع في ــه منتش ــر ًا ب ــل غير موج ــود ،وكانت الوس ــيلة
الوحي ــدة ملعرف ــة األخب ــار واحلوادث احمللي ــة أو العربية
أو العاملي ــة تت ــم م ــن خ ــال املقهى الش ــعبي ال ــذي يأتي
إلي ــه اجلمي ــع ،ويحك ــي كل م ــن عن ــده خب ــرا م ــا يعرفه
للحاضري ــن .وأيضـ ـ ًا كان ــت هن ــاك جلس ــات يف املقه ــى
الش ــعبي يتم فيها طرح القصائد الش ــعرية أو الش ــات
الش ــعبية وأحيانـ ـ ًا كثي ــرة تكون احلكايات الش ــعبية هي
الس ــائدة يف اجللس ــة وبالطب ــع يتخلله ــا بع ــض م ــن
األمث ــال والعظ ــات واحلكم.

دكاكني تبيع الذهـــب والفضة واخلوامت واألحجار
الـــكـــريـــمــــة.

كان ــت الدكاك ــن يف أماك ــن مح ــددة (األس ــواق) وال
توج ــد دكاك ــن وس ــط األحي ــاء الس ــكنية.
كان ــت الــدكـ ـ ــاكـ ــن يف املاض ــي تبن ــى إم ــا م ــن حجارة
البحر املرجانية أو من اجلص ،وبعضها يبنى من سعف
النخيل (عريش) ،وكان لبعض األس ــواق سقف يغطيها
ومينع عنها املطر وأشعة الشمس احملرقة ،وكانت بعض
الدكاك ــن مل ــكا للحكوم ــة الت ــي تؤجره ــا إل ــى التج ــار،
وبعضها للتجار أنفس ــهم.
وكان ــت احلكوم ــة تق ــوم بالتفتي ــش عل ــى الدكاك ــن
للتدقيق على نظافتها وعلى صحة املوازين املستخدمة
منع ًا للغش والتالعب ،كما كانت تفرض بعض الرس ــوم
اجلمركي ــة عل ــى املواد املس ــتوردة ،كما كان للس ــوق أبواب
تفتــح صباح ـ ًا وتغل ــق ليـ ـ ًال وعلي ــها حــراس حلم ــايته ـ ــا
م ــن اللـصــوص.

كان املقهى الش ــعبي يف اإلمارات أحد الوسائل التي
يلج ــأ إليه ــا الرج ــال ملعرف ــة أخب ــار العال ــم اخلارج ــي
والوق ــوف عل ــى بع ــض أش ــكال املعرف ــة الت ــي ل ــم يك ــن
احلص ــول عليه ــا س ــه ًال يف حينه ــا م ــن مكان آخ ــر غير
املقه ــى .ففي ــه تت ــم اللق ــاءات الت ــي يتخلله ــا احل ــوار
املفي ــد ،وفي ــه يتلق ــى الن ــاس األخب ــار م ــن املس ــافرين

كان يوجد يف األس ــواق أش ــخاص يسمون بالداللني،
وه ــم أش ــخاص يقوم ــون بالوس ــاطة م ــا ب ــن البائ ــع
واملش ــتري يف بع ــض األن ــواع م ــن البضائ ــع واخلدم ــات
وذل ــك مقاب ــل مبلغ يتفق عليه ،ومن املهم أن يكون هذا
ال ــدالل مح ــل ثق ــة للجميع.
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القادم ــن م ــن ش ــتى البل ــدان األخ ــرى األكث ــر انفتاح ًا
على العالم س ــواء من الناحية االقتصادية أو الثقافية
حيث كانت تتم جلس ــات و س ــفرات التجار عبر الس ــفن
إل ــى البص ــرة والهن ــد وش ــرق أفريقي ــا وإيران.

وكان املقهى الشعبي مبثابة محطة للقوافل التجارية
القادم ــة عب ــر الصح ــراء بواس ــطة اجلم ــال واخلي ــول
واإلبل والتي كانت تأتي ببضائع لبيعها يف الس ــوق مثل
اخلش ــب والفحم والدهن ..وأيض ًا للقادمني عبر البحر
بواسطة السفن ،وكل هؤالء ساهموا يف نقل الكثير من
األخبار والثقاف ــات واألفكار واخلبرات إلى أهل اإلمارات
وكان املقه ــى مكانـ ـ ًا عامـ ـ ًا يرتاده اجلمي ــع لالطالع على
بع ــض األخب ــار املكتوبة واإلعالنات املعلقة يف جانب من
اجلوان ــب به ــدف إعالم الن ــاس وتعريفهم مب ــا يحدث أو
إبالغهم بتعليمات معينة .ومن الظواهر اجلميلة التي
كانت متبعة يف املاضي أن يتوقف العمل يف املقهى ألداء
الصل ــوات يف أوقاته ــا رغم أنه ال يغلق كلي ًا ،فلذلك نش ــأ
فيه ــا جيل محاف ــظ على قيمه وتقاليد مجتمعه.

ونتيج ــة لألس ــفار البحري ــة أحض ــر بع ــض األهال ــي
املذي ــاع من اخلارج ،وكان االلتفاف حول جهاز املذياع يف
املقه ــى يف تل ــك الفت ــرة أحد الوس ــائل الت ــي من خاللها
يتم تواصل أهل اإلمارات مع العالم اخلارجي والتعرف
إل ــى م ــا يح ــدث من تط ــورات و أح ــداث له ــا تأثيرها إلى
املجتم ــع اإلمارات ــي ،حي ــث كان املت ــرددون عل ــى املقه ــى
الش ــعبي يترقب ــون س ــماع أخب ــار إذاع ــة ص ــوت الع ــرب أو
م ــن خ ــال القس ــم العرب ــي بإذاع ــة لن ــدن وأيضـ ـ ًا س ــماع
القس ــم العرب ــي يف إذاع ــة دلهي بهدف متابع ــة األحداث
والتطورات الثقافية والسياسية واالقتصادية يف العالم.

كان ــت املقاه ــي الش ــعبية يف اإلم ــارات تبن ــى م ــن
اخلام ــات احمللي ــة املتوف ــرة بالبيئ ــة يف ذل ــك الزم ــان.
فمبن ــى املقه ـ ـ ــى بالكـ ــامـ ــل م ــن جـ ــريـ ــد النخ ـ ـيــل ويتم
تعريش ــه بالس ــعف ويحت ــوي عل ــى مقاعد عل ــى النمط
التقلي ــدي الق ــدمي يق ــوم القالف ــون بصنعه ــا ،ويوض ــع
عليه ــا املدي ــد أو احلصر صغي ــرة احلجم وأحيانـ ـ ًا يزود
ببعض اجللس ــات الش ــعبية ،أو الكراس ــي اخلش ــبية ،أما
امل ــاء فتحض ــره احلمي ــر م ــن منطق ــة الفلج ث ــم توضع
يف «احل ــب» وه ــو عب ــارة ع ــن ج ــرة كبي ــرة مصنوع ــة م ــن
الفخ ــار فيب ــرد فيه ــا املاء بعد فت ــرة من الزم ــن وأحيان ًا
يت ــم تخزينه ــا يف صفائ ــح معدني ــة ،ويف املس ــاء يض ــاء
املقه ــى بفن ــار يعم ــل بالكيروس ــن.

كمـ ـ ــا ك ــان ـ ــت املق ــاه ــي يف اإلم ـ ــارات مــلتـقــى لبعــض
املتحاورين من الش ــعراء تطرح فيها القصائد الشعرية
ويرد كل شاعر على اآلخر بقصيدة أو شلة من الشالت.
وكان املقه ــى يف تل ــك الفت ــرة أيض ًا مكانـ ـ ًا للتجار حيث
ت ـع ـقــد الصف ــقات التج ــاري ــة واالتف ــاق ــيات علــى إجن ــاز
األعمـ ـ ــال والتكلي ـفـ ــات والتعاقدات بني أصحاب العمل
والعم ـ ـ ـ ــال .وكـ ـ ــان املق ـهـ ـ ــى أيض ـ ـ ـ ًا منت ـ ــدى تط ـ ــرح في ــه
مش ــكالت الن ــاس وتناق ــش قضاي ــا احلي ــاة فاجلمي ــع
يعرفون بعضهم البعض حيث يس ــود التعاون والقناعة
والطيبة واحلب بني الناس ،ويتكاتف اجلميع ملس ــاعدة
املله ــوف وقضاء حاج ــة احملتاج.
174

العدد  35ثقافة مادية

جتارة اللؤلؤ يف الدخل القومي ألبوظبي تش ــكل نس ــبة
تزي ــد عل ــى  % 90وإن ع ــدد العامل ــن يف ه ــذا املج ــال
يف ــوق كاف ــة املج ــاالت األخرى.

ومن املش ــروبات واألكالت الش ــعبية التي كانت تقدم
يف املقهى الشاي والدنقو (احلمص) والباجلة (الفول)
والهري ــس واخلبي ــص والثري ــد ،والناملي ــت  -مش ــروب
ق ــدمي  -والل ــن ،كما تق ــدم فيها النارجيل ــة (الكدو).

ه ـ ــذا بـ ــالنسـ ــبة لـنـ ـ ــشاط الس ــكان ال ــذين يقطـ ــنون
املناطق القريبة من البحر ،أما سكان املناطق الداخلية
فق ــد كان ــوا ميتهن ــون الزراع ــة وخاص ــة يف منطق ــة ليوا
والع ــن وكان ــوا يتاجرون باملنتج ــات الزراعية مع س ــكان
الش ــواطئ وس ــكان البلدان املجاورة ألبوظبي مثل عمان
وإم ــارات اخللي ــج العربي.

كم ــا كان يوجد يف املقاهي الش ــعبية أله اجلرامافون
والت ــي تسم ــى محل ــي ًا «الـبـشـتـخـتـة» ،وك ــان يـثـبــت علـ ــيها
اسطوانات تبث أغاني ملطربني من أمثال فريد األطرش
ومحم ــد ف ــارس وضاح ــي ب ــن ولي ــد ومحمد زوي ــد وعبد
اللطيف الكويتي وغيرهم.
 .2األسواق الشعبية في أبوظبي :

وق ــد كان ــت قواف ــل اجلم ــال ه ــي الوس ــيلة الرئيس ــية
لنق ــل منتجات هذه املناطق إلى املناطق األخرى .حيث
كان ــت قواف ــل اجلم ــال حتم ــل التم ــور والفح ــم النبات ــي
واملنتج ــات الزراعية وتعود محملة بالبضائع املس ــتوردة
من اخلارج كاملنسوجات أو تلك التي تعتبر من منتجات
املناطق الس ــاحلية مثل األس ــماك املجففة.

امته ـ ــن س ــكان أبوظب ــي التج ــارة من ــذ الق ــدم وذاك
راجـ ـ ــع إل ـ ــى طبي ـ ــعة إقـلـ ــيم أبــوظ ـ ــبي وإطاللته ــا عل ــى
اخللي ــج العربي ،باإلضافة إلى وجود العديد من اجلزر
املتناث ــرة يف اخللي ــج العربي والت ــي كان بعضها مأهو ًال
بالسكان .هـ ـ ــذا عدا عن ولـ ـ ــع سكـ ـ ــان أبــوظب ـ ــي بــرك ــوب
البح ــر ،ال ــذي كان ــوا يعتم ــدون عل ــى م ــا في ــه م ــن لؤل ــؤ
وأس ــماك كمص ــدر هام ملعيش ــتهم.

أمـ ـ ــا السك ــان ال ــرح ــل فق ــد ك ــانــوا ميتـهــنون ال ــرعــي
ولذل ــك تاج ــروا باإلبل واألغن ــام واملاعز واجلل ــود والوبر
والص ــوف .وعل ــى أي ــة حالة فقد كان ــت املنتجات احمللية
ألبوظب ــي جتم ــع يف األس ــواق الرئيس ــية وأهمه ــا س ــوق
مدين ــة أبوظب ــي وس ــوق مدين ــة العني حي ــث تتم عملية
املتاج ــرة التي لعبت فيها قوافل اجلمال ال ــدور األول يف
نق ــل ه ــذه البضائع ب ــن األس ــواق الداخلية.

ولذل ــك فق ــد بن ــوا األس ــاطيل التجاري ــة الش ــراعية
ونقل ــوا عليها بضائعهم احمللية مثل اللؤلؤ واألس ــماك
املجفف ــة والتمور واجللود إلى البل ــدان املجاورة ومقابل
ذل ــك كان ــت تع ــود منه ــا حامل ــة إل ــى أبوظبي م ــا تنتجه
تل ــك البلدان من منس ــوجات وم ــواد غذائية ،ولقد كانت
ترافق سفنهم التجارية سفن مسلحة حلماية جتارتهم
وه ــي يف طريقه ــا إلى البل ــدان املجاورة.

أم ــا الس ــلع املعدة للتصدير فكان ــت جتمع يف مدينة
أبوظبي حيث تشحن ويتم نقلها إلى البلدان األجنبية
بواس ــطة الس ــفن الش ــراعية الت ــي كانت مهمة ج ــد ًا من
حي ــث كونها الوس ــيلة الوحيدة يف نق ــل البضائع ما بني
أبوظب ــي والعالم اخلارجي.

لقد تاجر س ــكان أبوظب ــي القدماء مع دول اخلليج
العرب ــي وم ــع الهن ــد واندونيس ــيا ومع س ــواحل أفريقيا
الش ــرقية وكان ــت ترب ــط أبوظبي بهذه األقط ــار عالقات
جتارية وثيقة.

وكان ــت تف ــرض يف املاض ــي بعض الرس ــوم اجلمركية
الت ــي ال تتع ــدى  % 2.5عل ــى البضائ ــع املس ــتوردة أم ــا
البضائع املصدرة فكانت معفاة من كافة أنواع الضرائب.

وبع ــد أن ازده ــرت جت ــارة اللؤل ــؤ كان ــت أبوظب ــي يف
مقدم ــة دول اخللي ــج العرب ــي الت ــي اش ــتهرت بتج ــارة
اللؤل ــؤ إذ كان يت ــم تصديره إلى الهند ومنها إلى أوروبا،
لق ــد كان ــت جت ــارة اللؤل ــؤ يف أبوظب ــي تش ــكل العم ــود
الفقري بالنسبة لتجارة أبوظبي اخلارجية وخاصة يف
القرن ــن املاضي ــن .وهذا عائد إل ــى أن صيد اللؤلؤ يتم
أساسـ ـ ًا لغرض التصدير باإلضافة إلى أن ما تس ــهم به

إن حج ــم التج ــارة قدميـ ـ ًا صغير نس ــبي ًا إذا ما قيس
بحج ــم التج ــارة يف أيامن ــا ه ــذه عل ــى أن ــه ل ــم تتواف ــر
أي ــة معلوم ــات إحصائي ــة ع ــن التج ــارة يف املاضي ميكن
االعتم ــاد عليه ــا عند دراس ــتها.
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ول ــم تقتص ــر جه ــود الش ــيخ زاي ــد  -رحم ــه اهلل  -يف
توس ــعة التج ــارة بالعني عل ــى بناء س ــوق جتارية هناك
فقط ،وإمنا إلى أهمية توس ــيع نطاق العمل التجاري،
وج ــذب جت ــار وزبائن م ــن املناطق األخ ــرى ،ولذلك قام
أيض ًا بتوسعة سوق القطارة .ويختتم بكماستر تقريره
وانطباع ــه ع ــن جناح ــات الش ــيخ زاي ــد يف الع ــن بقوله
«إن س ــمعة الش ــيوخ وال س ــيما الش ــيخ زاي ــد ق ــد ازدادت
بش ــكل ملحوظ خ ــال الس ــنة املاضية ،واس ــتمر حجم
التج ــارة يف االتس ــاع بفض ــل زخم الس ــوق اجلديدة».

 .1 . 2أسواق العني الشعبية :
قب ــل األربعيني ــات م ــن الق ــرن املاض ــي ،ل ــم يك ــن يف
الع ــن أو الق ــرى األخرى التابعة إلمارة أبوظبي س ــوق،
وكان س ــكان ه ــذه الق ــرى يعتم ــدون يف ش ــرائهم عل ــى
أس ــواق البرميي وحماسة .ويذكر أحمد ابن محمود أن
أول ــى احمل ــاوالت لفتح س ــوق يف العني مت ــت من محمد
ب ــن م ــراد الذي ق ــدم من الش ــارقة وبنى ثماني ــة دكاكني
يف األربعينيات ،إضافة إلى س ــوق صغيرة تس ــمى س ــوق
الكرك ــم يف قري ــة القط ــارة ،ولك ــن اب ــن مراد لم يس ــتمر
طوي ًال ،فقد ترك العني فيما بعد ،ويصف ابن محمود
ش ــكل ذلك الس ــوق بأنه كان على هيئة حرف  Lويفصل
ب ــن احمل ــات مدخ ــل ،وه ــو الش ــكل االعتي ــادي يف بناء
األس ــواق القدمي ــة يف امل ــدن والق ــرى العربي ــة ،ولكن ما
بناه الش ــيخ زايد بن س ــلطان رحمه اهلل عام 1957م كما
يش ــير أح ــد التقاري ــر البريطاني ــة ،ه ــو ال ــذي ميك ــن أن
نطلق عليه اس ــم سوق ،ويشير بكماس ــتر يف عام 1958م
إلى أن افتتاح السوق اجلديدة بالعني يف صيف 1958م
كان احل ــدث األكث ــر أهمي ــة ،ويق ــول إن الش ــيخ زاي ــد بن
س ــلطان آل نهيان  -رحمه اهلل  -م ّول املش ــروع بالكامل،
وم ــع أن ــه كل ــف أكث ــر م ــن مئ ــة أل ــف روبي ــة ،إال أن ــه ل ــم
يتق ــاض أي إيج ــار ع ــن الدكاك ــن الت ــي يص ــل عدده ــا
إل ــى خمس ــة وعش ــرين دكانـ ـ ًا يف الس ــوق ال ــذي بن ــي يف
صف ــن متقابل ــن عل ــى ش ــكل ش ــارع مغط ــى ال يس ــمح
مبرور الس ــيارة.

 .2 .2سوق اإلبل في العني:
يعتب ــر س ــوق اإلب ــل يف الع ــن م ــن أق ــدم األس ــواق
املوج ــودة يف اإلم ــارات ،وكان هذا الس ــوق يق ــام يف يومي
اخلمي ــس واجلمع ــة م ــن كل أس ــبوع ،وكان ه ــذا الس ــوق
س ــاحة ملمارسة الهوايات والرياضات التراثية األصيلة،
وكان النش ــاط يب ــدأ يف هذا الس ــوق مع الصب ــاح الباكر،
كم ــا كانت حركة اإلبل فيه دائبة ،وكذلك التجار الذين
كان ــوا يتجاذب ــون أط ــراف احلدي ــث فيما يخ ــص أثمان
اإلب ــل وأنواعه ــا ،أما ازدهار الس ــوق فكان يتضح أكثر يف
مواس ــم األع ــراس واألعي ــاد ،حيث كان الن ــاس يبحثون
ع ــن القعدان (اجلمال) لتنحر يف مثل هذه املناس ــبات،
فيم ــا كان ال ــدالل أح ــد أش ــهر الدالل ــن ،فع ــن طريق ــه
كان الن ــاس يش ــترون الس ــلع ،ومنه ــا احلمي ــر ،وكذل ــك
احلبوب واألرز والس ــكر والقهوة والبهارات وغيرها ،وقد
عرف أهل الس ــوق يف السابق نظام املقايضة أو املبادلة.
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ول ــم يك ــن هن ــاك نش ــاط يف الع ــن ميك ــن أن يعت ــد
ب ــه كمص ــدر رزق س ــوى تل ــك التج ــارة البس ــيطة الت ــي
ميارس ــها أبن ــاء العني ،وهي جت ــارة قوامها بي ــع اللومي
«الليم ــون» ،والصخ ــام والهمبا «املاجنو» ،والثمر وش ــراء
احلب ــوب والقم ــاش والطح ــن.

 .1 .3األسواق في منطقة بر دبي :
إن من أهم األسواق املعروفة يف منطقة دبي :
السوق الكبير:
ه ــو أق ــدم األس ــواق يف مدين ــة دب ــي حي ــث صنع ــت
املعامالت التجارية الواس ــعة التي مت عقدها من خالله
ش ــهرة املدينة وصيتها الكبير ويعتبر ترجمة لشخصية
امل ـ ــدينـ ـ ــة ،مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال التمـ ـ ــازج ب ـ ــني ال ـ ـ ــدور السكـ ـ ــنية
والتجاري ــة يف إط ــار م ــن عالق ــات تخطيطي ــة ،وتتفاعل
م ــع املبان ــي مختل ــف العناص ــر املعماري ــة الت ــي عرفتها
دب ــي م ــن براجي ــل اله ــواء والزخارف اجلصي ــة املختلفة
والتش ــكيالت املتنوع ــة للفراغ ــات املعماري ــة ،واملنطق ــة
تتفاع ــل ب ــن اخل ــور واألس ــوار القدمي ــة للمدين ــة لك ــي
متث ــل مجتمعـ ـ ًا مدنيـ ـ ًا يتمي ــز باكتمال ــه وتكامله.

وق ــد كان الس ــوق الق ــدمي يف الع ــن املرك ــز الوحي ــد
له ــذه التجارة البس ــيطة حيث يذه ــب التجار من أبناء
الع ــن يف رحل ــة ش ــاقة إل ــى دب ــي أو أبوظب ــي وتس ــتغرق
الرحل ــة م ــن خمس ــة إل ــى س ــبعة أي ــام يس ــقط خالله ــا
بع ــض الرج ــال أو الركاب صرع ــى يف الطريق إما بفعل
حرارة الش ــمس ولهيبها أو بس ــبب ّ
قط ــاع الطرق الذين
وحدة
كان ــوا ينتش ــرون يف املنطق ــة بس ــبب غياب األم ــن ّ
الفق ــر وش ــظف احلياة.
ولك ــن عندم ــا تول ــى الش ــيخ زاي ــد  -رحم ــه اهلل -
مقالي ــد احلك ــم يف إمارة أبوظبي عام  1966تغيرت هذه
الص ــورة وش ــملت مظل ــة األم ــن اجلمي ــع وأص ــدر عفو ًا
ع ــن الذي ــن س ــبق له ــم التع ــرض للقواف ــل التجاري ــة .

مت بناء الس ــوق الكبير بر دبي على مراحل مختلفة
واس ــتكمل بناؤه بإنش ــاء خمس ــن مح ًال جتاري ًا تتجمع
عل ــى مم ــر وس ــطي ،وعل ــى جانبي ــه الش ــرقي والغرب ــي
بوابات تفتح يف الصباح وتغلق يف املساء  ،تتكون احملالت
التجاري ــة م ــن جزأين :األمامي وهو يف ش ــكل رواق مطل
عل ــى املم ــر الرئيس لغ ــرض العرض واس ــتقبال الزبائن
واجلل ــوس أما الثان ــي فكان للتخزين.

 .3أسواق دبي الشعبية :
عاش ــت دب ــي يف الفت ــرة املاضي ــة على حرف ــة الصيد
وجت ــارة اللؤل ــؤ وجت ــارة الذه ــب ،إضاف ــة إل ــى جل ــب
البضائ ــع أو تصديره ــا إل ــى أماك ــن أخ ــرى ،وق ــد تطلب
ه ــذا إلى إنش ــاء أس ــواق تقوم مبهمة احلرك ــة هذه فكان
إنش ــاء ع ــدد من األس ــواق لتلبي ه ــذه احلاجة احليوية
وجتع ــل دبي متتلك ممي ــزات ال متتلكها املدن األخرى،
فدب ــي جذب ــت االهتم ــام االقتص ــادي والتج ــاري وغي ــر
ذل ــك و تفوقه ــا يرج ــع إلى س ــببني رئيس ــيني:

سوق البهارات والتوابل:
وهـ ــي خ ــاصـ ــة ببي ــع البهـارات والتوابل إضافة إلى
األعشـ ــاب الطبيـ ــة املت ــواف ـ ــرة يف البـالد أو التـي جتلــب
مـن اخلارج.
سوق املناظر:
وهي سوق مخصصة لبيع املرايا بأحجامها املختلفة.
سوق املالبس:

 .1أنه ــا متلك اخلور الذي يعتبر الش ــريان الذي يغذي
دبي ويقس ــمها إلى قسمني .

ويب ــاع فيها كافة أنواع املالبس النس ــائية والرجالية
إلى جانب أدوات الزينة النس ــائية.

 .2إرادة املجتم ــع التج ــاري وتضاف ــر اجله ــود الفردي ــة
واحلكومي ــة.

سوق التمر:

وم ــن أه ــم األس ــواق التقليدي ــة التجاري ــة املعروف ــة
واملنتشرة قدمي ًا والتي مت حصر أنواعها ضمن منطقتي
ب ــر دي ــره وبر دب ــي نذكر:

حي ــث يجلب التمر م ــن املزارع البري ــة يف اإلمارات أو
يجل ــب م ــن البص ــرة الت ــي كانت إل ــى وقت قري ــب أعظم
س ــوق مص ــدرة للتمور .
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سوق العطارين واألعشاب الطبية:

مواقع أهم األسواق يف بر دبي:

وهي خاصة بالعطور وأدوات الزينة النسائية إضافة
لألعشاب الطبية احمللية أو التي جتلب من اخلارج.

الس ــوق الكبي ــر (بر دبي)  -الفرضة  -س ــوق احلرير
 س ــوق اللؤلؤ  -س ــوق املالبس  -سوق الساباط  -سوقالذهب  -س ــوق الس ــمك  -سوق األطعمة.

وه ــي الس ــوق الت ــي خصص ــت لبي ــع احلب ــال س ــواء
منه ــا اخلاصة بالس ــفن واملراكب الش ــراعية أو اخلاصة
بصناع ــة بي ــوت العريش ،كما تب ــاع الدع ــون وهي عبارة
عن س ــعف النخي ــل املش ــدودة باحلبال.

 .2 .3األسواق في منطقة بر ديرة :

سوق احلبال والدعون:

من أهم األس ــواق التجارية املعروفة واملنتشرة قدمي ًا
والت ــي مت حصرها ضمن منطقة بر ديرة نذكر:
السوق الكبيرة :

سوق املعدن:

مت تشييد السوق الكبير ببر ديرة حوالي عام  1850م
وه ــي من أقدم وأهم األس ــواق يف منطق ــة بر ديرة ،تكمن
أهمية السوق الكبيرة باتصالها املباشر مع امليناء املمتد
عل ــى اخل ــور ،حيث تق ــف اليوم مئات الس ــفن اخلش ــبية
حتم ــل مختل ــف البضائع ومتتد رحالته ــا البحرية إلى
أفريقيا وشبه القارة الهندية  ،لقد فرض األمر أن يكون
املكان ليس فقط للمعامالت التجارية والتبادالت ولكن
كذلك لتوفير ما يلزم أطقم الس ــفن التجارية.

وتب ــاع فيه األدوات املعدنية والنحاس ــية من األدوات
املنزلية وغيرها.
سوق الذهب:
مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اسمـ ـ ـ ـ ـ ــه وتـبـ ـ ـ ــاع ف ـ ـ ـ ــيه احلل ـ ـ ـ ـ ـ ــي
واملج ـ ـ ـ ـ ــوهرات الك ــريـ ـ ــمة.
سوق املطارح:
واملط ــارح جم ــع مط ــرح وه ــو الف ــراش ال ــذي يتخ ــذ
للن ــوم ويب ــاع يف ه ــذه الس ــوق جمي ــع الف ــرش واملت ــكات
واملخ ــدات م ــن القط ــن.

وتعل ــو بع ــض الدكاك ــن أب ــراج اله ــواء التقليدي ــة
لتوف ــر املن ــاخ اللطي ــف للمتس ــوقني ،باإلضاف ــة إل ــى
تل ــك الك ــوات اجلصية أعلى األبواب لتس ــهيل التهوئة،
وتش ــكل األب ــواب الكبي ــرة املصنوع ــة من خش ــب الصاج
األحم ــر جانبـ ـ ًا م ــن ش ــخصية امل ــكان.

سوق السمك:
حي ــث يجل ــب الصيادون األس ــماك ليبيعوها ضمن
األس ــواق إل ــى جانب بي ــع اخلضروات وبع ــض املأكوالت
مث ــل اجلامي والس ــمن البلدي.

أغل ــب الدكاك ــن ذات طاب ــق واح ــد فيم ــا ع ــدا بعض
الدكاك ــن الت ــي له ــا طاب ــق عل ــوي ،ومي ــر الطري ــق عب ــر
178

العدد  35ثقافة مادية

س ــوق مغط ــى باس ــتخدام الكم ــرات اخلش ــبية والدعون
(س ــعف النخي ــل املش ــدودة باحلب ــال) ،وتت ــوزع الدكاك ــن
لبيـ ـ ــع مختلـ ــف البضــائـ ــع م ــثل السجـ ــاد واملنس ــوج ــات
واألدوات املنزلي ــة والبه ــارات واألعش ــاب الطبيعي ــة.

البضائ ــع املوج ــودة يف ه ــذا الس ــوق يت ــم اس ــتيرادها من
اخل ــارج فاملل ــح كان يس ــتورد م ــن إي ــران ،واألرز والطحني
من الهند وكراتش ــي ،واألدوية الش ــعبية من عدة مناطق
فمنه ــا م ــا يأت ــي م ــن ف ــارس والهند ومنه ــا م ــا يأتي من
داخ ــل الب ــاد .كم ــا جتل ــب إل ــى ه ــذا الس ــوق بع ــض
البضائع من مناطق أخرى داخل اإلمارات مثل منطقة
الذي ــد وحت ــا الت ــي يأتي منها احلطب املس ــتخدم كوقود
والعش ــب الذي يس ــتخدم كغ ــذاء للحيوان ــات مثل املاعز
واألغن ــام والبق ــر ،واحلم ــاض (نب ــات ينب ــت يف البر وقت
الش ــتاء) ويأكل ــه أهل اإلم ــارات وكذل ــك الغليون.

س ــوق املالب ــس  -س ــوق احلب ــال والدع ــون  -س ــوق
املعدن  -السوق الكبيرة (ديرة)  -سوق العطارين  -سوق
املناظر  -س ــوق املطارح  -س ــوق مرش ــد  -س ــوق البهارات
والتوابل  -س ــوق املواش ــي  -سوق الفحم  -سوق السمك
املجفف  -س ــوق املضاربة  -س ــوق األطعمة واملكس ــرات -
س ــوق القهوة  -س ــوق البش ــوت  -س ــوق التمر.

وكان هذا السوق مقسم ًا إلى أكثر من عرصة لبيع
وش ــراء املس ــتلزمات فمنها ما هو مختص ببيع الس ــمن
والعس ــل واجل ــن واملاجن ــو والغلي ــون والليم ــون وامل ــوز
واخلض ــروات والبطي ــخ والرويد ،ومنه ــا ما هو مختص
مبعـ ـ ــدات الغـ ـ ــوص مثـ ـ ــل األن ــاي ـ ـ ــر (يس ــتخدم لتثبي ــت
الق ــوارب عندم ــا تقف يف م ــكان ما) واحلب ــال املصنوعة
م ــن ألي ــاف جوز الهن ــد وتس ــمى الكمب ــار واخلبط وهي
قف ــازات مصنوع ــة م ــن اجلل ــد تلب ــس يف الي ــد جلم ــع
املـح ــار وغـ ــيره ــا.

سوق مرشد:
وهـ ـ ـ ــي م ــن األس ــواق املهم ــة يف منطق ــة دي ــرة وتباع
فيه ــا األعش ــاب الطبية وس ــوق لأللبس ــة وس ــوق املعدن
والصنـ ـ ــاديق إل ـ ــى غ ــير ذلك.
أهم األسواق يف بر ديرة :

 .4األسواق الشعبية في الشارقة :
األس ــواق يف املاض ــي كان ــت يف معظمه ــا قريب ــة م ــن
البحر لس ــهولة تنزيل وحتميل الس ــفن الت ــي تأتي إلى
املين ــاء محملة بالبضائ ــع املتنوعة ،وكانت األس ــواق يف
الس ــابق تسقف بانحدار بس ــعف النخيل ،وكانت عالية
وبه ــا ع ــدة فتح ــات مربع ــة للتهوي ــة ث ــم تط ــورت إل ــى
دكاك ــن مبني ــة بحجارة البح ــر واجل ــص ،وكانت توجد
غرف مبنية فوق املتاجر تستخدم كسكن للعمال ،هذه
الغرف كانت تضاء باجلازولني وملحق بالس ــوق مكتب
للبري ــد وعدد من املس ــاجد وكانت توجد حراس ــة ليلية
عل ــى األس ــواق ،وي ــؤم ه ــذه األس ــواق الكثير م ــن التجار
واحلرفي ــن والباع ــة املتجول ــن ،كما يؤمه ــا الكثير من
الوافدي ــن من الب ــاد املجاورة.

وكانـ ـ ــت هن ـ ـ ــاك عدة تس ــميات للعرصات منه ــا فريج
الغرب ـ ــي «امل ــري ـجـ ـ ــة» وعرص ـ ــة الفريج الشرق ـ ــي وتسـ ــمى
بعرص ــة عيال الش ــيخ ماجد بن صق ــر ،محمد بن صقر،
وسلطـ ــان بن صقر لوجود بيوت لهم يف هذا املكان ،كذلك
كـانت هناك عرصة الشوامس نسبة إلى قبيلة الشوامس.
ويف أيـ ـ ـ ــام العي ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ــان النـ ــاس عـ ـ ــادة م ـ ـ ـ ــا يجتمـ ـ ــون
عند شجـ ـ ــرة الرولـ ـ ــة حـ ـ ــيث يبـ ـ ــاع مشـ ـ ــروب الناملـ ـيـت
وبع ـ ــض األطعم ـ ــة مث ـ ــل ال ـن ـخ ــي والف ـس ـتـق والـ ـح ـ ــالوة
وتسـ ـ ـمــى البرميت.
وكان ــت بع ــض البضائ ــع يف الس ــوق تختل ــف وف ــق
موس ــمها فمث ـ ًـا يف الصي ــف كان يباع الليم ــون والرطب
واملاجن ــو ،ويف الش ــتاء يب ــاع الغلي ــون واحلم ــاض.

وس ــوق الش ــارقة القدمي يضم العرصات «وهي جمع
عرص ــة» والعرص ــة كلم ــة تعني بقعة أو مس ــاحة واس ــعة
ليس فيها بناء حيث يلتقي الناس فيها للبيع والشراء
أي يجتمع ــون بها .وكان س ــوق الش ــارقة الق ــدمي يقع يف
فري ــج «أبوكن ــدر» حي ــث يحت ــوي عل ــى بضائ ــع متنوع ــة
يحتاج إليها الس ــكان يف حياتهم اليومية منها الس ــمك
واألرز والطح ــن وغيره ــا من املواد الغذائي ــة .وكانت كل

وكان ــت طريق ــة البي ــع والتس ــديد ب ــن التج ــار الكبار
والصغار تسمى السبتية أي كل يوم سبت يسدد جزء من
ثمن البضاعة إلى أن يتم تسديد ثمن البضاعة بأكمله.
وكانت األسعار يف املاضي مناسبة لدخل الفرد.
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معين ــة م ــن املدين ــة وكان احل ــي الش ــمالي يحت ــوي على
أماكن النس ــيج.

وكان القصاب ــون ال يبيع ــون اللح ــم إال ي ــوم اجلمع ــة
وأحيانـ ـ ًا يذبح ــون يف األي ــام العادي ــة إذا كان اجل ــو غي ــر
مالئ ــم لدخ ــول الصيادي ــن إل ــى البحر لصيد الس ــمك،
أما يف شهر رمضان فكانت اللحوم متوفرة بشكل يومي.

وقد ازداد حجم وأنواع البضائع املباعة واملشتراة يف
الس ــوق ،بس ــبب األرب ــاح الطائلة التي جلبته ــا احلاجة
املتزاي ــدة للؤل ــؤ يف الهن ــد وأوربا ،وكانت تباع يف الس ــوق
منتجات مصنوعة يف غرب عمان من الصوف والقطن
واحلديد ،وكان هناك س ــوق حيوانات يبدو منتعش ًا مع
الب ــدو الذي ــن يصل ــون من وق ــت إلى آخر لبي ــع اجلمال
العربي ــة واحلمي ــر وكان ــت الش ــوارع نظيف ــة وعرضه ــا
تكف ــي مل ــرور احليوانات احململ ــة .كما س ــاعدت احلاجة
إلى الس ــلع األساس ــية على انتعاش ومنو السوق ،وعلى
جل ــب واردات مختلفة حس ــب أذواق التجار.

 .1 .4أسواق الشارقة :
عل ــى الرغ ــم من عملي ــات اله ــدم وإعادة البن ــاء التي
مت ــت ح ــول منطق ــة الس ــوق الق ــدمي بالش ــارقة فم ــا زال
هن ــاك بعض الصناع وم ــا زالت بعض احملالت التجارية
القدمي ــة قائمة حول الس ــوق ،حيث يبدو للعيان مظهر
األنشطة املزدهرة والتفاعل االجتماعي ،يف جو حميمي
وع ــادات البيع والش ــراء املتأصلة ،م ــن املالبس والبهارات
وش ــتالت الزه ــور واألصن ــاف التقليدي ــة ،وق ــد برهن ــت
األس ــواق القدمي ــة عل ــى أصالته ــا ووجوده ــا كعنص ــر
حي ــوي ملدين ــة الش ــارقة .وحت ــى منتص ــف الس ــبعينات
اس ــتطاع سوق الش ــارقة أن يقف كزقاق متعرج متواصل
مواز للش ــاطئ اجلنوبي للخ ــور بطول 1كم تقريبا حتى
ٍ
مس ــجد النابودة باملريجة.

وتوج ـ ــد يف السـ ـ ــوق عينـ ـ ــات جيــدة م ـ ــن املنقوشــات
الذهبيـ ـ ــة والفضي ـ ــة اجلميلة الت ـ ــي منقـ ـ ــت األسل ـحــة
واألحزم ــة والك ــؤوس واملداوي ــخ «الغلي ــون» وكان ــت على
درج ــة عالي ـ ــة م ـ ــن اإلتقـ ـ ــان ،وكان التجـ ــار يعرض ــون
ش ــاالت كشمـ ـي ـ ــر ومصنـ ـ ـ ـ ــوعات البنغـ ـ ـ ــال واألسلحـ ــة
اإليراني ــة واجلواهـ ــر مبختل ــف أنواعه ــا.

ويف منطقة الس ــوق القدمي متركزت أنش ــطة احلرف
اليدوية وهي صياغة الذهب والفضة التي وفرت العمالة
ألع ــداد كبي ــرة من العوائ ــل .وأما احلدادون والنس ــاجون
وصانع ــو الس ــجاد والس ــتائر فكان ــوا متواجدي ــن يف كل
األركان ويب ــدو أن بع ــض احل ــرف اش ــتهرت به ــا أحي ــاء

وكذلك سوق الشيويهني القدمي «سوق صقر».
وق ـ ــد كــان ـ ــت امل ـ ـ ــواد املستـخ ــدم ــة يف بنـ ـ ــاء األسـ ــواق
القدمي ــة يتك ــون م ــن مادت ــن وه ــي احلج ــارة احلمراء
الطبيعي ــة التي جتمع من ش ــاطئ البح ــر والتي تعرف
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محليـ ـ ًا بالف ــاروش ،أو احلص ــى باإلضاف ــة إل ــى اجلص
املبن ــي على اجلب ــس الذي كان احلص ــول عليه يتم من
املواضـ ــع املتبخـ ــرة م ـ ــن البحيرات الضحلـ ـ ــة ،واملب ــانــي
التـ ـ ــي ش ــيدت م ـ ـ ــن مـ ـ ــواد البنـ ـ ــاء ويق ــع تاريخه ــا بـ ـ ــن
عــام ـ ــي .1940 - 1900

 .5األسوق الشعبية في رأس اخليمة :
عرف ــت رأس اخليم ــة األس ــواق الش ــعبية من ــذ فترة
طويلـ ــة والت ــي ب ــدأت عل ــى شكـ ــل بسط ــات أي تـ ــواجـ ــد
الباع ـ ــة يف سـ ــاح ــة وسـ ــط املديـ ـن ــة ويفت ــرشـ ــون األرض
حي ـ ـ ــث يع ــرضـ ـ ــون بض ـ ــائعهـ ـ ــم من ـ ــذ الص ـ ـ ــباح وحت ــى
بعـ ـ ــد العصر ،ث ــم بدأت تظهر الدكاك ـ ــن املصنوعة من
س ــعف النخي ــل ث ــم املبنيـ ــة بـ ـ ــالطني واحلجـ ــارة ،وق ــد
تركـ ــزت األســواق يف املــدن امل ــزدحـمة بالسكان ولم تكن
هن ـ ـ ــاك أس ـ ــواق يف القـ ـ ــرى املتناثرة وذلك لقل ـ ــة عـ ـ ــدد
احل ــراس وع ــدم الق ــدرة علــى توف ــير ح ــراســة وحمــاي ــة
لألس ــواق البعيـ ــدة.

كم ــا كان يوجد مبنى يس ــمى بالقيصرية وهو مبنى
طويل وضخم وذو أقواس متسلسلة وهو متني التشييد
يق ــف بجان ــب الس ــوق وبه مداخ ــل حديدية تقف ــل لي ًال
من أجل احلماية ،والدكاكني احمليطة بالقيصرية تكون
عادة نظيفة ومتقنة البناء.
سوق العرصة:

هنــاك ع ــدة أسواق بها دكاكني ،وقد أنشئت يف بدايات
القــرن املاضي وهذه األسواق هي:

م ــن أق ــدم األس ــواق الش ــعبية يف اإلم ــارات ،وس ــمي
(س ــوق العرص ــة) ألن ــه يق ــع مبح ــاذاة عرص ــة الس ــوق،
وه ــي أرض فض ــاء تق ــع ب ــن بي ــت الناب ــودة ومجل ــس
النابودة .والس ــوق الذي س ــمي فيما بعد باس ــمها وهي
كل بقع ــة أو س ــاحة ب ــن ال ــدور واس ــعة ليس فيه ــا بناء.

سوق محمد بن سالم:
وق ــد ض ــم العدي ــد م ــن الدكاك ــن الت ــي تبيع امل ــوا د
الغذائي ــة واألقمش ــة والذهب ،والغليون (الذي تش ــتهر
رأس اخليم ــة بزراعت ــه).

وللسوق أربعة أبواب تغلق يف املساء لتأمني احلماية
الالزم ــة للمحال ،وق ــد بنيت حول إحدى ه ــذه البوابات
مجموع ــة م ــن الدكاك ــن امتدت فيما بعد لتك ــون خط ًا
مس ــتقيم ًا تتخلل ــه األزق ــة «الس ــكيك» وق ــد ش ــكلت يف
مجملها س ــوق ًا آخ ــر اصطلح بـ«الس ــوق القدمي».

سوق سلطان بن سالم:
وه ــو س ــوق مس ــقوف يض ــم دكاكني ع ــدة لبي ــع املواد
الغذائي ــة واألدوات املنزلي ــة واألس ــلحة وغيره ــا.
سوق السمك :

وق ــد ح ــوى ه ــذا الس ــوق عل ــى ع ــدد كبير م ــن احملال
تص ــل إلى 100محل ،وقد ع ــرف يف القرن املاضي كمركز
للتعام ــل التجاري منذ تش ــييده منذ ما يق ــرب من 180
عام ــا ،وكان يعج باحلركة والنش ــاط منذ الصباح الباكر
وحتى العشاء ،ولم يقتصر على عمليات البيع والشراء
فق ــط ب ــل كان مكان ــا يجتم ــع فيه الن ــاس م ــن كل مكان
ويف ــد إلي ــه كل غري ــب وتعق ــد في ــه الصفقات ب ــن جتار
اللؤل ــؤ وتتم فيه االتفاق ــات بني النواخ ــذة والبحارة.

كان الس ــمك قدميـ ـ ًا يب ــاع م ــن الصي ــاد ث ــم أصب ــح
يب ــاع يف البس ــطات ث ــم افتت ــح س ــوق يب ــاع فيه الس ــمك
الط ــازج ويق ــع بالقرب م ــن خور رأس اخليم ــة ،ثم أقيم
س ــوق جدي ــد للس ــمك يف املكان نفس ــه.
سوق العرصة:
س ــمي بالعرصة نظر ًا لتزاح ــم الناس به ،وهو ليس
س ــوق ًا باملعن ــى املع ــروف فلي ــس ب ــه دكاك ــن ،وإمن ــا ه ــو
عب ــارة ع ــن أرض فضاء ويجلس في ــه الباعة «غالبيتهم
من النس ــاء» وكل واحدة منهن أمامها بضاعتها وأغلب
م ــا يب ــاع في ــه اخلض ــراوات واحلط ــب والثم ــام والفحم
وغيره ــا ،وكان س ــوق العرص ــة يق ــع قرب س ــوق س ــلطان
وق ــرب العب ــرة القدمية.

وتعـ ــرض املنتجـ ــات اجلميلـ ــة مـ ــن احللـ ــي الفضيـ ــة
ومصـنـوعـ ــات احل ـ ــرف الي ــدوي ـ ـ ــة وصنـ ــاديـ ـ ـ ــق التحـ ـ ــف
واخلنــاجــر العمــان ــية وآللــئ اخلليــج وبعــض األنتيك ــات،
وهنال ــك املقه ــى الش ــعبي ال ــذي يحتض ــن األن ــاس وهم
يرتش ــفون الش ــاي أو يتداول ــون أخباره ــم وحكاياته ــم.
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سوق احلرمي:

أول بنك افتتح يف رأس اخليمة هو البنك البريطاني
للشرق األوسط عام .1964

ويتمي ــز ب ــأن كاف ــة الباع ــة في ــه م ــن النس ــاء ويق ــام
يف أرض فض ــاء ويب ــاع في ــه اجل ــن واجلام ــي والعس ــل
واخلض ـ ــار وكــانت النسـ ـ ــاء تأت ــني مــن الق ـ ــرى املج ــاورة
ويحض ـ ــرن بض ــاعته ـ ــن وينصرفـ ـ ــن يف آخ ـ ــر النهار.

سوق مدينة املعيريض:
كما توجد يف املعيريض بعض الدكاكني القدمية.
سوق مدينة الرمس:

سوق البيادير:

ويف مدين ــة الرم ــس يوجد س ــوق ش ــعبي ق ــدمي كبير
يض ــم العدي ــد م ــن الدكاك ــن واملقاه ــي وكان يق ــع ق ــرب
البحر ويسمى سوق القروعية (سمي القروعية ألن لون
تربة الس ــوق مثل لون القرع) ولكن هذا الس ــوق أغلق يف
الس ــبعينات م ــن الق ــرن املاضي وما زال ــت الدكاكني التي
ب ــه يف أماكنه ــا إال أنها مغلقة.

أي سوق املزارعني وفيه يعرض املزارعون منتجاتهم
مث ــل امل ــواد املصنوع ــة م ــن س ــعف النخي ــل مث ــل املهاف
واملغاط ــي واحلص ــر وكذلك اخلضار.
سوق الصفافير :
وفيه يتم جلي األدوات النحاسية.
وهن ــاك أس ــواق أخ ــرى مث ــل س ــوق العوام ــر وس ــوق
لوتي ــان وس ــوق الباني ــان.

وكان ــت تل ــك الدكاكني تبي ــع املواد الغذائي ــة واألدوات
يخص اخلياطني
املنزلي ــة وأدوات الصي ــد وبعضه ــا كان
ّ
والصفاري ــن ويوج ــد في ــه مقه ــى ش ــعبي يتجم ــع في ــه
األهال ــي ،كم ــا كان ــت هن ــاك س ــاحة قريب ــة من ــه يفترش
فيهـ ـ ـ ــا الباعـ ــة الذيـ ــن يأتـ ــون م ـ ــن بع ـ ــض نواحـ ـ ــي رأس
اخليمـ ــة ويبيعون فيها اخلضراوات والفحم واألخشاب
والعوم ــة وغيره ــا.

بدأ الس ــوق منذ حوالي  150س ــنة ،و أخذ ينمو حتى
جت ــاوز ع ــدد الدكاكني التي احتواها  200دكان ،كان
غالبيته ــا مصن ــوعا م ــن سع ــف النخـيـ ــل وبقيت ـه ــا
صن ـ ـ ــع من اجلص واحلصى واألحجار التي جتلب
م ــن البح ــر.
بالنس ــبة لألقمش ــة الت ــي كان ــت تباع يف األس ــواق فقد
كانت لها أسماء منها :أطلس ،كف السبع  ،صاحلني،
بو روبية ،بو قلم ،بو نس ــيعة ،بو يدين ،بوكاح أبيض،
دح املاي ــة ،بس ــرة وخالل ــة ،دري ــا موز ،مريس ــي ،ململ،
بالنس ــبة للرجال هناك ال ــاس وكورة وبفتة.

يف اجلزيرة احلمراء:
يف اجلزي ــرة احلم ــراء بع ــض الدكاك ــن الت ــي كان ــت
تبي ــع املواد الغذائية ومع ــدات الصيد وغيرها ،ولم يبق
منه ــا اآلن س ــوى بع ــض الدكاكني القدمي ــة املغلقة.
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يف شعم واجلير وغليلة:

بالبخ ــار ،وهي
بيـــع التمور :وتس ــمى دكان بي ــع التمر
ّ
كلم ــة تعن ــي املس ــتودع أو املخ ــزن  ،وكان بخ ــار التم ــر
يحتوي على مدبس ــة ،وهي عبارة عن حفرة مملس ــة
يف أرضي ــة ال ــدكان ينصب فيها الدبس املتس ــايل من
ق ــات التم ــر ،وكان البائ ــع ينزح الدبس من املدبس ــة
ح ــن متتل ــئ ،ويعب ــؤه يف قواري ــر ليبيع ــه للراغب ــن،
وكـ ـ ــان التم ـ ــر يشكـ ـ ــل نس ـب ـ ــة كبي ـ ــرة مـ ـ ــن ال ــوج ــبات
الغذائية ،عامة الناس يقدمونه لضيوفهم وزوارهم،
وكان ــت س ــفن الغ ــوص حتم ــل من ــه كمي ــات كبي ــرة
نظ ــر ًا ألن وجبتي الفطور (احملاي ــاه) والغداء اللتني
يتناولهم ــا أفراد طاقم الس ــفينة هي م ــن التمر  ،أما
الدبس فيكثر الطلب عليه يف رمضان الس ــتخدامه
يف التحلية.

يف ه ــذه املناط ــق بع ــض الدكاك ــن الت ــي تبي ــع املواد
الغذائـ ـ ــية وأدوات الص ـ ـ ــيد ودك ـ ـ ــان خب ـ ـ ــاز ،ولكنه ــا اآلن
أصبح ــت قــدي ـ ــمة ومغلـقة.
 .6األسواق الشعبية في عجمان :
 .1 .6سوق عجمان القدمي:
السوق الرئيس «العرصة»:
كان الس ــوق الرئيس ــي يق ــع يف املنطق ــة القريبة من
س ــاحل البح ــر ،ولق ــد كان هن ــاك حوالي خمس ــة عش ــر
دكانـ ـ ًا مبني ــة م ــن حج ــارة البح ــر واجل ــص إضاف ــة إلى
(الكراي ــخ) وهي حظائر مبنية من جريد النخل تتخذ
كمس ــتودعات تخ ــزن فيه ــا اخلي ــام والس ــميم واحلص ــر
واحلط ــب والعوم ــة املجففة.

اخلبـــازون وصناع احللـــوى :كان اخلب ــازون  -غالب ًا
 يجمع ــون ب ــن اخلب ــز وصناع ــة احلل ــوى ،كما كانبعضه ــم يصن ــع الصبيع ــات (احللويات).

ومن أش ــهر املنتجات التي كان يتم بيعها يف الس ــوق
الـرئيسـ ــي األدويـ ــة الشعبيـ ــة واللحـ ــوم وجميـ ــع امل ـ ــواد
الغذائي ــة املتوف ــرة يف ذل ــك الوق ــت ،باإلضاف ــة إل ــى بيع
األقمش ــة ومح ــات بي ــع احلل ــوى واخلبز.

وتت ــم عملي ــة البي ــع أحيان ًا بطريق ــة املقايضة حيث
يب ـ ــادل بع ـ ــض األهــال ـ ــي الذيـ ــن يرب ــون الدج ــاج يف
بيوته ــم اخلب ــز بالبي ــض.

السوق الغربي:
باإلضافة إلى الس ــوق الرئيس ــي الواقع يف منتصف
املدين ــة هناك مجموعة من الدكاكني أكثرها عبارة عن
خي ــام مبني ــة م ــن جري ــد النخ ــل ،وكان يباع فيه ــا مواد
األغذية واحللوى واألقمش ــة.

أم ــا احلل ــوى فكان ــت تش ــترى يف املناس ــبات ،كاألعي ــاد
وقدوم الضيوف ،وتسمى الصينية التي يوضع فيها
احلل ــوى باملنس ــف ،ويح ــدث أحيانـ ـ ًا أن يق ــوم األفراد
بش ــراء منس ــف كامل ك ــي يتجمل أم ــام ضيوفه.

السوق الشرقي:

محـــات البزازيـــن «جتـــار األقمشـــة والثيـــاب»:

هن ــاك مجموع ــة م ــن الدكاك ــن تق ــع إل ــى الش ــمال
الش ــرقي من الس ــوق الرئيس ــي وحتت ــوي على مجموعة
م ــن الدكاك ــن ،وكان ــت تتمي ــز بوج ــود الط ــب الش ــعبي
باإلضاف ــة إل ــى باقي املنتج ــات األخرى املتوف ــرة يف ذلك
الوق ــت ومح ــات للخياط ــة.

كان ــت األقمش ــة ت ــرد م ــن الهن ــد إلى دب ــي ،وم ــن دبي
يش ــتري جت ــار بقي ــة اإلم ــارات وق ــد وج ــدت أصن ــاف
كثيرة من األقمش ــة القطنية واحلريرية والصوفية،
وكان ال ــذراع ه ــو وحدة القياس املس ــتعملة قدمي ًا ثم
اس ــتعملت الي ــاردة (الي ــارو) ب ــد ًال من ال ــذراع .

 .2 .6أنواع التجارة في سوق عجمان :

سوق العرصة  :يقام سوق العرصة يومي ًا وسط فريج
مي ــان بجانب الغرفة ،وهو س ــوق غير مس ــقوف ،تباع
في ــه جمي ــع أنواع الس ــلع من خض ــار وس ــمك وأدوات
وينتص ــب فيه اخلياطون واحلالقون وأصحاب املهن
عمومـ ـ ًا ،ويأتي ــه أهل البادية لبيع احلطب والس ــخام
والدهن والعس ــل واللنب واجلامي إضافة إلى اخليام

البقالـــة :كان ــت مح ــات البقال ــة حتتل املق ــام األول
ب ــن أن ــواع التج ــارات يف الس ــوق نظ ــر ًا لكونه ــا تبيع
امل ــواد الغذائي ــة التي ال ينقط ــع الطلب عنها  ،ومن
أهمه ــا  :العي ــش (األرز ) والطحني والس ــكر واحلب
(القم ــح) ،والش ــعير والقهوة والس ــمن...الخ .
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سوق البانيان (الهنود):

واألركب ــة وأخطمة ال ــدواب واخلرج والق ــرب واألدلية
والزرابيل «الس ــجاد» .ويبيع فيه أهل ش ــعم القادمون
م ــن رأس اخليم ــة «اليق ــط» واجل ــن ،وأه ــل «احلي ــر»
م ــن جه ــة مس ــايف والذي ــد  ،فاكهة الهمبا والس ــلوط
واللوم ــي بنوعي ــه احلل ــو واحلام ــض ،ويبيع ــون أي ــام
احل ــر الرط ــب داخ ــل «وخاي ــف» من خ ــوص النخيل.
وكان ــت ثم ــار الهمب ــا تب ــاع باحلب ــة ،ومين ــح البائ ــع
املش ــتري ع ــن كل مائ ــة حب ــة ،عش ــر حب ــات إضافي ــة،
وتس ــمى تلك الزي ــادة «م ّر» .
كما كانت بعض املقاهي الشعبية يف إمارة عجمان.

وتب ــاع في ــه مختل ــف أن ــواع البضائ ــع .وم ــن اس ــمه
يتض ــح أن الباع ــة غالبيته ــم هن ــود.
وهن ــاك س ــوق ق ــدمي يتك ــون من ع ــدة دكاكني تب ــاع فيه
املالبس املطرزة املستوردة من الهند ،واملواد الغذائية
مث ــل األرز والس ــكر والطح ــن واحلل ــوى احمللي ــة
والقه ــوة وامللح والبهارات ،ويوجد فيه دكان للطواش
يوس ــف ب ــو ه ــارون حيث كان يبي ــع اللؤلؤ ،وه ــذا عدا
عن الطواش ــن املتنقلني.
كان يف السوق بعض املقاهي الشعبية.

 .7األسواق الشعبية في أم القيوين :

باإلضاف ــة إل ــى تل ــك الدكاك ــن كان هن ــاك م ــا
يس ــمى بالعم ــارة ،أي املبن ــى الق ــدمي الكبي ــر ال ــذي يباع
في ــه مختلف امل ــواد ،مثل امل ــواد الغذائي ــة وأدوات الصيد
ومع ــدات الس ــفن واملس ــامير والصل ،مثل عم ــارة التاجر
محم ــد الزرعون ــي وكانت تق ــع يف اجلهة الغربي ــة من أم
القيوي ــن .كم ــا كان ــت لديه ــم عم ــارة أخ ــرى تب ــاع فيه ــا
امل ــواد الغذائي ــة.

كانت يف أم القيوين فيما مضى عدة أسواق نذكر منها:
سوق العرصة:
وكان يق ــع وس ــط أم القيوي ــن وتب ــاع في ــه اخلضروات
واحلط ــب والفح ــم وبع ــض األدوات املنزلي ــة ،وكان عبارة
ع ــن بس ــط حي ــث يفت ــرش الباع ــة األرض ويضع ــون
املنتجات التي يبيعونها أمامهم ويأتي املشترون للشراء.

وبع ــض األف ــراد يذهب ــون إل ــى البح ــر ويحض ــرون
بع ــض األحج ــار والبي ــم وتب ــاع لبقية املدن إم ــا بالبر أو
بواس ــطة السفن.

سوق السمك:
حي ــث كان صي ــادو الس ــمك يعرض ــون صيدهم من
األس ــماك للمشترين.

ويق ــدر عم ــر الس ــوق بأكث ــر م ــن  90س ــنة .ول ــم يبق
من ــه اآلن س ــوى بضع ــة دكاك ــن ولكنه ــا مغلق ــة.

سوق التمر:
وكانت تباع فيه التمور املستوردة من العراق وإيران.

كما وجد سوق شعبي قدمي يف منطقة فلج املعال.
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وق ــد كان ــت تص ــل البضائع ع ــن طريق الب ــر والبحر
م ــن باق ــي اإلمارات األخ ــرى ودول املنطق ــة والهند.

 .8األسواق الشعبية في الفجيرة :
مت ــت إقام ــة األس ــواق باإلم ــارة على الط ــرق العامة
خ ــارج امل ــدن وأهمها س ــوق مس ــايف ويتم ع ــرض العديد
م ــن املنتج ــات الزراعي ــة والصناع ــات اليدوي ــة والبيئية
الت ــي ال زال أبن ــاء اجلب ــال والق ــرى النائي ــة يحافظ ــون
عل ــى صناعاتها.

وم ــن األس ــواق القدمي ــة أيض ًا يف إم ــارة الفجيرة ...
تلك األسواق التي كانت تتميز بها مدينة دبا الفجيرة
الواقعة يف أقصى الش ــمال من الس ــاحل الشرقي لدولة
اإلم ــارات ..فلقد كانت أس ــواق تلك املدينة تتميز أيض ًا
بصفات فرضتها عليها ظروف املعيش ــة وحياة الس ــكان
الذي ــن ميثل ــون مجتمعـ ـ ًا قبليـ ـ ًا ميي ــزه ع ــن بقي ــة قرى
املنطق ــة وكان ــت أس ــواقها عب ــارة ع ــن مجموع ــة دكاكني
متث ــل الس ــوق املس ــمى حينذاك بس ــوق القري ــة ويقابل
احلصن الش ــهير بدبا.

إن هذا الس ــوق يعتب ــره أبناء الفجيرة واجهة املاضي
إلماراتهم حيث يظهر التاريخ من خالل ما يباع فيه من
منتجات ،س ــواء أكانت زراعية مثل الفواكه واخلضراوات
وعسـل النحل القـادم من منـاحل اجلبـال ،أم م ــن خـالل
املنتج ـ ــات ال ـ ـ ــوطنية مثـ ـ ــل املبخ ــرة والعصي والس ــيوف
وغيره ــا م ــن األدوات الت ــي كان وال ي ــزال بعض الشب ـ ــاب
يستخدمونه ــا يف ح ـي ــاتـ ـه ــم اليومية يف اجلبال والوديان.

وكان ــت تب ــاع في ــه أيض ًا امل ــواد الغذائي ــة مثل العيش
والطح ــن والس ــكر واملالب ــس والبضائ ــع الت ــي ت ــرد إلى
تل ــك األس ــواق كان ــت تصل ع ــن طريق البحر بواس ــطة
القوارب حتى الس ــاحل ،ثم تنقل إلى الس ــوق بواس ــطة
ال ــدواب مث ــل احلمي ــر واجلم ــال التي ميكنها أن تس ــير
يف دروب اجلب ــال والودي ــان التي لم تكن س ــيارات النقل
تستطيع الس ــير فيها.

وم ــن األس ــواق الت ــي كان ــت تتمي ــز به ــا الفجي ــرة يف
املاضي أيض ًا الدكاكني املصنوعة من الطني ذات األسقف
املصنوعة من سعف النخيل وجذور النخل ،والتي كانت
أرضيته ــا تفرش باحلصي ــر ،وتتمركز يف منطقة الغرفة
القدمي ــة الت ــي تق ــع يف اجل ــزء اجلنوب ــي م ــن مدين ــة
الفجي ــرة عل ــى الطريق امل ــؤدي إلى مدين ــة كلباء.

وكان ــت التجارة يف تلك األيام تتميز بعملية التبادل
حي ــث أن البضائ ــع التي كانت تأتي من إم ــارة دبي والتي
أهمها التمر والقهوة والعيش والطحني ،كانت تستبدل
بالفواك ــه واخلض ــروات الت ــي مازال ــت إم ــارة الفجي ــرة
تش ــتهر بها حتى يومنا هذا ومنها املاجنو واملوز والتوت
والليم ـ ــون واحللـ ــوى واحلـامـ ــض ،وكـذل ـ ــك البطــاط ــس
واخليار وامللف ــوف وغيرها.

يف الس ــوق كان ــت تب ــاع األقمش ــة اخل ــام بال ــذراع أو
بالوار وكانت القهوة تباع حينذاك (بالكياس) ويساوي
رب ــع كيل ــو ج ــرام م ــن املوازي ــن احلالية ،كذل ــك كان يباع
الطحني والعيش واألرز باملن( 4كغ) وكل تلك البضائع
كان يت ــم جلبه ــا م ــن البص ــرة بالع ــراق وم ــن الهند عن
طري ــق البح ــر بواس ــطة (التش ــالة) وه ــي مركب صغير
يش ــبه الق ــارب تنق ــل ب ــه البضائ ــع م ــن الس ــفن الكبيرة
الواقف ــة بع ــرض البح ــر وتوصيلها إلى الش ــاطئ حيث
يتس ــلمها التج ــار لتباع يف األس ــواق.

وهن ــاك أس ــواق قدمي ــة يف بع ــض امل ــدن يف الفجيرة
مثل س ــوق الفجيرة القدمية وس ــوق الغرفة وس ــوق دبا
وس ــوق مربح وس ــوق حبحبد.

املراجع:
 -كتب ومجالت ومقابالت مع بعض التجار.

الصور:
من الكاتب.
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احلواج..

مهنة تتعثر أم تندثر

أحمد عبدالرضا الكنـﮔوني

حتقيق :د .محمد السلمان
باحث من البحرين

 .1مهنة بقدم التاريخ:

هي ليست مجرد أعشاب ،أو وريقات ،أو جذور ،أو ثمار ألشجا ٍر شرقية ُتزرع في عموم قارة آسيا ،واألجزاء الشرقية
من قارة أفريقيا؛ بل هي ،تاريخي ًا ،تلك األعشاب التي كانت ُتكتب عنها عبارات على زجاجات األدوية في املمالك واألقاليم
األوروبية خالل البواكير األولى لعصر النهضة مثل «وارد من بالد الهند» ،أو «وارد من بالد العرب» .وهي تلك األعشاب التي
ألهبت حماس الكثيرين ،خصوص ًا من املغامرين والباحثني عن الثراء ،ودفعتهم للتساؤل والبحث والسفر الكتشاف موطن تلك
الثروة من املواد الطبيعية القادمة من بالد السحر ،الشرق.
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ويف ذل ــك ،عب ــر أح ــد الباحثني احملدث ــن يف موضوع
الكش ــوف اجلغرافي ــة األوروبي ــة وأهدافه ــا ع ــن األهمية
االقتصادي ــة الكب ــرى لعنص ــر التواب ــل يف تل ــك الفت ــرة،
أص ــدق تعبير حني قال« :لعله ليس للفلفل اآلن أهمية
كبي ــرة يف التج ــارة ،بيد أنه كان يف ذلك العصر ،أي عصر
الكش ــوف اجلغرافي ــة األوروبي ــة ،يقف على قدم املس ــاواة
م ــع األحج ــار الكرمي ــة ،ف ــإن الن ــاس كان ــوا يجابه ــون
مخاط ــر البحار ،ويقاتلون وميوتون يف س ــبيل احلصول
على الفلف ــل»(.)1

أن مصـ ـ ــدر التوابـ ـ ــل واألحج ـ ــار الك ــري ـم ـ ــة ،هـ ـ ــو «ج ـن ــة
ع ــدن» ،وت ـحــمل ـه ــا إلــى الــدن ــيا أرب ـعــة أنـهــار تنبــع مـنـهــا.
وكـ ـ ــان اجلغرافي ــون يوضح ــون موق ــع «جنة ع ــدن» على
خـ ـ ــرائطهم برسم دائ ـ ــرة أو نص ـ ــف دائ ـ ــرة يكتب ـ ــون إلى
جــانــبهـ ـ ــا يف ثقـ ـ ــة ت ـ ــامـ ـ ــة «هن ــا موضع اجلن ــة»! ،وكانوا
ـال
يع ـتـ ـقـ ـ ــدون أنهـ ــا يف املشـ ـ ــرق اإلس ــالمي ،يف مكــان عـ ٍ
مــرتف ــع ج ــد ًا؛ حت ــى أنــها تـكاد لتالمس القمر ،وحتيط
به ــا أس ــوار ش ــامخة تكس ــوها أوراق األش ــجار اخلضراء
وتق ــوم م ــن حولها احلص ــون(.)4

ب ــل إن أح ــد الكت ــاب الهن ــود ق ــال مبالغـ ـ ًا ع ــن أهمية
الت ــواب ـ ـ ــل واألفــاوي ـ ــه« :إن السـ ـ ــبب اخلـفـ ـ ــي وراء جـمـيـع
احل ــروب الت ــي نش ــبت يف بالد الروم هو فلفل «مـ ـل ـيـب ـ ــار»
وح ـ ـ ــب السيطــرة عل ــى أسـ ـ ــواقه ،فق ــد است ـطــاع ــت هذه
ُ
احلب ــة الس ــوداء الصغي ــرة أن جتذب إليها أنظ ــار العالم
كل ــه إب ــان العص ــور األولى للمي ــاد»(.)2

والس ــبب يف كل ه ــذا االهتم ــام بالتواب ــل واألعش ــاب
يف العالم كله خالل تلك الس ــنوات ،يعود الس ــتخدامها
كعقاقي ــر طبي ــة ،ويف صن ــع األدوي ــة الش ــعبية .وكذل ــك
للحاج ــة الش ــديدة للتوابل يف عملي ــة حفظ اللحوم يف
زم ــن ل ــم تكن املبردات والثالجات الكبي ــرة معروفة ،وألن
حي ــاة الترف األوروبية حينها صارت ال ُتقبل على طعام
ال ُي ــزج بالتوابل الش ــرقية ونكهته ــا املميزة(.)5
 .2بني ْ
والع َطا َرة:
احلواجة ِ

وق ــد أضاف ــت قص ــص الس ــندباد البح ــري العربي ــة،
م ــن خ ــال حكايات ألف ليلة وليل ــة ،الكثير من اخليال
واإلبه ــار واخلراف ــات ح ــول موط ــن أعش ــاب التواب ــل
وجتارته ــا واملغام ــرات العدي ــدة م ــن أجل الوص ــول إليها
يف الش ــرق .وم ــن هن ــا كان ــت جت ــارة التواب ــل ه ــي منش ــأ
العالق ــات بني األمم ،وبس ــببها تكونت حلق ــات االتصال
ب ــن فت ــرات التاري ــخ يف العص ــور الوس ــطى ،وإليه ــا يعود
الفض ــل يف إيج ــاد االتص ــال بني الش ــرق والغ ــرب بصورة
مستمرة .ذلك أن الطرق التي سلكتها القوافل احململة
بتواب ــل الش ــرق ل ــم تلب ــث أن أصبح ــت أه ــم ش ــرايني
االتصال يف آسيا وأفريقيا ،حتى صارت تلك السلع ذات
«العطار» أو
الرائحة الطيبة واملذاق احللو تتركز يف كلمة َ
«احلواج» .واس ــتمرت لقرون عديدة كأهم ما كان يتبادله
الش ــرق والغ ــرب من س ــلع ،حي ــث كانت متاجر األس ــواق
األوروبية يف العصور الوسطى واحلديثة متتلئ بكميات
كبي ــرة من التوابل مثل ،الزجنبي ــل ،والفلفل ،والقرنفل
والقرف ــة ،والكركم ،وغيرها ألنها مصدر الثراء آنذاك(.)3

إذن نح ــن أم ــام مجموع ــة أعش ــاب طبيعي ــة ،أف ــرزت
مهن ــة له ــا تاريخ عريق حتى اليوم .وأمام عمل مش ــترك
بني الطبيعة واإلنس ــان مت على هذه األرض منذ القدم،
وتط ــور تدريجيـ ـ ًا واتخذ عدة أس ــماء كمهن ــة ،من أهمها
«احل ـ ّـواج» كم ــا ُيطل ــق علي ــه أه ــل اخللي ــج
«الع ّط ــار» ،أو ْ
َ
و«احل ـ ّـواج» ه ــو بائ ــع األعش ــاب والزي ــوت ،الذي
العرب ــي.
ْ
يعتمد على كتب األقدمني الطبية ألسماء عديدة مثل
«ابن سينا» ،و«ابن البيطار» ،و«داوود األنطاكي» ،وغيرهم.
ه ــو م ــن يقوم بتركي ــب «خلطات» األعش ــاب الت ــي تعالج
الناس فيما تعارف عليه بالطب الش ــعبي ،وتندرج اليوم
حت ــت مس ــمى الط ــب البدي ــل .تل ــك األعش ــاب النضرة،
واحلب ــوب املتنوع ــة ،وزهور ًا ذات رائح ــةٍ ونفع ال يضاهى،
«احل ـ ّـواج» أدوية الصح ــة واجلمال.
ليصن ــع منه ــا ْ
وال ب ــد بداي ــة قب ــل الدخ ــول يف صل ــب ه ــذه املهن ــة
«الع ـ ّـطـ ـ ــار»
ومم ـتـهـنـيـه ـ ــا فـ ــي البح ــريــن ،أن نف ــرق بـ ـ ــني ِ
«العط ــر» أو
و«الع ّطـ ـ ــارة».
«فالع ّط ــارة» ه ــم م ــن ينتج ــون ِ
َ
َ
يبيعون ــه ،س ــواء قام ــوا بتحضي ــره م ــن م ــواد محلي ــة ،أو
«احل ّواج»،
باستيرادها من بلدان عديدة .أما
ّ
«العطار» ،أو ْ

ـ«العط ــارة» يهيم ــن عل ــى فك ــر
وق ــد كان االهتم ــام ب
ّ
وحي ــاة األوروبي ــن فع ـ ًـا يف نهاي ــة العص ــور الوس ــطى
ومطل ــع العصور احلديثة امليالدية ،حتى كان االعتقاد
الس ــائد آن ــذاك بوج ــه ع ــام ل ــدى املواط ــن األوروب ــي،
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واجة» ،ويس ــتخدم علمه لفائدة
فه ــو الذي ميته ــن ْ
«احل َ
الن ــاس ،معتم ــد ًا عل ــى الط ــب الش ــعبي األصي ــل ال ــذي
يتخ ــذ م ــن املص ــادر الطبي ــة للعلم ــاء الع ــرب وغيره ــم
أساسـ ـ ًا له(.)6
«احل ـ ـ ـ ّـواج» البح ــرينـ ـ ــي الي ــوم،
ولرمب ـ ــا نعتق ـ ــد ب ـ ــأن ْ
س ــواء أكان يف العاصم ــة املنام ــة ،أم يف احمل ــرق ،أم يف
الرف ــاع ،أوغيره ــا م ــن امل ــدن والق ــرى ،عندما يق ــول لك:
ال يوج ــد م ــرض لي ــس ل ــه ع ــاج يف الط ــب الش ــعبي من
خ ــال األعش ــاب ،فه ــو ُيبالغ كثي ــر ًا للتروي ــج لبضاعته.
إال أن الواق ــع ه ــو م ــن يف ــرض ه ــذه املعادل ــة الطبي ــة.
واجة» ،هي مهنة قدمية جد ًا يف البالد ولها عالقة
ف ْ
ـ«احل َ
بالطب األهلي أو الشعبي .بدأت بها أجيال من األجداد،
وورثها ومارسها أبناء وأحفاد .تنتقل بالتعليم الفطري
م ــن اجل ــد إل ــى االبن ،ومنه إلى احلفيد ،يف سلس ــلة من
التج ــارب تدعمه ــا ثقة م ــن املجرب.

س ــنحاول م ــن خ ــال اللق ــاءات مع بع ــض أصحاب
ه ــذه املهن ــة الش ــعبية القدمي ــة اجلدي ــدة الذي ــن بق ــوا
صامدي ــن بقدر حبهم لألرض التي ضمتهم ،أن نبحث
ع ــن إجاب ــات على هذه األس ــئلة ب ــن ثنايا الس ــطور.

وهنا رمبا يرد الس ــؤال لدى القارئ مباش ــرة ،هل كل
واجة» ،صار معاجل ًا؟ .ويأتي اجلواب
م ــن باع م ــواد ْ
«احل َ
بالنفي ،فهذه املهنة حتتاج خبرة عميقة جد ًا ،وقراءات
«احلواويج» الذين
عدي ــدة يف كتب الطب كما يق ــول كل ْ
قابلناهم يف «الريبورتاج» التالي .فقدمي ًا كان ُيعبر عن
فاحلواويج ،هم صيادلة
«احل ـ ّـواج» ،بالطبيب الش ــعبي.
ْ
ْ
كل زم ــان ،يصف ــون ال ــدواء ببديه ــة م ــع دراي ــة ،ورمب ــا
مارس ــوا بخبرته ــم خلط الب ــذور واألعش ــاب ،أو اجلذور
دواء جديد ًا مركب ًا(.)7
واألوراق فأخرج ــوا منه ــا ً
«الع ّط ــار» أو
فم ــاذا ع ــن الي ــوم؟ ه ــل م ــا زال زم ــن ِ
«احل ـ ّـواج» ،قائمـ ـ ًا يتح ــدى؟ وهل ب ــدا الناس أكث ــر إقبا ًال
ْ
«احلواج ــة» ع ــن ذي قب ــل بع ــد أن ظه ــرت
عل ــى مح ــات ْ
كلم ــات «أم ــراض مس ــتعصية» يف غ ــرف الط ــب احلديث
وه ــو ُيعل ــن عجزه ع ــن عالجها؟ أم أن إقب ــال الناس على
«احلواج ــة» هو كصح ــوة امليت ،ال فائ ــدة منها؟
مح ــات ْ
«احلواج ــة» ورجاله ــا يف البحري ــن ،وه ــل
وم ــا ه ــي قص ــة ْ
ه ــذه املهن ــة يف طريقه ــا حقـ ـ ًا إل ــى االندث ــار؟ أم أنها متر
فق ــط بحال ــة تعث ــر س ــوف تتخطاه ــا وتع ــود قوي ــة م ــن
جدي ــد م ــا دام عل ــى كوكب األرض أعش ــاب وتوابل تصلح
«احل ـ ّـواج»؟
ألن ت ــداوى الن ــاس ع ــن طري ــق ْ

( .3الكنـﮔوني) وعالم ْ
«احلواجة» منذ أكثر من
مائة عام:
حج ــي أحم ــد عبدالرضا عل ــي عبدالرس ــول محمد
«احلواجة»،
الكنـﮔون ــي :يعم ــل من ــذ  40س ــنة يف مهن ــة ْ
م ــذ كان عم ــره  6س ــنوات تقريبـ ـ ًا وهو يعمل م ــع جده يف
نفس املتجر «الدكان» ،الذي مازال يبيع فيه حتى اليوم
وس ــط س ــوق العاصم ــة املنامة .حيث كان ج ــده أيض ًا قد
عم ــل به ــذه املهن ــة قبل ــه مل ــدة  60س ــنة .ووال ــده ،أي جده
ويعيد ،حج ــي أحمد ،فتح جزء
األكب ــر ،عم ــل بها أيضاُ .
م ــن ذاك ــرة املهن ــة قائ ـ ًـا« :كان ج ــدي ميل ــك «محم ــا»
(مركب ًا) خاص ًا لشراء وجلب األعشاب واألدوية العشبية
والزيتي ــة لتجارت ــه ،إذ كان ــت س ــوق اجلمل ــة يف البحرين
تقوم باس ــتيراد مباش ــر لألعش ــاب الطبية خصوصا من
إيران .ولذا جاء ،لقب (الكنـﮔوني) ،بس ــبب التجارة مع
منطق ــة «كنج ــون» أو «كنـ ــﮔون» ،على الس ــاحل اإليراني
من ــذ عش ــرات العقود م ــن ِقبل عائلتنا ،فالتصق االس ــم
بن ــا ،وإال نح ــن عائلة اس ــمها مثل بقية األس ــماء.
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«احلواجة» أنها العمل
ويؤك ــد الكنـﮔوني ،أن أس ــاس ْ
يف األعش ــاب ،ف ــكل األدوي ــة ه ــي عش ــب أساس ــا .وبعضها
ُيطحن ،وآخر ال يطحن ،بحسب رغبة املستهلك وذوقه،
وحاجته ،وطلبه.

يس ــهل األم ــر وال يع ــود التلب ــك س ــريعا للمع ــدة .وال
ُينصح بالرز ألنه ثقيل ال يناس ــب بعد ش ــرب «العش ــرق
الس ــلمكي»! وهناك عش ــب «الزعتر» ال ــذي يجب احلذر
يف اس ــتخدامه ،و«اللب ــان» و«الب ــر» ،و«الفلف ــل األس ــود»،
وكله ــا تدخ ــل يف األدوي ــة أيض ًا.

«احل ــواج» الكنـﮔوني ،أنه يق ــوم بتخزين
يذك ــر لن ــا ْ
األعش ــاب ح ــال وصوله ــا م ــن املين ــاء إل ــى متج ــره ،يف
صنادي ــق خش ــبية بس ــيطة وأوعي ــة بالس ــتيك أو زج ــاج
(انظ ــر الص ــورة) ،ويض ــع عليه ــا بع ــض أس ــمائها ،ث ــم
يحتف ــظ بقائم ــة به ــا م ــع أرقامه ــا ،ألنها رمبا تتش ــابه
علي ــه أحيانا.

أم ــا ثم ــر «البليلج» ،فهو جيد ك ــدواء للبطن ويقوي
املع ــدة وكل م ــا يتعل ــق باألمع ــاء ،ولك ــن كثرت ــه ليس ــت
جيدة للقلب بل يجب أن يكون خفيفا يف االس ــتعمال.
ففي الزمان القدمي كان ُينقع يف ماء ويبقى يف البيوت
القدمي ــة معلق ــا عندهم ،ول ــذا ال جتد بيت ــا يخلو منه
للعدي ــد م ــن األمراض .كما أن من اخلطأ أن يتم نقعه
أكث ــر من  24س ــاعة ،فه ــذه حدود اس ــتعماله فقط ألنه
يض ــر إذا بق ــي م ــدة أط ــول .أرب ــع حب ــات فق ــط توض ــع
يف كأس م ــاء لليل ــة واح ــدة ث ــم ُيش ــرب صباح ــا ،وتك ــرر
العملي ــة مل ــدة  3أيام فق ــط وليس أكثر.

« .4العشرق السلمكي» واستخدامات األعشاب:

ويضيف« :كما أنني أكتب للزبون طريقة استخدام
الدواء يف ورقة مثل وصفة الطبيب ،وأحيان ًا باحلديث
الش ــفاهي م ــع الزب ــون م ــع الش ــرح الت ــام .وقدميـ ـ ًا قيل
(عنـ ـ ــدك املـ ـ ــر ف ـ ـ ــا تشـ ـك ـ ــي الض ــر) ،ول ــذا كان الب ــدوي
قدمي ــا وهو يقطع مس ــافات طويلة الب ــد أن يأخذ معه
«ص ــرار» امل ــر ،جمع ص ــرة .وعندما يص ــاب بوجع الرأس
يض ــع امل ــر م ــع املاء ليذوب وميس ــح به رأس ــه .وإذا ش ــعر
بأل ــم يف بطن ــه ،وأل ــم يف املفاص ــل وعظ ــام الظه ــر ،فهو
يبل ــع م ــن امل ــر .ألن امل ــر فع ـ ًـا يش ــايف أكث ــر م ــن م ــرض،
خصوص ــا يف حال ــة املس ــافات الطويلة وقل ــة األدوية يف
الصح ــارى البعيدة».

عشـــب «القرطـــم» :لالس ــتخدام اخلارج ــي لتخفيف
ح ـ ــرارة اجلس ـ ــم ،وينفـ ــع حتـى للحي ـ ــوانات ،يف حالة
امل ــرض ال ــذي يصي ــب لس ــان األبق ــار.
عرق «احليـــس» :يس ــتعملونه يف أدوي ــة خاص ــة باملرأة
بع ــد حال ــة ال ــوالدة ،حي ــث ُيضاف ملا يس ــمى ش ــعبي ًا
بـ«احلس ــو» ،وهو ُيصنع من حبوب «الرشاد» مخلوط ًا
م ــع  18ج ــزء م ــن األعش ــاب كالزجنبي ــل ،والفلف ــل
األس ــود ،وغيرهما ،فيعطيه نكهة وعالجا .فهو خير
مق ــو جلس ــم امل ــرأة بع ــد وض ــع اجلن ــن ،بش ــرط أن
ُيش ــرب مل ــدة أس ــبوع عل ــى األقل.
اجلعـــدة :وتأت ــي م ــن إي ــران ،وتنف ــع خلفض الس ــكري،
وح ــرارة اجلس ــم .يتن ــاول منه ــا بق ــدر فنج ــان واحد
م ــن القه ــوة يكف ــي مل ــدة  3أيام.

ويب ــدأ احل ــاج أحم ــد الكنـﮔون ــي باحلدي ــث ع ــن
بع ــض األعش ــاب الطبي ــة الت ــي س ــألناه عنه ــا ،قائ ـ ًـا:
«أوالً ،شراء الناس عادة لألعشاب يكون بوزن بسيط،
بـ ــاجلرامـ ـ ــات ،ألنه ــا خفيف ـ ــة ،وق ــوي ــة ع ـ ــادة بسبب أنها
طبيعية .وتؤخذ مبقدار الستخدامها للكبير والصغير،
والطفل واملرأة ،والش ــيخ الكبير كل بحس ــب عمره.

جوزبـــوه :أو حب ــة «الطي ــب» ،يضعونه ــا م ــع عش ــبة
«البس ــباس» ،وت ــدق جي ــد ًا م ــع بع ــض العس ــل أو
احللي ــب ،ويت ــم تناول ــه كش ــراب ،وه ــو مفي ــد ج ــد ًا
ك ــدواء للجن ــس وتعطي ــر األطعم ــة.

فلدينا عش ــب «س ــلمكي» ،وهو عش ــب جبلي أساس ــا
م ــن مك ــة وضواحيها ،وس ــمي «عش ــرق» بع ــد خلطه مع
ال ــورد واللبان و الزعتر لالس ــتعمال قبل ش ــهر رمضان،
لتنظي ــف البط ــن .وال يطحن بل ُينقع كأوراق ويش ــرب
عن ــد الصب ــاح ،ومل ــرة واحدة عند احلاج ــة كل عام .وبعد
ش ــرب ه ــذا املنقوع ،يفضل أن يكون طع ــام الغذاء عبارة
ع ــن «صالون ــة» (مرق ــة حل ــم خفيف ــة) م ــع خب ــز حت ــى

ورد لســان الثــور :سم ـ ــي ك ــذلك ألنـ ـ ــه أزرق يش ــبه لون
لس ــان الث ــور ،جي ــد للكحـ ــة ،واإليراني ــون يس ــمونه
«ﮔـ ــل كوزبون».
191

العدد  35في الميدان

تاال مخانهدأو«حب الســـفرجل» :ينفع
للكح ــةُ ،يغلى بامل ــاء ،ممكن ُيضاف له «ورد
لس ــان الثور».

ريـــت :ص ــابـ ــون هنـ ــدي ي ـ ـس ـت ـخ ــدم لغس ــيل
الـ ـصـ ـ ـ ــوف خـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة ،مثـ ـ ـ ــل «ال ـ ـبـ ـش ــت»،
أو الص ــدي ـ ـ ــري ال ــرج ــال ـ ـ ــي وتس ــمى
«ال ـصـخـمـ ــة» ،أو أي ث ـ ـ ــوب ص ـ ـ ــوف .يـ ـنـتــج
عـ ـنـ ــه رغـ ـ ــوة طبيعي ــة وألنه لي ــس كيماويا
فـ ـ ــا يــؤثــر سلـ ـ ــب ًا عـ ـلـ ـ ــى الص ــوف.

خيـــار «شـــمبر» :يغل ــى م ــع م ــاء س ــاخن
لتس ــهيل عم ــل األمع ــاء ،وه ــو مفي ــد لط ــرد
الغ ــازات وحاالت اإلمس ــاك وتش ــقق اللس ــان.
ميك ــن أن تتن ــاول من ــه قطعة صغي ــرة للمص
فينف ــع ك ــدواء للث ــة الضعيف ــة واملريض ــة.
وللعل ــم فإن ــه ُي ــزرع يف البحري ــن اآلن من ــذ 10
سن ـ ـ ــوات تقريبـ ـ ًا .أصـ ـ ــله مـ ـ ــن الهن ــد ،وحبوب ــه
ميك ــن مش ــاهدتها يف الثم ــر اجل ــاف (انظ ــر
الص ــورة) .وكم ــا «الزعت ــر» ،فهو ُي ــزرع بنجاح يف
ال ـبـحـ ــريـ ـ ــن اآلن.

اجلـــــــاوي :هو بخور يطهر املنـ ــزل مــن
اجل ــراثـ ـ ــيم وامليكــروب ـ ــات ول ـ ــيس لــه
عـ ـ ــاقة بال ـ ــدواء ،ويج ــب أال يكـ ـ ــون
هنـ ـ ـ ــاك أطف ـ ـ ــال يف الغـ ــرفـ ـ ــة أثنـ ـ ــاء
إش ــعال ه ــذا النوع م ــن البخور ألنه
يض ــر بالتنف ــس.
احللــــــبة :ينقعونها مع اللبان فتش ــفي
ِ
مـ ـ ــن عسـ ــر الب ـ ـ ــول .كم ـ ـ ــا تضـاف إلى
«احلس ــو» للمرأة الوالدة كي مينع الريح عند
النس ــاء ،ول ــه اس ــتعماالت أخرى.

سفيد موسلي :يس ــتعملونه م ــع أعش ــاب أخرى
مث ــل «الثعلبي ــة» لتقوي ــة اجلن ــس للرج ــل ،يدق
ويغل ــى م ــع احللي ــب أو العس ــل أيض ــا .والهن ــود
والباكس ــتانيون يعرف ــون فائدت ــه أكث ــر يف ه ــذا
األمر.

الثعلبية :يس ــتخدمها بال ــذات األخ ــوة الهنود
م ــع احللي ــب كمقوي ــات للجن ــس بالذات.
فلـفــل مبـــــارد :من الهند ،يستخدم مع أدوية اجلنس
أيضـ ـ ـ ــا ومـ ـ ــع بهــارات «احلسـ ـ ــو» التــي ُتســمى شع ــبي ًا
«جـ ـ ــاب» ،وس ــعره مرتف ــع ،الكيلو ب ـ ـ  8دنانير.

كبود الهند :أو بالفارس ــي« ،قرص قمر»ُ ،يستخدم
ضم ــن أدوي ــة «اجل ــاب» للم ــرأة بع ــد ال ــوالدة ،لتقوية
الظهر والعظام.

دارميـــروه :وه ــو دواء لش ــفاء العي ــونُ ،ي ــدق وتكحل به
الع ــن ،أو يطبخ ويس ــتخدم عصيره لقط ــرة العني.

حلبة اخليل :حبات لونها أحمر ،تس ــتخدم لتخفيف
الس ــكري .يتن ــاول اإلنس ــان من ــه أرب ــع إل ــى خم ــس
حب ــات فق ــطُ ،يبل ــع دون م ــاء ،ث ــم يت ــم ش ــرب امل ــاء
بع ــده .وال يج ــب تناوله م ــع حبوب الس ــكر الطبية،
ألن االثن ــن يتعارض ــان مم ــا يس ــبب هبوط ــا ح ــاد ًا
يف الس ــكر باجلس ــم .س ــعر الكيل ــو منه ب ــن  4إلى 5
دناني ــر تقريبا.

البمبر اجلـــاف :دواء للكح ــة وم ــرض الص ــدر .توضع
أرب ــع ،أو خم ــس حب ــات يف إن ــاء للغلي ،ثم ُتس ــكب يف
الكأس و ُتشرب ،يستمر العمل بها ملدة  3أيام مبقدار
«اس ــتكانة» (كأس صغي ــرة) واح ــدة ع ــن الكح ــة .ول ــه
تأثي ــر بقوة عش ــب «ورد لس ــان الثور».

ويضي ــف احل ــاج أحم ــد الكنـﮔون ــي ،ذك ــر أس ــماء
أعش ــاب أخ ــرى عدي ــدة مم ــا ه ــو متواف ــر يف متج ــره،
كله ــا تفي ــد يف ع ــاج كثي ــر م ــن احل ــاالت املرضي ــة.
منه ــا «ع ــرق الهيل» ،و«سرس ــخ ج ــاب» ،و«بهمن س ــرخ»،
و«بابون ــة» ،و«زموت ــة» ،وعش ــبة ش ــاي «الينس ــون»« ،ب ــذر
اخلله»« ،س ــبيداج» وهو لتزيني الوجه وتبييض البش ــرة
للنس ــاء ،و«عرع ــر الدي ــك» ،و«كل ب ــوه» وه ــو م ــا ُيصن ــع

بهيلـــة :يس ــتخدمه الهن ــود ك ــدواء ،وس ــعره  2دين ــار
للكيل ــو فق ــط.
الـــكـــاكـــي :يدق ويستخدم كمقو وصبغ للشعر.
دامــــــرُ :يستخـ ــدم للصق أل ـ ــواح املراك ـ ــب ،أي اللح ــام
بـ ـ ــني الل ــوحـ ـ ـ ـ ــني ،وال يـ ـ ــدخـ ـ ــل يف األدوي ـ ـ ــة ،فقـ ـ ــط
الب ـح ــارة يش ـتــرون ـ ــه.
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وم ــن ك ـ ـت ــب الـ ـطــب ال ـ ـتـي ت ــم ذكـ ــرهـ ــا عـ ـل ــى ل ـ ـســان
«احلواوي ــج» ،وه ــي أساس ــية يف الع ــودة إليه ــا واالعتماد
ْ
عليه ــا ،مث ــل :املعتم ــد يف األدوي ــة املف ــردة ،ملؤلفه امللك
املظف ــر يوس ــف ب ــن عم ــر ب ــن عل ــي بن رس ــول الغس ــاني
التركماني صاحب اليمن ،املتوفى سنة  694هـ ،وبذلك
فهو مؤلف يف القرن الس ــابع الهجري( .)8وهذا الكتاب،
كم ــا يذك ــر محم ــود مرهون ،ب ــه وصفات طبي ــة تعلمك
الكثي ــر ،وم ــع املمارس ــة اليومية والتجربة على نفس ــك
أوالً ،وم ــع خب ــرة اآلخري ــن الذي ــن يس ــتخدمونها أيضا
مل ــدة س ــنني طويل ــة؛ تصبح ضليعـ ـ ًا يف نوعية األعش ــاب
وعالجاته ــا وفوائده ــا على املديني القصي ــر والطويل.
أض ــف إل ــى ذل ــك ،كت ــب القان ــون يف الط ــب البن س ــينا،
والس ــيوطي ،وموس ــوعة طب األئم ــة ،وأذكي ــاء األطباء،
وصيدلي ــة األعش ــاب املع ــروف بتذك ــرة أول ــي األلب ــاب،
لداود األنطاكي ،والرحبة يف الطب واحلكمة ،واجلامع
ملف ــردات األدوي ــة ،البن البيطار .أض ــف إليها ،كما يؤكد
ص ــادق املخل ــوق ،ط ــب اإلم ــام الص ــادق .ويش ــير بع ــض
«احلواوي ــج» ،إل ــي أن اإلمام هو م ــن ع ّلم جابر بن حيان
ْ
صنع ــة الكيمي ــاء ،ومن ــه تعلم الكثي ــرون أس ــاس العلوم
وصناع ــة ال ــدواء من األعش ــاب الطبيعية.

م ـح ـمــود مرهـ ــون

منه ش ــراب للحلقوم ،و«شبيوش» وهو عصير لتخفيف
احل ــرارة م ــن اجلس ــم عن ــد ارتفاعه ــا .كما يبي ــع حبوبا
لزراع ــة اخلض ــروات احمللية أيضا ،كالبص ــل ،و«الرويد»،
و«البربي ــر» ،و«الش ــبنت» ،و«البقدونس» ،وغيرها.
ويبيع الكنـﮔوني أيض ًا ،زيوتا ومراهم مس ــتخرجة
مـ ـ ــن األعشـ ــاب أو احلي ــوانـ ـ ــات ،مث ــل ده ــن السـ ـم ـسـ ــم،
والنارجــيل ،واحلنـظل ،والبيذان ،والنعامة .وكلها زيوت
تصلـ ــح كـ ـ ــأدوية للمسح والتطبيب ولـك ـ ــن لالستعمـال
اخلــارجــي فقـط.
 .5قراءات ..في طب األعشاب:

«احلواويج» بأن واردات األعش ــاب كلها تأتي
كما اتفق ْ
م ــن الهن ــد ،وإيران ،وباكس ــتان ،والش ــرق األقصى ،وقليل
م ــن ُعمان ،واليمن ،والصومال ،وأثيوبيا ،والس ــودان.

«احلواوي ــج» يف اللق ــاء بالرغ ــم م ــن أن عملهم
اتف ــق ْ
وعلمه ــم مت ــوارث أساس ــا؛ أن ــه ال ميك ــن أن يعم ــل أي
«ح ّواج» يف هذه املهنة ،ويقوم بوصف دواء عشبي للزبون
ْ
ـاء على تفاصيله التي
ـ
ن
ب
مرضه
طبيعة
ـخيص
ـ
ش
ت
بعد
ً
«احل ّواج» منه ،دون االعتماد مسبق ًا على قراءات
يتلقاها ْ
واس ــعة ،أو سماع شفاهي واس ــع ومكرر ولسنوات طويلة،
يف كت ــب ط ــب األقدم ــن .ويؤك ــدون بأن أه ــم كتب الطب
العربي ــة ه ــي كتب ط ــب الرس ــول املصطفي محم ــد وآل
بيته الطاهرين ،وكتب الطبابة العربية والتي هي مزيج
م ــن الط ــب اليونان ــي ،والهن ــدي ،والفارس ــي ،والصين ــي،
فه ــي األس ــاس يف ط ــب العال ــم .أض ــف إلى ذل ــك اخلبرة
الطبية العربية اإلس ــامية التي أنتجت كتبا أخرى من
جتاربه ــا ومعام ــل األعش ــاب التي تنت ــج أدويته ــا يف ذاك
الزمان ،وبحس ــب أمراضه وعلله .وأن جميع كتب الطب
تكم ــل بعضه ــا البعض ،فلي ــس هناك طب قدمي ش ــامل
ل ــكل األمراض وعالجها باألعش ــاب.

 .1 .5احلفــــيد مــــن األعشــــاب إلى دم الغـــزال
وعنبـــر احلوت:
م ـح ـم ـ ــود حم ـ ــيد يوسـ ــف مره ـ ـ ــون :خري ــج جامع ــة
بغ ــداد للعام  ،1979تخص ــص إدارة أعمال .عملت عائلة،
مره ــون ،من ــذ  70عام ــا يف ه ــذه املهن ــة .وكوال ــده حميد،
وجده يوس ــف ،وعمه؛ واصل احلفيد أيض ًا العمل معهم
وتعلم على أيديهم كل شيء ،حتى تركيب بعض األدوية
العشبية ،ثم تعلق بعشق هذه املهنة ،والسيما أنها كانت
ت ــدر ربحا أفضل م ــن الوظيفة حينها.
كان ــت عائل ــة مره ــون تبي ــع أدوات الصي ــد البح ــري
جميعه ــا ،وخ ــزن احلدي ــد للمتاج ــر والبي ــوت حلف ــظ
األموال والوثائق املهمة ،والتي يستوردونها من الصني.
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كم ــا يبيع ــون أدوات ال ــوزن ،وأدوات صه ــر الذه ــب وامل ــواد
الت ــي تس ــتخدم يف صه ــره ،وغيره ــا .ويضي ــف محم ــود:
«كن ــا نبي ــع «ال ــودج» ،ونس ــتورده م ــن اس ــتراليا ،و«الص ــل»،
و«الـ ـق ـ ــار» ،ل ـص ـنــاع ـ ــة واستخــدام السـف ـ ــن اخلشـ ـبـية يف
البحرين يف القرن املاضي .واملسامير اخلاصة بالسفن،
وقطع احلديد اخلفيف مبا ُيطلق عليه «اسيام» لصنع
«القراقي ــر» (ش ــباك) صي ــد األس ــماك ،واألدوات وامل ــواد
اخلاص ــة بصناع ــة الس ــفن وترميمه ــا كاف ــة ،ومنها جاء
كل اخلي ــر .وكن ــا نعم ــل عل ــى س ــجلني ،أدوات الس ــفن،
واألعش ــاب الطبي ــة .ث ــم انتقلنا إلى األعش ــاب وحصرنا
عملن ــا فيها عندما قل الطلب على تل ــك املواد واندثرت
صناعة الس ــفن تدريجي ًا .كنا نس ــتورد من عدن بالذات،
امل ــر والصب ــر واللبان ،وهي من أحس ــن األنواع ،ولألس ــف
ال تصلن ــا الي ــوم األصيل ــة منها حي ــث ارتفعت أس ــعارها
وص ــارت تص ــدر إل ــى الغرب جلن ــي الربح األكث ــر .فهناك
مصان ــع أدوي ــة ومصان ــع ألدوات التجمي ــل يف الغ ــرب
تعتمد اليوم على األدوية واألعش ــاب الطبية الش ــرقية.

دم الغزال

محمود ،أن لديه هذه الكرات منذ س ــبع س ــنوات تقريب ًا
وم ــا زال ــت رائحته ــا نف ــاذة( .انظ ــر الص ــورة) .ويب ــاع دم
الغ ــزال ،وأحس ــنه غ ــزال التب ــت عن ــد ح ــدود الص ــن،
مببل ــغ يص ــل إل ــي ما ب ــن  50 - 40دينار ل ــوزن «التولة»
الواح ــدة .وكذلك عنبر احلوت األزرق ويأتي من الهند
وبح ــر الع ــرب .حي ــث يتقي ــأ احل ــوت ه ــذا العنب ــر ،وه ــو
مادة مهمة وغالية الثمن ،تقريبا كمس ــك الغزال .وهو
ُيس ــتعمل ك ــدواء مفي ــد ج ــد ًا لتقوي ــة اجلس ــد والقلب،
ويدخ ــل أيض ــا يف األدوي ــة الطبي ــة األخرى.

«ح ّواج» ،إال أن محمود ،يحذر بأن األعشاب
ومع أنه ْ
الطبية ال تعالج األمراض اخلطيرة واملزمنة كأمراض
القل ــب ،والس ــكري ،واملخ ،ولكن رمب ــا تخفف من آالمها
أو توقفه ــا عند حد مع ــن .ثم يجب احلذر يف التعامل
م ــع األدوي ــة الش ــعبية ملث ــل ه ــذه األم ــراض خصوصـ ـ ًا
أن الس ــوق ب ــه مدع ــون ُكث ــر الي ــوم همه ــم الرب ــح وليس
مصلحة املري ــض أو الزبون.

وأض ــاف مره ــون لقائم ــة أعش ــابنا الطبي ــة ،أنواعـ ـ ًا
أخ ــرى ،منه ــا م ــا يدخ ــل يف ب ــاب العالقة ب ــن الزوجني.
ومنه ــا عش ــبة «الديرم» ،وه ــي مخصصة للنس ــاء ،كدواء
ومرط ــب ش ــفاه ،وزين ــة للمرأة الش ــرقية .و ُتقبل النس ــوة
على النوع احلار منه ،فهو يرطب الشفاه جيد ًا ويحيلها
إل ــى ن ــوع من الل ــون األحم ــر أو املاروني القان ــي ،مما كان
يس ــبب يف ج ــذب الرج ــال أي ــام الزم ــن اجلمي ــل ،ي ــوم لم
يك ــن هناك أحمر ش ــفاه تدخل في ــه املركبات الكيمائية.
وله ــذا ع ــادت الي ــوم بع ــض النس ــوة الس ــتخدامه ألن ــه
يش ــكل أكثر إغ ــراء للرجل.

«احلواويج»
وضم ــن بعض األدوي ــة التي يتعامل بها ْ
قدميـ ـ ًا ول ــو أنها بعي ــدة عن األعش ــاب ،ع ــرض ،مرهون،
أمامن ــا بع ــض الكرات الصغيرة املكس ــوة بالش ــعر ،وقال
بأنه ــا ،ك ــرات دم الغ ــزال أو م ــا يس ــمى مبس ــك الغ ــزال.
وأصله ــا بع ــض الدم الذي يتجمع يف «الس ــرة» اخلاصة
بالغ ــزال ،والغري ــب أن رائحت ــه نف ــاذه وطيب ــة ،س ــبحان
اهلل .ألن الغزال ــة تتغ ــذى على أعش ــاب عط ــرة وتتجمع
يف س ــرتها ،وخ ــال موس ــم الصي ــف تش ــعر بحك ــة يف
س ــرتها فتح ــك نفس ــها بالصخ ــور القريب ــة منه ــا،
مم ــا يس ــبب تس ــاقط ه ــذه امل ــادة م ــن جس ــدها ،ويأت ــي
الصي ــادون جلمعه ــا وبيعه ــا بأثم ــان عالي ــة .والغري ــب
أن ال ــدم يبق ــى مل ــدة طويل ــة وال تتغير رائحت ــه .،ويؤكد،

وم ــن أغلى مواد األعش ــاب يف الزمن الق ــدمي أيض ًا،
«احلسن».
ما يسمى «شنكفه» باللغة الهندية ،أي مواد ِ
يس ــتخدمه النس ــوة لـ«الدق ــة» وتزيني الوج ــه للجمال.
ويعتبر
كان ــت م ــواده غالي ــة تص ــل إلى  6دين ــار للكيل ــوُ ،
هذا الس ــعر غالي ــا جدا يف الق ــرن املاضي.
ْ
.6احلواج..هل يعاجل نفسه؟
أك ــد احلواوي ــج يف ه ــذه التغطي ــة بأنه ــم جميع ــا
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الظفر

عب ـ ــدعلــي عـ ـبــدالك ــري ــم املـ ـخـ ـل ــوق

وغيره ــم م ــن زمالئه ــم يف الس ــوق ،يتطبب ــون به ــذه
األعش ــاب من ــذ صغرهم ،وقد حصل ــوا منها على فوائد
كثي ــرة .وكم ــا يق ــول مره ــون وص ــادق املخل ــوق وعصام،
بأنهم يستعملون األعشاب كدواء منذ عشرات السنني،
ول ــم يذهب ــوا إلى الطبيب منذ س ــنوات إال يف األمراض
الت ــي حتتاج لفحوص ــات مختبريه فق ــط ،وهي قليلة.
ولك ــن ،اجلمي ــع ،ال ينك ــرون احلاجة للمستش ــفيات يف
األم ــور الطبي ــة الكبي ــرة ،والعملي ــات الكب ــرى ،أو حت ــى
العالج ــات الس ــريعة مبضادات حيوية يتطلبها س ــرعة
إجن ــاز العمل اليومي والس ــفر.

وم ــع ن ــدرة املطر وتقلص الرقعة الزراعية كثير ًا؛ لم تعد
ُتزرع مثل هذه األعش ــاب يف البحرين.
ويضيف لقائمتنا بعض األعشاب واألدوية الشعبية
املش ــهورة ،مث ــل «كتي ــرا» أو «كثي ــراء» ،وه ــذا ينق ــع يف املاء
ويس ــتخدم مثل دهان (اجلل) للشعر وتقويته ،وللنساء
والرج ــال« .الظف ــر» ،وأصل ــه حي ــوان بح ــري ،وه ــو ينفع
للبخـ ـ ــور فق ـ ــط ،يستخ ــرج م ــن البح ـ ــر وبعـ ــد أن يغسل
وي ـجـ ـفـ ـ ــف ج ـيـ ـ ــد ًا ُي ـطـ ـحــن ث ـ ــم يـ ـخ ـلـ ــط م ـ ــع البخ ـ ــور
(انظر الص ــورة).
« .7تفاح اجلن» ومعلومات عشبية:
«احلواوي ــج» هن ــا بع ــض املعلوم ــات ع ــن
يكت ــب لن ــا ْ
األعش ــاب وتوابعه ــا يف مهنته ــم.
تستطـ ـ ــيع األعشـ ـ ــاب أن تقــاوم الفس ــاد لسن ـ ــوات م ــن
إنتــاج ـ ــها ،إذا ل ــم تصبهــا رطــوبــة.
إذا تغي ــر ل ــون ال ُلب ــان فإنه ُيقتصر اس ــتعماله كبخور
وليس للبل ــع أو املضغ.
إن األعش ــاب إذا كانت ال تفيد بش ــكل مباش ــر؛ فهي ال
تضر الصحة كاس ــتخدام األدوية الكيمائية.
«احل ـ ّـواج» ع ــادة ،ويذك ــرون
يتواف ــر العس ــل يف متج ــر ْ
بأنه مهم يف فعالية بعض األعش ــاب لتوصيل أثرها
ملوط ــن امل ــرض بس ــرعة وقوة.
الق ــرفـ ــة «الــدارس ـ ـ ــن» ،حتت ـ ـ ــوي علـ ـ ــى م ـ ــادة تسـمـى
(بوليفينول) ،وه ـ ـ ــي مـادة مضادة لألكسدة ومفيدة
ج ــد ًا ،وق ــد ت ـلـعــب أيض ـ ًا دور ًا يف الـتم ـث ـيــل الغــذائ ــي
للسكــر والــده ــون.

 .1 .6الوحدة اخلليجية في األعشاب :
عب ـ ــدعلــي عـ ـبــدالك ــري ــم املـ ـخـ ـل ــوق :ع ــائ ـلــته بدأت
«احل ـ ــواج ــة» منذ حـ ــوالـ ــي  75ع ــامـ ـ ـ ًا ،وقـ ــد ورث امل ـ ـهـ ــنة
ْ
بـ ـ ــالفطرة والسليقة والتع ّلم الس ــماعي منذ كان عمره
 9سن ـ ـ ـ ــوات ،م ـ ــن جـ ـ ـ ــده ووالـ ــده ،وم ـعــه إخــوت ــه ص ــادق،
وج ـمـيــل ،وحس ـ ـيـن ،وحم ــيد ،م ــا زالوا يعملــون يف هذه
املهنة حت ــى اليوم.
«احلواويج» يف فائدة األعشاب
يتفق ،صادق ،مع بقية ْ
الطبي ــة على صحة وجمال اإلنس ــان منذ قدمي الزمان،
وإن علمها متوارث جي ًال عن جيل .ويذكر بأن مس ــميات
ه ــذه األعش ــاب كم ــا نقرأه ــا ،ه ــي نفس ــها ال تختل ــف يف
بقي ــة بل ــدان اخللي ــج ألنه ــا مس ــميات قادمة بأس ــمائها
م ــن بل ــد املص ــدر األص ــل .وأن بع ــض األعش ــاب الطبي ــة
كانت ُتزرع س ــابق ًا بش ــكل جتاري يف البحرين ،مثل نبات
احلنظل ،واجلعدة ،والفقع ،وغيرها ،وذلك بسبب توافر
بعض مياه األمطار يف البر .ولكن يف الس ــنوات األخيرة
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ـتاء؛ ه ــو «البابوجن»،
مث ـ ًـا ،أو نزل ــة ب ــرد كما يق ــال ش ـ ً
و«الكركدي ــه» ،ألن بهما (فيتامن س ــي).

«الزجنبي ــل» ،من األعش ــاب املنش ــطة جنس ـ ّـي ًا ،ويعتبر
املقوية واملضادة لاللتهابات.
أيض ًا من أكثر األعشاب
ّ
وق ــد وج ــد فيه الكثير من املواد املضادة لألكس ــدة.

توج ــد يف بع ــض امل ــواد البحرية والزهرية واألعش ــاب
مضادات لتخفيف االحتقان س ــريعا ،مثل القس ــط
البح ــري ،والزعت ــر ،والعس ــل .وم ــن األن ــواع الت ــي
ترفع املناعة يف اجلس ــم ،نبتة (اجلنسنك) ،والشاي
األخض ــر أيض ًا.

ويصفي لونها.
ينقي البشرة
ّ
«الكركم»ّ ،
يف الط ــب الصين ــي ،يوصى بتناول السمس ــم األس ــود
املبكر.
ملكافحة تس ــاقط الشعر والش ــيب ّ
م ــاء «احلندب ــان» ،مخف ــض للح ــرارة يف البط ــن ،مما
يق ــي اجلن ــن يف بط ــن أم ــه م ــن اإلصاب ــة بـ«أب ــو
اصف ــار» .كم ــا أن هن ــاك أعش ــاب ش ــراب «الطبيخة»،
وه ــي إلخ ــراج األبخ ــرة املتكون ــة م ــن آث ــار املش ــيمة
بع ــد ال ــوالدة للم ــرأة.

«احلواج» اخلبير املتخصص متييز األدوية
يس ــتطيع ْ
الش ــعبية ،إم ــا بالرائح ــة أو الرؤي ــة أو م ــن خ ــال
عجنه ــا وخلطه ــا بيديه.
العقاقي ــر وامل ــواد الت ــي ُتس ــتخدم يف البخ ــور عدي ــدة
وبعضه ــا يزي ــد س ــعره ع ــن س ــعر الذه ــب! وبعضه ــا
رخي ــص ومتواف ــر .ومنها الع ــود ،وخش ــب الصندل،
واملرك ــب منه ــا مث ــل «اجل ــاوي» ،و»اللب ــان» ،و»امل ــر»،
(الش َش ــم) ،و «الفاس ــوخ» (األش ــق).
و»ع ــن الدي ــك» َ
إال أن ــه يج ــب احل ــذر م ــن بع ــض البخ ــور العط ــري
فلرمب ــا ُيحض ــر م ــن نش ــارة اخلش ــب الت ــي ُتش ــبع
بزي ــت عط ــري.

ويس ــتخدم كم ــدر للبول
«تف ــاح اجل ــن» ،وه ــو مجفف ُ
الكلى واملثانة .إال
ويس ــاعد على تفتيت احلصى يف ُ
أن عند البعض ،كما يف األس ــاطير ،له اس ــتخدامات
غريب ــة نوعـ ـ ًا م ــا ،فه ــذا التف ــاح ُيس ــتخدم كبخ ــور
وعطر يف املنازل لطرد الش ــيطان ،وكذلك لتحضير
األرواح كم ــا يف املعتق ــدات الش ــعبية القدمية.
«احل ـ ّـواج» غني ــة مبض ــادات
إن األعش ــاب الت ــي يبيعه ــا ْ
األكس ــدة ،وحتت ــوي عل ــى كمي ــات أكب ــر مم ــا حتت ــوى
علي ــه اخلض ــروات .فه ــي تكاف ــح الش ــيخوخة مث ـ ًـا،
و ُتسهل الهضم ،وتعمل كمضاد للبكتيريا يف اجلسم.
وبعضها له تأثير كبير على احلاالت النفسية واملزاج
والعواط ــف واألذواق أيض ــا.

س ــحر الش ــرق يتمث ــل من ــذ الق ــدم يف تل ــك الروائ ــح
العطري ــة املنبعث ــة م ــن البخ ــور الناجت ع ــن احتراق
الع ــود ،أو الصن ــدل.
«. 2 .7إكسير اجلسم»:
ص ــادق عبدالك ــرمي املخل ــوق :من ــذ العاش ــرة م ــن
«احلواج ــة» ،وه ــو يخط ــو اآلن عل ــى
عم ــره يعم ــل يف ْ

أفضل دواء عشبي يعمل كمضاد حلاالت الزكام صيف ًا
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صادق عبدالكرمي املخلوق

عصام اجلواهري

أبواب الـ  57عام ًا ،أي مكث حتى اليوم حوالي  48س ــنه
يف ه ــذا احلق ــل .يع ــود لدفت ــر الذكري ــات قائ ـ ًـا« :جدي
واجة» ،أي م ــن مائة عام
ووال ــدي م ــن قب ــل كان ــا يف ْ
«احل َ
تقريبـ ـ ًا وعائل ــة املخل ــوق تعمل بش ــكل متواصل يف هذه
املهن ــة ،حت ــى تش ــربتها متام ــا باخلب ــرة الطويل ــة .ولذا
فانا أعرف بش ــكل س ــريع ومباش ــر ماهية العش ــب الذي
يطلب ــه الش ــخص للت ــداوي به بع ــد وصف حالت ــه ،ألن
هناك عش ــرات احلاالت التي س ــبقته مرت علينا خالل
ه ــذه الس ــنني الط ــوال .من النظر إلى عني اإلنس ــان ،أو
لس ــانه ،أو ما يش ــكو منه بعد ش ــرحه الوايف لنا وإجابته
الصريحة الواضحة على بعض األس ــئلة التي نوجهها
ل ــه؛ نح ــدد نوعي ــة اخللط ــة أو العش ــب ال ــذي ي ــداوي
مرض ــه .أما األمراض املس ــتعصية واخلطي ــرة واملزمنة
فه ــذه له ــا الط ــب اآلخ ــر يف املستش ــفيات ،فنحن لس ــنا
عي ــادات طبي ــة لع ــاج املرض ــى ،ب ــل صيدلي ــة أعش ــاب
طبي ــة ،إن ج ــاز التعبير.

البحري ــن ،ألن س ــوق دب ــي أكب ــر بكثير م ــن البحرين يف
حرك ــة الس ــوق والبي ــع والش ــراء والرب ــح كذل ــك .كما أن
هن ــاك بضائ ــع توصل بالطائ ــرة ولكن س ــعرها مرتفع.
ويتفق صادق مع اجلميع ،على أن أس ــماء األعش ــاب
ه ــي ذاته ــا يف اخللي ــج ،ولك ــن يف الهن ــد مث ــا ،والش ــام
تختلف التس ــميات قلي ًال .ويؤكد على أهمية األعش ــاب
يف ع ــاج الكثي ــر م ــن األم ــراض ،ولذا يتحدث ع ــادة عن
خلطات األعش ــاب .فهو ُيحضر دواء عشبيا ُيطلق عليه
«إكس ــير اجلس ــم» ،وه ــو عبارة ع ــن مركب ب ــه خلطة عدة
أعش ــاب ،ينفع يف تنظيم الدورة الدموية وهو من الطب
اليونان ــي (انظ ــر صورة العلب ــة) .كما أنه يش ــير إلى دواء
عش ــبي لهشاش ــة العظ ــام أيض ــا (انظر الص ــورة) ،وينفع
للنس ــاء كذل ــك يف تنظي ــم ال ــدورة الش ــهرية .كم ــا هناك
خلط ــات تفي ــد يف عالج قرحة املع ــدة ،أو جرثومة املعدة،
وكذلك عالج احلموضة ،والديسك واملفاصل ،والصداع
النصف ــي ،وغيرها كثير.

زم ــان ،كم ــا يضي ــف ص ــادق ،عندم ــا كان ــت البحرين
وأس ــواقها ه ــي مرك ــز جت ــارة األعش ــاب وبقي ــة أن ــواع
البضائ ــع يف اخللي ــج؛ كن ــا نذه ــب إل ــى الهند بأنفس ــنا
ونخت ــار البضاع ــة ونتف ــق م ــع املص ـ ّـدر أن يرس ــلها لن ــا،
بكلم ــة الش ــرف والثق ــة املتبادل ــة بيننا منذ زمن باس ــم
اجل ــد والوال ــد .وبع ــد أن تص ــل البضاعة إل ــى البحرين
باملراك ــب نرس ــل له ــم الثم ــن كذل ــك ع ــن طري ــق النقد
املباش ــر أو البن ــوك عندم ــا انتش ــرت يف البحري ــن.

 .3 .7ختزين األعشاب بني (داجاما) واجلواهري:
عصام عبداحلس ــن عبدعلي اجلواه ــري :يعمل يف
ه ــذه املهن ــة منذ حوالي  27س ــنة تقريبا .ل ــم يرثها من
واجة»
وال ــده حي ــث كان يعمل يف مهن ــة قريبة م ــن ْ
«احل َ
يف جت ــارة امل ــواد الغذائي ــة والبه ــارات أساس ــا .ويذك ــر
واج ــة» ب ــدأ من ــذ
ب ــأن دخوله ــم بش ــكل واس ــع يف ْ
«احل َ
 35س ــنة فق ــط ع ــن طري ــق إخوت ــه مبس ــاعدة والده ــم
عبداحلس ــن جواه ــري .وج ــاء عص ــام بعدهم مباش ــرة
باعتب ــاره األصغ ــر .ه ــو اآلن يدير خمس ــة فروع ملش ــروع

أم ــا الي ــوم ،فنذه ــب إلى دبي وليس الهن ــد ،أو إيران،
الختي ــار البضاع ــة وإرس ــالها ع ــن طري ــق البح ــر إل ــى
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وغيره ــا .ولذا هي مفيدة يف الغذاء ويف حفظ صحتنا
م ــن كثي ــر من األم ــراض .وللعلم ،أنها كان ــت يف األصل
ُتس ــتخدم يف الط ــب العرب ــي ولي ــس كنكه ــة وحتس ــن
م ــذاق الطع ــام ،ولك ــن الش ــعب الهن ــدي ه ــو م ــن علمنا
أنه ــا ميك ــن أن تدخ ــل يف األطعم ــة لتحس ــن مذاقه ــا
وجعل ــه جذابـ ـ ًا ونف ــاذ ًا وطيبـ ـ ًا .فمث ـ ًـا ،الكرك ــم ،مفي ــد
آلالم املفاص ــل وأم ــراض الكب ــد ويق ــوي جه ــاز املناع ــة
لدى اإلنس ــان».

«حواج ــة» اجلواه ــري ،ب ــن احمل ــرق ،والرفاع ،والس ــيف،
ْ
وش ــارع املع ــارض ،واملنام ــة.
وهن ــا ت ــرد حكاية ،فحني وصل املستكش ــف البرتغالي
املع ــروف (ڤـ ــاسـكـ ـ ــو دا ج ــام ـ ــا) ،لس ــواحل الهن ــد الغربية
ألول م ــرة يف ماي ــو م ــن الع ــام 1498م .من عصر الكش ــوف
اجلغرافيةاألوروبية؛وسأله(الــزامـوريـن)حاكم«كاليكوت»
عن س ــبب مجيئ ــه إلى الهند ،أجاب ــه (دا جاما) باختصار
ش ــديد ،املس ــيحية والبه ــارات .وك ــي يختب ــره احلاك ــم يف
م ــدى معرفت ــه بالبه ــارات والتواب ــل ب ــن املنتهي ــة مدته ــا
أو الطازج ــة بس ــبب التخزين؛ ع ــرض عليه أنواعـ ـ ًا رديئة
وفاس ــدة م ــن التوابل واألعش ــاب الطبية وبأس ــعار عالية،
فل ــم يعت ــرض علي ــه القائ ــد البرتغال ــي ولم يعل ــم ما بها
م ــن رداءة .وعندم ــا ع ــاد إل ــى البرتغ ــال يف س ــبتمبر م ــن
الع ــام 1499م ،ب ــاع تلك التوابل الرديئة بعد تخزينها ملدة
حوالي عام يف سفينته وهو ُيبحر عبر احمليطني الهندي
واألطلس ــي؛ بس ــتني ضعف ثمنه ــا األصل يف الهن ــد(.)9

وهل ميكن أن يكون هناك دواء عش ــبي على ش ــاكلة
م ــا يصفه األطباء من أدوية معين ــة لألمراض املزمنة،
كالس ــكر ،والكلي ــة واملثان ــة ،والبروس ــتاتا ،والقلب ،بأنها
مل ــدى احلياة وال ميك ــن التخلي عنها؟
أج ــاب ،عص ــام ،بأن ــه يوج ــد أعش ــاب به ــذا الش ــكل،
ملرض ــى الضغ ــط والس ــكر مما يخففها و ُتس ــتخدم ملدى
طوي ــل .وكذل ــك لألم ــراض الوراثي ــة ،فه ــي تخففه ــا أو
حتافظ على مستواها أال تزيد ،ولكن ال تقضي عليها.
ل ــذا يضط ــر املري ــض أن يتناوله ــا مل ــدى احلي ــاة .كم ــا أن
هن ــاك أعش ــاب تعالج حاالت نفس ــية أيض ــا وليس فقط
جس ــدية معين ــة .مث ــل البابوجن ،والينس ــون ،وورد لس ــان
الث ــور ،ه ــذه تق ــوم مق ــام املض ــادات حلالة االكتئ ــاب عند
بع ــض الناس.

وعندما س ــألنا ،اجلواهري ،ع ــن هذه احلكاية ومدى
العمر املفترض لتخزين األعشاب كما هي املواد املصنعة
كيمائيـ ـ ًا .أوض ــح ب ــأن كل ش ــئ له عمر افتراض ــي محدد،
حتى األعش ــاب .فهي تصمد ما بني س ــنتني إلى خمس
س ــنوات ،وهناك أعش ــاب ال تصمد يف التخزين أكثر من
ذلك فتفس ــد .ونحن نع ــرف هذا دون وض ــع تاريخ بداية
وانتهاء عليها ،ألننا ال نس ــتورد أعش ــابا بكميات إال ملدة
سنة أو سنتني بالكثير .وال نقوم باستيراد كميات كبيرة
وبالتالي ال ُنخ ّزنها حتى ال تفسد علينا وعلى الزبائن.
أم ـ ـ ــا بــالـن ـس ـبـ ــة ل ــألحـجــار ،وأن ـ ــواع الطـ ــن ،و«اجلـ ــاوي»
وغيرها ،فهذه ميتد عمرها لدينا أكثر من سنتني ألنها
ال تفس ــد بحسب طبيعتها الصلبة.

ْ .8
«احلواجة» ومنافسة قسرية بني األمس واليوم:
ال جتد يف أسواق البحرين اليوم ،وبالذات يف املنامة
«ح ّواج» بحرينيا ال يش ــكو من منافس ــة
واحملرق والرفاعْ ،
غي ــر منظم ــة م ــن ِقب ــل األجان ــب ،وبال ــذات اآلس ــيويني،
«احلواجة» من بلدانهم ،أو من
الذين تعرفوا على مهنة ْ
التعام ــل م ــع الس ــوق احمللي ،حت ــى وإن كان ــت دون خبرة
وال ق ــراءات واس ــعة ،كم ــا ذكرنا ،يف كت ــب الطب القدمية.
ه ــذا م ــا أكده لنا أصحاب املهنة الذين التقينا بهم على
مختل ــف أعمارهم وخبرتهم يف س ــوق املهنة.

وح ــن س ــألنا ،ه ــل اكتش ــف العالق ــة ب ــن التواب ــل
والبه ــارات الت ــي تدخ ــل يف امل ــواد الغذائي ــة واألعش ــاب
الطبي ــة؟ ،رد ،عص ــام ،برب ــط التواب ــل بالع ــاج الطب ــي،
بقول ــه« :الكثي ــر من التوابل نس ــتخدمها كعالج أيضا،
مث ــل الزجنبيل ،والقرنف ــل ،وجوز الطيب ،والدارس ــن،
والكم ــون ،والفلف ــل األس ــود واألبي ــض واألحم ــر ،وحب
العروس ،والينس ــون ،واملرمية ،والنعن ــاع ،وحبة احللوة،

كما أش ــاروا ،بأن البحرين يف القرن املاضي كانت هي
مرك ــز اس ــتيراد وتوزي ــع األعش ــاب واألدوي ــة الش ــعبية يف
تغي ــر ،وما عادت
اخللي ــج العرب ــي ،أما الي ــوم فالزمن قد ّ
البحري ــن كذل ــك .لق ــد خطف ــت أس ــواق دولة اإلم ــارات،
وبال ــذات دب ــي ،منه ــا ه ــذا البري ــق ،وتراجع ــت البحري ــن
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«احل ّواجني» ص ــادق املخلوق
األدوي ــة العش ــبية .ويؤك ــدْ ،
وعص ــام اجلواه ــري ،ب ــأن األجانب هم الس ــبب يف تدني
إقبال الناس على احلواويج البحرينيني ،حيث كل من
ه ــب ودب فت ــح ل ــه دكان .ول ــم يبق إال عائ ــات بحرينية
ـ«احلواج» البحريني
احلواج ــة .ف ْ
مع ــدودة مت ــارس مهنة ْ
يك ــون أكث ــر دق ــة وأق ــرب للعلمي ــة يف تعامل ــه م ــع امل ــواد
اخل ــام و تراكيبها.

وعمان ،وغيرها.
لتصبح مركز ًا فرعي ًا تس ــتورد من دبيُ ،
وذل ــك لع ــدة أس ــباب منها أن ــه منذ ب ــدأت دول ــة اإلمارات
تنهض اقتصاديا ،وغدا املجال مفتوح ًا لديهم لتشجيع
مث ــل ه ــذه التج ــارة ،ولكن بقوان ــن؛ ازده ــرت تلك املهنة
هناك .بينما هنا اللوائح والقوانني ال تسمح وال تشجع
على التوس ــع يف ه ــذه التجارة.
ث ــم إن دخ ــول األجان ــب ه ــذا الس ــوق ،كم ــا يضي ــف
«احل ــواج» محم ــود مره ــون ،قل ــت املصداقي ــة في ــه وزاد
ْ
العم ــل م ــن أج ــل التوج ــه التج ــاري فق ــط مهم ــا كانت
األعش ــاب الت ــي تب ــاع أو طريقة التحضي ــر ،املهم الربح
«احلواج ــة» وأضعفه ــا.
الس ــريع ،وه ــذا م ــا ش ــوه مهن ــة ْ

«احلواوي ــج» ،م ــن أج ــل دع ــم تواص ــل
واتف ــق جمي ــع ْ
«احلواجة» ،أن يتطلب األمر بش ــكل س ــريع دعمها
مهنة ْ
حتى ال تندثر ،ألن أجيالنا البحرينية اجلديدة ال ُتقبل
عليه ــا لقل ــة ربحه ــا وس ــط املنافس ــة غي ــر املنظم ــة م ــن
«احل ـ ّـواج» البحريني
أن ــاس متطفل ــن عليها .وحلماي ــة ْ
وتش ــجيع األجي ــال اجلدي ــدة لول ــوج حق ــل ه ــذه املهن ــة
الب ــد م ــن توفير دعم حقيقي ،وليس مالي ــا يف حد ذاته؛
بق ــدر م ــا ه ــو إج ــراء إداري يحم ــي املوجودي ــن ويدع ــم
ربحيتهم ويتيح التوسع والتسهيالت يف جلب األعشاب
م ــن اخل ــارج ،كم ــا ويس ــهل أم ــر اجلي ــل الق ــادم م ــن أه ــل
البحرين خلوض غمار هذه املهنة .ومتنوا أن تكون هذه
املهن ــة التراثي ــة العظيم ــة األث ــر عل ــى الن ــاس واملجتمع
تعثر ولي ــس اندثار.
ط ــوال التاري ــخ؛ ه ــي يف مرحل ــة ُ

أما بالنس ــبة للبحرينيني فهم قل ــة حالي ًا ،واخلوف
عليه ــا من أن تندثر بحرينيـ ـ ًا بعد هذا اجليل.
يف مقاب ــل مع ــادل آخ ــر خطر جد ًا على ه ــذه املهنة،
وه ــو األجنب ــي ال ــذي ُيقب ــل عليه ــا حت ــى ل ــو كان ق ــد
ج ــاء للت ــو م ــن اخل ــارج ،فق ــط م ــن أج ــل الرب ــح وليس
م ــن ب ــاب احملافظ ــة عليه ــا بأصوله ــا وتقاليده ــا .كم ــا
أن هن ــاك م ــن ه ــو مقي ــم منذ زم ــن هنا وب ــدأ يزاحم يف
ه ــذه املهن ــة ويناف ــس البحريني ،ولكن لي ــس لديه علم
وف ــن طريق ــة البحرين ــي يف البيع ،أو الوص ــف ،أو إعداد
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دراسات فولكلورية من سبع دول عربية
ودراستان في األدب الشعبي العربي المقارن
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دراســـات فولكلورية من سبع دول عربية
ودراستان يف األدب الشعبي العربي املقارن

أ .أحالم أبو زيد
جامعية وباحثة يف التراث الشعبي العربي ،مصر

نســتعرض فــي هــذا العــدد مجموعــة جديــدة مــن دراســات الفولكلــور العربيــة ،فــي كل مــن مصــر والســودان وليبيــا وتونــس
واألردن واإلمارات وقطر ..تناولت موضوعات األدب الشعبي من خالل بحث األزجال الشعبية ،والعادات والتقاليد ،وفنون
األداء الشعبي ،واأللعاب الشعبية ،فض ًال عن دراسة متخصصة في الفولكلور التطبيقي .كما سنعرض لدراستني في األدب
الشعبي العربي املقارن ،األولى في مجال احلكاية الشعبية املتداولة في سبع دول عربية ،والثانية في األمثال الشعبية املقارنة بني
مصر وليبيا .ولن منل من النداء املتكررللتعاون والتضامن من أجل إنشاء بوابة عربية لنشر ببليوجرافيا التراث الشعبي العربي،
وشروحات ومستخلصات لإلنتاج الفكري العربي في املجال  -تلك الفكرة التي دعونا إليها من هذا املنبر عدة مرات  -حتى
تعم الفائدة العلمية والتبادل العلمي بني الباحثني العرب ،وهو ما نحتاجه في املرحلة الراهنة.
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خاص ــة أن ه ــذه املنطق ــة م ــن ال ــدرس حتت ــاج إل ــى أدوات
منهجي ــة منضبطة.

.1أزجال الشيخ خلف الغباري:
ص ــدر ع ــن الهيئ ــة املصري ــة العام ــة للكت ــاب ع ــام
 2013كت ــاب «أزج ــال الش ــيخ خل ــف الغب ــاري :دراس ــة يف
ف ــن الزج ــل» ملؤلف ــه ع ــوض الغب ــاري ،ويق ــع الكت ــاب يف
 218صفح ــة .وواض ــح م ــن اس ــم املؤلف انتماؤه للش ــاعر
موض ــوع الكت ــاب ،و«الش ــيخ الغب ــاري» ه ــو أب ــو عب ــداهلل
خل ــف ب ــن محم ــد الغب ــاري املص ــري الش ــاعر الزج ــال،
صاح ــب األزج ــال الرائق ــة البديعة التي اس ــتخدمها يف
كل فن ــون الش ــعر ،وأح ــد القُ ي ــام يف دول ــة املل ــك الناص ــر
ق ــاوون ،وق ــد كان عا ًملا جلي ًال طلب الفقه على أئمة من
الش ــافعية ،وروى احلدي ــث وناض ــل يف األص ــول وق ــرض
الش ــعر ،وكان ــت داره موئ ًال للطالب والقُ صاد يس ــتفتونه
يف أه ــم املس ــائل العلمي ــة والش ــرعية .ويتن ــاول الكت ــاب
واحدا م ــن رواد فن الزجل
أش ــعار هذا الفن ــان الذى ُيعد
ً
يف العص ــر اململوك ــي ،وال ــذي ع ــاش يف الق ــرن الثام ــن
الهجري  /الرابع عش ــر املي ــادي ،وقد قام املؤلف بجمع
أش ــعار الغباري من بطون املصادر املختلفة ،ألن دواوينه
ق ــد فقدت ،فأضاف به ــذا العمل ديوانًا جدي ـ ًـدا أضاء به
جان ًب ــا مجه ــو ًال من التراث املص ــري العامي ،الذي كانت
ل ــه أهميت ــه يف الكش ــف ع ــن خصائ ــص األدب العام ــي
املص ــري ممث ـ ًـا يف ف ــن الزجل ..ولقد واج ــه هذا الكتاب
صعوب ــات كثيرة منها ندرة الدراس ــات حول هذا املوضوع
ً
يصعب
قدميا
ً
وحديثا .ومنها أن أدب العامية أدب مراوغ ُ
اإلمسـ ـ ــاك بــمصطلح ـ ــه إال بكث ــير من التع ــب والعنــاء،

والزج ــل ف ــن أب ــدع في ــه الش ــعراء املصري ــون ،وعب ــروا
ع ــن تراثهم وحضارته ــم وأدبهم اخلاص ،وش ــخصيتهم
املصري ــة يف لغتها العامي ــة .ولقد متيزت أزجال الغباري
التاريخية ،كما متيزت أزجاله يف املثل واحلكمة والغزل
والطبيع ــة ،مما دعا املؤلف إلى حتليل مضمونها ،ونقد
مصطلحه ــا مقارنا مبصطلح ــات الفن ــون األدبية التي
تداخل ــت م ــع الزجل ،خاصة املوش ــح ،وق ــد عالج الكتاب
اخلص ـ ــوصـ ــية اللغ ـ ــوي ـ ـ ــة ألزجال الغ ــباري ،فض ـ ـ ًال ع ـ ــن
كـ ـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ـ ــه ألب ـع ـ ــاده ـ ــا اجلـمـال ـ ـ ـ ــية مـمـثـلـة ف ــي صــورهــا
الفنية وموس ــيقاها.
واحت ــوى الكت ــاب خمس ــة مباحث فض ـ ًـا عن مقدمة
وخامتة .بدأها املؤلف عن األدب العامي املصري متوقفً ا
عن ــد ف ــن «الزج ــل» مبا فيه من خصوصي ــة أدبية مصرية
انعكس ــت يف أزج ــال «الش ــيخ الغب ــاري» ،حي ــث سيش ــرع
املؤل ــف يف حتلي ــل مضم ــون أش ــعاره الزجلي ــة يف فنونه ــا
املختلفة من غزل ووصف طبيعة وحكمة ومثل وأحداث
تاريخي ــة ،مم ــا أفاد املؤل ــف من مفاهيم املنهج التحليلي
والتاريخ ــي ..ث ــم ع ــرض لش ــخصية وف ــن الش ــيخ خل ــف
الغباري يف عصره وشهرته بني أقرانه وأراء النقاد يف فنه،
وكيف كان يحظى بالقبول من قبل احلكام واحملكومني،
وذلك لعلمه وأدبه ،وس ــيرورة أزجاله ،ومعاجلتها لقضايا
اإلنس ــان املص ــري بفلس ــفة أخالق ــه الش ــعبية .وق ــد كان
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الش ــيخ الغب ــاري س ــابقً ا الب ــن س ــودون أكب ــر أديب مصري
ً
ـتعرضا بعد ذلك أزجال الغباري التاريخية،
فكاهي .مس ـ
حي ــث يق ــوم بتحليله ــا والوق ــوف عل ــى مواط ــن اجلمال
فيه ــا من خ ــال اس ــتعراض العديد من النص ــوص التي
اس ــتخرجها من بط ــون الكتب.

وح ـ ــني ت ـ ـشـ ــوفه َعـ ـ ـ ـ ـ َق ـ ـ ـ ــد ث ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاره
وآن أوان ــه َو َح ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــله
ذوق ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ـ ــراه مـ ـ ـُ ْـر والس ـ ــبب ف ـ ـ ـ ـي ــه
م ــا يــرجع الفـرع إال ألصــله
ث ــم ينطلق املؤل ــف عوض الغب ــاري يف حتلي ــل أزجال
الغ ــزل والطبيع ــة ،ويش ــير إل ــى أن ف ــن الزج ــل ُيع ــد أقرب
فن ــون العامي ــة اتصا ًال بالغ ــزل والوص ــف ،وإن كان  -مثله
مث ــل املوش ــح  -ق ــد ع ــرض ل ــكل املوضوع ــات املألوف ــة يف
الش ــعر العرب ــي .وق ــد دار زج ــل «الش ــيخ الغب ــاري» ح ــول
الغ ــزل والطبيع ــة ،وق ــد ارتبط كالهما يف الت ــراث العربي
مصحوب ــن باخلم ــر .وينهي املؤلف كتاب ــه مببحث حول
أزج ــال الش ــيخ خلف الغب ــاري على ضوء تقني ــات الزجل
من حيث موضوعات الزجل  -اللغة  -اخليال  -املوسيقى،
ثم قام بتوثيق أشعار الغباري يف ملحق مستقل يف نهاية
الكت ــاب اش ــتمل عل ــى عش ــرات األبي ــات التي تعك ــس هذا
الف ــن يف تاري ــخ حرك ــة اإلبداع الش ــعبي املصري.

ويف مبحث ــه عن أزج ــال احلكمة وامل َ َثل ،حيث زخرت
أزج ــال «الغب ــاري» بفن ــون احلكم ــة واملث ــل الت ــي أبدعها
يف تلقائي ــة وبس ــاطة محبب ــة للنف ــس .والزج ــل م ــن
ه ــذه الناحي ــة ،متصل باألدب الش ــعبي ،اتصاله باألدب
الفصيح مع احتفاظه بخصوصيته .والش ــيخ الغباري
مث ــل ح ــي لالرتب ــاط ب ــاألدب الش ــعبي العام ــي واألدب
العرب ــي الفصي ــح ..ومن أزج ــال الغب ــاري التي وصلتنا
تعكس ه ــذا املفه ــوم قوله:

يف النــاس رأي ـ ـن ــا ل ـل ـخ ـ ـيـر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــادن
وال ـ ـ ـ ُّـدر يــوج ــد يف كـ ـنـز مـ ـث ــله
وإن ُر ْمت جوهر يف الشخص مكنون
فجوهر الشخص ُحسن فعله
***
وان ك ــان تـ ــريـ ـ ــد ص ـحـ ـ ــة امل ـ ـ ـعـانــي
ـرر
وشـرح م ــا يف الـبـيـان مـحـ َّ
خ ـ ــد َفـ ـ ْـرع بـ ْـي ــدك من أصل ح ـ ـنــظل
وازرع جــذوره يف أرض عـنـبر
واسـ ـقـ ـ ــيه مب ــاء ب ــان وورد مم ـ ـ ـ ــزوج
وعـ ـقـ ــد ُج َّالب وح ـ ــلِّ ُسـ ـ ـ َّـكـ ــر

 .2حكايات من التراث الشعبي املقارن:
نعرض هنا للدراسة األولى يف األدب الشعبي املقارن،
يف مج ــال احلكاي ــات الش ــعبية ،حي ــث ص ــدر ب ــاألردن عام
 2005كت ــاب «حكاي ــة ش ــعبية عربي ــة :دراس ــة مقارن ــة،
عم ــان
جم ــع ط ــه عل ــى الهباهب ــه ،ع ــن منش ــورات أمان ــة َ
الكب ــرى ،ويق ــع الكت ــاب يف 163ص م ــن احلج ــم الصغير.
ويحم ــل الكتاب يف بيانات الفهرس ــة امللحق ــة عنوانًا آخر
ه ــو «حكاي ــات م ــن الت ــراث الش ــعبي» ،وتكم ــن أهمي ــة هذا
الكتاب كون املؤلف قد تناول دراسة حكاية شعبية واحدة
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متداول ــة ومعروف ــة يف س ــبع دول عربي ــة ه ــي :احلكاي ــة
املصرية «كشكول ذهب»  -احلكاية السورية «حب الرمان»
 احلكاية الفلسطينية «فريط رمان ذهب»« ،ست احلسن«عجيبت ال َع َج ْب»  -احلكاية
واجلمال»  -احلكاية األردنية َ
اليمنية «وسيلة»  -احلكاية السعودية «الفتاة اليتيمة مع
ا ُملد ّرس الس ــاحر»  -احلكاية الكويتي ــة « َف ّت رمان بصواني
ذه ــب» .ويش ــير ناي ــف النوايس ــة ال ــذي ق ــدم للكت ــاب إل ــى
أن املؤل ــف ق ــرأ م ــن خ ــال ه ــذه احلكاي ــات الف ــوارق يف
اللغ ــة وآلي ــات الس ــرد والنتيجة التي انته ــت إليها ،مبينًا
اخلصائ ــص الصوتية لبيئة احلكاية واملعاني املس ــتفادة.
إن هذا اللون من الدراس ــات محمود يف إعادة قراءة تراثنا
الش ــعبي بقص ــد إبراز اجل ــذور املش ــتركة ألقس ــام التراث.
وتأكيد أهمية الهوية احلضارية لألمة يف حوارها الدائم
مع احلضارات األخرى ..وقد لفتت الدراس ــة االنتباه إلى
أهمي ــة ق ــراءة الت ــراث القوم ــي لألمة ق ــراءة مقارن ــة ،وهو
نه ــج حميد اختطه الهباهب ــة أمام الباحث ــن يف التراث.

ش ــنب «كان يام ــا كان» ص 117وم ــا بعده ــا .ورج ــع لن ــص
احلكاية الفلس ــطينية «فريط رمان ذهب» يف كتاب عمر
الساريس ــي «احلكاية الشعبية يف املجتمع الفلسطيني»
ص 357وما بعدها ،وحكاية «ست احلسن واجلمال» من
«عجيبت
املص ــدر نفس ــه .ورجع لن ــص احلكاي ــة األردنية َ
ال َع َج ـ ْـب» يف كت ــاب ط ــه الهباهب ــة «احلكاي ــة الش ــعبية يف
محافظة معاز» ص 58وما بعدها .ورجع لنص احلكاية
اليمني ــة «وس ــيلة» يف كت ــاب علي محمد عب ــده «احلكاية
ال ـي ـم ـن ـي ـ ــة» ص 95ومــا ب ـعـده ـ ــا ،ورجــع لنـص ال ـحـكـايــة
السع ــودي ـ ــة «الفـتـ ــاة اليـتـيـمـ ــة مـ ــع ا ُملد ّرس الس ــاحر» يف
موس ــوعة كتاب عبد الكرمي اجلهيمان «أس ــاطير شعبية
مـ ــن قـ ــلب اجلزي ــرة العربي ــة» ص  28913وم ـ ــا بع ـد ـ ــها.
وأخيرا نص احلكاية الكويتية « َف ّت رمان بصواني ذهب»
ً
م ــن كتـاب صفــوت كـمـال «الـحـكـايـة الـشـعـبيـة الـكـويـتـية»
ص  208وم ــا بعده ــا.
ويــرصـــــد املــؤلــف مـالحـظــــات عــامـة حــول
احلـكــايــة ،تـرصد يف النهاية عناصرهـا األسـاسية
علـى النـحـو التـالــي:

وال يدع املؤلف مساحة للمقدمات املكررة واملتشابهة
الت ــي اعتدن ــا عليها يف الدراس ــات الت ــي تناولت احلكاية
الش ــعبية ،فيبدأ مباش ــرة يف املوضوع املقارن الذي حدده
ً
هدف ــا ل ــه ،فيبدأ مبفاتي ــح املقارنة فيقول :س ــأحدثكم..
سأسولف ..سأحكي ..سأروي ..سأخرفكم ..سأحرزكم..
هذه العبارات ُيطلق عليها دارسو األدب الشعبي «مفاتيح
احلكاي ــات» .وه ــي مقدم ــات ذات مضام ــن واح ــدة .وهي
تعن ــي نق ــل مفاهي ــم م ــن بيئ ــة لبيئ ــة أخ ــرى ،م ــن جيل
س ــابق متق ــدم إلى جي ــل الحق ..ثم يس ــتعرض طقوس
احلكي العربي وشروطه من حيث املكان والزمان واملبدع
األول واجلمه ــور ،وك ــذا منهجي ــة التدوي ــن ..والعناص ــر
الرئيس ــية والثانوي ــة للحكاية .وقد اعتم ــد املؤلف على
حكايات جاء بعضها باللهجة األصلية ،والبعض اآلخر
بلغ ــة امل ــدون ،وه ــو ما أفرز العديد من اإلش ــكاليات حول
اكتم ــال عناصر النص.

الفتاة ..ابنة امللك..
(املال ،املطوع) جني من اجلان..
يحاول افتراس الفتاة ولكنها تهرب..
تهرب الفتاة بعد أن نسيت خلخالها الذهبي.
(الـجـنـ ـ ــي) ميت ـ ــحن ال ـفـتـ ــاة ملـعـرفـ ــة قـدرتـهـ ــا عـلـ ــى
كتم ــان سـ ــره.
جميع ــا ..والغري ــب يف األم ــر أن (ا ُمل ــا)
ي ــأكل أهله ــا
ً
قت ــل جمي ــع أه ــل الفت ــاة ،م ــع أن والده ــا س ــلطان
ضجة .وملاذا
الب ــاد فكيف ميوت ملك وعائلته دون ّ
س ــكت اجلمه ــور عل ــى هذا األم ــر؟!.
الفت ــاة تت ــزوج ابن امللك فتنج ــب .يأخذهم (اجلني)
واحدا واحدا.

وقـ ـ ــد اع ـت ـم ـ ــد امل ــؤلف عـل ـ ــى م ـصــادر مـتـنـ ــوعة مل ــادة
ح ـكــايــات ـ ــه ،إذ رج ـ ــع لنــص الـحـكـايــة املـصــريــة «كشـكـول
ذه ــب» يف كت ــاب نبيل ــة ابراهي ــم «قصصن ــا الش ــعبي م ــن
الرومانس ــية إل ــى الواقعي ــة ص  68وم ــا بعده ــا ،ورج ــع
لنص احلكاية الس ــورية «حب الرمان» يف كتاب عادل ابو

األمي ــر يط ــرد زوجت ــه (آكل ــة أوالده ــا) م ــن القص ــر،
ويضعه ــا م ــع اخل ــدم.
األمير لم يتزوج فتاة أخرى.
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يس ــافر األمي ــر  ..إل ــى م ــكان غي ــر مع ــروف ..فتطلب
الفت ــاة (لعيب ــة الصبر).

وتـربيـتـ ــها ،وكـ ــان زواج األم ـ ــير من الفـ ــتاة نتـيـ ــجة لـهـذا
االمتح ــان .وه ــي لفت ــة ذكي ــة م ــن رواة ه ــذه احلكاي ــة.

رواة احلكاية ،ومدونوها ..يحاولون إعطاء (اللعبة)
صف ــة الواقعي ــة .فه ــي لعب ــة م ــع قرب ــة م ــاء وس ــكينة،
وصح ــن من اخل ــزف ..كما أن بائع اللعبة يخبر األمير
بأن من طلب هذه اللعبة حتمل س ـ ًـرا يريد أن يبوح به،
وأن اللعب ــة إذا م ــا انفج ــرت فإنه ــا تودي بحي ــاة من باح
لها بس ــره املكتوم.

ل ــم يع ــن (ا ُمل ــا) وزي ـ ًـرا كم ــا يف حكاي ــات أخ ــرى .ولم
ينتحر بعد أن اكتش ــف أمره أثناء لعب الفتاة مع (لعبة
الصبر) .وميكن القول أن ش ــخصيته جمعت بني اخلير
والش ــر ،خاص ــة بع ــد أن قتل أهل الفتاة بال س ــبب.
ان الفتــاة لم تتعرض للتعذيب واالضطهاد والهجران
واجل ــوع كم ــا يف احلكاي ــات األخ ــري .وكل م ــا تعرض ــت
ل ــه أنه ــا ع ــادت خادم ــة م ــع خ ــدم القص ــر ،حت ــى ظهرت
احلقيق ــة .كم ــا أن زوجه ــا ل ــم يت ــزوج مرة ثانية ،ب ــل نراه
متابعا ألوضاعها حتى أنه قام بإنقاذ
مح ًب ــا ،متعاطفً ا،
ً
حياته ــا قب ــل أن تنفجر (لعبة الصب ــر) بوجهها.

إن رواة احلكاي ــة ق ــد لعب ــوا بعواط ــف اجلمه ــور..
عندم ــا نس ــى األمير إحض ــار الهدية ..ث ــم تذكرها بعد
فت ــرة ..ومل ــا اش ــتراها نس ــي أن يعطيه ــا للفت ــاة إال بع ــد
فت ــرة ..كل ه ــذا من أجل التعاطف مع الفتاة املس ــكينة
الت ــي كانت زوجة أمير ،فأصبحت خادمة ال قيمة لها..

ثم يعرض املؤلف للعناصر املشتركة بني احلكايات
ـارحا
العربي ــة الس ــبع وك ــذا عناصر االختالف بينها ،ش ـ ً
ألهم شخوص احلكايات وهم :املعلم  -الفتاة  -الزوج.

األمي ــر يتاب ــع حدي ــث الفت ــاة م ــع لعبته ــا ،فيع ــرف
احلقيق ــة ،وقب ــل أن تنفج ــر اللعب ــة ،ي ــرش عليه ــا املاء،
فينقذ حياتها ..كانت س ــتنقذ حياته من بطش (املال)
ل ــو أخبرته بس ــرها.

.3القيم في األمثال الشعبية بني مصر وليبيا:
أم ــا الدراس ــة املقارن ــة الثاني ــة التي نع ــرض لها فقد
ج ــاءت بعن ــوان «القي ــم يف األمث ــال الش ــعبية ب ــن مص ــر
وليبي ــا ،يف مجتمعي البيض ــاء الليبي والغ ــرق املصري:
دراس ــة مقارن ــة يف األنثروبولوجي ــا الثقافي ــة» للباح ــث
املص ــري محمد أمني عبد الصمد ،وصدرت الدراس ــة يف
 565صفح ــة م ــن القطع املتوس ــط عن الهيئ ــة املصرية
العامة للكتاب ،سلس ــلة الثقافة الشعبية رقم ( ،)12عام
 .2014وأش ــار املؤلف يف مقدمة دراسته إلى أنهاستهدف
ع ــدة مح ــاور مهم ــة منها :اختب ــار فرضي ــة أن مجتمعي

(املال) يعيد األوالد للفتاة ،ويش ــكرها على صبرها،
وكتم ــان س ــره ،كم ــا يش ــكر األمي ــر عل ــى كتمان ــه الس ــر.
ويعود األمير بزوجته وأوالده إلى القصر ،وس ــط أفراح
يف كل م ــكان.
تتض ــح بع ــض املالم ــح الش ــعبية الكويتي ــة يف ه ــذه
وخصوصا عندما لعبت الفتاة لعبة (البروي)
احلكاية،
ً
م ـ ــع شقيـق ـ ــة األم ـ ــير ،وهـ ــي مـ ــن األلـعـ ــاب الشـعـبـيـة يف
الكويت .وبواس ــطتها مت اكتش ــاف معدن الفتاة وأصلها
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ك ًال من منطقة شمال غرب مصر ،ومنطقة شمال شرق
ليبيا متثالن منطقة ثقافية واحدة ،لها سمات ثقافية
متماثل ــة ،وعق ــل جمع ــي واحد واجت ــاه فك ــري متقارب.
واس ــتهدفت الدراس ــة كذل ــك دور األمث ــال الش ــعبية يف
تروي ــج بع ــض القي ــم الثقافي ــة وترس ــيخها ،ودوره ــا يف
اختي ــارات وتوجه ــات املجتم ــع وأف ــراده ،مستكش ــفة
الس ــمات العام ــة لثقاف ــة مجتمع ــي البح ــث ،ورص ــد
املش ــترك بينهما.

 الس ــكان  -األنش ــطة االقتصادي ــة  -التعلي ــم  -قري ــةالغرق (املجتمع الثاني للبحث) :تاريخ الغرق  -السكان
والتقسيم اإلداري للغرق  -العربان يف الفيوم  -القبائل
العربي ــة يف الفيوم.
ويف الفصل الثالث تناول املؤلف بنية املثل الش ــعبي
ومص ــادره م ــن خ ــال بح ــث املث ــل الش ــعبي واحلكم ــة،
وازدواجي ــة اللغ ــة ،ومراح ــل تك ــون املث ــل الش ــعبي ،واملثل
الش ــعبي والس ــخرية ،واخلصائ ــص اللغوي ــة واملعرفي ــة
لألمثال الشعبية يف مجتمعي البحث ،ثم قضية تشابه
األمثال الش ــعبية يف مجتمعات مختلف ــة ،وكذا صياغة
املث ــل الش ــعبي ،ومص ــادر األمثال الش ــعبية يف مجتمعي
البح ــث مبص ــر وليبي ــا .أما القي ــم يف األمثال الش ــعبية
يف مجتم ــع البيض ــا ،فق ــد رك ــز فيه ــا املؤل ــف على بحث
القي ــم النظري ــة واالقتصادية واجلمالي ــة واالجتماعية
والسياس ــية والديني ــة يف األمثال الش ــعبية يف البيضاء،
ً
متتبعا
ـتعرضا التحليل اإلحصائي له ــا .ثم انتقل
مس ـ
ً
املنه ــج نفس ــه يف بح ــث القي ــم يف األمث ــال الش ــعبية يف
مجتم ــع الغ ــرق بالفي ــوم املصري ــة .عل ــى ح ــن خصص
الفص ــل الس ــادس واألخي ــر للدراس ــة املقارن ــة بني القيم
يف األمثـ ـ ــال ال ـشـع ـبـيـ ــة يف مـج ـت ـمـع ـ ــي البـحـ ــث .ويشير
الباح ــث إل ــى أن هناك الكثير من األمثال الش ــعبية من
مجتمع الغرق املصري ترتبط باحلياة الزراعية وثقافة
االستقرار ،ومنها« :احضر إردبك يزيد خروبه» و«إذا كان
الغل ــة تيج ــي قد التنب ..كانت احلما حت ــب مرات اإلبن»
و«أردب ماه ــو ل ــك ال حتض ــر كيل ــه ..تتعفر ذقن ــك ..وما
ينوب ــك غي ــر ش ــيله» و«أش ــبع البه ــامي ..ودب ــر البرس ــيم»
و«ان كن ــت ع ــاوز مت ــص قص ــب م ــص م ــن الوس ــط ..وان
كن ــت عاوز تخطب خ ــد رفيعة الوس ــط» ،وتقابلها أمثال
ش ــعبية تعك ــس مالم ــح الثقاف ــة البدوي ــة وقيمه ــا يف
مجتم ــع البيضا ومنه ــا« :البنت كيف العصي ــدة وين ما
تب ــرد م ــا يقربهاش ح ــد» و«بير تش ــرب منه م ــا حتدفش
في ــه الرش ــاد» و«التري ــس تتالق ــي واجلب ــال م ــا تتالق ــى»
و«اجل ــدي ج ــدي ..ول ــو رض ــع مي ــت تدي».

وتن ــاول عب ــد الصم ــد يف الفص ــل األول من الدراس ــة
اإلطـ ـ ــار النظـ ـ ــري واملنهـج ـ ــي ،وأهـمـيـ ــة دراسـ ــة األمـثــال
ال ـشـعـ ـب ـيـ ـ ــة أنثــروبــولــوج ـ ـ ـ ًيا ،وأس ـ ــباب اختيار امل ـ ــوضوع
وأهداف الدراس ــة على النحو الذي ش ــرحناه .ثم يرصد
املصطلح ــات واملفاهيم املرتبطة بالدراس ــة ويقصد هنا
«املث ــل الش ــعبي» وهو األس ــلوب البالغ ــي القصيرالذائع
بالرواية الشفاهية ،واملعني لقاعدة الفروق أو السلوك أو
ال ـ ــرأي الشعب ـ ــي ،وتنشأ األمثال الشعبية نتيجة جتارب
إنس ــانية فردي ــة أو جماعي ــة عميقة اجل ــذور يف مجتمع
مع ــن ..وميي ــز األمثال الش ــعبية إيجاز اللف ــظ وإصابة
املعن ــى ،وحس ــن التش ــبيه وج ــودة الكتابة..ث ــم يع ــرض
الق َي ــم التي
خلصائ ــص األمث ــال الش ــعبية و مجموع ــة ِ
حتمله ــا وتصنيفه ــا ،ث ــم آلي ــات انتش ــار ه ــذه القيم من
خالل األمثال الش ــعبية ،ثم يش ــرح النظرية األساس ــية
للدراس ــة وجتربته امليدانية واملناه ــج املتبعة يف البحث.
وخص ــص املؤل ــف الفص ــل الثان ــي لدراس ــة مجتمع ــي
البح ــث ،حي ــث ع ــرض للمجتم ــع األول وه ــو «مجتم ــع
البيض ــاء الليب ــي» م ــن حيث :املوق ــع  -أصل التس ــمية -
اجلغرافي ــا  -املن ــاخ  -الطق ــس  -نب ــذة ع ــن تاري ــخ ليبي ــا
 الع ــرب يف ليبي ــا  -الهاللي ــة وش ــرق ليبي ــا  -االحت ــالاإليطال ــي يف ليبي ــا  -الدي ــن  -اإلس ــام يف ليبي ــا -
السنوس ــية يف ليبي ــا  -الس ــكان والتعمي ــر يف البيضاء -
أش ــهر أحياء منطقة البيضاء  -سكان منطقة البيضاء
 املرافق واخلدمات يف البيضاء  -األنشطة االقتصادية املعال ــم التاريخي ــة  -اجلمعيات اخليرية .أما املجتمعالثان ــي ،ف ــكان «مجتم ــع الغ ــرق املص ــري» بالفي ــوم وم ــن
ث ــم اس ــتعرض تاري ــخ الفي ــوم  -اس ــم الفي ــوم  -تاري ــخ
الفي ــوم احلدي ــث  -املوقع واملس ــاحة  -التقس ــيم اإلداري

وخ ـل ـص ــت ال ــدراس ــة لـ ـخـمــس وعشــري ــن نتي ـجــة م ــن
بينها :أنــه مــن خــالل دراســة األمــثال الشعبية ،وحتليل
مضمونها ،ومعرفة القيم التي حتملها وتروجـها ،تتأكد
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واختبره ــا ،ومنه ــا ما هو حادثة واقعية ،حكاية ش ــعبية،
من الس ــير الش ــعبية ،من القرآن الكرمي ،أمثال مرتبطة
بالبيئة ،أمث ــال انعكاس لقواعد قانونية.

فرضي ــة وج ــود منطقة ثقافية واحدة يف البيئة املتمثلة
يف ش ــمال غ ــرب مص ــر وش ــمال ش ــرق ليبي ــا ،وتتق ــارب
خصائ ــص ت ــراث املنطق ــة املش ــترك يف هات ــن البيئتني،
ولوح ــظ تواج ــد أربع صفات أساس ــية يتصف به ــا تراث
مجتمع ــات ه ــذه املنطقة املش ــتركة وهي:

.4الفولكلور التطبيقي اإلفريقي:
ويف الس ـ ــودان ص ـ ــدر كت ـ ــاب «دراس ـ ــات يف الفـول ـكـلـ ــور
التطبيـقـ ــي اإلفـريـقـي» ل ـسـيــد حـامـ ـ ــد حــريــز ،تــرجــمه
للعــربيـ ــة مـحـمـد املـهـ ــدي بشـرى عـن مـعـهـ ــد الـدراسـات
اإلفريقية واآلس ــيوية بجامعة اخلرطوم ،ضمن سلسلة
دراس ــات يف الت ــراث الس ــوداني رق ــم ( ،)40ويق ــع يف 132
صفح ــة م ــن القط ــع املتوس ــط .وق ــد ص ــدر الكت ــاب يف
طبعت ــه األصلي ــة األولى ع ــام  1986بااللغ ــة اإلجنليزية
حت ــت عن ــوانStudies in African Applied :
 ،Folkloreث ـ ـ ــم ص ـ ــدرت الـطـبـعـ ــة الـثـانـ ــية مـ ــنه بـ ــعد
املراجع ــة والتنقي ــح ع ــام  ،2006وه ــذه هي النس ــخة التي
اضطل ــع محم ــد امله ــدي بش ــرى بتـرجـ ــمتها إلـ ــى اللـ ــغة
العربي ــة ،ورأى املعه ــد أهمي ــة نش ــرها باعتباره ــا الطبعة
الثالثة .لتوس ــيع دائ ــرة الفائدة للقارئ غي ــر ا ُمل ِل ْم باللغة
اإلجنليزي ــة ،وه ــي إضافة تس ــتحق اإلش ــادة .وق ــد درجت
السلس ــلة من ــذ إصداراته ــا األول ــي حت ــت إش ــراف وح ــدة
أبحاث السودان يف ستينيات القرن املاضي على االهتمام
بتوثيق املوروث الش ــعبي الس ــوداني ،واس ــتمر هذا املسعى
بع ــد حت ــول الوح ــدة إل ــى معه ــد الدراس ــات اإلفريقي ــة
واآلس ــيوية يف الع ــام 1972م ،وكان قس ــم الفولكل ــور أح ــد
ويع ــد ه ــذا الكت ــاب ه ــو األول يف مج ــال
أقس ــام املعه ــدُ .
الفولكل ــور التطبيق ــي يف الس ــودان ،وه ــو تط ــور جدي ــد
يف دراس ــات الفولكل ــور يض ــع الفولكل ــور يف قل ــب املس ــعى

مجموع ــة م ــن اخلصائ ــص العام ــة الش ــاملة الت ــي
متيزه ــا ع ــن مجتمع ــات املناط ــق األخ ــرى.
رواب ـ ــط بـ ـ ــن الثـقـافـ ــات الفـرع ـ ــية املنتشـ ــرة يف هـ ــذه
األقاليم والتي تشكل دلـ ً
ـيل علــى تعرض هذا التراث
لنف ــس املؤث ــرات العام ــة والتي ــارات الثقافية.
تقارب احلدود املكانية والزمانية.
متاث ــل التغي ــر الثق ــايف ال ــذي يحدث أثن ــاء الفترات
الزمني ــة وداخل املنطقة احملددة ،وهو الذي يتطابق
يف بع ــض األحيان.
و ُتع ــد ه ــذه املنطق ــة اجلغرافي ــة منطق ــة ثقافي ــة
« ،»Cultural Areaلـوج ـ ــود ق ـ ــدر ك ـب ـيـ ــر مــن الـتـشــاب ــه
الثقايف فيها من الداخل بينما تتباين مع ما حولها يف
أيضا إل ــى أن األمثال
عناص ــر كثيرة .وخلصت الدراس ــة ً
الش ــعبية تق ــوم ب ــدور مه ــم يف عملي ــة الغ ــرس الثق ــايف
والتنش ــئة االجتماعي ــة ،إذ يق ــوم املث ــل الش ــعبي ب ــدور
تعليم ــي واض ــح ،مح ـ ً
ـاول نقل اخلبرات من الس ــلف إلى
اخلل ــف ،حت ــى يس ــتمر تواج ــد ومن ــاء املجتمع .كم ــا أن
هن ــاك ع ــدة مص ــادر يف ثقافة مجتمع ــي البحث تنطلق
منه ــا صياغات األمثال الش ــعبية ،على اعتب ــار أنها ناجت
خب ــرات حياتي ــة ،عاش ــها املجتمع ــان ،وعركه ــا الزم ــان
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واالهتم ــام الع ــام بقضايا التنمي ــة االقتصادية والتعليم
والتربي ــة وعملي ــات التمدين والتحدي ــث ،وكذلك الطب
التقليدي وتوظيفه يف النواحي السياسية ،هذا باإلضافة
إل ــى مس ــألة الفولكل ــور وكتاب ــة التاري ــخ .ه ــذا االجت ــاه
العملي يف توظيف الفولكلور هو امتداد حملاوالت سابقة
ق ــام به ــا باحثون يف مناطق أش ــار إليه ــا الكاتب يف كلمته
ع ــن احل ــوار ح ــول الفولكل ــور التطبيقي والت ــي تصدرت
فص ــول الكت ــاب ،وس ــيجد الق ــارئ فيه ــا  -وكذل ــك باق ــي
الفص ــول  -املعلوم ــة املفي ــدة اجلدي ــدة والكلم ــة البليغة
املقنعة .ويش ــير يوس ــف مدني يف تقدميه للكتاب إلى أن
هذا العمل كان وما زال هو املرجع األساسي الذي ُيعتمد
علي ــه يف تدري ــس مق ــرر الفولكل ــور التطبيق ــي لط ــاب
القس ــم يف برنامج ــي الدبلوم واملاجس ــتير.

كما اس ــتعرض املؤل ــف قضية «الفولكل ــور والتمدين
ً
مستعرضا فترة االستعمار ونهوض الصفوة
والتحديث»،
الثقافي ــة احلضري ــة ،والصف ــوة احلضري ــة ومواقفه ــا
السالبة جتاه الفولكلور ،وناقش وضع وعالقة الفولكلور
ضم ــن الواق ــع اإلفريق ــي املعاصر ،مرك ــزًا على التمدين
والتحدي ــث عل ــى األجن ــاس الفولكلوري ــة يف الس ــودان،
والهج ــرة الريفي ــة  -احلضرية ،وتأثير وس ــائل االتصال
احلديثة ،ثم ألقي الضوء على عدد من الدراس ــات التي
تتعلق بتطبيق ــات الفولكلور.
ث ــم يش ــرع املؤلف يف الفص ــول التالية م ــن الكتاب يف
تناول الدراسات التي تتعامل مع تطبيق البيانات وثقافة
الفولكل ــور يف التعليم ،فيبدأ ببحث الفولكلور والتعليم
ً
مستعرضا رؤية اإلفريقي للعالم،
التقليدي يف إفريقيا،
ومفه ــوم التعلي ــم ،وصفات أخرى للتعلي ــم التقليدي يف
أفريقيا ،ووضع الفولكلور والتعليم ،مركزًا على «التعليم
البيئ ــي» ،والتعلي ــم االجتماع ــي واألخالق ــي «الترب ــوي»،
و«التعليم اجلمال ــي» ،و«التعليم املهني» ،ثم تعليم «منط
التخص ــص التقلي ــدي» ،ويخلص حريز إل ــى أن التعليم
التقلي ــدي يف أفريقي ــا يحم ــل آليات ــه الثقافي ــة ،وميل ــك
فلس ــفة ومنطقً ــا ينبثقان م ــن املفاهي ــم الواس ــعة لرؤية
األفارق ــة للك ــون من حولهم .ويجدر بالباحث ــن األفارقة
فه ــم واحترام احلياة األفريقي ــة عامة ،فالغلبة إما تبالغ
يف دور هذه اآلليات أو تأخذها ببساطة دون إعمال النظر
يف جدواه ــا .ويف مبحث ــه للفولكل ــور واآللي ــات الثقافي ــة
للتاريخ الشفاهي اإلفريقي يعرض حريز ملفهوم التاريخ،
ومحتـ ـ ــوى التــاري ــخ االجـتـمـاع ــي ،والفــولـك ـلـور وصـناعـة
مشيرا إلى أن دراسة التاريخ الشفاهي اإلفريقي
التاريخ
ً
ُ
يج ــب أال تت ــم خ ــارج األطر الثقافي ــة واالجتماعي ــة ،وأن
التاريخ والوظائف االجتماعية وضرورة التاريخ الشفاهي
اإلفريق ــي يج ــب أن ُت ــدرس يف إطار مفه ــوم التاريخ الذي
تتبناه اجلماعة محل الدراسة .ثـم يعرض املؤلف ملوضوع
موضح ــا مفه ــوم «التنمي ــة» ،كم ــا
الفولكل ــور والتنمي ــة،
ً
ناق ــش موضوع الزراعة التقليدية وأساس ــها الفولكلوري
كإع ـ ـ ــداد األرض ل ــلف ـ ـ ــالح ـ ـ ــة ،ونـظـ ــام الـ ـ ـ ــري ،وح ـم ــاي ـ ــة
ـيرا للتح ــول من الزراع ــة التقليدية إلى
احملص ــول ..مش ـ ً
امليكن ــة .وخَ ُلص حري ــز إلى أن التحدي اجلوه ــري الذي
يواج ــه صن ــاع السياس ــة ه ــو إح ــداث تنمي ــة تنهض على

وتعتم ــد ه ــذه الدراس ــة على بيان ــات من ع ــدة بلدان،
خاصة جمهورية السودان الدميوقراطية  -قبل التقسيم
بطبيع ــة احل ــال  -وه ــي ليس ــت مج ــرد جم ــع للفولكلور
اإلفريقي ،كذلك ليست حتلي ًال أدب ًيا للنصوص ،بالرغم
م ــن اس ــتخدام املؤل ــف ملجموع ــة م ــن النص ــوص متث ــل
مختل ــف أجن ــاس الفولكل ــور .وق ــد اتخ ــذت مجموع ــة
الدراس ــات بالكت ــاب منهج الفولكل ــور التطبيقي كتطور
جديد يف دراسات الفولكلور .ويناقش املؤلف عدة محاور
موضوعي ــة مهمة بدأه ــا ببحث احلوار ح ــول الفولكلور
التطبيق ــي «ق ــراءة مختص ــرة وتعليق ــات» ،مرك ــزًا عل ــى
الفولكل ــور يف الوالي ــات املتح ــدة ،حي ــث اس ــتمر النقاش
ح ــول ه ــذه القضي ــة  -كم ــا يش ــير املؤل ــف  -للخمس ــن
س ــنة املاضي ــة .وه ــذا ال يعني بأن الفولكل ــور التطبيقي
لم تتم معاجلته يف بريطانيا أو أملانيا ،أو يف مكان آخر.
يف بريطاني ــا س ــاهم كثي ــر م ــن الفولكلوري ــن وعلم ــاء
اإلنس ــانيات يف الفولكل ــور التطبيق ــي ،لك ــن ب ــدون أن
تطبيقيا
يش ــاركوا يف أي نق ــاش حول :أيك ــون الفولكلور
ً
أم يبق ــى نظر ًي ــا .أعم ــال مث ــل مس ــاهمات الس ــير جورج
لورانس قوم «الفولكلور كعلم تاريخي» ،أو كتابات السير
جيم ــس فري ــزر «الفولكل ــور يف العه ــد الق ــدمي»ُ ،يذك ــرا
كمثالني واضحني لألعمال املتنازع عليها يف الفولكلور
التطبيقي .كما ناقش موضوع األنثروبولوجيا الثقافية،
مقدما
والعالق ــة بينه ــا وأوجه تش ــابهها مع الفولكل ــور،
ً
دراس ــة حالة للس ــودان.
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امل ــوارد احمللي ــة وعل ــى عناص ــر الثقاف ــة التقليدي ــة ،وأن
دعم ــا وخطوة إيجابي ــة يف هذا
التقني ــة التقليدي ــة توفر ً
االجت ــاه ..أما مبحثه ح ــول الفولكلور والطب التقليدي
فق ــد ناقش في ــه موضوع «الس ــحر» ورؤية الك ــون والعالم،
ـتودعا
ـيرا إل ــى أن األجن ــاس الفولكلوري ــة متث ــل مس ـ ً
مش ـ ً
للط ــب التقلي ــدي .كم ــا يس ــجل يف مع ــرض حديث ــه عن
الفولكلور والطب النفسي التقليدي أن الفولكلور عامة
يثري الثقافة التقليدية بأساليب متنوعة من املمارسات
العالجية النفس ــية التي توسع اس ــتخدامها بفرح عامر
ط ــوال ق ــرون عدي ــدة .كم ــا يؤك ــد عل ــى أن الثق ــة املتبادلة
والتنس ــيق اجليد بني املعاجلني الش ــعبيني يف النمطني
التقلي ــدي واحلدي ــث الزمان لتفه ــم اخلدمات الصحية
واس ــعة االنتش ــار واملؤث ــرة لتش ــمل قطاعات أوس ــع ضمن
السكـ ـ ــان األفـارقـ ــة يف الـريـ ــف واملـ ــدينة على حـ ــد سـ ــواء.
ويختم حريز مجموعة دراس ــاته مببحث حول التقاليد
باعتباره ــا قاع ــدة النضال القوم ــي يف أفريقيا.

الق ــدرات ،األم ــر ال ــذي اتص ــف بس ــببه ع ــدد غي ــر قليل
م ــن األلع ــاب فيه باخلل ــط أو عدم الوض ــوح ،وعدد آخر
بنق ــص جان ــب هام م ــن البيانات واملعلومات األساس ــية
الت ــي ال ُتعد املادة الش ــعبية م ــادة ذات داللة إال بها .وقد
ق ــام املؤلف ــان بتحقي ــق ه ــذا الع ــدد وذاك م ــن األلع ــاب
اعتمادا على مش ــروعات ميدانية
على نحو جيد وكاف
ً
أخ ــرى ،ويضي ــف املطاوع ــة ورفع ــت :اس ــتكملنا جانبـ ـ ًا
ـادا على مصادر
آخ ــر م ــن األلع ــاب ،وإن كان قلي ًال اعتم ـ ً
ميدانية ومكتبية موثوقة ،وزودنا األلعاب جميعها مبا
يلزمه ــا م ــن الص ــور الفوتوغرافي ــة والتوضيحية التي
تس ــاعد عل ــى فهمها وكيفية ممارس ــتها ،فل ــم تكن ثمة
صور تفصيلية متوفرة يف أرشيف مركز التراث الشعبي
وواضحا
ع ــن ه ــذه األلع ــاب جتع ــل منه ــا ش ــيئًا حيو ًي ــا
ً
عل ــى نح ــو مقب ــول .وم ــع ذل ــك فنح ــن  -م ــن جهتن ــا -
نعتبر أصحاب املش ــروع املذكور مشاركني معنا يف إعداد
ه ــذا الكت ــاب بدرج ــة أو بأخرى ،وأن جهده ــم الرائد هو
األس ــاس ال ــذي انطلقت من ــه جهودنا نح ــو توثيق هذا
اجلان ــب من جوانب الثقافة القطرية ،وإتاحته لعلماء
التربية يف قطر  -من جهة  -كي ينتقوا منه ما يصلح
لغ ــرس القي ــم اإليجابي ــة يف نف ــوس الن ــشء اجلدي ــد
م ــن أبنائن ــا ،وإتاحت ــه  -م ــن جه ــة ثاني ــة  -للمبدع ــن
القطري ــن ،ورج ــال األعمال الوطنيني ،عس ــاهم يقفوا
من ــه عل ــى لعب ــة ميك ــن تطويره ــا «لعب ــة الصب ــة مث ًال»،
ونش ــرها عل ــى نطاق عاملي واس ــع.

.5ألعاب األطفال القطرية:
ص ــدر ع ــام  2015كت ــاب «ألع ــاب األطف ــال الش ــعبية
القطرية» للباحثني :عبد العزيز أحمد املطاوعة ،عبد
العزي ــز رفعت عبد العزيز ،عنإدارة التراثبوزارة الثقافة
والفن ــون والتراث ،وهو اجلزء األول من املجموعة التي
تقع يف  160صفحة من القطع الكبير .ويشير املؤلفان
إل ــى أن الكتاب اعتمد على مش ــروع ميداني ،اس ــتهدف
جم ــع أغان ــي وألع ــاب األطف ــال الش ــعبية يف قط ــر ،وهو
املش ـ ــروع الـ ــذي جتـشـ ــم أعبـ ــاءه املـاديـ ــة مـركـ ــز الـ ــتراث
الـشـعـب ـ ــي ،وانتـ ــدب لتنـفـيذه الـدكـتـور/حسـ ــن قدوري،
بالتع ــاون م ــع الباحثت ــن :كلث ــم عل ــي الغامن ،وش ــيخة
عب ــد اهلل ذي ــاب ،وذلك يف الفت ــرة من أبريل  1989وحتى
مارس 1990م .والتقرير املتعلق بهذا املش ــروع جيد من
حي ــث هو تقرير ،لكنه ضئيل الفائدة بالنس ــبة للبحث
العلمي ،واالس ــتماع إلى تس ــجيالت املادة امليدانية أكثر
فائ ــدة من ــه ،حي ــث ميك ــن م ــن خالله ــا اس ــتنباط ما ال
ميكن استنباطه من التقرير املكتوب ،خاصة وأنه  -أي
التقري ــر  -لم يعتمد يف وصفه لأللعاب الش ــعبية التي
يتضمنه ــا عل ــى املش ــاهدة العيانية ملمارس ــات األطفال
الطبيعية لها ،وإمنا اعتمد على أحاديث رواة متفاوتي

ويناقش الكتاب بعض التعريفات املرتبطة باأللعاب
الش ــعبية وخصائصها وأنواعها وممارسيها ..وبعد ذلك
يتس ــائل املؤلفان :ه ــل ميكننا أن نض ــع تعريفً ا لأللعاب
الش ــعبية من ش ــأنه أن يلبي هذه املعايير ،ومن ثم يحدد
بدق ــة مفه ــوم ه ــذه األلع ــاب دومنا لب ــس أو غم ــوض .إن
وض ــع تعري ــف جام ــع مان ــع لأللع ــاب الش ــعبية ،لي ــس
أمرا س ــه ًال ،ال س ــيما وأن التحليل الذي قدماه
بالتأكيد ً
ينص ــب فق ــط عل ــى ألع ــاب األطف ــال القطري ــة ،ورمب ــا
وج ــدت لعب ــة يف ثقاف ــة أخ ــرى  -وإن كان ه ــذا مس ــتبعد
ج ـ ًـدا  -تخال ــف ه ــذا التحلي ــل ،وتن ــد عن ــه .ول ــذا ف ــإن
تعريفن ــا هن ــا لأللع ــاب الش ــعبية ه ــو مبثاب ــة تعري ــف
إجرائ ــي ،وبالتال ــي ال يقطع الطريق أم ــام أية محاوالت
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املمتل ــكات اخلاص ــة والعام ــة ،ث ــم تدري ــب األطفال على
فن ــون القي ــادة والطاع ــة واالنضباط ،واحت ــرام القوانني
والقواع ــد واألصول ،وتصريف طاق ــات الطفل احليوية
وأخيرا نق ــل تراث املجتم ــع وعاداته
بطريق ــة مش ــروعة،
ً
وتقالي ــده ومعتقدات ــه وخبرات ــه م ــن جي ــل جلي ــل .ث ــم
يس ــتعرض الكت ــاب تصني ــف األلع ــاب الش ــعبية إل ــى
تصني ــف على أس ــاس جن ــس الالعبني :ألع ــاب األطفال
الذك ــور ،وه ــي ألعاب حتتاج إلى قدرات جس ــدية متميزة
ملمارس ــتها ،وقد ترافقها أحيانًا أهازيج بس ــيطة لش ــحذ
هم ــم الالعبني وب ــث روح احلماس فيه ــم ،والقليل منها
ال ــذي ترافق ــه أغنية مطول ــة ،ومن ه ــذه األلعاب:عظيم
لواح (عظيم سري) ،لعبة بوسبيت حي لو ميت ،الدوامة
والبلب ــول ،املغ ــاوص ،القش ــاطي ،الش ــقحة الش ــقحية..
إل ــخ .ث ــم ألع ــاب األطفال اإلن ــاث ،وهي غال ًبا على ش ــكل
رقص ــات ،أو ترافقه ــا األغان ــي ،وه ــي ال حتت ــاج إلى جهد
بدن ــي كبي ــر ،ومنه ــا لعب ــة :أن ــا الذي ــب باكلك ــم  -ق ــوم ي ــا
ش ــويب  -ط ــاق ط ــاق طاقي ــة  -اللقف ــة (لكت ــور) ..إل ــخ.
ثم األلعاب املش ــتركة وهي ألعاب ميارس ــها األطفال من
اجلنس ــن ،كل جن ــس مبف ــرده أو م ــع بعضهم ــا البعض،
ويف ه ــذه احلالة األخي ــرة يكون األطفال عادة من صغار
الس ــن ،وم ــن أبن ــاء عائل ــة واح ــدة ،أو م ــن اجلي ــران ،مثل
لعب ــة :ه ــدو املسلس ــل ه ــدوه  -اخلشيش ــة  -الص ّبة.
أم ــا التصني ــف عل ــى أس ــاس ع ــدد الالعب ــن فه ــي
إم ــا ألع ــاب جماعية ،ويش ــكل هذا القس ــم معظ ــم ألعاب
األطف ــال الش ــعبية ،وتب ــرز صف ــة اجلماعي ــة فيه ــا على
أنه ــا عام ــل من أه ــم عوامل بث وترس ــيخ قيم التش ــارك
والتع ــاون والتضافر بني أف ــراد املجتمع الواحد ،باعتبار

أخ ــرى ،علمي ــة وج ــادة ،لتعري ــف األلعاب الش ــعبية على
نح ــو أفض ــل .وعلى هذا النح ــو يعرف املؤلف ــان األلعاب
الش ــعبية بأنه ــا :أش ــكال فني ــة تقليدي ــة بس ــيطة ،ذات
طبيع ــة تنافس ــية ،يج ــري جتس ــيدها حرك ًي ــا أو ذهن ًي ــا،
مع ــا ،مبش ــاركة طوعي ــة ال إرغ ــام فيه ــا،
أو بالطريقت ــن ً
ودومن ــا ارتباط مبناس ــبة معينة ،أو اس ــتهداف ألي غاية
غي ــر غاي ــة اللع ــب ذاته ،وه ــي تتمتع باألصال ــة والعراقة
والش ــيوع يف الثقاف ــة الت ــي توج ــد فيها.
أم ــا خصائ ــص ألع ــاب األطفال الش ــعبية فتنقس ــم
إل ــى خصائ ــص عام ــة :وه ــي تل ــك اخلصائ ــص الت ــي
تش ــترك فيه ــا األلعاب الش ــعبية مع بقية م ــواد التراث
الش ــعبي األخ ــرى ،وبالتال ــي فه ــي ال تصل ــح مبفرده ــا
للتمييز بني األلعاب الش ــعبية وب ــن هذه املواد ،ولكنها
تصل ــح بامتي ــاز للتميي ــز ب ــن م ــا ه ــو ش ــعبي وم ــا ه ــو
غي ــر ش ــعبي .والنوع الثان ــي هي «اخلصائ ــص النوعية»
ويصنفه ــا املؤلف ــان إل ــى :البس ــاطة  -ط ــرق االقت ــراع
التقليدي ــة  -العراق ــة  -األصال ــة  -التنافس ــية  -حري ــة
املمارس ــة  -انتفاء احلوافز املادية ..ويدلل الكتاب على
من ــاذج تش ــير إل ــى كل م ــن ه ــذه اخلصائص.
وق ــد رصد املؤلفان املطاوعة ورفعت وظائف األلعاب
تبع ــا ملا اس ــتخلصاه من امل ــادة امليداني ــة ،وهذه
الش ــعبية ً
اخلصائ ــص ه ــي :تنمي ــة التفاع ــل االجتماع ــي ب ــن
األطف ــال ،وتنمي ــة ق ــدرات الطف ــل اجلس ــدية والذهني ــة
واجلـمـالي ـ ــة واإلبــداع ـ ــية ،فـض ـ ـ ًـا عـ ــن اكتشـ ــاف ق ــدرات
األطف ــال اخلاص ــة وتنميته ــا ،واكتس ــاب بع ــض املهارات
واملع ــارف املختلفة ،وتنمية مبدأ الغي ــرة واحلفاظ على
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أن ه ــذه القي ــم ضروري ــة لبق ــاء املجتمع ــات ومتاس ــكها.
ومن هذه األلعاب  -على س ــبيل املثال  -لعبة :أنا الذيب
باكلك ــم  -ضالل ــوة  -اخلشيش ــة...إلخ .ث ــم ألعاب ثنائية
وه ــي األلع ــاب التي ميارس ــها العب ــان أو العبت ــان فقط،
ـددا يف كل الثقاف ــات الش ــعبية م ــن األلعاب
وه ــي أق ــل ع ـ ً
أساس ــا باجت ــاه تقوي ــة روابط احملبة
اجلماعي ــة ،وتعم ــل ً
والصداق ــة فيم ــا ب ــن ممارس ــيها ،مث ــل لعب ــة اللقف ــة -
الصب ــة  -القيس..إل ــخ .وأخي ـ ًـرا األلع ــاب الفردي ــة وه ــي
ألع ــاب تتمت ــع بن ــدرة ملحوظ ــة يف الثقاف ــات الش ــعبية
بعامة ،وهي فردية يف جوهرها ،لكنها قد متارس بش ــكل
جماع ــي قص ــد املنافس ــة ،وتعم ــل باجت ــاه تنمي ــة قي ــم
االستقالل واحلرية لدى الفرد يف املجتمعات الشعبية،
وم ــن أمثلته ــا لعب ــة :الدح ــروي  -الدورفة..إلخ.

وتش ــمل بيان ــات توثي ــق كل لعبة حق ــول معلوماتية
مح ــددة ،ه ــي :تعري ــف اللعب ــة  -عدد الالعب ــن  -أدوات
اللع ــب  -طريق ــة اللع ــب .ويصاح ــب كل لعب ــة عدد من
الص ــور التوضيحي ــة ،وج ــاء بيات توثي ــق كل لعبة على
النح ــو ال ــذي نعرضه يف املث ــال التالي:
لعبــــــة القـشـــاطـــي :لع ـ ـ ــبة شـع ـ ـبـيـة مـ ـ ــن األل ـع ــاب
املـ ــرتبـ ــطة ب ــال ـبـيـئـة الب ـحـري ــة ،يـم ــارس ـهـا األطـ ـفـال
الــذكـ ـ ــور ،مـ ــمن تت ــراوح أعماره ــم م ــا بني  13/9س ــنة
تقري ًب ــا ،وه ــي م ــن األلع ــاب الت ــي ميك ــن ممارس ــتها
بش ــكل ف ــردي أو جماعي ــة.
عدد الالعبني :غير محدد.
أدوات اللعب :قطعة من العملة املعدنية.
طريقـــة اللعب :يق ــوم كل طف ــل بجم ــع مجموعة من
العي ــدان اخلش ــبية ،ويأخ ــذ يف تهيئته ــا على ش ــكل
ق ــارب صغي ــر «قش ــطي» ال يتج ــاوز طول ــه 50س ــم،
شراعا من قطعة قماش رقيقة .وأحيانًا
ويصنع لها
ً
يق ــوم بعض األطفال بط ــاء قواربهم وتزيينها ،ثم
ينظم ــون س ـ ً
ـباقا لهذه الق ــوارب على س ــاحل البحر
بالقرب من الش ــاطئ ،بحيث ال تتجاوز مياه البحر
س ــيقان الالعب ــن ،ومن يس ــبق قاربه بقي ــة القوارب
يش ــعر بس ــعادة فائق ــة ،وينظر ل ــه بقية املتس ــابقني
م ــن األطف ــال عل ــى أنه صانع ق ــوارب ماه ــر ومتمكن.

والتصني ــف الثال ــث لأللع ــاب جاء حس ــب طبيعتها،
مث ــل :األلع ــاب الغنائي ــة ،ومنه ــا ألع ــاب :ه ــدو املسلس ــل
ه ــدوه  -إحدي ــه إبدي ــه .ألع ــاب احلوار ،مثل لعب ــة قوم يا
ش ــويب  -دخل ــوة .ألع ــاب احل ــظ :لعب ــة اخلبص ــة .ألعاب
االستراتيجية :مثل لعبة «الصبة» .ألعاب البراعة ،مثل:
الدوام ــة  -البلب ــول  -التيل ــة  -اللقف ــة  -الري ــن .ألع ــاب
املط ــاردة واملالحقة واالس ــتخفاء ،مثل :لعبة اخلشيش ــة
 ص ــب صبي ــح  -ط ــاق ط ــاق طاقي ــة .ألع ــاب امله ــاراتالبدني ــة ،مث ــل :لعبة اخلوضة  -الش ــقحة  -التحس ــونة
 القي ــس .ألع ــاب الك ــرة ،مث ــل لعب ــة «التمب ــة» .األلع ــابالتمثيلي ــة واإليهامي ــة ،مثل لعبة املدود -قوم ياش ــويب.
ألعاب التأرجح والتزحلق واالرتقاء ،مثل ألعاب الدورفة
 التدرب ــي .ألعاب التح ــدي والقدرة على التحمل ،مثلألعاب «تخاف مني وال من ربك»  -مكاس ــر (كاس ــرني وال
اكاس ــرك)  -بوس ــبيت حي ل ــو ميت .ألعاب الس ــباق مثل
لعب ــة الدحروي.

 .6فرق الفنون الشعبية املصرية:
ويف إط ــار توثي ــق فن ــون األداء الش ــعبي ،ص ــدر كتاب
جدي ــد حملم ــد ش ــبانة بعن ــوان «ف ــرق الفنون الش ــعبية»
عن قطاع العالقات الثقافية اخلارجية املصرية ،ضمن
سلس ــلة إص ــدارات اإلدارة العام ــة لإلع ــام اخلارج ــي
ب ــوزارة الثقاف ــة ،والكت ــاب يح ــوي م ــادة مص ــورة ويق ــع
يف  98صفح ــة ..وق ــد ناق ــش املؤل ــف يف البداي ــة مفهوم
مصطل ــح «فنون ش ــعبية» ،وتاريخ فن الرقص الش ــعبي،
ـيرا إلى أن أغلب الرقصات الش ــعبية نش ــأت كش ــكل
مش ـ ً
من أش ــكال االحتفاالت أو الش ــعائر الدينية ،أو طريقة
للس ــيطرة عل ــى ق ــوى خفي ــة ،وبني ــت أش ــكال وح ــركات
كثي ــر م ــن ه ــذه الرقص ــات عل ــى معتق ــدات خرافي ــة،
فمث ـ ًـا كان عدد من الرقصات الش ــعبية القدمية يؤدى
يف دائرة العتقاد البعض أن لهذا الشكل قوى سحرية،

ويش ــير املؤلف ــان إل ــى أنه ميكن إضاف ــة أمناط أخرى
إل ــى ه ــذا التصني ــف طاملا وج ــدت هناك ألع ــاب متثلها،
مث ــل ألع ــاب :ن ــط احلب ــل ،ألع ــاب الت ــودد ،ألع ــاب ال ــورق
الذهني ــة ،وغي ــر ذل ــك .كم ــا أن هن ــاك تصنيف ــات أخ ــرى
ميكن تسجيلها كالتصنيف حسب البيئة ،أو التصنيف
حس ــب وق ــت ممارس ــة اللعب ــة ..والعالق ــة ب ــن ه ــذه
التصنيفات جميعها هي عالقة تشابك على الرغم من
أنه ــا تب ــدو كم ــا ل ــو كان كل منه ــا يس ــير مبح ــاذاة اآلخر.
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وأف ــراح النوب ــة ،والرقص يف احتفاالت الس ــامر ،واخليل
والرق ــص ،والتعبي ــر احلرك ــي االعتق ــادي .ث ــم يع ــرض
ش ــبانة لفرق الرقص الشعبي يف مصر واملؤسسات التي
اهتمام ــا بها ،مث ــل إدارة الفنون الش ــعبية ،وقطاع
تول ــي
ً
العالقات الثقافية اخلارجية ،ووزارة الشباب والرياضة.
ث ــم يس ــتعرض القطاع ــات احلكومية املهتم ــة بالرقص
الش ــعبي ويوثقه ــا م ــن الناحي ــة التاريخية وم ــا قدمته
م ــن ع ــروض وفن ــون عل ــى املس ــتويني احملل ــي والدول ــي،
ث ــم القائم ــون على ه ــذه الفرق وأه ــم املؤدين وامللحنني
وبرنامج كل فرقة .وبدأها بفرق قطاع الفنون الش ــعبية
واالستعــراض ـيـ ــة والت ـ ـ ــي تض ــم فرقت ــي رض ـ ــا ،والفرق ــة
القومي ــة للفن ــون الش ــعبية .ث ــم ف ــرق الفنون الش ــعبية
التــابـ ـعـ ـ ــة لل ـه ـيـئـة الـعـامة لـقـص ـ ــور الثقــافــة ،وت ـشـم ــل
تس ــع عش ــرة فرق ــة :فرق ــة مط ــروح للفن ــون الش ــعبية
 ف ــرق ـ ـ ــة الـح ــريـ ـ ــة للـفـنـ ــون الشعـ ــبية  -فرق ــة املنوفيةللفن ــون الش ــعبية  -فرق ــة البحي ــرة للفنون الش ــعبية -
فرق ــة الغربي ــة للفن ــون الش ــعبية  -فرق ــة قص ــر ثقاف ــة
األنفوش ــي للفن ــون الش ــعبية  -فرق ــة الش ــرقية للفنون
الش ــعبية  -فرق ــة كف ــر الش ــيخ للفنون الش ــعبية  -فرقة
العريش للفنون الش ــعبية  -فرقة االسماعيلية للفنون
الش ــعبية  -فرق ــة بن ــي س ــويف للفنون الش ــعبية  -فرقة
ملوي للفنون الشعبية  -فرقة املنيا للفنون الشعبية -
فرقة األقصر للفنون الش ــعبية  -فرقة س ــوهاج للفنون
الش ــعبية  -فرقة توش ــكى قنا للفنون التلقائية  -فرقة
أسوان قنا للفنون الشعبية  -فرقة قنا للفنون الشعبية
 -فرق ــة التن ــورة التراثية.

ويف بع ــض الثقاف ــات القدمي ــة كان هن ــاك اعتق ــاد ب ــأن
احلركة الدائرية جتلب احلظ السعيد أو تبعد السوء.
ث ــم يس ــتعرض ش ــبانة تاري ــخ ف ــرق الفنون الش ــعبية
املصرية منذ خمس ــينيات القرن العش ــرين ،ما ًرا بأش ــهر
فرقت ــن خ ــال ه ــذه الفت ــرة وهم ــا فرق ــة رض ــا للفن ــون
مشيرا إلى
الشعبية ،والفرقة القومية للفنون الشعبية،
ً
أن ــه بنجاح هات ــن الفرقتني الرائدت ــن ،أصبح املجتمع
مؤه ـ ًـا وراغ ًب ــا يف ه ــذا الن ــوع م ــن الفنون ،وم ــن ثم فقد
اهتم ــت الدول ــة بإنش ــاء ف ــرق جدي ــدة للفنون الش ــعبية
يف إط ــار وزارة الثقاف ــة ممثل ــة يف الهيئ ــة العامة لقصور
الثقاف ــة ،وبإش ــراف إدارة الفن ــون الش ــعبية بالهيئة ،وقد
أنش ــئت هذه الف ــرق للتعبير ع ــن اخلصوصية الثقافية
لألقاليم التي نش ــأت بها ،وقد وفرت الهيئة لهذه الفرق
اإلمكان ــات املادي ــة والك ــوادر الفني ــة املؤهلة للقي ــام بهذه
املهم ــة .وم ــن اإلنصاف أن نش ــير إلى أهمية ال ــدور الذي
تق ــوم به ه ــذه الفرق يف احلياة الثقافي ــة املصرية ،حيث
تش ــارك يف الفعالي ــات الثقافي ــة والفني ــة داخ ــل مص ــر،
ومتث ـ ــل م ـ ـصـ ــر فــي املهــرجــان ـ ــات واالحتـفـاالت الـدولية
خ ــارج مصـ ـ ــر ،وه ـ ــو م ــا يؤكد ضرورة دع ـ ــم ه ـ ــذه الف ـ ــرق
وإلقاء الضــوء عليها ،وإت ــاحة امل ــوارد الكفيـ ــلة بتطـ ــوي ــر
برامجه ــا واحلف ــاظ عليها لتكون بح ــق ممث ًال للثقافة
الش ــعبية املصرية.
ث ــم يب ــدأ املؤل ــف يف بح ــث فن ــون الرق ــص الش ــعبي
وأصول ــه يف مص ــر القدمي ــة ،ث ــم الرق ــص يف الثقاف ــة
ً
ـتعرضا فنون العوال ــم والغوازي،
املصري ــة املعاصرة ،مس ـ
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ويعـ ـ ـ ــد أه ـمـ ـ ــية هـ ـ ـ ــذا العم ــل ك ـ ـ ــونه توثيقً ــا مصو ًرا
ُ
وحت ـلـي ـ ـ ًـا علـمـ ـ ـ ًيا ل ـفـرق فـ ـنـ ــون الــرقــص الشـ ـعــبي وم ــا
يصاحبه ــا من موس ــيقى وأزي ــاء وع ــادات وتقاليد كجزء
م ــن حركة الفنون الش ــعبية املصري ــة عامة .ويحتاج من
املؤل ــف التوس ــع يف ه ــذا املنه ــج العلم ــي ليغط ــي جميع
فن ــون الع ــرض الش ــعبي املصري عل ــى هذا النح ــو الذي
يجم ــع بني املنه ــج العلم ــي والثقاف ــة العامة.

ملوض ــوع جه ــود ه ــؤالء الرحال ــة واملستش ــرقني ،الذي ــن
دون ــوا مالحظاته ــم اإلثنوغرافية الوصفي ــة ،وكتبوا عن
الع ــادات والتقالي ــد احمللي ــة لإلم ــارات ،وه ــو ما اصطلح
«الس ــنع» ،وه ــو م ــا يتعلق مباش ــرة
علي ــه محل ًي ــا تعبي ــر َّ
بـخـص ـ ــوصية هـ ــذه ال ـعـ ــادات والـتـقـالـيـ ــد والـسـلـوكـيـ ــات
والـت ـع ــابيـ ــر وال ـ ـف ـنـ ــون الـ ـقـول ـي ـ ــة واألهـ ـ ــازيـج وال ـ ـفـنـون
قدميا،
الـحـركية وتأثيراتها وعالقتها مبجتمع اإلمارات
ً
وم ــا يتبعه ــا م ــن الش ــق امل ــادي م ــن أزي ــاء وط ــرق عم ــارة
قدميا يف
تقليدي ــة وح ــرف وآالت وأدوات كانت ُتس ــتخدم
ً
ش ــتى مناح ــي احلياة.

 .7أخالق وعادات اإلماراتيني:
ويف اإلم ــارات ص ــدر ه ــذا الع ــام  2016ع ــن معه ــد
الش ــارقة للت ــراث كت ــاب «أخ ــاق وع ــادات اإلماراتي ــن يف
كتاب ــات الرحال ــة الغربي ــن» ،للباح ــث ال ــذي رح ــل ع ــن
عاملن ــا مؤخ ـ ًـرا األس ــتاذ عم ــار الس ــنجاري ،والكت ــاب ه ــو
الطبع ــة األول ــى من القط ــع املتوس ــط ،يف 139ص .وهذا
الكتاب هو الثالث للمؤلف يف هذا املجال  -أدب الرحلة
 خاص ــة م ــا ورد يف كتابات الغربيني ،األول حمل عنوان«الب ــدو بعي ــون غربية» ،والثاني ُنش ــر حتت عن ــوان «ذاكرة
الصحراء» قدم يف األول قراءة نقدية يف كتابات الرحالة
الغربي ــن الذي ــن زاروا وكتب ــوا ع ــن منطق ــة اجلزي ــرة
العربي ــة واخللي ــج ،ويف الثان ــي ع ــرض املؤل ــف لكتاب ــات
الرحال ــة ولف ــرد ثيس ــجر املع ــروف عن ــد ب ــدو اإلم ــارات
باس ــم مب ــارك ب ــن لن ــدن ،وأول احلوارات املنش ــورة باللغة
العربية التي أجراها الس ــنجري مع رفاق رحلته «س ــالم
ب ــن كبين ــة» ،و«س ــالم ب ــن غبيش ــة» اللذين أه ــدى إليهما
كتاب ــه «الرم ــال العربية» وال ــذي اعتمده املؤل ــف مصد ًرا
م ــن جمل ــة مص ــادر هذا الكت ــاب .ويق ــول املؤل ــف أن هذا
الكت ــاب ه ــو جه ــد أول ــي وض ــع من خالل ــه أول ــى اللبنات

ناق ــش الكت ــاب مجموع ــة م ــن احمل ــاور املهم ــة بدأها
مبالحظات الرحالة حول مدن الساحل وجتارتها ،منها
مش ــاهدات الرحال ــة باجلري ــف يف اإلم ــارات ،والوثائ ــق
األجنبي ــة االقتصادية ،ووصف س ــفن اللؤل ــؤ .ثم عرض
لنش ــاط الرحال ــة برت ــرام توم ــاس الرائد يف عب ــور الربع
اخلال ــي ،حي ــث ق ــام بع ــدة رح ــات يف املنطق ــة الش ــرقية
لعم ــان ،فذه ــب إل ــى ص ــور وب ــاد بن ــي عل ــي ،وبع ــد ذلك
ُ
عب ــر أراض ــي احل ــدود اجلنوبي ــة عن طري ــق وهيبة وغبة
حني ــش ،وس ــافر إل ــى ظفار ،ثم عبر ع ــام  1930إلى الربع
اخلالي .مس ــج ًال هذا كله يف كتابه «العربية الس ــعيدة»،
ـيرا إلى الرحلة وعلم األنثروبولوجيا ،ومالحظات
ومش ـ ً
توم ــاس اإلثنوغرافي ــة ولهج ــات القبائ ــل ،وحديث ــه عن
اخلت ــان وه ــي م ــن الع ــادات ذات األهمي ــة البالغ ــة عن ــد
القبائل إلى جانب املعتقدات السحرية املرتبطة بالعني
الشــري ـ ــرة وكيف ـ ــية الوقــايـ ــة منهـ ــا .وس ـجـ ــل الس ــنجري
الفصـ ـ ــل الث ــان ـ ــي بعنـ ـ ــوان «ثـيسـج ـ ــر ..ذات صب ـ ـ ــاح م ــن
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ث ــم يس ــتعرض األزي ــاء الرس ــمية للح ــكام ،واألزي ــاء
ال ــرج ــال ـي ــة ،واألزي ــاء كــما ي ـعـ ـك ـس ـهـا ال ـشـ ـع ــر ال ـش ـعـبــي
اإلماراتي .ثـ ــم يـن ـ ـتـ ــقل املـ ـ ــؤلف لرصد الـرحـالـة وقـصـة
ـيرا
الص ــور الش ــهيرة امللتقط ــة للش ــيخ زاي ــد األول مش ـ ً
إل ــى الرحال ــة وايل ــوك يف اخللي ــج وه ــو م ــازم أول نش ــر
قص ــة رحل ــة مهمة ح ــول «عرب س ــاحل عم ــان» زودنا من
خاللها بصور وصفية .كما عرض لتجربة العقيد مايز
ـيرا ملالحظاتهم
والس ــير برس ــي كوك ــس يف املنطقة ،مش ـ ً
وانطباعاته ــم ،حي ــث س ــجل الص ــور الش ــهيرة للرحال ــة
للش ــيخ زايد بن خليفة وأبنائه ..وينتهي الكتاب بفصل
ح ــول الرحال ــة ك ــوادري آخ ــر الش ــهود عل ــى مرحل ــة م ــا
قب ــل اكتش ــاف النفط .ويخت ــم كتاب ــه مبجموعة مميزة
م ــن الص ــور الت ــي س ــجلها ه ــؤالء الرحال ــة ال ــذي ي ــرى
الس ــنجري أن كتاباته ــم بص ــورة عام ــة حافل ــة بالطب ــع
بوجه ــة النظ ــر الغربي ــة ومبقي ــاس غرب ــي بحت ،مل ــا كان
ي ــدور يف مجتمع ــات اخلليج يف النصف األول من القرن
العشرين ،قبل أن يظهر النفط وتتغير هذه املجتمعات
يف بع ــض مظاهرها من النقي ــض إلى النقيض ،إضافة
للتعص ــب وضآلة ثقاف ــة بعضهم ،وفق ــر اطالعهم على
ثقاف ــات جدي ــدة عليه ــم ،وه ــي كتاب ــات كثي ــرة منش ــورة
باإلجنليزي ــة ول ــم ير معظمه ــا الن ــور بالعربية.

صباح ــات الصح ــراء» ،والذي يعرض لرحلت ــه لإلمارات
ً
مبعوثا
يف األربعين ــات م ــن الق ــرن املاض ــي ،حيث ج ــاء -
م ــن قبل ش ــركة الش ــرق األوس ــط ملكافحة اجل ــراد  -إلى
ُعمان للس ــفر يف الربع اخلالي ،وقد متيز بأس ــلوب أدبي
رومانس ــي يف كتاب ــه «الرم ــال العربي ــة» ،وق ــد اس ــتعان يف
وصف ــه بكت ــب الرحال ــة الس ــابقني ،ول ــم يخ ــف إعجاب ــه
بتوم ــاس ال ــذي س ــبقه إلى منطقة الربع اخلالي بس ــتة
عشر سنة ..وقد سجل شعوره باألسى مما سيحل فيما
بع ــد بالصح ــراء ل ــو دخلته ــا اآلل ــة وم ــا س ــتحدثه م ــن
تغيير يف حياة وشخصية إنسان هذه الصحراء .ويصف
ثيس ــجر يف كتاب ــه ك ــرم بدو اإلم ــارات ويروي ع ــدة روايات
تعك ــس حفاوته ــم الس ــخية كأس ــطورة ،كم ــا يص ــف قيم
التس ــامح وحس ــن املعش ــر التي وجدها يف الربع اخلالي
م ــع رفاقه م ــن بدو اإلم ــارات.
وحتليليا
ويس ــجل السنجري يف كتابه فص ًال وصف ًيا
ً
ح ــول «الزي الش ــعبي اإلماراتي» وكتاب ــات الرحالة حوله،
ويش ــير املؤلف إل ــى أنه من املالح ــظ أن األوربيني وصفوا
م ــا ش ــاهدوه م ــن مالب ــس م ــن دون حتلي ــل أو دراس ــة لها،
وقد اختلفوا يف وصف الزي وإطالق اإلس ــم عليه ،فمث ًال
قميص ــا واآلخ ــر
الدشداش ــة «الكن ــدورة» أحده ــم س ــماها
ً
قميص ــا طوي ـ ًـا ،وثال ــث جلبا ًب ــا ،وراب ــع س ــماها
س ــماها
ً
دشداش ــة أو كن ــدورة .ب ــل وق ــد لبس بعضهم ال ــزي احمللي
لي ــس كإعج ــاب ،ولكن رمبا لتنفيذ مخط ــط معني .وقد
أف ــاد وصفه ــم يف تأكيد ما هو موجود اليوم بيننا من زي،
وأن األزي ــاء ل ــم تختل ــف يف الش ــكل الع ــام ،وإمنا اختلفت
نوعي ــة األقمش ــة واخلام املس ــتعمل ،وه ــذا بالتأكيد ناجت
ع ــن التط ــور الصناعي واالس ــتيراد من مختلف البلدان.
وبعضه ــم اهتم حت ــى بالدقائق من حيث طيات املالبس،
ووض ــع اخلنج ــر م ــن ش ــده عل ــى البطن إل ــى كونه رخ ـ ًـوا.
وق ــد أفاده ــم م ــن تتبعه ــم لألزي ــاء ووصفه ــا يف متيي ــز
السكان من حيث جنسياتهم وقبائلهم ومناطقهم ملعرفة
أصدقائه ــم م ــن غيره ــم .إن املالب ــس ب ــن أه ــل اإلم ــارات
وعم ــان متش ــابهة إلى حد بعيد وذلك للق ــرب اجلغرايف،
ُ
لذلك فإن الرحالة ُ
أيضا لم يفصلوا بني هاتني
والكتاب ً
املنطقت ــن يف كتاباته ــم ،فما ينطب ــق على اإلم ــارات كان
ينطبق على ُعمان ،والعكس صحيح يف املاضي واحلاضر.

 .8عادات وتقاليد تونسية:
ه ــو كت ــاب بعن ــوان «ع ــادات وتقالي ــد» ،إع ــداد مس ــعود
فرتاني ،من احلجم املتوس ــط يقع يف  63صفحة ،بدون
بيانات نش ــر ميكن الرجوع إليها .وال تس ــتطيع استنتاج
أن الع ــادات والتقالي ــد املش ــار إليه ــا ه ــي ع ــادات وتقاليد
تونس ــية إال بعد تصفح الكت ــاب واالطالع على محتواه.
وق ــد ُس ــجل عل ــى يس ــار صفح ــة الغ ــاف إس ــم (جرب ــة
ميدون) ،بنفس حجم وش ــكل إس ــم املؤلف ..فاحترنا يف
معرف ــة ه ــل هذا اس ــم مؤلف ث ــان ،أم منطق ــة بتونس إذ
يشير منت الكتاب لبعض العادات والتقاليد الشائعة أو
الس ــائدة يف حوم ــة أى قرية (جرب ــة ،ميدون) بتونس مع
بع ــض الص ــور التوضيحي ــة .وم ــن ثم فنحن أم ــام كتاب
ب ــدون فه ــرس أو بيان ــات مكتبي ــة مث ــل :جه ــة اإلص ــدار،
مكان النش ــر ،سنة النش ــر ،اسم الناشر ،املترجم ،حتديد
منطق ــة جم ــع امل ــادة أو مصدره ــا الببليوج ــرايف .وم ــع
215

العدد  35جديد النشر

ذل ــك فق ــد وجدن ــا يف الكت ــاب جترب ــة مهم ــة يف توثي ــق
الت ــراث الش ــعبي .إذ يتخ ــذ ش ــكل املوس ــوعة (دون ترتيب
هجائي) ،حيث اختار املؤلفان بعض العناصر الش ــعبية
وقام ــا بش ــرح مختص ــر ومفي ــد وس ــلس له ــا م ــع ص ــور
ميداني ــة لكل عنصر .كما ترجع أهمي ــة الكتاب لتناوله
باللغة العربية ،ومايقابلها باللغة الفرنس ــية أو العكس
م ــن الفرنس ــية للعربي ــة؛ وب ــدأ الكت ــاب مبقدم ــة باللغة
الفرنس ــية ،ثم ع ــرض ألولى العناصر الش ــعبية به وهي
م ــادة «ال ـ ّـدراس»  :Le dresوه ــي عملي ــة فص ــل حب ــات
الش ــعير ع ــن الس ــنابل وتت ــم ه ــذه العملي ــة يف «الراي ــح»
(وه ــي بطح ــاء مس ــطحة يف ش ــكل دائ ــري) بواس ــطة
«اجلاروش ــة» ،وه ــي عب ــارة ع ــن صن ــدوق كبي ــر متح ــرك
ف ــوق عج ــات حديدي ــة جتره داب ــة (حمار أو بغ ــل) ،ترى
األطف ــال يتس ــابقون للجل ــوس يف «اجلاروش ــة» وه ــي
تتماي ــل يف دورانه ــا ف ــوق الس ــنابل املكدس ــة يف «الرايح».
وع ــادة يف جرب ــة وبالتحدي ــد يف مي ــدون ،يكل ــف صاحب
ً
معروف ــا بالعم ــل الفالح ــي ويك ــون يف
ـخصا
األرض ش ـ ً
غال ــب األحيان من اجلنوب بحراثة األرض وزراعتها ثم
حصاد احملصول و»درسه» على أن يكون أجره « ُ
اخل ْمس»
م ــن كل ش ــئ حت ــى الت ــن ،ل ــذا يس ــمى ه ــذا الش ــخص
«اخلماس» .واملادة الثانية حول «نهج احلدادين» La rue
 El Haddadineويق ــع ه ــذا النه ــج يف أط ــراف «حومة
ميدون» ،وبالتحديد يف اجلهة اجلنوبية الشرقية منها.
وق ــد أطل ــق عليه هذا االس ــم مل ــا فيه من كب ــار احلدادين
يف اجلزي ــرة وغالبه ــم ينتمون إلى عائلة عرفت بإتقانها
له ــذه املهنة وه ــي عائلة «التنازفت ــي» .أما بقية محالته،

فأغل ــب أصحابها من اليهود .ثم ينتقل ليعرفنا بواحد
من املش ــاهير هو العم موس ــى (املتواجد يف نهج س ــيدي
محمد بن عيس ــي) :وهو رجل خضار قريتنا القار ،رجل
م ــرح وبش ــوش وه ــو الوحي ــد املتواج ــد كام ــل األس ــبوع،
وللعم موس ــى نظام خاص يف جلب س ــلعه ويف التعامل
مع الغير ،ففي ميدون س ــوق أسبوعية يأتيها الفالحون
لبيع منتوجاتهم من خضر وغالل ،ويف آخر اليوم يتفق
معهم العم موسى على أن يقبل منهم كل ما تبقى لهم
من س ــلع ويقوم ببيعها هو طيلة األس ــبوع ثم يأخذ كل
نصيب ــه م ــن املرابي ــح حس ــب االتف ــاق .يف نف ــس النه ــج،
جن ــد كذلك بائع احللوى وهو من عائل ــة «املرابط» ،وهو
ال ــذي يق ــوم بصن ــع حلواه بنفس ــه بجمي ــع أنواعها :من
حل ــوى «الفع ــوص» (وهي ما نس ــميها النوق ــة) ،واجلكار
واجللجالنية وحل ــوى الزقوقو...إلخ.
ويتع ـ ـ ــرض الك ـ ـتــاب ل ـن ــوع م ــن االحـ ـت ـف ــاالت مـن ـهـ ــا
العرف ــة  :Arfaحي ــث تخت ــص ميدون بأج ــواء مميزة يف
اليومني اللذين يس ــبقان العيد ،فيس ــمى األول «العرفة
الصغي ــر» ويطل ــق عل ــى الثان ــي اس ــم «العرف ــة الكبي ــر»،
ويق ــع االس ــتعداد ل ـ ـ العرف ــة الصغيرة قبلها بي ــوم وذلك
يف البطحاء املتواجدة قبالة «مقهى البور» و«مخبزة بن
نص ــرة» ،ويه ــيء لذل ــك مله ــى صغي ــر لألطف ــال ...ويوم
العرفة تغص البطحاء بالرجال واألطفال دون النس ــاء
ألن الع ــادات والتقالي ــد ال تس ــمح له ــن بدخول الس ــوق،
وهكذا يلتقي الكثير من العائدين من الس ــفر مبناسبة
العي ــد ،وغال ًب ــا ما تكون مناس ــبة لرب ــط عالقات تصاهر
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رجال ــي مصنوع من الصوف الطبيعي ،يعوض البلوزة يف
فصل الش ــتاء)  -الوزرة (حلاف صويف داكن اللون يلف به
العريس طيلة أيام الزفاف)  -الكباية  -الظاللة ...-إلخ.
وكذا املالبس النس ــائية ،مثل :البس ــكري (لباس تقليدي
نس ــائي ذو ل ــون أحم ــر داك ــن وهو م ــن أثمن مالب ــس املرأة
ألن حاش ــيته مط ــرزة بخي ــوط م ــن الذه ــب اخلال ــص) -
التونس ــي (لب ــاس تقلي ــدي نس ــائي ذو ل ــون رم ــادي ميي ــل
إل ــي الس ــواد وه ــو كذل ــك باه ــظ الثم ــن حاش ــيته مطرزة
بخيوط من الفضة اخلالصة)  -الضمياطي  -الطابعي
 فوط ــة ريال ــن  -الفوط ــة الزرق ــاء  -الس ــورية والكمام -الش ــملول ...-إل ــخ .وم ــن األوان ــي :الس ــفري (خابي ــة م ــن
الطني الطبيعي كبيرة احلجم وذات عنق ضيق تستعمل
خلزن الزيت)  -الطاس (نوع من األواني الطينية ،ش ــبيه
باخلابي ــة ،كبي ــر احلج ــم وذو ف ــم متس ــع يس ــتغل خل ــزن
احلب ــوب واملس ــلي والتمر وغيره ــا)  -الداق ــرة  -احلماس
 الس ــودي  -اجلدي ــوة  -العب ــارة  -الق ــروش ...-إل ــخ .ومناملصوغ :اخلرص (حلق كبير احلجم ذو ش ــكل دائري من
الذهب اخلالص يعلق يف الش ــعر قرب األذن)  -الوش ــوش
(ق ــادة ذات ش ــكل خاص ،تربط يف العن ــق أو فوق اجلبني
تتدل ــى فيها دوائر احملبوب الكبير والصغي ــر)  -القالدة -
املناق ــش (حلق ــات دائرية من الذه ــب أو الفضة تلبس يف
املعصم «اخليوط» وعادة الفضية منها تلبسها األرملة أو
املرأة عندما يتغيب زوجها يف س ــفر)  -العصملي -خامت
اللي ــرة  -املدل ــون -احملب ــوب  -اخللخال...-إل ــخ .وم ــن
املأك ــوالت :الش ــرمولة (أكل ــة تطبخ مبناس ــبة عيد الفطر
وتقدم للضيوف ،وتتكون من مرق كثير البصل مصحوب
بالسمك املقلي «ليس له شبه بالشرمولة الصفاقسية»)
 الوزف (الس ــمك الصغير احلجم واملجفف يف السبخةحت ــت أش ــعة الش ــمس يس ــتعمل يف بع ــض األكالت مث ــل
الشكش ــوكة واملس ــفوف اجلرب ــي  -العي ــش  -الزميط ــة -
البسيسة  -األكالت املفورة ... -إلخ .والكتاب جتربة مهمة
حتتاج للتوسع ،كما حتتاج للتوثيق الببليوجرايف حتى
يس ــتطيع الباحثون االس ــتفادة منها على الوجه األكمل

وخطبة للش ــبان غير املتزوجني ،حتى يقع ش ــدهم أكثر
إلى مس ــقط رأس ــهم وجعلهم دائمي التفكي ــر يف العودة
إل ــى اجلزي ــرة .وعل ــى ه ــذا النحو يق ــدم الكت ــاب العديد
من عناصر التراث الشعبي والعادات والتقاليد السائدة
يف املنطق ــة ومنه ــا :ال ــدورة  - La Douraتربخان ــة (أو
مرس ــى تف ــاح)  -ال ــوالدة (النف ــاس)- La naissance :
اخلت ــان :عملي ــة اخلت ــان  - La circoncisionالصيام
 الرغاطة  - La raghataالزميطة - La zommitaالعزابي  - Le azzabiالفندق  - Le Foundoukاملاء
الصالح للش ــرب  - eau potable’ Lاحلضارات  -يوم
احلناء  - Le jour du henneاحملفل - Le mahfel
الزيتون ــة  - La zitounaخ ــروج اجلحف ــة La sortie
 :de la jahfaيق ـ ـ ــع نق ـ ـ ــل الع ـ ــروس م ــن بـي ــت أهـلـ ــها
إل ــى بـي ــت ال ــزوج ــية ع ـلــى الـجـح ـفــة أم ــا مــوعـ ــد خ ــروج
اجلحف ــة فيختل ــف يف اجلزي ــرة م ــن حومة إل ــى أخرى
 وصــول اجلحفة  -تلحيس العسل assal’ Talhis l اخلم ــار :جل ــوة الع ــروس  -جلوة العري ــس  -تيمذوال مخ ــزن اخلزين.ومم ــا يحس ــب له ــذا العم ــل ه ــو االهتم ــام بتس ــجيل
بع ــض مصطلح ــات اللغ ــة املس ــتعملة واألماك ــن ،مث ــل:
اجلادة (الطريق الرملية ،حتدها الطابية من اجلانبني)
 الطابية (مرتفع من الرمال يحدد املمتلكات اخلاصة) الفلة (فتحة يف الطابية تكون مدخ ًال ملنزل من املنازل) املنزل  -احلوش  -الدار  -مخزن الضيفان  -الشراك -الرايح  -الرحبة  -الساروط  -املثغيلة (هي حفرة صغيرة
يف ج ــدار ال ــدار بجانب الباب لها ش ــكل خاص تع ــد دائم ًا
لتس ــهيل دخ ــول وخ ــروج القط من ال ــدار ،ألن وج ــود هذا
احلي ــوان ض ــروري ملا له من فوائ ــد وخاصة منها القضاء
على الفئران والعقارب)..إلخ .ومن املفروشات :املطرد (هو
حصير من السمار اجلاف يفوق احلصير العادي بطوله
ودقة صنعه)  -القياس (تدل على مفهوم القياس أال وهو
ن ــوع م ــن احلصير مح ــدود العرض يك ــون طوله ع ــادة ما
بني اخلمسة والستة أمتار)  -احليطية  -الكلة  -الكمخة
 ...إلخ .كما سجل بعض أنواع املالبس الرجالية :البلوزة(لباس تقليدي رجالي تخاط عادة من «القمرايا» وتكون
إما مدورة أو مفتوحة من األمام)  -املريول (لباس تقليدي
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عرض كتاب

اســـتلهامات ألف ليلة وليلة
يف الشرق والغرب

تأليف  /أحمد سويلم
عرض  /أ .أشرف سعد
مصر

شــغلت ألــف ليلــة وليلــة خيــال النــاس ،العامــة والبســطاء وب ُــحاث العلــم واملبدعــن ليــس فــى مصــر وحدهــا بــل فــى كل
ربــوع املعمــورة ،تــارة بالتلقــي واالســتماع وتــارة بالبحــث والتـنـقـي ــب وتــارة أخــرى باالســتلهام وإعــادة اإلنتــاج .يقــول الدكتور
طــه حســن عنهــا «إن هــذا الكتــاب قــد خلــب عقــول األجيــال فــى الشــرق والغــرب قرون ًــا طــوال» وقــدم لنــا الشــاعر «أحمــد
س ـويلم» كتــاب اســتلهامات ألــف ليلــة وليلــة فــي الشــرق والغــرب( )1الصــادر حدي ًثــا مــن سلســلة الدراســات الشــعبية بالهيئــة
العامــة لقصــور الثقافــة املصريــة.
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 .3وقــد قســـــم مــاكـدونـالـد القـصـص فــي
ألـف لــيـلــة ولــيـلــة إلــى:

.1وذلكـ عبر مثانية فصول هي:
أل ــف ليل ــة وليل ــة والتراث الش ــعبي ،ألف ليل ــة وليلة
وعـ ــامل ـهــا العـجـيـب ،وط ــرق اسـتـلـه ــام الـشـك ــل أواإلط ــار،
واس ــتلهام الش ــخصية والبن ــاء عليه ــا ،واس ــتلهام ال ــروح
الش ــرقي ،والليلة الثانية بعد األلف ،وختم كتابه القيم
باس ــتلهامات فني ــة أخرى.

قصـــــص هنــــــدية :مث ــل قص ــة التاج ــر والعفري ــت
واجلمـ ــال والصـعــال ـي ــك ال ـث ــالث ــة واألحــدب وكلها
تـذكــرن ـ ــا ب ــالقـصـ ــص ال ـهـنـ ــدية الـقــديـ ــمة.
قصـــص هنديـــة فارســـية :مث ــل احلص ــان املس ــحور
التى وردت فيها أس ــماء فارس ــية مثل س ــابور وأعياد
فارس ــية مث ــل الني ــروز ،وقص ــة حس ــن البص ــري لها
أص ــول هندية فارس ــية وحكاية س ــيف املل ــوك وقمر
الزم ــان واألمي ــرة ب ــدور وحي ــاة النف ــوس .

وأل ــف ليل ــة وليل ــة تـ ُــعد م ــن أق ــوى األعم ــدة وأبرزها
يف تراثن ــا الش ــعبي ،فه ــي بعد انتقالها إل ــى الغرب غدت
زاد ًا ثر ًي ــا ملبدعي ــه وناقدي ــه ،حدث ذلك منذ ع ــام 1704م
عندم ــا أقب ــل على ترجمته ــا (أنطوان ج ــاالن).
 .2ألف ليلة وليلة والتراث الشعبي:

قصـــص بغداديـــة :تت ــردد فيه ــا أس ــماء كثي ــرة منه ــا
ه ــارون الرش ــيد وبعض احلكايات م ــن وحي اخليال
وبعضها عبارة عن حوادث تاريخية زيد فيها وأعيد
صياغته ــا مث ــل حكاية أبى حس ــن والنائ ــم اليقظان.

الت ــراث الش ــعبي ال ــذي تنتم ــي إليه ألف ليل ــة وليلة
يـُ ــعبر ع ــن عناص ــر الثقاف ــة الت ــي تتناقل من جي ــل إلى
مهم ــا م ــن
جي ــل آخ ــر ،ومتث ــل أل ــف ليل ــة وليل ــة جان ًب ــا ً
جوان ــب الت ــراث الش ــعبي الش ــرقي حي ــث تـ ُــعد كن ــزًا من
كنوز احلضارة الش ــرقية بوجه خاص ويجمع الباحثون
عل ــى أن أص ــل هذه القصص هو الكتاب الفارس ــي (هزار
أفس ــانه) أي أل ــف ليل ــة أوأل ــف خرافة .

قصص مصرية :مثل حكايات الصعاليك ففيها ش ــبه
طري ــف فيم ــا ح ــكاه املقدم ــون الثماني ــة للس ــلطان
بيب ــرس يف أل ــف ليلة وليلة.
وعرف ــت أل ــف ليل ــة وليل ــة يف الغرب من ــذ ع ــام 1704م
عندما ترجمها أنطوان جاالن بالفرنسية ثم باألجنليزية
وه ــو أس ــتاذ للغتني العربي ــة والعبرية بالكلي ــة امللكية يف
باري ــس ول ــه ترجمة للق ــرآن الكرمي محفوظ ــة يف املكتبة
األهلي ــة يف باريس.

وبع ــض املؤرخ ــن رفض ــوا أن يك ــون ه ــذا ه ــو املص ــدر
الوحي ــد ألل ــف ليلة وليل ــة ومنهم إبن الن ــدمي يف القرن
الراب ــع الهج ــري يف كتاب ــه «الفهرس ــت» وق ــال إن أول من
س ــمر باللي ــل اإلس ــكندر واس ــتعمل لذل ــك بع ــده املل ــوك
«هزار أفس ــانه» ويحتوى عل ــى ألف ليلة وليلة وعلى دون
املائة سمر .وهو النواة التى حتولت إلى شكل فني أذهل
العال ــم من خالل الصياغة املصري ــة الروائية له ،بعد أن
مك ــث يف مص ــر س ــتة ق ــرون كامل ــة يتقل ــب عل ــى ألس ــنة
القصاصني احملترفني قبل أن يس ــتقر مدونًا على أقالم
بعضه ــم يف بداي ــات فت ــرة دخ ــول العثماني ــن إلى مصر
يف الربع األول من القرن الس ــادس عش ــر ،ولعل ذلك هو
الذي دفع مستش ـ ً
ـرقا مثل «ماكدونال ــد» يف دائرة املعارف
اإلس ــامية ألن يش ــيد بعبقري ــة القص ــاص املص ــري
املجه ــول ال ــذي ص ــاغ ألف ليل ــة وليلة وأن يتس ــاءل (من
ه ــو ذل ــك الفن ــان أو الفنان ــون املصري ــون الذي ــن كتب ــوا
قص ــص مع ــروف أو أبوقي ــر؟ م ــن ال ــذى ابتك ــر حكاي ــات
جميعا
األحدب وحكاية مزين بغداد؟ إن هذه احلكايات
ً
فيها الواقعية املباش ــرة اإلنس ــانية).

وهنـــــــاك تـــرجمــــــــات لليـــــالــــــي متــــت بــعـــد
الفــــرنــســـــية أهــمـــهـا:

التراج ــم األملاني ــة عل ــى أي ــدي «ف ــون هامي ــر» ع ــام
1828م ،وترجم ــة «وي ــل» ماب ــن عام ــن 1837م 1841 -م،
وترجم ــة «هانن ــج» ع ــام 1896م ،وترجم ــة «جريفي ــة»
ع ــن األجنليزي ــة .وظل ــت أجنلت ــرا قرو ًن ــا تعتم ــد عل ــى
الترجم ــة الفرنس ــية ألل ــف ليل ــة وليل ــة وكان أول م ــن
ترجمه ــا ع ــن العربية «س ــكوت» عام 1811م ث ــم من بعده
«هن ــرى تورت ــز» ع ــام 1838م ثم املستش ــرق املش ــهور «لني»
ع ــام 1839م وق ــد حظ ــي كتاب ألف ليلة وليلة بدراس ــات
عدي ــدة يف الش ــرق والغ ــرب ال تق ــع حت ــت حص ــر نظ ـ ًـرا
لثرائ ــه وتع ــدد مضامين ــه فه ــي كن ــز فني ووثيق ــة أدبية
اجتماعي ــة ثقافي ــة تاريخي ــة لي ــس له ــا مثيل.
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املوضوعات التاريخية يف الليالي :

 .4ألف ليلة وليلة وعاملها العجيب :

ص ــورت الليال ــي التاري ــخ بخي ــال الق ــاص بأس ــلوب
شـائـ ــق جمي ـ ــل ال يصـ ـيـ ــب بامللـ ـ ــل وق ــدمـ ـ ــت مجــموعــة
م ــن األخب ــار والقص ــص املتعلق ــة واملعب ــرة ع ــن التاريخ
مع ــا.
اإلس ــامي معتم ــدة عل ــى احلقيق ــة واخلي ــال ً

أكد الدكتور «ش ــكري عياد» أن الش ــهرة العاملية التي
حظ ــي به ــا كت ــاب ألف ليل ــة وليلة رغم ما حل ــق به من
اضطه ــاد وتش ــويه ترج ــع إل ــى أن ــه ق ــدم والزال يق ــدم
أعم ــق معاجل ــة ألهم موضوع ُش ــغل به األدب الش ــفوي
املكت ــوب من ــذ أبدعت البش ــرية أدباء .

املوضوعات التعليمية يف الليالي :

ويف دراسة قيمة عن الليالي قسمت الدكتورة «سهير
القلماوي» موضوعات الليالي إلى عدة أقسام هي:

املوضوع ــات التعليمي ــة مبثوث ــة يف الليال ــي بكث ــرة
بقص ــد تعرف اإلنس ــان على حيات ــه وظروفه الطبيعية
وعادات ــه وتقالي ــده املتوارثة.

حي ــث توضح الليالي من خالل احلكاي ــات أن الذين
يتمتعون بالقوى اخلارقة يصلون أحيانًا إلى أغراضهم
ألنه ــم صاحل ــون أتقي ــاء وه ــذه الق ــوة تذل ــل لصاحبه ــا
صع ــاب الدني ــا .وإل ــى جانب ه ــؤالء كان يوجد الس ــحرة
يصورون القدرة اخلارقة ولكنهم إلى ناحية الشر أقرب،
أيضا بني اخلير والشر
وتراوحت صور اجلن والعفاريت ً
وت ــكاد تك ــون مهمته ــم يف الليال ــي ه ــو حم ــل البطل إلى
مس ــافات بعيدة أي ال يس ــتطيع أن يصل إليها إنس.

 .5استلهام الشكل أو اإلطار :

اخلوارق :

كانت طريقة العرب يف القصص أن يسردوا األسماء
واألحادي ــث عل ــى منط يجع ــل كل حكاية قائم ــة بذاتها
وال يربطه ــا مب ــا يس ــبقها وال مب ــا يلحقه ــا عالق ــة مثل
أمث ــال لقم ــان والن ــوادر واحلكاي ــات ث ــم ج ــاء الق ــرن
الثال ــث املي ــادى وازدهرت حرك ــة النقل من الهندية إلى
وعرفت طريقة أخرى للحكاية
الفارس ــية وإلى العربي ــة ُ
تق ــوم عل ــى تداخ ــل احلكاي ــات بحي ــث تتعل ــق جمي ــع
احلكاي ــات بحكاية أصلية تكون فاحتة لبدايتها وس ــب ًبا
لروايتها بحيث ُتدث فى (وجدان القارىء  -املستمع)
دائم ــا جتعل ــه عل ــى يقظ ــة ملعرف ــة أط ــراف كل
تش ــويقً ا ً
حكاي ــة .وأل ــف ليلة وليلة لها إطار ش ــهير يق ــوم على أن
ش ــهريار حينم ــا اكتش ــف خيانة زوجت ــه أدرك ه ــو وأخوه
أيض ــا أن كل ش ــيء ف ــى
ش ــاه زم ــان ال ــذى خانت ــه زوجت ــه ً
أيضا
حياتهما ينهار وأن ثقتهما بنفس ــيهما قد انهارت ً
وه ــذا م ــا يدفع ش ــهريار إلى االنتقام من جنس النس ــاء
إل ــى القص ــاص منه ــن يف مملكته فيتخ ــذ كل ليلة فتاة
بكرا ثم يقتلها يف الصباح وما كان شهريار يف احلقيقة
ً
ـفاحا ب ــل كان (قلقً ــا) إل ــى أن ج ــاءت ش ــهرزاد وأدرك ــت
سـ ً
أزمت ــه تل ــك فأعطت ــه ه ــذا ال ــزاد العقل ــي ال ــذي يس ــري
عن ــه ويخرج ــه من معانات ــه ،فأخذت تق ــص عليه مئات
احلكايات املتنوع ــة بني احلكمة والعبرة وغرائب احلياة
واخل ــوارق وكان ش ــهريار يبي ــت قلقً ــا ..لك ــن قلق ــه هن ــا
اختل ــف ع ــن قلق ــه القدمي فه ــو هنا قلق مع ــريف مبعنى
أن ــه يبي ــت منتظ ـ ًـرا الليل ــة التالي ــة حت ــى يع ــرف املزي ــد

املوضوعات الدينية لليالي:
تناول ــت املعتق ــدات الديني ــة ألبط ــال الليالي خاصة
وعباد الشمس.
اإلس ــام واليهودية واملسيحية واملجوس ُ
موضوعات خلقية:
ص ــورت الليالي بيئ ــة التجار واتصاله ــا باحلكام من
جه ــة وبطبق ــة الفق ــراء م ــن جه ــة أخ ــرى وتل ــك بيئ ــة
واقعية يف مجتمع الليالي وقيمة املال يف الدنيا والترف
والبخ ــل وغيرها من الس ــمات.
احلياة االجتماعية يف الليالي:
وصف ــت الليال ــي احلي ــاة االجتماعي ــة للبيئ ــات
املختلفة وطابع البيئة العربية اإلسالمية وروت الليالي
عن هارون الرش ــيد أنه كان يتنكر يف زي تاجر ويتعس ــس
على رعاياه ليعلم مش ــاكلهم ف ــإذا كان الغد أخذ قراراته
اإلصالحية ،وصورت الليالي يف مصر الشطار والعيارين
واألعي ــاد واألفراح.
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منمنمات إسالميه متثل الليالى مبعرض الشارقه

أم ــا إذا انتقلن ــا ل ــأدب العرب ــي فإنن ــا أم ــام أعم ــال
عديدة ال ميكن حصرها مستلهمة من ألف ليلة ولي ــلة
أشهــرهـا:

ويتواص ــل م ــع احلكاي ــات وكانت ش ــهرزاد يف قم ــة الذكاء
حي ــث كان ــت تتوق ــف كل ليلة عن ــد موقف معق ــد ،تدفع
ش ــهريار لالنتظار وع ــدم قتلها.
.6أعمال مستلهمة من ألف ليلة وليلة :

القصر املسحور وأحالم شهرزاد لطه حسني .

يق ــول املستش ــرق «ه ـ ـ  .ر  .جب» ل ــوال ألف ليلة وليلة
مل ــا عرف الناس قصة روبنس ــن ك ــروزو  ،أو رمبا لم يعرفوا
رح ــات جلف ــر ،وإل ــى جان ــب قص ــص داني ــال دي ف ــو،
وسويفت نضع قصة «حاجى بابا األصفهاني» جليمس
موريي ــة ،ومغام ــرات املل ــك بوزول لبيير لوي ــس ،وطاغية
بغ ــداد جللني بيرس ،والببغاء وغرام األميرة .وقد بلغت
مكان ــة أل ــف ليل ــة وليل ــة يف وج ــدان القرن الثامن عش ــر
درجة دفعت معها فالس ــفة ومفكرين أمثال «مونتسكيو
وفولتي ــر وأوي ــس وجويس» إلى اس ــتخدام قوالب القصة
الش ــرقية عامة وحكايات ألف ليلة وليلة خاصة لعرض
أفكارهم االجتماعية ونظرياتهم الفلسفية ،كما ظهرت
قص ــة الكباش وزهور الش ــوك لهملت ــون ويف ع ــام  1705م
كتب دوفرنى كتابه تس ــلية جدي ــة وفكاهية .

شهرزاد لعلي أحمد باكثير واحلكيم.
ش ــهرزاد ملك ــة لعب ــد الرحم ــن جبي ــر ويف ه ــذا العمل
القصص ــي جم ــع ب ــن ش ــهريار وش ــهرزاد م ــن جه ــة
ودبش ــليم وبيدب ــا م ــن جه ــة مقابل ــة وتب ــدأ القص ــة
برس ــالة يكتبه ــا املل ــك ش ــهريار إل ــى امللك دبش ــليم
يحدث ــه فيه ــا عن ش ــهرزاد.
شهرزاد للروائي فتحي غامن.
عذراء تناجى شهريار ألحمد الصاوى محمد.
ألف ليلة وليلة لطاهر أبو فاشا.
 .7استلهام الروح الشرقي :
تعـ ـ ــد أل ـ ـ ــف ل ـيـل ـ ــة ول ـيـلــة مــوسـوعــة شعـ ــبية حــافلـة
مبف ــردات ال ــروح الش ــرقي يف مجاالت احلي ــاة املختلفة،
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لوحتا الليالى للفنانه وسماء األغا

أما يف الشرق فنجد تأثيرات كثيرة يف املسرح العربي
أش ــهرها مس ــرحيات ه ــارون الرش ــيد واألمي ــر غامن
ألبي خلي ــل القباني.

فامل ــدن يف الليال ــي تتمي ــز بقل ــة س ــكانها وترب ــط بينهم
فردا
ـرد ً
األلف ــة وامل ــودة وي ــكاد احلكام يعرفون الس ــكان ف ـ ً
فالقاهرة تش ــتهر باحلمامات التي متث ــل الترف والبذخ
وجاء وصف احلمامات يف قصة أبوقير وأبوصير .ويذكر
املؤرخ ــون أن ملحمة «ديجنيس ــن اكريت ــاس» البيزنطية
الت ــي ظه ــرت يف القرن العاش ــر امليالدى ق ــد تأثرت بهذا
اجلو الش ــرقي.

أم ــا توفي ــق احلكي ــم فله أكث ــر من عمل مثل ش ــهرزاد
يف الليل ــة الثاني ــة بع ــد األلف ومس ــرحية عل ــي بابا
ومس ــرحية خامت سليمان ومس ــرحية احلمير التي
يجع ــل فيه ــا ش ــهرزاد حاكمة بعد مقتل ش ــهريار .

 .8استلهامات فنية أخرى:

يسرى اجلندي علي بابا وعلي الزيبق.

فن املسرح

وفاروق سعد له مسرحية عودة شهريار.

يعتبر فن املس ــرح من الفنون التي استوحت الليالي
بش ــكل كبير ففي الش ــرق وجدنا صن ــدوق الدنيا وخيال
الظ ــل والدم ــى املتحرك ــة ،يف تشيكوس ــلوفاكيا وأملاني ــا
واالحتاد الس ــوفياتى مجس ــدة حكاي ــات ألف ليلة وليلة
كم ــا وج ــد عالء الدين يف أعم ــال والت ديزني األمريكية
ووج ــد أث ــر كبي ــر أللف ليل ــة وليلة يف عطيل لشكس ــبير
فه ــي تتش ــابه م ــع حكاي ــة «قم ــر الزم ــان ومعش ــوقته»
فكلتاهم ــا تصوران الغي ــر ة ودافعها حيث تنتهي حكاية
متاما كما فعل
قمر الزمان بأن يخنق اجلوهرى زوجته ً
عطي ــل مع ديدمون ــة رغم حبهما الش ــديد لزوجتيهما.

ولنعمان عاشور لعبة الزمن .
أم ــا ألفري ــد ف ــرج فق ــد أخ ــذ ينه ــل م ــن الليال ــي م ــا
ش ــاء يف أعماله املس ــرحية مثل حالق بغداد 1964م
وعل ــى جناح التبريزى وتابعه قفة  1969م ،والطيب
والش ــرير واجلميل ــة  1994م.
يف القصة والرواية:
استلهمت القصة القصيرة والرواية مادتها من ألف
ليل ــة وليلة فق ــد أبدع جنيب محف ــوظ «ليالي ألف
ليلة» مس ــتلهما إياها من الليالي.
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طه حسني القصر املسحور وأحالم شهرزاد.

 .9الفن التشكيلي والليالي:

زكى جنيب محمود الليلة الثانية بعد األلف.

حينم ــا دخل ــت احلملة الفرنس ــية ملصر ع ــام 1798م
صور فنانوها لوحات مدهش ــة ملصر وإذا بحثنا عن ألف
ليل ــة وليل ــة يف أعم ــال الرس ــامني العاملي ــن فأنن ــا جن ــد
لوح ــات مبهمة جلوها الع ــام وللقيم اجلمالية املوجودة
فيه ــا ،فه ــذا الفنان العاملى بابلو بيكاس ــو يرس ــم لوحتة
ً
منتفش ــا
الش ــهيرة الدي ــك الش ــرقى وفيه ــا يبدوالدي ــك
متحف ــزًا وه ــو يطل ــق صيحتة رم ــزًا للصح ــوة من حلم
ش ــهر زاد ،كم ــا قدم ــت احلمل ــة الفرنس ــية كت ــاب «وصف
مص ــر» ف ــى  10مجلدات ب ــه  974لوحة بعضه ــا باأللوان
ـتثنائيا
مرجعا اس ـ
الطبيعي ــة وق ــد مثلت ه ــذه اللوحات
ً
ً
للفناني ــن م ــن عه ــد «ج ــرو وجيرودي ــة وجي ــران» حي ــث
اشتملت اللوحات على مشاهد السوق يف القاهرة «سوق
العبي ــد» واملس ــاجد م ــن الداخ ــل ويعتب ــر الفن ــان «ج ــان
لي ــون ج ــروم» من أهم الفنانيني الذي ــن زاروا مصر ورغم
أس ــفاره العديدة إلى ش ــتى بل ــدان العال ــم إال أن القاهرة
عموما ظلت معش ــوقته األثي ــرة فقد قضى أكثر
ومص ــر
ً
من موس ــم ش ــتاء يف ذهبية على النيل يدرس آثار مصر
اإلس ــامية ويتأم ــل بعناي ــة الفن ــان ما تقع علي ــه عيناه
من مواطن جمال الطبيعة والبيئة املصرية حتى غدت
لوحات ــه توثيقً ا دقيقً ا لطبيعة الش ــرق .

بهاء طاهر احلب يف املنفى.
سلوى بكر العربة الذهبية ال تصعد إلى السماء.
السينما والليالي.
اس ــتهوت الس ــينمائيني أل ــف ليل ــة ف ــى أعماله ــم عل ــى
ال ـشـ ــاش ــة البي ـض ــاء فـفـ ـ ــي السـ ـيـنما الع ــامل ــية اه ــتم
الفنان ــون بقص ــص عالء الدي ــن والس ــندباد البحري
وعـ ـلـ ـ ــي ب ــاب ـ ــا وأخرج ــت فرنس ــا فيل ــم «ل ــص بغ ــداد»
بالرسوم املتحركة يف األربعينيات مــن القرن العشرين
وهناك أفالم أخرى مث ــل ق ـس ـمــة لل ـم ـخــرج اإليطالى
«ب ـ ـ ــازول ـي ـنـ ــى» 1974م ،وع ـ ــالء الـ ــديـ ــن للـمـ ـ ـخـ ـ ــرج ــني
األمــريـك ـيـني م ــاس ـ ــكر وكلمنس 1992م.
أم ــا يف الس ــينما املصري ــة فق ــد عك ــف الس ــنيمائيون
عل ــى االقتباس من الليالي يف إطار عصري فأخرج
األخ ــوان الم ــا فيلم «ابن الش ــبح».
وتوجو مزراحى فيلم «ألف ليلة وليلة  1941م».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــد امـ ـت ــزج ــت األف ــالم الس ـي ـن ـمــائـ ـي ــة بـ ــال ـغـ ـن ــاء
واالست ـعــراض ــات ن ــاق ـلــة جــو الــليــال ــي وم ـج ــالـ ـس ـهــا
الـلـيـل ـيــة.

الهوامش:
 .1أحمد سويلم  -استلهامات ألف ليلة وليلة يف الشرق والغرب  -سلسلة الدراسات الشعبية عدد  168الهيئة العامة لقصور
الثقافة املصرية  -يناير 2016م.

الصور:
من الكاتب.
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LES ANCIENS MARCHES POPULAIRES
AUX EMIRATS ARABES
Ali Muhammad Rached
Emirats
Les marchés représentent l’un des lieux névralgiques
des villes et des pays. C’est là que les gens se rassemblent,
font leurs emplettes et passent d’agréables moments à se
promener entre les boutiques, les étalages et les cafés qui
occupent l’espace de chaque marché.
Aux Emirats, les marchés sont passés, à travers les
époques, par différentes étapes. Ils ont pris diverses formes,
changeant d’emplacement, de contenu et de capacité à
répondre aux besoins des hommes, en fonction de leurs
pays d’origine, de leurs positions ou de leurs besoins.
Ces marchés ont commencé par s’établir sur les places
publiques où affluaient les marchands qui étalaient leurs
produits à même le sol et servaient leur clientèle jusqu’à ce que
les marchandises proposées soient épuisées ou jusqu’à la tombée du jour lorsque vient le
moment de rentrer chez soi, que l’on habite à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville.
Les cafés populaires :
L’une des traditions importantes qui a marqué l’histoire des Emirats arabes, en particulier, et
de la région du Golfe, en général, est la fréquentation des cafés populaires où l’on peut pratiquer
nombre de jeux populaires, se retrouver entre amis ou assister à des réunions populaires.
Les cafés ont en effet joué un rôle important dans l’histoire de la région, tant sur le plan de la
vie sociale que de la circulation des informations. C’était là que se retrouvaient les membres
de la communauté, petits et grands, là qu’on venait chercher les informations et les récits
transmis de bouche à oreille, à des époques où la radio n’était pas répandue, voire connue.
Les cafés populaires étaient alors le seul endroit où tout un chacun se rendait pour apprendre
les nouvelles locales aussi bien qu’arabes ou internationales de la bouche de celui qui a pu les
recueillir. Mais les cafés populaires servaient aussi à des séances publiques où des poèmes
étaient récités et où l’on venait raconter diverses anecdotes. Très souvent, d’ailleurs, les contes
populaires, naturellement entrecoupés de proverbes et de préceptes moraux, constituaient la
partie centrale de ces rencontres.
Le café populaire aux Emirats était l’un des moyens par lequel les hommes accédaient
aux informations sur le monde extérieur, mais aussi à certaines formes de savoir qu’il n’était
pas possible, à l’époque, d’obtenir ailleurs. C’est là aussi que l’on allait recueillir les récits et
témoignages de voyageurs rentrant de pays plus ouverts sur les réalités économiques ou
culturelles de notre monde car c’est dans les cafés que venaient s’asseoir les marchands dont
les navires allaient à Bassora, en Inde, en Iran ou à l’est de l’Afrique.
Ce sont d’ailleurs ces voyageurs qui sillonnaient les océans qui ont rapporté de leurs périples
la radio si bien que les réunions au café, autour de ces postes, étaient devenus pour les Emiratis
un des moyens de communication avec le monde extérieur et d’information pour tout ce qui
concerne les événements et les évolutions susceptibles d’avoir un effet sur la société locale.
On y voyait les habitués attendant avec impatience l’heure des nouvelles diffusées par la radio
égyptienne « Sawt el Arab » (La voix des Arabes), la section arabe de la BBC ou la section arabe
de Radio Delhi qui leur permettaient de suivre les événements dans le monde, qu’il s’agisse
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L’IDENTITE MAROCAINE A TRAVERS
LES CHANTS ET DANSES POPULAIRES
El Kabir El Dadissi
Maroc
Si l’on entend par « identité » l’ensemble des
attributs constitutifs de la personne ou du groupe
qui font que celle-ci ou celui-là sont toujours pareils
à eux-mêmes, et que l’identité ressortit à l’ensemble
des caractéristiques qui distinguent une chose d’une
autre, un être humain ou un groupe d’un autre ; si l’on
entend aussi par ce mot les éléments d’une entité en
mouvement, d’un ensemble dynamique, l’un ou certains
de ces éléments pouvant se manifester à tel moment de
l’histoire et d’autres à tel autre moment – sachant qu’il
s’agit de ces éléments communs qui font que le peuple ou
le groupe se partagent une terre, une langue, une histoire,
une civilisation, une culture, des us et des coutumes, des
aspirations… –, le fait est que les chants, les danses et les airs populaires constituent au
Maroc un élément important et un facteur déterminant de l’identité marocaine.
L’observateur le moins prévenu peut d’un simple regard sur ce tissu que forme la culture
marocaine constater à quel point les composantes essentielles et secondaires de cette
culture se manifestent dans les danses, les chansons et les mélodies populaires marocaines
qui font de ce pays un cas unique parmi l’ensemble des pays arabes, musulmans, africains.
Un pays « autre » par sa diversité, comparé au reste de la sphère arabe, islamique ou
africaine, « autre » par la richesse et la variété de son héritage musical et chanté, lequel se
diversifie, à son tour, selon les régions et les provinces, de sorte que l’art populaire marocain
présente une mosaïque où se mêlent les apports de l’Afrique, du monde arabe, du Sahara,
des Amazighs, de l’Islam, du Judaïsme, de l’Andalousie…, nous offrant ainsi un éventail de
voix et de rythmes presque sans équivalent dans le monde. Cette diversité est telle que l’on
pourrait presque dire que chaque province du pays a ses spécificités, en matière de chant et
de danse, et que l’interaction de ces arts produit un type de chant marocain que l’Orientaux
et les autres peuples du monde connaissent fort peu.
Chants et danses constituent en fait une expression artistique qui accompagne les
Marocains dans leurs cérémonies privées (fêtes de mariage, de circoncision, de fiançailles…)
aussi bien que publiques (fêtes religieuses, nationales…). Mais c’est à la société civile
qu’est revenu, au cours des dernières années, le mérite d’assumer la responsabilité
de faire revivre certaines formes d’expression artistique héritées du passé, en veillant à
organiser de nombreux festivals qui furent autant d’occasions pour amener les jeunes à
œuvrer à la préservation du patrimoine marocain dans toute sa diversité afin d’en faire un
levier pour impulser le tourisme dans chaque région du pays. Ces manifestations ont fait
sortir des champs, des places de village, des demeures privées toute une panoplie de
chansons afin de les présenter sur les scènes de théâtre et les planches des festivals. Elles
ont même permis à quelques artistes de voyager à travers les continents pour présenter
ces arts sur les scènes du monde.
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exclusif à la voix humaine et aux instruments
rythmiques tels que les nagharat, le tar et
la darbouka, outre le tabl (tambour) qui
n’est utilisé que dans les festivités et les
cérémonies à caractère social.

Nul doute que l’existence dans la région
de Testour du malouf dans sa version
actuelle n’ait résulté de la transmission
orale de cet art, sur de longues périodes,
par un groupe important de cheikhs. Ces
maîtres se distinguaient par leur excellente
mémorisation de la totalité des noubas
(groupes de strophes) avec toutes leurs
spécificités et toutes leurs scansions.
Les cheikhs du malouf – aujourd’hui peu
nombreux dans la région de Testour par
comparaison avec les époques passées
– s’emploient à préserver un malouf qu’ils
appellent kham (à l’état brut, inaltéré, tel
qu’hérité des cheikhs des précédentes
générations) face au désintérêt de la majorité
des jeunes qui répugnent à apprendre les
mélodies de ce patrimoine artistique.
La principale caractéristique du malouf
de Testour est son exécution qui diffère
totalement de celle de la rachidia (grande
troupe musicale de la capitale dont
l’interprétation des mélodies classiques
est supposée constituer la norme). Cette
différence consiste, pour l’essentiel, en
l’absence d’instruments mélodiques pour
accompagner le chant exécuté par les
cheikhs du malouf de Testour et le recours

L’auteur a essayé dans son étude de
donner un aperçu global du malouf de
Testour qui a résisté aux diverses évolutions
et transformations survenues avec le temps
et su conserver ses particularités artistiques.
Mais, au-delà du cas de Testour, l’auteur a
surtout voulu insister, à travers le choix de ce
genre artistique particulier, sur le fait que la
version testourienne du malouf représente
un héritage populaire qui a ses caractères
distinctifs qui lui donnent une place à part
parmi les autres versions tunisiennes de cet
art.
Œuvrer à la réussite de la collecte du
malouf de Testour, ce trésor du patrimoine
oral, de la bouche des cheikhs de la région
qui sont encore en vie, puis travailler au
classement de ses contenus et à l’analyse
de ses particularités techniques ne peut
que contribuer à sauvegarder cet héritage,
à le préserver de l’oubli et dès lors à enrichir
le patrimoine musical tunisien.
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L’ART DU MALOUF A TESTOUR
UN PATRIMOINE POPULAIRE AVEC
DES TRADITIONS ORALES

Wajdi Alila
Tunisie
L’héritage musical tunisien constitue un fonds d’une densité et d’une richesse telles
qu’il ne cesse de susciter la curiosité et la passion d’un nombre toujours plus important de
chercheurs et de spécialistes qui viennent s’y abreuver et se nourrir de ses enseignements.
Les études se sont multipliées sur les origines et les particularités littéraires et musicales
de cet art. En effet, le malouf représente, en Tunisie, une part importante de ce patrimoine
musical qui s’est constitué pendant des siècles, grâce à l’apport de musiciens anonymes
et dont les œuvres ont été transmises oralement d’une génération à l’autre. Mais cet art
a connu bien des changements et modifications qui font qu’on en trouve dans certaines
régions du pays des versions aussi variées que nombreuses.
L’étude porte sur l’une de ces versions, celle de Testour, dont les particularités techniques
ont incité l’auteur à mener une enquête approfondie sur sa matière littéraire et musicale.
La ville de Testour (centre nord de la Tunisie) s’est distinguée par la conservation de son
héritage musical andalou, généralement connu sous le nom de malouf. La région a fini par
avoir sa propre version de ce patrimoine artistique, elle s’est dotée d’un style particulier
où le chant est accompagné d’instruments rythmiques comme le tar (tambourin) et les
nagharat (percussions) ce qui le rapproche du malouf chachteri qui est considéré comme
un chant soufi.
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Les gens commencèrent donc à
se soigner selon les prescriptions des
guérisseurs de l’époque. De nos jours,
cette forme de thérapie est connue sous
le nom de «médecine populaire», mais
l’auteur a choisi de l’appeler dans cette
étude «la médecine non conforme aux
normes scientifiques et rationnelles».
La médecine populaire, en ses deux
versants – guérison «par le surnaturel»
et guérison «par les herbes»–, a pris le
pas sur l’ensemble des autres pratiques
traditionnelles des guérisseurs: recours
aux médications populaires, aux plantes,
aux herbes, aux animaux pour traiter
les affections, outre certaines pratiques,
comme la cautérisation, la coupe des
poils et des cheveux, le plâtrage, etc.,
toutes opérations effectuées soit par un
guérisseur, soit par le chef de la famille,
selon les us et coutumes de l’époque.
Avant d’entrer dans le détail de la
question, il faut souligner qu’il n’est pas
facile d’accéder aux arcanes de ces
pratiques ténébreuses, mais l’auteur
veut espérer parvenir, au terme de sa
recherche, à exhumer une des matières
importantes d’un patrimoine prestigieux

auquel il a consacré l’essentiel de son
énergie, peinant à trouver son chemin
dans les noirs labyrinthes d’une quête
d’autant plus ardue:
que rares sont les chercheurs qui ont
enquêté sur la médecine populaire
dans la région d’Al Ahsae – aussi bien
ceux qui ont écrit sur cette région, en
particulier, ou sur des aspects précis de
son histoire ; le terrain est donc encore
vierge et inexploré, excepté certaines
descriptions d’ordre général ;
que les voyageurs qui ont parcouru Al
Ahsae n’ont accordé aucun intérêt à
la médecine populaire, et qu’aucun
d’entre eux n’a abordé le sujet dans
ses écrits: même ce qu’Ibn Alwan
al Dimashki (le Damascène) a écrit à
ce sujet se limitait à quelques timides
aperçus sur la pratique du plâtrage qui
ne sauraient combler la curiosité du
chercheur.
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LA MEDECINE ARABE DANS LA
REGION D’AL AHSAE
EN ARABIE SAOUDITE

Ahmed Abdulhedi al Muhammad Salah
Arabie Saoudite
L’étude porte sur les soins médicaux tels qu’ils étaient dispensés, voilà 80 ans, dans
la région d’Al Ahsae, les services de santé étant presque inexistants et la médecine
populaire tentant de pallier le manque. La situation était, en réalité, la même pour le
reste de la Presqu’île arabique. Les rares services qui pouvaient exister alors étaient
en proportion des moyens et capacités disponibles à cette époque ainsi que des
possibilités matérielles et des avancées scientifiques. Tous ne pouvaient en effet recourir
aux services d’un médecin qui réponde à leurs attentes, tant la pauvreté était répandue à
quoi s’ajoutait un environnement peu propice au développement d’une véritable action
sanitaire, cette région de l’Arabie ayant été abandonnée à elle-même.
La majorité des habitants n’avait, dans ces conditions, d’autre recours pour soigner
les maladies dont les uns et les autres étaient atteints, avec leur lot de souffrances, que
d’aller vers ce qui était disponible et qu’ils connaissaient le mieux, c’est-à-dire vers ce
milieu naturel qui était le leur et que Dieu a comblé de tant de potentialités médicinales.
Pour se soigner les hommes s’étaient ainsi tournés vers la campagne, vers les moyens
et les bienfaits offerts par les produits de la terre auxquels s’ajoutaient les modes de
guérison spirituelle. Chacune de ces orientations avait ses normes, ses méthodes et les
types de maladies à traiter.
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L’EXCEPTION SALAH BEY

Ahemd Khaskhoussi
Tunisie
Salah Bey est à juste titre considéré
comme un phénomène, un homme qui a
réussi, grâce à ses dons exceptionnels, à
traverser d’innombrables champs du savoir –
histoire, politique, anthropologie… –, ainsi que
différents arts – littérature, musique, théâtre…
On ne peut en effet que s’étonner de voir à
quel point la personnalité de Salah Bey a occupé
l’esprit des gens et suscité en eux les réactions
et les sentiments les plus passionnés. Beaucoup
lui vouaient un véritable culte et ne cessaient
d’évoquer son nom. A la suite de la mort tragique
de Salah Bey, des femmes de l’est algérien ont porté
en signe de deuil la noire melia (ample robe couvrant
tout le corps dont les parties sont souvent attachées par des broches en argent). Cette
tradition s’est même maintenue jusqu’à nos jours.
Chose également étonnante, l’image de Salah Bey s’est imprimée dans la mémoire
collective, devenant une sorte d’aiguillon pour la conscience des hommes et un clair défi
aux vicissitudes du sort et aux aléas de l’époque.
En vérité, la popularité que ce monarque connut de son vivant n’avait rien de surprenant,
eu égard aux grandes actions qu’il accomplit et aux réalisations qu’il laissa derrière lui,
mais c’est le souvenir vivace que les peuples ont gardé de l’homme, après sa mort, qui
suscite l’étonnement. Nous avons en effet affaire à un Bey populaire et à une œuvre qui a
frappé les esprits et que la mémoire des générations a perpétuée. Un monarque qui est,
de l’avis de l’auteur, digne d’occuper une place à part dans la culture populaire.
Pour toutes ces raisons, Salah Bey est perçu comme un phénomène qui a dans une
sorte de mouvement horizontal transpercé les époques autant qu’il avait traversé les
beaux-arts et les champs du savoir.
Lorsque la cité fut assiégée, que l’on eut tiré les portes et que le désarroi se fut emparé
des hommes, Salah Bey sortit, la tête découverte et montant à l’envers son cheval. Pour
ce qui est l’absence de tout couvre-chef, elle annonçait l’approche d’un trépas certain ;
pour le cheval monté à l’envers il symbolisait le destin qui avait tourné le dos au Bey et à
son règne. Le destin est souvent désigné en arabe par le mot dunia (littéralement le monde
– comme dans les expressions «ce bas monde» ou «les choses de ce monde»), or dunia
désigne aussi ce qui est bas, ce qui humilie, ce qui pousse vers le bas. C’est, en vérité, le
monde qui montre, d’un coup, sa face postérieure dans toute son obscène nudité, celle
des félons, des traîtres et des comploteurs, de tous ces êtres sans foi ni loi sur lesquels on
ne peut faire fonds.
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LES SPECIFICITES
DE LA LITTERATURE POPULAIRE
DANS BLUHER ET BUDHASEF
Farag Qadry Al Fakhrany
Egypte
Cette étude vise en premier lieu à relire les textes de
littéraires arabes des différentes époques sous l’angle de
la littérature populaire, en postulant que dans les temps
anciens l’auteur ne pouvait isoler son œuvre de la culture
populaire de son époque. Cela était d’autant plus évident
que les frontières oscillaient entre deux approches de la
littérature – l’approche officielle et celle de la littérature
populaire – à tel point que certains éléments provenant de
la tradition orale pouvaient aisément s’insérer à l’intérieur
des textes écrits.
L’auteur présente une typologie des formes littéraires
populaires qu’il tente d’appliquer à d’autres productions
littéraires porteuses de valeurs pédagogiques et didactiques,
outre qu’il propose un modèle d’application sur le mode
d’élaboration des syntagmes à l’intérieur de la classification syntagmatique du folklore arabe.
La matière sur laquelle l’étude prend appui est le livre intitulé Bluher et Budhasef, texte
anonyme établi par Daniel Guimaret et édité en 1976 par Dar el Machreq (La Maison
de l’Orient), Beyrouth. Le texte est en 186 pages de format moyen, il est précédé d’une
introduction en langue française de 11 pages, et suivi d’un index des thèmes et noms de
personnes et de lieux. La langue de l’ouvrage est la prose assonancée, entrecoupée de
passages relevant de l’art de la maqama (strophes poétiques) qui était en vogue à l’époque
de la rédaction de cet ouvrage dans lequel l’auteur s’est attaché à exposer les mêmes
valeurs morales à travers diverses approches. Il commence en effet par une présentation
générale de ces valeurs au moyen d’un bref dialogue ou d’un récit bien structuré. Il reprend
ensuite ces préceptes moraux sous la forme de dictons célèbres.
Pour la structure du livre, elle est fondée sur le principe du récit-gigogne. Nous avons ainsi
le récit cadre intitulé: Le fils du roi dont le destin évolue de la consécration monarchique à
la déification malgré les tentatives visant à l’éloigner de Dieu. Ce récit-cadre contient divers
récits construits selon le système des poupées russes: «L’histoire de l’homme qui apprit la
langue des animaux», «L’histoire des trois amis», «Richesse, famille et nobles actions », etc.
L’étude se fonde sur la méthode d’analyse structurale ou formelle de la littérature populaire.
Elle a pour but de décrire avec précision les principaux modèles qui se rencontrent dans
cette littérature. La forme est appréhendée, ici, en tant que tout après avoir été soumise à un
découpage en microstructures, destiné à mettre en évidence la structure interne autour de
laquelle se distribuent ces micro-composantes. L’étude s’organise selon une seule des deux
orientations méthodologiques reconnues: celle appelée «paradigmatique», qui est associée
au nom de Claude Lévi-Strauss. Le mot «paradigme» a été inventé par le linguiste Ferdinand
de Saussure et désigne les rapports logiques découlant de l’interconnexion de l’ensemble
des éléments qui peuvent occuper une position déterminée à l’intérieur d’un enchaînement
donné.
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des éléments inventés par son imagination
pour pallier les trous de mémoire.
C’est pourquoi l’oralité entretient des
rapports avec le réel dont le conte subit
l’influence ou dont il est l’émanation.
Le conte est le diwan (ou divan: ici,
recueil de récits) créé par un vaste
groupe de personnes, notamment
parmi ceux qui n’ont pas accès à
la lecture et à l’écriture. C’est en fait
le seul livre qu’ils aient composé
et qu’ils ouvrent à tout moment
pour s’interroger sur un point, en
préciser un autre, apporter un
nouvel éclairage sur telle question,
ou ouvrir le débat sur telle autre
question, la parole au quotidien et
les problèmes de la vie nécessitant le
recours à la narration.
Ces contes sont des entités qui
vivent parmi des gens, lesquels
ne sauraient vivre sans eux. Nous
sommes ainsi faits, ces récits sont
notre vie même, notre refuge et notre
«maison», pour parler comme Heidegger.
Nous y avons recours à tout instant car
ils sont le réservoir où sont stockées
nos expériences, nos connaissances,
nos représentations et nos perspectives
culturelles. C’est ici que se manifestent
clairement leur fonction pédagogique mais
aussi le plaisir, le divertissement par quoi ils
captivent l’auditeur ou le lecteur.
Si le réel et la vie quotidienne appellent
le conte et l’acte narratif, nul doute que ces
récits ne soient, malgré le travestissement
qu’ils opèrent, imprégnés des spécificités
de ce réel. C’est pourquoi ils portent
l’empreinte de la réalité locale en dépit de
l’apparente négation de cette réalité autour
de laquelle le conte est construit. Sur ce
plan, il n’y a en fait aucune béance: «car
le texte littéraire populaire nous réfère à
diverses choses et peut, dans certains
cas, nous renvoyer de façon précise à
des données qui correspondent à une
réalité déterminée et, dans d’autres cas, à
certaines données sans rapport avec cette
réalité, voire opposées à elle.»
Le conte plaisant nous présente ainsi
une image de la société marocaine qui

l’a produit, image où s’insèrent certaines
spécificités sociales ou économiques et
des représentations culturelles du Maroc
du Moyen-Atlas (allusions à la géographie,
aux instruments agricoles, aux valeurs du
groupe…). Mais, le plus souvent, c’est à
la société rurale que nous renvoient ces
récits.
Au vu de ce qui précède, l’auteur
a essayé de tracer les contours d’une
première image des particularités de
l’univers imaginaire propre au conte
populaire marocain, de façon générale,
et du conte plaisant, en particulier, en en
faisant ressortir les éléments structurels
spécifiques : la feinte, la ruse, le paradoxe,
l’oralité en tant que mécanismes premiers
accompagnant le processus de formation
et de mise en fiction de ce type de récit.
L’auteur ne prétend pas avoir dégagé
toutes les spécificités du conte plaisant
qui nécessite, en raison de sa grande
richesse, d’autres recherches et qui soient
développées sur un plus large spectre.
25
Numéro 35

LA STRUCTURE DE LA FICTION
DANS LE CONTE POPULAIRE

Bouchaieb Assaouri
Maroc
L’examen du conte populaire, et en particulier du conte plaisant, appelle
certaines questions, telles que:
par quoi le conte est-il conte?
Quels en sont les fondements?
Quelle en est l’origine?
Comment se construit le noyau de ces contes?
Quelle en est la finalité ?
A quoi sert-il de les raconter?
Comment se forment-ils pour devenir fiction?
Les contes sont des narrations transmises de génération en génération et passant
d’une région à l’autre. Cette circulation se fait, dans la majorité des cas, par voie orale. On
écoute et on reprend le récit autant que le permet la mémoire du narrateur. L’auditeur peut
transmettre tel quel ce qu’il a entendu comme il peut y ajouter de son cru ou y introduire
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LA GESTE HILALIENNE DE LA SIRA AU
THEATRE
Abderrahmane Chaffaï
Egypte
L’étude porte sur le traitement dramaturgique d’une sîra
(geste, récit épique) qui fut chantée, des années durant,
par des bardes professionnels, exerça une profonde
fascination sur le groupe et demeure, aujourd’hui encore,
un réservoir vivant au centre de la mémoire collective où
les peuples arabes viennent puiser chaque fois qu’ils
passent par une dure épreuve ou se trouvent plongés dans
le désarroi. La geste hilalienne a ainsi connu un regain de
faveur en Egypte, à l’époque de la défaite de la révolution
arabe. Elle fut également chantée par les Palestiniens dans
leur perpétuelle errance sur les chemins de l’exode et de la
lutte. Elle s’est répandue du Yémen, tout au sud, jusqu’à la
Tunisie, plus à l’ouest, se développant sur l’ensemble de la
terre arabe, en un mouvement qui mimait en quelque sorte cette
terrible déliquescence de l’édifice arabe contemporain. Vue sous un autre angle, cette geste
est aussi un monument à la patience et à la reviviscence. Les aèdes continuent, à ce jour, à
raconter les guerres qui opposèrent les deux parties (les tribus de Banu hîlal face à Al Zenati
Khalifa ; les cavaliers de Zenati contre Ya Helayel), à travers des récits où l’on voit à quel point
l’imaginaire des peuples excelle à décrire les batailles et les héroïsmes. Certains abordent la
sîra hilalienne sous l’angle du plaisir narratif ; ils se laissent emporter par le monde imaginaire et
s’enthousiasment pour la vaillance du peuple, faisant des protagonistes des modèles auxquels
on s’identifie, que l’on imite dans leurs actions, leur habillement, leurs gestes et comportements,
et pour lesquels on prend fait et cause, à chaque péripétie où ils se trouvent engagés.
La tâche n’était pas aisée pour un auteur dramatique qui voulait reprendre cette sîra avec
tous les événements et les personnages qui s’y bousculent, et la grande diversité des lieux
et des époques qui y sont évoqués, et lui donner forme sur une scène de théâtre avec ses
évidentes limites. Tel était, en tout cas, le défi pour l’écrivain Yusri al Jundi qui avait décidé
d’aborder la sîra à travers la totalité de ses développements narratifs, de ses péripéties et de
ses personnages principaux afin de construire sa propre vision dont il estimait qu’elle ne pouvait
s’épanouir qu’à travers l’appréhension de cette geste en tant que tout, car elle est à ses yeux
un miroir de notre réalité présente avec toutes ses contradictions et toutes les aspirations dont
elle est porteuse.
Aussi a-t-il cherché à faire entrer la sîra dans le moule du théâtre en adoptant le jeu des
masques, des narrateurs qui viennent informer les spectateurs, de la représentation des temps
et des espaces à travers des cadres diversifiés en faisant tourner les événements autour des
antagonismes tribaux avec leurs multiples conséquences. La sîra a été reconstituée en un récit
qui va de la naissance d’Abou Zayd al Hîlali au massacre collectif qui suivit les invasions de la
terre de Tunisie, décimant les armées et dévasant le pays.
Le théâtre étant un discours de concentration et d’expressivité, Yusri al Jundi a synthétisé de
nombreuses péripéties de la sîra afin d’atteindre son objectif. Il l’a fait dans cette langue poétique
qui lui est propre, un mélange de dialectal et de littéral, de prose et de poésie harmonieusement
entretissés qui font de cette pièce une œuvre d’avant-garde dans le théâtre arabe.
23
Numéro 35

3. Les écrits et ouvrages des grands
voyageurs européens comme JeanLouis Burkhardt.
4. Les écrits de grands voyageurs
arabes comme ibn Batouta.
5. Les écrits des historiens, arabes et
autres, des époques moderne ou
contemporaine.
6. C’est ensuite qu’intervient la collecte
sur le terrain qui est considérée
comme l’étape axiale de l’étude de
la culture matérielle.
La culture matérielle est l’étude de
la production manuelle des hommes
dans le contexte de leurs activités
quotidiennes qui s’étendent à l’ensemble
des travaux manuels qu’il exécute,
chaque jour : tournage, teinturerie,
industrie du cuir, ferronnerie, joaillerie,
orfèvrerie, parfumerie, produis de toilette,
filature, tissage, outils agricoles, outils
de la pêche, de la chasse, de l’élevage,
du bâtiment… Tout cela est étudié en
rapport avec les facteurs qui président à
la production et à l’utilisation de ces outils
et qui relèvent du milieu naturel aussi bien
que social, économique et politique ou
du cumul historique. C’est le cas en fait
pour toute production culturelle, qu’elle
soit matérielle ou autre.

étudier ce rite sur le terrain nous devons
documenter les produits de toilette et
les parfums qui relèvent de la culture
matérielle, mais aussi les croyances,
les pratiques et les coutumes qui se
rattachent à ce rite. Si nous voulons, d’un
autre côté, documenter un métier nous
ne pouvons nous concentrer uniquement
sur le producteur matériel et sur le travail
qu’il accomplit depuis le traitement du
matériau brut jusqu’à l’étape finale, nous
devons nécessairement accompagner
cette description de la collecte de toutes
les données concernant ce métier :
croyances, traditions, chants de travail,
poésies, outre le jargon relatif aux
différents éléments de cette production
matérielle, si elle en comporte plusieurs.
Il est tout aussi important de documenter
les noms des outils utilisés dans tel ou tel
métier.
La source première et fondamentale
de toute étude de la culture matérielle
est la collecte directe sur le terrain.
Mais il existe des sources secondes,
telles que :
1. Les écrits et ouvrages des historiens
classiques comme Hérodote, Pline…
2. Les écrits des historiens arabes
comme Al Messaoudi ou Yakout al
Hamawi.
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ORIENTATIONS, PROCEDURES ET
METHODOLOGIE
DU TRAVAIL SUR LE TERRAIN
POUR L’ETUDE DE LA CULTURE
MATERIELLE POPULAIRE

Youssef Hassan Madani
Soudan
Il est certain que la séparation entre culture matérielle et culture immatérielle repose
sur une dualité artificielle. Nous pouvons en effet estimer que le clivage entre ces
deux dimensions de la culture découle d’une vision confuse et erronée. L’étude, par
exemple, d’une seule activité liée à la culture matérielle ne peut se limiter à documenter
cette activité depuis la constitution de la matière première jusqu’à l’étape finale du
processus.
Nous devons en effet appréhender la culture matérielle comme une matière
contemporaine vivante liée à ceux qui la produisent et qui l’utilisent, ainsi qu’à leurs
coutumes et à leur perception de la culture orale dont ils sont environnés. Le lien doit, en
outre, être fait entre les activités humaines et le milieu social, économique et politique,
en tant qu’il est le produit d’un processus historique. Prenons, à titre d’exemple,
le rite du mariage comme partie du cycle de la vie des hommes. Si nous devons
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ce qui évoque le désert ou la compagne. Ainsi, les outils associés à l’industrie de la pêche
ou de la plongée perlière furent collectés tout autant que le furent ceux du tissage rural,
de la vie des cavaliers ou des chameliers, de la chasse au faucon, sans parler de l’habit
traditionnel des hommes et des femmes, des pièces de monnaie, des bijoux, des objets
en argent, des ustensiles de cuisine, des instruments servant au travail de la terre ou au
traitement du cuir, des portes, du luminaire, des balances et autres instruments de mesure,
des vêtements, des produits en laine, des cafetières, des tambours et tambourins sous
toutes leurs formes, des outils de la médecine traditionnelle et de bien d’autres objets qui
étaient en usage à l’époque.
Ces musées se sont développés dans les villes et les villages de l’ensemble des pays de
la région, en prenant à chaque fois le nom de celui qui a collecté les objets. Car cet homme
n’a, faut-il le souligner ?, ménagé ni son temps, ni ses efforts, ni son argent pour rassembler
ces objets à la conservation desquels il a consacré l’une des pièces de sa propre maison,
veillant à les entretenir et à en assurer par tous les moyens la sauvegarde. Beaucoup
de ces musées sont devenus célèbres grâce aux pièces anciennes et précieuses qu’ils
recèlent et qui ont attiré chercheurs et spécialistes intéressés par l’étude des aspects
matériels de l’activité des hommes ainsi que par les us et coutumes liés à la nourriture, au
vêtement, au travail des hommes.
Les collectionneurs les plus aisés en vinrent ensuite à édifier des bâtiments pour abriter
leurs musées auxquels ils donnèrent des noms de leur choix.
Le reproche que l’on adressera, cependant, à ces musées – quelle que soit par ailleurs
leur importance en tant que matrices pour divers musées ethnologiques – est que leur
matière a été collectée de façon désordonnée, selon une démarche sélective obéissant
au bon vouloir et au goût personnel du collectionneur, et non pas selon une méthode
scientifique déterminée. En outre, ces pièces sont exposées la plupart du temps dans ces
musées selon leur genre et leur usage, sans présentation descriptive précise, sans qu’il y
ait, non plus, de fil conducteur entre les objets et sans que le lien ne soit établi entre telle
pièce et telle ou telle tradition, coutume, art ou industrie, à tel moment de l’histoire. On
remarque également la présence de pièces n’ayant ni valeur ni signification véritables, ce
qui s’explique par le fait que la plupart de ces collectionneurs – que Dieu les récompense,
malgré tout – ne sont que des amateurs, des hommes de bonne volonté que seule la
passion rattache à leur collection, outre qu’ils sont inégalement outillés pour faire face aux
exigences de la culture et de la science. Il faut, néanmoins, reconnaître que certains d’entre
eux sont d’éminents connaisseurs, pleinement conscients du rapport de ce qu’ils ont pu
collecter avec l’une des sciences humaines qui ont commencé à prendre la place qui leur
revient dans la vie des peuples.
Nous voulons dire, ici, notre considération aux propriétaires de ces beaux musées
et saluer les efforts qu’ils ont déployés ainsi que le temps et les ressources financières
qu’ils ont consentis afin de sauvegarder une part importante de ce qui était condamné à
disparaître. Nous tenons également à attirer l’attention les responsables dans chacun de
nos Etats en espérant qu’ils sauront honorer les principaux promoteurs de ces musées et
veiller à la préservation de leurs collections après leur décès.
Grand est notre espoir de voir les héritiers de ce précieux patrimoine, parmi les enfants
et les petits-enfants de ces collectionneurs, apprécier à sa juste valeur ce legs et veiller à
sa conservation afin qu’il ne se retrouve pas, un jour – à Dieu ne plaise –, sur le marché de
la brocante.

Ali Abdallah Khalifa
Chef de la rédaction
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MUSEES PRIVES DU PATRIMOINE
DANS LE GOLFE ET LA PRESQU’ILE
ARABIQUE

Nous saluons avec gratitude cette élite de
fils du Golfe et de la Presqu’île arabique qui
ont conçu – par la Grâce du Très-Haut – une
véritable passion pour tout ce qui est en rapport avec
le legs matériel de la culture populaire, qu’il s’agisse d’outils,
d’équipements, de métiers, d’industries ou de produits ayant eu, à
tel moment de l’histoire, un rôle important dans la vie des hommes,
dans cette région du monde. Cette région a en effet connu de
rapides mutations qui ont fait disparaître tout ce qui avait trait
au quotidien des populations avant la découverte du pétrole,
et même dans les premières années qui succédèrent à cette
découverte et qui virent ensuite l’ensemble de la population se
défaire de tout ce qui était lié à cette période, cédant aux mirages
de la vie nouvelle qui s’offrait à eux et se laissant entraîner par les
changements que l’époque leur faisait miroiter.
C’est cette élite, toute à sa passion, qui s’est volontairement
chargée de collecter et de conserver ce qu’elle pouvait d’un
patrimoine délaissé, oublié et qui a cessé de jouer quelque rôle ou
d’avoir quelque valeur dans cette nouvelle existence vers laquelle
les gens s’étaient rués. C’est cette élite aussi qui a entouré cet
héritage de tous ses soins, veillant avec amour à le préserver
jusqu’à ce que la collecte qu’elle en faisait ait pris des dimensions
importantes exigeant que des espaces spéciaux fussent consacrés
à sa conservation puis à son exposition : vastes rayonnages ou
grandes armoires où la collecte était ensuite inventoriée, classée et
présentée avec toute la patience et la fierté du collectionneur.
Des musées privés se multiplièrent de la sorte dans toute la
région du Golfe et de la Presqu’île arabique qui sont désormais
connus sous le nom des collectionneurs de ces précieuses reliques,
généralement formées de tout ce qui tient aux différents aspects de
la vie populaire, celle des hommes dans leur rapport à la terre et à
la mer, les gens de la côte s’étant à cet égard occupés de tous les
produits liés à l’environnement marin et ceux de l’intérieur de tout
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Traditional markets in the UAE

Ali Muhammad Rashid
UAE
Markets are among the most important facilities in states and cities. They serve as
places for shoppers to meet and have fun while they visit stores and cafes.
In the UAE, markets have been through several phases, taking different forms and
locations. The goods and services have been adapted to meet the needs of people who
come from different communities and countries.
In the beginning, markets were located in public squares. The vendors displayed their
goods on the ground until they had sold everything or until evening, when they returned to
their homes within or outside the city.
Traditional cafes:
Traditional cafes played a vital role in the history of the UAE and the Gulf region. People
went to these cafes to play games, meet friends or attend traditional Majlises.
Cafes played an important role both socially and in the spread of information. They
provided both old and young with a place to meet and listen to news and stories, which
were related verbally before the age of radio. Cafes were the only places to learn of local,
regional or international news.
People also went to cafes to listen to poetry, songs and folktales full of proverbs,
anecdotes and wisdom.
Traditional cafes also offered a place to exchange knowledge. People had the chance
to meet with travellers from more open societies and from other countries. Merchants who
had sailed from Basra, India, East Africa and Iran brought commercial information.
After travellers brought radios into the country, people began to gather around a radio
in a cafe to learn of local and international news that affected the UAE. The Voice of the
Arabs from Cairo and other programs from the BBC and Delhi Radio gave people insights
into cultural, political and economic developments around the world.
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Moroccan identity as reflected
in folk songs and dances

Al Kabir Al Dadisi
Morocco

Identity includes all the features that distinguish one group from another. These features
- which are mutable and specific to a particular time and place - include land, language,
history, civilisation, culture, customs and traditions.
Folk songs and dances are a key part of Moroccan identity; Morocco’s diversity and
musical heritage distinguish it from other Arab, Islamic and African countries. Moroccan
folk art is like a mosaic that combines African, Arab, Berber, Islamic, Jewish and Andalusian
traditions and adds the flavour of the desert.
Every region in Morocco has its own style of singing, dancing and artistic expression,
which reflects the Moroccans’ joy at weddings, parties and celebrations.
In recent years, people have attempted to revive the traditional forms of expression by
organising festivals and encouraging young people to preserve Moroccan heritage, which
attracts tourists to different parts of the country.
Heritage organisations have performed Moroccan music and songs in theatres and at
festivals around the world.
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The art of Malouf in Testour:
Unwritten musical heritage

Wajdi Alilah
Tunisia
Many scholars and researchers are keen to explore the richness of Tunisia’s musical
heritage and to discover its origin and characteristics.
This study focuses on Malouf, Testour’s Andalusian heritage music. It is distinct because
singers are accompanied by musicians playing percussion instruments, as is the case with
Sufi songs.
An important part of the musical heritage in Tunisia, Malouf – which was created by
anonymous musicians hundreds of years ago – has been passed down from one generation
to the next. It has changed along the way, and there are now different types of Malouf in
different parts of Tunisia.
For many years, a group of sheikhs taught Malouf; they knew the music by heart.
Nowadays, the region’s young people are unenthusiastic about this type of music, so the
few remaining sheikhs are struggling to preserve this heritage music and its melodies and
lyrics.
This study attempts to provide a comprehensive picture of the Malouf of Testour, which
has survived unchanged, retaining its distinctive characteristics.
We can preserve this heritage form by recording those who still perform it, and by
analysing its technical characteristics.
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Folk medicine in Al-Hasa

Ahmad Abdulhadi Muhammad Salih
Saudi Arabia
This research focuses on the health and medical practices in Al-Hasa region and the
Arabian Peninsula 80 years ago.
People were very poor. They lived in a harsh environment with unhealthy healing
practices.
At that time, folk medicine was not based on science or logic; it was either herbal
or metaphysical. People treated diseases with plants, herbs, diets and a specialist or
family member, (usually a wife or mother), would use traditional practices such as burning,
cupping or splinting.
Challenges to studying the history of folk medicine in the region include:
The scarcity of researchers who wrote about traditional medicine in Al-Hasa
People who visited Al-Hasa neglected to write about folk medicine. Ibn Alwan Al Dimashqi’s
mention of splinting is not enough to satisfy a researcher’s need for information.
12
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Bey Salih, a phenomenal
character

Ahmad Al Khaskhusi
Tunisia
A phenomenal character, Bey Salih has had an impact on history, politics, anthropology,
literature, music, theatre and other arts.
This character lives on in people’s minds and hearts; since Bey Salih’s death, the women
of eastern Algeria have worn black Abayas as a sign of mourning.
He is part of the collective conscience. Popular in life, Bey Salih became even more
popular after his death; he occupies a prominent position in folk culture.
His death was rich with symbolism. When his city was besieged, Bey Salih appeared
bareheaded and sat backwards on his horse, signifying the end of his rule.

11
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Folk literature characteristics of
“Bilawhar wa Budasf”

Faraj Qadri Al Fakhrani
Egypt
Using a folk literary perspective, this study revisits Arabic literary texts from different
ages. The writer believes that these writings were influenced by the prevailing cultures of
the authors’ times.
There have never been clear boundaries between formal and folk literature, and they
share some characteristics.
This study aims to explore existing folk literature, comparing it to other literary models
with similar values and morals. It also attempts to identify the elements of folk literature.
The study focuses on the anonymously-authored book ‘Bilawhar wa Budasf’, which
was edited and reviewed by Daniel Gimaret and published in 1976 by Mashriq Publishing
House in Beirut. The 197-page book includes an 11-page introduction in French by the
reviewer, and indexes. The prose, which is rich in alliteration and figurative language, shares
some similarities with the Maqamah genre, which was popular when the book was written.
This story follows this pattern:
Introducing the ethical values at the beginning with a short dialogue or sub-plot
Re-emphasising the same values in proverbs and sayings
Concluding with a moral or a profound maxim
The general structure of the book is based on a frame story, (the prince who becomes
religious despite multiple temptations), which includes several other stories, (such as the
story of the man who learns to communicate with animals; the story of the three friends;
and the story of money, family and good deeds).
The study applies the structural approach to folk literature and attempts to offer a
precise typology of such literature. This approach involves studying the form after analyzing
its essential components to discover its internal constructs using Claude Lévi-Strauss’
paradigmatic analysis.
10
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Fiction in folktales

Bouchaib Alsawri
Morocco
The study of folktales, particularly humorous tales, raises several questions. What
elements contribute to the tale’s creation? What is the tale’s origin? How does one build
the plot of a folktale? What are the purposes of the tale and its narration? And how do the
tales become fiction?
Folktales are orally narrated stories that are passed down through the generations and
from place to place. Depending on the narrator’s memory, the tales may change slightly
with each retelling.
Oral narratives are strongly related to and shaped by reality. Folktales are the literature
of the people, especially the illiterate. They are the sole reference for some people who
seek answers, clarification, analogies or allusions, because storytelling is an essential part
of everyday life.
Tales depend on people; they cannot exist without them. As Heidegger put it, they are
our shelters, our homes, our lives. They preserve our experiences, knowledge, perspectives
and life lessons.
Although these tales may have common origins and their fictitious elements may
make them unrealistic, they reflect aspects of local communities and changes in these
communities. The text of the story refers to actual events and characters. Morocco’s
humorous folktales reflect Moroccan society, its social and economic peculiarities, and
cultural perceptions of Moroccan society.
This study attempts to focus on the distinctive characteristics of Moroccan folktales,
especially humorous Moroccan folktales, and to highlight the structural peculiarities of
these folktales.
9
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The biography of the Banu Hilal

Abdulrahman Al Shafi’i
Egypt
The biography of the Banu Hilal is a folk biography that has been narrated for many
years; it has been part of the collective conscience for generations. The biography is part of
the Arab collective memory; when people face a crisis, they still refer to this tale of heroism.
The biography spread widely through Egypt after the defeat of the Arab revolution, and
the Palestinians narrate and sing it. From Yemen to Tunisia and to the west of the Arab
world, this biography is an important part of Arab oral traditions.
Narrators still talk about the wars of the two rivals, (the tribes of Banu Hilal and Zinati
Khalifa who fought against Zinati’s knights and Yahlail), and they excel in describing the
battles, characters and events.
It is not an easy task for a playwright to tackle the Banu Hilal’s biography with all its
complex characters and events and diverse settings and time periods, but Yusri Al Jundi
created a comprehensive biography with rich events and characters, and a play that
reflects reality with all its contradictions. Al Jundi turned the biography into a play by using
masks, narrators, personification and by setting it in a time and place, explaining the tribal
conflicts from the time of the birth of Abu Zaid al-Hilali to the massacre and destruction that
followed the invasion of Tunisia.
To convey the message of the narrative, Al Jundi summarised many of the events in
the biography using poetic language with both standard and vernacular terms to create a
spectacular play.
8
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weddings, we must study the clothing, cosmetics, fragrances and other material
components as well as the relevant beliefs, practices and customs.
When we study a craft, we must focus on the physical products and the manufacturing
process, but we must also take into account all the beliefs, customs and work songs
associated with this craft. It is also important to note the terminology related to each
craft, the names of the product’s parts, and the names of the tools used.
When studying material culture, the primary source is fieldwork, but
important secondary sources include:
1. The writings and works of classical historians such as Herodotus, Pliny and
Strabo
2. The writings of Arab historians such as Al Masudi and Yaqut Al Hamwi
3. The writings and works of European explorers such as Jean Louis Burckhardt
4. The works of Arab explorers such as Ibn Battuta
5. The writings of Arab and other historians in the modern and contemporary
periods
We review secondary sources before conducting the fieldwork, which is the backbone
of the study of material culture.
7
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Trends and methods of
fieldwork when studying folk
material culture

Yousif Hasan Madani
Sudan
The study of material culture is the study of manual production, which includes
handicrafts such as turning, tanning, blacksmithing, goldsmithing, silver manufacturing,
cosmetics, textiles, fashion, farming, hunting, grazing and architecture. All crafts should
be studied within the context of the environmental, (i.e. social, economic, political and
historical), factors that control the production and use of the tools.
We cannot separate material culture and non-material culture, and we cannot
consider material culture as a separate entity, because this would be confusing and
misleading.
We have to look at material culture as a living contemporary subject associated with
its makers, their customs and their understanding of the oral culture around them.
We need to link people’s activities to their social, economic, political and historical
contexts. For example, weddings are part of the human lifecycle. If we wish to study
6
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Heritage Museums of the Gulf
and the Arabian Peninsula

In the Gulf countries, people have gone to great
lengths to preserve material heritage that dates
from the time before the discovery of oil.
After collecting artefacts, tools and handicrafts, private
individuals opened museums to display their collections. While
some museums started as a room in a private home, individual
founders invested vast amounts of time, effort and money, and
there are now museums in cities and villages throughout the Gulf
countries.
These museums are often named after the collectors, and the
collections vary by region. People who lived near the coast were
interested in the sea and coastal life, while those inland collected
different objects. Typically, collections feature items related to
diving, pearls, fishing, Bedouin life, folk medicine, weaving, horses,
camels and falconry. They also include clothing, coins, jewelry,
silverware, utensils, farming implements, leather goods, traditional
doors, lanterns, weights and measures, clothing, items related to
preparing and serving coffee, and drums and tambourines.
Many of these private museums are now very well known, with
rare and precious pieces that attract researchers who study material
heritage, traditional clothing and heritage crafts.
Although some items are of great value, the collections can
seem quite random because they reflect the collectors’ personal
taste. Some collections need to be classified and organised, and
each artefact should be labelled with a precise description of its
component materials and an explanation of when and how the item
was used.
We should assess the collections and support these museums.
I hope the younger generation will recognise the value of these
precious collections and the importance of preserving them.

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief
5
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