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تحرير القسم اإلنجليزي
هدية مع العدد

البشير قربوج

من البحرين إلى العالم
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ترجمة الملخصات على الموقع اإللكتروني:

وكالء توزيع الثقافة الشعبية:

نعمان الموسوي

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.
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إدارة تقنية المعلومات
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دعم النشر اإللكتروني

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.
ترس ــل امل ــواد إل ــى (
) عل ــى عنوانه ــا البري ــدي أو اإللكترون ــي ،مطبوع ــة الكتروني ــا يف ح ــدود 4000
  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 5 :دوالر
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــرال ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــا 5 :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 5 :دوالر

حساب المجلة البنكي:
الطباعة:
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مشعووأ سدايق
وتآشعب-شعبافوت بقأدياليدءى حر ك
وت قاليق---
بمأددا-عاوأسشعيبدايمداوء-سي حقث
مآادشعوأبةيقداالءييدح-يد -عا
بيتشعرقاكةف
مادوأوتقوتداشعبقاليافالييدق---عاجدر-أدعيدكايامودالو-نسشثيق
تقىوتوت-وأقبيعالىاوت-قدايوأال ميد-داادءثةي
ت
ق
ا
ح
مآ سةي ءيدح - -مدا
س
ى
ي
ق
ق
ال
دا
ا
ةف
ب
تقر -شعبةف موأدايديدء حع-ا كم
تودا سي-سوتيقرمالو كميساد
مادوأوتو-قداعالافا ييدقحداقى--جدر-أدعيدكايامودالو-نسشثيق
جديقةييد لنش
تشعىبةفىوتوأقوتوأقالآيالداافيداد-ةيحعقءا-ح--رجدكرمويي ق
أدآ-افآةياف-ء ت
ت وتيد  -ا-ث ر
قجدر -كوأيمودالنوتءسيق حق
جدقيد-آ لن
بالرريدكقا--يآممافادداةيسءيدءح--رم كمودا سأدسي
تيدقا--ثلنىثشىقا قوأال-داىيد مووأقاسيةف
بق -
مآادشعوأب-وت-قداأدعالادا
تشعشعبب-يأديد اأد -ثشرقاى ي  -ي
ق-ر
بوتققارالشعبةفوأي-مةفداآمادءادةيءةيح-رحر-كمكوداءىسيمقادحاةيافك شرق
جدكوييديا-ي-ق ثى
ب -ك م سوتي-ب
بدا-شعةفبآموأشعادبافدا-ةيوءثق-احعارةفقكمداى -أد
وتشعبافةيق-ءيدحر
جديجد--يدث ثاىلوأنرقا لنوأدايشء-دا-ح -ثآ
جدكافيدأد
بثلنقىاشرقشعابةفوأ موأةفدامدااديدءح--حافعامك-قداسي-ي
ت
ل
وأ
ن
اد
وت
ي
موتآشعادشعوأبافوتةيقداق-الءيالييدح-يد--عكا--عماجدموأددايدياوسيل-نيشثق-قالعايد
ق
دا
ب
شع
ش
يد
ي
ق
و
ق
ةف
ي
ةي
ش
ق
ةي
ح
ر
ء
ق
ر
ل
تأد اوت اةفر مرمادءةير ايكةف ب
ت-سيوتعا-ق-عدااجدأديد ا -ثن-قاشءقجدحالر كيدي -لنآاد-ةياف -ر ك
ب
تقرقاوتى-شععبةفاآموأدااد-داءمو
بال -ادشعبآ-ةيآ-اف-ي-
جدا م-ثادثقا-رةي لأد-ي
جديجديد--يدث ثاىلنقاشلن
قسداي-ق-ي
ت حوت كققالىاليددا
تب رشعةفبميداداي--شم
مادوأوتقدابقاليالييدق--عاجدرأديدياودال-نسيق
ق
ع
ا
ش
وأ
ةي
اف
دا
ي
و
ق
ث
ال
ن
يد
ةف
ب
شع
ر
آ
ح
اف
بشثتىىوتوأ -ق-
تأد اوتقا
موتو-آعافاسيةيقق-ءيدح-ر-عكا-مداموداسيسي
ق-دايد-يدا اقلاأدنةفشةفشم-رمادادةياف عا بدا
توتحسقيسقاليكوتقييدآال-ةيافيدعا-قرقا--
بالةفر مرم-ادشعبادء-ةيةيآ-راف-يكموي -عقسايجدق
جديسيييدقا-يدوأثلن-قا-داشمشعوءمو
تقىرقاوت-شعقبةفآيموأقافادالداةيداءيديدءح-حع-اكرم كم-ودا سأد
جدآةفيدمافاىادقل
ق
مادوأ قدااليدحداى-جدأديدياو ل-ن
وأ
ن
ق
جدشعب--يدق ا-يلنش
ت
دا
أد
ةي
ةي
ش
دا
ر
ت
آ
ث
ح
ل
ت
م
ب
ى
ر
وت
ال
جد
ن
ب
ةف
ى
ب
ء
س
يد
وت
ي
م
آأد-افآةياف-ء ت
بالشثرقاشعىبةفوأقوأالدايد -حعقا--رجدوي -لقن ثىوتقرالي-مآادةيىي -وأث و-دا ويقأد
بوتقح-الآشعبآافافيقجدجديديدراأد لن ل-نعشاشق
تدا
برال--شعبأدجدآريد-كاييملافون-شعقسايجدق
تسيقوت
ق-دايد-يداأداقلاأدنشةفوأشرم
قشعجدبر--كيدوأيامودا-لنوتءسثيشق حقريدك-يآمافادداةيءيدءح --كرم كمودا سأديسييد ا-
بداافاليدشع
بثقىاشقشعابةفوأوأةفدامدااديدء--حافعامك-قوأداسيدا
بق -
مآادشعوأب-وت-قداأدعالادا
جدققاءيدأدحةفاءمر لحكنادرى كىق ياف
ب-اد-آءشعةيبآشعب-افر كيدييجد---قثمعو-ا-لن-عاسداياأدقأددا رآر
بع-شعرثبقاىت ر
تشعبيأد أد رقاى ي -م -سي
قق-دا-رجدويي -ق
تقثىوتقرالي-مآادءةيةيحرر-كو -
تآبي--وتقمو سيق
ب--آشع
قب
بيشرةي-ي-وأشعثبق-داجدوأثءيدقاداح-ءرمل-كنوح
بوت-قحال افيق يد قا ش
ب -ك م سوتي-ب
قاسكي-داقىي-أد-آةف معافوأاادداةيداء
بدا-شعبةفآموأشعادبافدا-ةيوءثقاحعارةف كمى أد
جديجد -ثى
وتشعبافةيق-ءيدحر
ب
ق-أدال عيداى
تيدداا-وت ثلنىشقاوأدايد -اف  -ي
ت
ت لنوتق
تشعوتداقشعوتالبقافيالافق
قشع
ترأدجدكيديييد---قثلمنعو-اش--عاسداياأدقأدداةف مرىاد
تداسي
موتآشعادشعوأبافوتةيقداق-الءيالييدح-يد-عكا--عماجدموأددايدياوسيل-نيشثق-قالعايد ي
بقحقالارشعكبةفوأي-مةفداآمادءادةيءةيح-رحر-كعامكويقداسي-ق
بسيأددا -وأمشع
تيدأد -ايدثوتقالانقاشةفوأمةفشرمداالادءيدةيح--رآياكمافوةف-ميدعقسااديةف مقةياديشررةي-ي-ثقا-وأ
ت-يسيوتعقا-ق--عدااجدأديدااديد اوأةي -ثلن-قاشء
تثةفقادا
جديحيدر-ك-يد-لعنام-ع-ادامودا-أد
ب-ةيشعوتوأآب-بافء
بوتءقةف لحال-بيدكي -وتقا
ب
تقرقاوتى-شععبةفاآموأدااد-داءمو
بوبشعيبءوتشعققىحالر ك
ت
بالسيقا
جد مريديد
شع
اف
ل
ى
ر
ب
شع
ن
ا
س
ل
ث
اد
ي
جد
ن
ي
ب
ت
ق
ب
م
ب
ةف
مادوأوتقدابقاليالييدق--عاجدر-أديدياودال-نسشيق
ت
ق
ال
ب
ي
آ
دا
ش
ى
س
ح
ق
ال
م
يد
ر
ع
ش
ي
ن
م
شع
ةي
آ
جد
ر
ل
ي
ةف
ي
م
وت
ا
ق
ش
وت
يد
وأ
ق
ن
ق
و
ل
أد
ق
ت
جد
ق
ب
م
ال
ي
ا
ن
جد
ر
ي
ا
ب
ع
اف
ث
ا
ةي
تىىوتقوأقاليالدااف-ق-ر ك
تدايد
ت م ب اد  -ثو دا ق-
بوتااف يدشعقبشااد-ةيادش-ةيي--واثقدايدق-ي-مواد-آةيافسوأي-قداقءاليحيد-كيد-ع-ع-ا مداأدر-سيث
ق
تيدأد اوتقاا
جديد--يدثاقىلان لنشةفوأش
آشعبافةيق-ءيدح-ر-عكا-مداموداسيسي
بشةفر مةفرمادشعداادء-يدةيح-ر-آيكمافو --عقسايجد
بققا
تىةف مشعبىوأوتقوتقداوأالاليدايد-ء-ي-حععاايدم-وأدادادا--ء
جدقسييالىيد ا-يدوأيدثلن-ق-دا
تق ثرقا-شعبةفآموأاددايديدءح حع-ا كم-
ب
توتحسقيسقاليكوت-قييدآال-ةيافعا-قرقا-جدآةف مافى
ت-
ت ثمحوق
ع
ق
ر
ح
ل
و
ا
ت
م
دا
ر
م
ق
ا
ا
ا
ال
م
ن
ل
جد
ش
ى
ق
ك
س
ء
أد
ن
ا
جد
ء
ر
س
آ
أد
ي
وت
ي
دا
و
دا
اد
ق
ل
أد
ل
وأ
ةف
ك
ب
ي
آ
دا
اد
ش
ر
ن
ةف
ي
جد
ن
ق
ال
يد
ر
ةي
س
وت
ش
ء
م
و
اد
اف
يد
ق
يد
و
م
ق
ي
دا
و
وأ
ر
أد
آ
ةي
ا
ق
ي -جديديو لنش
ي
ا
يد
ح
يد
س
آ
تبوت رشعبةف مر يى -م-دام-سييدأدساي ةي
بب--شعبآشعب-افر ي --معاف سآ
بافاشعيد
تى ىوتوتقاليقةي-ء -ر -كمر وك س اف
قش--ءجدحيدر-كآيملافن--افقسيجدقجد--يدثاقىلان لنوأش ر
تق ي ماد
تىىوتقوأقاليالدااف-ةيق-ر
ق ارادةيشردا-قءالىح
جدكسويييدي-ي-ثلقنىثشىقا قوأالدايدي-آاد-ةيافى-وأ-وأثداقاوداءوحق
 عاداأد ا  -ثقاتيأدداملونءوتقحسير -ثقاشع
جديدريدوأك-
بويا-يلينثقش -ثى
قوتوأقوتق-الداالىأديد-ةيوأثقا-
بي و-ششعثعاق-دايد اأدأدشةفرم
تداءوتقحالآافيق
جد-يد-عثاوقاا لنةفدايشمققى -بي-
برال -شعبأدآيد ا
بروت-شعبةفآيموأافادداةيءيد-يدءح-رحع-اكرموكم-ودايسأديققا
تى كقوتق
بالرقكىيد-ي ب-آيةفافمم-وأادققسةييداوأالء-يددايدحء--كحعامرأدموكجدداسييديس
بوتقارشعبةفوأ مةفدامادءح-حعامكوقداسي-جدقء ح
ت
بآ
قا -شث
ب-عأداآشعداب-اف
تدار
ب-اد-آشعةيبآشعب-افر كيدييجد---قثمعو-ا-لن اسدايأدقأددا راد
تقشعبقراىةفقاوأةفداميدء ح- -كم
تةيوأأدوتداق-ال
بدامةفءسي مشعجدسحياديد لنش
ب
تيدأدةفاموتر لكنادريشةي-ي-وأىث-داوأثءيدداح-يءافم-كوحعقاسي-دارقبقيا-ى-آوأ
تىثشىقا قوأالدايدي-آاد-ءةيافةي-ررك
جدييد ا--ثلن
تافسشعيب-وتيقأدر-قا-ةفأدآ مافوأاد-ةيثداوقاءعاةفحم-قداىأدرجديدي
قاليد -عقا-دا
ت
بوت-شعوتآبقشع-بافيالءجد حيدر ك -لنيم
تةف معافاادةي
بواوت-يلنثشعبقشق-اى ثىقاوأوتوأيقةفال--دامآيدآادافحافةيءادق-حةيررك-يوي و-قبيرقةيىكاي -ر
قءوتشع-قحرال كيدياف-ي-قمق--يد-عااقاأدةفشمرىادب
بالر -شعبقاجدقاةفر لنشر ك أد
قدا-سي-ي
جدقيجديد--يدثقثاىلنق لنوأشق
 مو سيأدققب--شعبرجدادكيةيوأ
بدابشع
تةيوأآشع-بداقءاليحيد-يد-
تأدجدييد ا -ثلنعواش سدايأدقدا
ت-لدانءشقحالريكةف -مآاددامءادءحةي-ر كم
بوتقداحال-ب
تىبوتققارالشعبةفوأي-مةفداآمادءادةيءةيح-رحر-كعامكو
جديأدقيد-
قو--س
قعيد-ع-اا ميداأدشور--سيث-عقااققىدا-العيدا
تأد اوت ا
ب-
جدا ثيدلقثناىقشاوأةفوأةف-دامداادآوأء-افحداجدءث-كقيداآحةفااف كلنقش
باشةفر مةفرمادشعداادء-يدةيح-رآيكمافوةف-ميدعقسااادي مقةي-ادي-رةي--ي-ثىقا-وأثةفقادا
ي
يد
ك
م
ق
أد
ك
وت
ث
ت
ةي
ي
ا
س
ء
يد
شع
ت
أد
ل
شع
ا
ي
ا
اف
م
ي
ةف
ن
ر
ى
ي
اف
جد
جد
ب
يد
وأ
وأ
س
اف
ل
ر
ب
ث
شع
ك
يد
ح
ر
ق
شع
آ
وت
وت
ي
جد
ب
ن
آ
م
ي
ت
م
ق
ب
دا
و
م
ق
ء
ب
ةف
ةي
ق
ال
ب راشعبةفيد موأي --ثواف سقي-
ت دا ت ي
ب
داء ح -كعاموقداسي-جدقيد-يدثقالنقاشوأةفشقدااليد ح-بآةيافآ-اف-ي دا
جد لنميدشعشاادةف مةيلنرادشةيي --معوا سداييدقري-ممىادآةيوأوتداقالقي
قيدع-اي شو -ث ق
تجدداآيد
بدامدارءشعبب-ياديحآةي-افر--ركييجد--ر-يد مثأديلقادلرنةيش---آأد
ق كقى--جديأديد-
جدا-ثيدلثنىق وأ
تىوتقوتافقوأالبالاديقيدةي-ء-قأدحوالرجد كيدي-قوت-ىق لمعناالوأ-يدداسيآاف -
ق
جديد--يدثاقىلان لنشأدةفوأش
بوتاقافحالقبر- -ر  --ثقا لنى-
ر
تأد اوت اةفر مرمادشعادء-ةي-ريكم
ت و -عافس
جديحيدالر-ك-يد-لعنام-ا مداأدسير
قآس-ادافةيداء-قاح
ي
س
جد
ق
ي
ى
ء
ا
ق
ي
س
ق
ي
ي
بقاشاروأةف مةفشعشعبادءاد حةي رك-كآعاقداجد-يد ثاقاا نشةفا
ةف
ق
و
أد
م
ع
ا
دا
ةف
ى
م
وأ
ق
بيد-شع لنب
ا
م
ء
ع
ق
ا
شع
جد
و
بم ثاد-قاافشعبةفجدق
ت
آ
أد
ر
ش
دا
م
ب
يد
ا
ق
وت
دا
بيا -ث
 ثقا وأقدااليد ح-بآةيافآ-اف-يجد -ثىدا لنأد رريق
بىوتاف بادقةيداء-يد حء--كحمرموكداسيس
جدشعبةفيد ماشاد لوأنةيشداقءالىداح -
بيد
تيدأداي شو -ثو قت
ب-اد-شعةيبآشعب-افر كيديي---آأدمعااف-سدايآ
ت ةفر
تيدياداشع-ةيوأ لنث-داشء
تقىشعبوتقرايةف -مءىآادحووأر كوتداقي-قالعىاأديددا--جدأد
ت
ةف مادةيء -ريكمو -عقسايق ق ش
بشعةفجدحريد كب-يييآلنةي--افشر-ع-ييجداف -ث
ققاف-اقير -ر-
بقرمالاد-شع-ةيآبةيآ-اف-ي مقاد-جدةياآيأد -لشنر-
ققنالنأدش-ةفشأدوت
تىةف موأوتققداوأالاليدايد -حعاأدرجديدي
جديدريدوأك-يداملونءوتقحسي
بوتقحالآافيقجد-يد ثوقا لنش
جدثق-دايد-يداأدا لاأدنشةفوأرمداء
بالرقك-قاشعبآ
بم سوتبي
بيققالار ب-مآاداةي  -ثآ ا
بوياق-يلنثشعبقشق-اى ثقاوأوأقةفال-دايدآافحافةيق-ء-ح ثوأ
 يقافداجد--يدأديدثاقاالةف م
بعاداشعب
بيدي-افشعب-مقجد سيدي-يد اأدلافنشقش
بآ
ب-عأداآشعداب-اف
تر
ب-اد-آشعةيبآشعب-افر كيدييجد---قثمعو-ا-لن-عاسداياأدقأدداةف مرىاد
تةيوأأدوتداق-ال
قافاشعب-ق-شرثقار-ىيدةفيم-وأ-يافمثو-قادقعساةيي-قء-دايدأدحءر-جد-كميرموكداسيست رةف دام ء  -كم
جديرأدققيدكاايداةف لم-نءوثشادحةير كى-يدآي--افمع-
قو--س
بقرمرالاد-ادشع-ةيآ ع -ا
ب
جديد -لنقىاشوأ
بجد---يدآشعباافأد لينقش
تةيشأدوت
قرسداي-قجدقا-يدآةف ماقافادلن-
تر-وت
ت
بوت-شعوتآبقشع-بافيالءجد حيدر ك -لنيم
تعسايوتيققأد-ال -أدآافادةيشعدا اء-ةفحمىادكوأ يد
جد -لأدثىب رقاشعبةف-ي -وأ ثافدا و
بواوت-يلنثشعبقشق-اى ثىقاوأوتوأيقةفال--دامآيدآادافحافةيءادق-حةيررك-يي
ا رةف-مداادءوتةيقح-رال كيدياف-ي-قمق--يد-عااقاأدةفشمرىادب
بيدةيآبياف-شعباف--قجدقجديدي-ويد ا-ا لنآلدانشقأدافىشترر آ
قاح -كىأد
ب --عاشعقآبأدالدايد
ب
تةيوأآشع-بداقءاليحيد-يد-
آاف ي عا سيدا
بققرال---شعبآأدجديد ا -لنيموشعا-سيدااقأدأد روأ
ب-داوتشع-قءآالشعحبافيافيق
تدا رةف دام ء  -كم
بقب-شعبرأد ةي
قعيد-ع-اا ميداأدشور--سيث-قاىدا عيدا
قو--س
توأوت
ت-
بداشعب-يمآادافجدةييدقاءةف ر
جديأدأدقيد-ا ثيدقنقشاوأةف
ب
ت
ق رشع-بآىتر
ب-ق-آشعآب بافأد ريد ك
جديدي ا
تةيدا-داءوتقمحواليسي
ب--لنثءشقراجدقشعحبالةفيدريكيدي---مآآادموافافةيءادسقي-حةيقررك-يي
ب-شع افجد
ق -جد-أديد ثاوقا لنةفداشأدمرقىادب
قي-عم-اوعشع-اداأدسدايأدقيافب-ق
بقدا ح افب
ب--
ب
باروأةف مشعشعبب-دامادآءادةيءحةيريح-رك--كيآعاقاف-دا-وأجدمأددايدادءاةييحأدلنرش-ك ث
بقىآوتةفافقمشعبوأاد
قيدعر-ا ك -لينامشو-داثوسيق
ت
بداوتقءالحافيي
تكيد -قوت-ىقيمعاال-داسآاف -ي مآادوأةي-داءثقاحق--جد
تةيوأآ-وتداقءوتالبقيحيديال-يد-
جدباءيدةف مشعيدبرليين-كشي-موعاسي-داقأدي-آ-افافوأ
جدا-ثيدلقثناىق
ت
ق
ق
وأ
ا
ب
ت
ث
شع
ش
ب
ل
يد
دا
ي
ال
ي
ث
ق
جد
ن
ي
ر
ت
ق
اف
ا
ب
ر
ي
وت
ةف
شع
أد
ب
ق
ق
أد
ت
ى
وأ
ر
ح
ا
ب
ق
وت
م
دا
م
ش
يد
ع
ي
يد
ا
وأ
ي
ء
ل
ق
س
ك
ا
دا
اد
ى
بقآةفافمشعبوأادقدااليددايدحء-حعاأدمجددايديسيا -نوثشعوأشداق-تمحقوتسي--افعاق -رجدةف كمادوأأدلنداب رةف مشعشعبادءاد حةي رك-كآعاقداجد-يد ثاقاالناشةف مأد قال-آ ثافاقا ةي---آ ثقاىتبعوتاقداشعب-أد ريد ك --عم-اداأدسدايأد ي -ةفى
ي افجدقيدرا -ليعنامشوداوسيق ي
قمسيراد-آاف
ب
ب
تق بقراةف مءى ور كققالأددا -أديديا-ةي
تىوتوتقاليقةي-ء -ر -كمرووك
بيد-ي-شعب-معاةف
ت ةفرمراداد
بي -وشعبثشع ق
ب حر كب-يآلةيافر--ييجداف -ثق لنأد
ت-أد
قةف موأ-ادلنداةيشقءال
ش
ت
ء
س
ةي
ث
ث
ي
ت
ع
جد
ح
ي
ب
ا
ر
وت
شع
آ
أد
ق
دا
ق
ق
ت
ةي
ي
ى
يد
يد
وأ
يد
ا
ا
ب
ةي
ك
ق
وت
ق
ي
وت
و
ب
ش
ن
يد
جد
ي
ا
ى
شع
وأ
ب
ل
اد
ت-
قشعأدلن-ر -ي عماوقداالسييدقيب-ةفى
بقالرشعةفب-ميداداي --شثآعاقداجد--يد ثاقاالقناشةف مأد قال آياف-افجدجدي لدانأد-اف ا
بيا -نثشعبشق-ى ثىقاوأقال-داآيدآافافةيداق-يء-ح بم
تب
بآالةفافمشعبوأادققةيداالء-يددايدحء--كحعامرأدموكجدداسييديس
بآجديد-شعابث لقناشت-ي
وت
جديثرقوأيدكا-يداةف لمنءوشحسوترييكى-يديآ-افةيم-رقاافقأد
بيد -شعب-مق
ت وتةف مر اد-ةي
ق-سيديدا-يداقأد-اأدلنآشافىشرتوأق-ب-داوتشعجدقءيدالحاب-يرأدش-
تقىوترايةف-وأمآادةفدامءادءحةيح-ر كم
باف شعيب رةفى
ق يدي -عاأدرجديدي
قوي--س-أدأدقثىاب -ثادقاةيشع يوأآ-اف وعا
بقرالاد-يدشعةيآبيآاف-شعاف-جدقجدي-ويدعا-ا لنآلنىشتر
ب-آشعآب بافأد ريد ك
قسداي-جدق-أديدآةف ماافادلن-ةيشأد
بوا-يلنثشعبقشق-اى ثقاوأوأقةفال-دايدآافحافةيق-ر ك-
ب-ي-رعم-او-شعبآداسيافققي--
بيد ا -بل-نيموقشعا-سيديدااقأدأد شافروأ
دات وتريةف -مآاددامءادءحةي-ر كم
ب-داوتشعقءالحافييق
جديييد-
بقر--شعبجد
بدارشعبب-ةفي-مآاداف-جدةيثيدقدااءةفقحر -كى
ق--س
توأوت
تق
جدا ثيدلقنقشاوأةف
ق-عم-اع-اداأدسدايأد ثيقا-ةفى
ق رشع-بآىتر
بق -ب يد ك-
قال-يدآافافةيق-ر ك-
بقداقال-حآأدافب
جديوي--أدأدقثىب
باروأةف مشعشعبب-دامادآءادةيءحةيريح-رك--كيآعاقاف-دا-وأجدمأددايدادءاةييحأدلنرش-ك ث
ب
بداوت-قآالشعحآبافيافيأدقرب-ي وشع ق
جدباءيدةف مشعيدبرليين-كشي-موعاسي-داقأدي-آ-اف وأ
مت
ب
قو--سيأدقيد
جدا ثيدلقناقشاوأوأةفدا يح اف -يجد -ثق لن
ت
تةفشأدوت
ق-عم-اع-اداأدسدايأد -بثيقا-ةفى
بافعوتاققدا-شعب-ءأد ريد ك
بقرال
بييدشع--يآ ثشعافاقاادةف مةير---آ ثافقاى
ت
ب--
ب
ب رةف مشعشعبب-دامادآءادةيءحةيري-رك--كيآعاقافداجد--يدلأديدثاقاالقناةفش-مرم
أدى
وأ
ب
ي
اد
ق
شع
و
ةف
أد
دا
ق
ال
ت
وأ
م
ب
ةي
ب
م
ل
ق
ت
ث
ق
س
ن
اد
جد
ح
ي
ب
ي
دا
اد
ر
ي
ث
ق
جد
ن
بقال-شعةيآبآ-اف -جديوعا -لدانقةيأدآ-افيد ا-ادةيأدشء-ريد ك-وت
ت
تةفشأدوت
ءيحر--افكآعاقيداجد--يديدثا ا لقناش-
بداالسييدقيشعقبا-ةفى
بآجد-ييدعم-شعااوبقث لقناشت-ي
بيدي-افشعب-مقجد
ياف -ثقأد
تقاوتةف مرماد-ةي
ق-سيديدا-يداقأد-اأدلنآشافىشرتوأق-ب-داوتشعجدقءقيدالحشعاب-يلنرأدش-
باف شعيب رةفى
بقرالاد-يدشعةيآبيآاف-شعاف-جدقجدي-ويدعا-ا لنآلنىشتر
ب-آشعآب بافأد ريد ك
قا-ةفأد
ب-ي-رعم-او-شعبآداسيافققي--
مادةي
ب - -ب-يموقعا-سيديدااقأدأد شافروأ
ب-داوتشعقءالحافييق
تق
ق-عم-اع-اداأدسدايأد ثيقا-ةفى
جديد-اآلنىشتر
بق -ب يد ك-
ب
بداوت-قآالشعحآبافيافيأدقرب-ي وشع ق
اف وأ
ت
ب
ت
ق-عم-اع-اداأدسدايأد -بثيقا-ةفى
رق-آ-افءأد ريد ك-
ب
ي
ق
شع
و
ت
قب
ب
ت
 أد -بثيقا-ةفىب

حا لنش
ا مجالندد-يش-رثةيقآكايافرةفلن--
قدثقآا-اف
أد--أآافرد ا -جما يش
ق
أ
ل
د
ن
د
ةف
ةي
لل-آنلن-افشأدد -
بشآع-بشافرأعبد-ا -ماشد
ق
بأا-د لشنجعشب
قآ-افجرديةيد
بيد ش لعنب
االننششآ
ب -شعد
اا شررافق-ق
بأافددشريقعب-ا
بشأععادشقع-بدايآ-
بافأ-د أيبيي-
ب-ع-
ب--آأعافشياشرع-دا
ا
ق-عآتا
دا
رر---آآآآافافاف
دا
د
ب
ق
آ
تتعاوتوتيدا -د ب
ق
ش
اف
ع
ب -أافشدعبقوت
ق
ب
ت
أ
ي
ب
ق
د
ق
وت
ق
ال
أ
تعاي
 أأددبشش-يعشعشبعبعبا --أقدادالقيالدي
ب--يأعادشدقعبال-ييدم
بد--وتداشقم-عمبالويعايدا
ب
دب
ب ب يعا
ب-و-شعسبيموق سيق
تسديسيق-وتققموال دا
تداوت
ييي----ععاعاعداا
تعدا سوتيدايى-و-أعىموداوأسيق
تيأدسيوتق-قال
تقوالوتيي
ى
م
ى
ي
و
دا
د
و
دا
ق
ال
ا
ى
ق
ا
و
أ
دا
دا
آ
دا
ت
ت قوتوتوتالققي-الدالمافو-داسيءوحأحدا -مويد
تأكسي-وتقداقءمواليحءى كوحأ ك
ت
تسريق-وتيرقمال-دايءث-حر ك
قموءقم-ىسأيروردسقكيكيءيىحور داى د
توت قال ييد
قالييددد----ممومووسيسيسيأقىققدا
ب -ثثحققشيااعبك-ةفءةف موثاحأقادرداكةفيىءووحأيردسكدايقاق-ثىةفقحامموياةفدم-سايدث
ء
ق
ا
و
ق
أ
ق
و
م
م
ء
ةي
ةف
ث
و
ةي
ا
ا
ى
أك م
دار ي ةي
ىىىووأوأوأأداداداداءءءيححححر-د-ك كةيثآقا-اف-دةيججدقا-يجةف-مارثلنقايداءى-حو-أجكادجيددةيي  -لن
ء ح ر كي
قاقديديد-داأدايددلناةيشرشةفلن--ماشرثجدرقداةيييةفدا-مداء-دلدوثنحأقاارجكدادءيشرد
ء رررككيييي-----ةفثثثمثققااةيةف ماد
ب--آش-عافدآاجدةييش-ةفي
ر
ثقاقااةفةفةفماماددجةيديد آبلنافقافشقرد

ةف مامادددةيةيةي ---اجدي -ق-
ةي  --ججدجدديييددر
جدييددد

رسالة التراث الشعبي
من البحرين إلى العالم
 . .ومن شرارة  . .إلى أخرى

عيل عبداهلل خليفة

يف الع ــام  ،1979كان ــت العاصمة القطرية الدوحة تس ــتعد الس ــتقبال
املؤمت ــر الس ــادس ل ــوزراء اإلع ــام ل ــدول اخللي ــج العربي ــة ،وكن ــت أتول ــى
تأس ــيس قس ــم الدراس ــات والبحوث بإدارة الثقافة والفنون هناك ،بطلب
م ــن س ــعادة الصدي ــق الدكت ــور عيس ــى ب ــن غ ــامن الك ــواري وزي ــر اإلع ــام
وقته ــا .يف ذل ــك الوق ــت طرح ـ ُـت عل ــى وزارة اإلع ــام القطري ــة ،يف وج ــود
األدي ــب الس ــوداني الراح ــل الطي ــب صال ــح مدي ــرا عام ــا ،أن تتبن ــى طرح
فكرت ــي لتوحي ــد جهود دول اخلليج العربي ــة جلمع وتدوين وتوثيق مواد
الت ــراث الش ــعبي على املؤمت ــر املرتقب ،وتأس ــيس مركز علمي متخصص
يك ــون مق ــره الدوح ــة .فتم استحس ــان الفكرة ُ
وقـ ــدمت إلى ذل ــك املؤمتر،
ال ــذي قبله ــا م ــن بعد عدة مناقش ــات.
يف غم ــرة االنش ــغال بإط ــاق تل ــك الش ــرارة ،واإلش ــراف على تأس ــيس
ذلك املركز احللم ،كان التخطيط من قبلي أن ترافق مرحلة التأس ــيس
األول ــى حمل ــة إعالمي ــة كب ــرى لتنبي ــه املنطق ــة والوطن العرب ــي والعالم
إل ــى أن حدث ــا علمي ــا وثقافيا غي ــر عادي على وش ــك أن يتحقق حلماية
التراث الشعبي للمنطقة .ومن سعة انتشار احلملة اإلعالمية وجناحها
أن وص ــل خب ــر القي ــام بجم ــع ت ــراث املنطق ــة إل ــى معه ــد سمثس ــونيان
( )Smithsonian Institutionوه ــو أكب ــر مؤسس ــة عاملي ــة تعن ــى بكافة
أشكال التراث الثقايف املادي وغير املاديُ ،تـ ــدار و ُتـ ــمول من قبل الواليات
املتح ــدة األمريكية وتقع معظم مرافقها يف واش ــنطون العاصمة وتتوزع
بقي ــة مراكزه ــا املتع ــددة م ــدن أمريكي ــة أخ ــرى .إذ تق ــدم ه ــذا املعهد إلى
مرك ــز الت ــراث الش ــعبي اخلليج ــي وه ــو قي ــد اإلنش ــاء بطلب املش ــاركة يف
أعم ــال اجلم ــع امليداني متبرعا بابتع ــاث  21عاملا متخصصا يف مجاالت
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علي وحدي أن أقرر القبول أو الرفض ،وكان قراري أن يتولى أبناء
اجلم ــع والتوثي ــق متحم ــا كافة النفق ــات ،وكان ّ
املنطق ــة وحده ــم جم ــع وتدوي ــن تراثه ــم الثقايف ،ولس ــت أدري اآلن من بعد ما يقرب من أربعني عام ــا ،وما آل إليه
ذل ــك املرك ــز م ــن تخري ــب ،إن كان ذلك الق ــرار صائبا أم ال.
يف ذل ــك الوق ــت بالتحدي ــد ،وكأن هن ــاك م ــن يق ــدح ش ــرارة أخ ــرى ،اس ــتلمت رس ــالة م ــن الراحل العزيز الس ــيد
ألكس ــندر فايج ــل يهنئن ــي فيها بتأس ــيس املركز اخلليجي ويدعوني إل ــى القدوم إلى مدينة مودلن ــج ()Modling
بالنمس ــا للمش ــاركة يف تأس ــيس منظم ــة عاملية ُتعني بالتراث الش ــعبي ،تش ــارك به ــا كل دول العال ــم ،وهي املنظمة
الدولي ــة للف ــن الش ــعبي ( ،)IOVف ــكان ه ــذا أول اتص ــال ل ــي به ــذا الصدي ــق املؤس ــس ورفاق ــه م ــن ع ــدة دول أوروبية
وانخراط ــي كعض ــو عام ــل باملنظم ــة طيلة الس ــنوات التالية وحت ــى اآلن .لقد كان مهما أن يتأس ــس فرع للمنظمة
يف البحري ــن وأن يك ــون له ــا أعضاء من الناش ــطني يف مج ــاالت جمع وحفظ مواد الثقافة الش ــعبية ،وقد تراوحت
أنش ــطة الف ــرع ب ــن م ــد وجزر حس ــب ظروف ع ــدة ،وه ــو اآلن يبعث من جدي ــد بهمة قي ــادات جديدة.
وعل ــى م ــدى دورات اجلمعي ــة العمومي ــة للمنظم ــة ومؤمتراته ــا املتع ــددة بأمكن ــة مختلف ــة من العالم ش ــاركت
باس ــم البحري ــن ،م ــرات وحي ــدا وم ــرات برفق ــة أعضاء م ــن ف ــرع البحرين .تولي ــت أوائ ــل الثمانينيات مه ــام رئيس
جلن ــة تنمي ــة امل ــوارد املالي ــة ،وم ــن بعده ــا جلن ــة األنش ــطة والبرام ــج العلمي ــة رف ــق البروفيس ــور اليونان ــي الراحل
نيوكلي ــس س ــاليس ،ويف الع ــام  2007مبدين ــة فول ــس اليوناني ــة مت انتخاب ــي أمين ــا عام ــا مس ــاعدا إلقليم الش ــرق
األوس ــط وش ــمال أفريقيا ومت تأس ــيس املقر اإلقليمي للمنظمة يف البحرين ،الذي ترافق مع التأس ــيس إلصدار
مجل ــة (الثقاف ــة الش ــعبية) واالتف ــاق اللوجس ــتي ب ــن املنظمة واملجل ــة على التع ــاون إليصال النس ــخ الورقية من
املجل ــة إل ــى  161بل ــدا ،وه ــو ش ــرارة أخ ــرى مكن ــت املجل ــة م ــن انتش ــار عاملي واس ــع كمطبوع ــة عربية م ــع ملخصات
بالفرنس ــية واإلجنليزي ــة .ويف الع ــام  2012مبدين ــة ب ــراغ مت انتخاب ــي نائب ــا للرئيس.
إن فوز مملكة البحرين برئاسة املنظمة للسنوات  2020 - 2017يف تنافسها على الرئاسة مع الصني والفلبني
يعط ــي مؤش ــرا عل ــى املكان ــة العاملية والس ــمعة الثقافية التي حققته ــا البحرين عبر تاريخها الطوي ــل ،ويف الوقت
ذات ــه دالل ــة عل ــى جن ــاح اجله ــود الفردي ــة املبذولة باس ــم البحرين يف ه ــذا احملفل الدول ــي الهام ،الت ــي كانت يف كل
م ــرة تب ــرز البحري ــن بل ــد ًا ح ــر ًا منفتح ًا على ش ــتى األفكار والتي ــارات الفكرية والفني ــة ،وهو بوتقة انصه ــار ألقوام
وأجن ــاس وملتقى حض ــارات وتعدد ثقافات.
إنه ــا حلري ــة بالتأم ــل رؤي ــة بلدان االحتاد األوروبي وهي ترش ــح وتدعم خبرة عربية من إقليم الش ــرق األوس ــط
وش ــمال أفريقي ــا لرئاس ــة ه ــذه املنظم ــة يف ه ــذا الوق ــت احل ــرج ال ــذي حتت ــاج في ــه املنظم ــة م ــن بعد ما يق ــرب من
أربع ــن عام ــا م ــن العم ــل يف املي ــدان إلى إع ــادة النظر يف العديد من األم ــور التي حتتاج إل ــى جتديد وتغيير بضخ
دم ــاء جدي ــدة وفك ــر وأس ــاليب مختلف ــة يف اإلدارة وديناميكي ــة يف التح ــرك عل ــى الس ــاحة الدولي ــة كمنظم ــة غير
حكومي ــة حت ــت مظل ــة اليونس ــكو ،للعناي ــة بالت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي ( )ICHوبل ــورة ال ــرؤى واألف ــكار احمليط ــة
بتناول ــه يف ظ ــل تع ــدد ت ــراث مادي لصي ــق ال يقل عن ــه أهمية.
إن رئاس ــة منظم ــة دولي ــة تضم أفرادا وفرقا فنية واس ــتعراضية وعلماء وباحثني م ــن  136بلدا بإمكانيات فنية
وعلمي ــة ومالي ــة متفاوت ــة وأمزج ــة بش ــرية مختلف ــة ال ش ــك أن ــه حت ــد س ــتكون البحرين أه ــا ملواجهت ــه والنجاح
املتمي ــز إزاءه .واهلل املوف ــق .
رئيس التحرير
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وتآرقافكعاوقدا -قج--مع وس مبقءترشحعبرةي-وتكقآداال-ةفي ماجد
ما-وتقآالافالييد -ث-ى
ب وديأوتد وأبادادي لني-اشقىدةيى ش-ع افد
تديةيوت -لن
بعكاو-أداوبأدايجيدا-دييءح-د اح-عاقلنثك-قداشاد -مأقواداليسيدجشرقدي لن
ثشآ--دعامةيوأد-سييدقق -قا
تأمد ق
بالقيةيءدشحشر-رعب مويآ سافيء
ت رعاكردايرةف
ب-دي-دشمعوأبدوةفلسنيماشقسيد
و-قعابمافوةف ماسيدا
بىد--وشاآعبمو شرسي
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ت-دوأوتقاداالييءش-حعرىعكاوأداوبأدايجيداديء-د احعاقىلاقنوشةفأ-ماقيأالدي-دتث-قآثوتقال -افداقى-آ
باوتمةفوققافشاماعاليةفسقيديمقاد-دجأي-دديءد-ماحعرال-نكسيوشيداأأافدداق
عاحلآنر-شوتافكقثآقالعاايافدةفءداقم-ح-رعاكىداوأج
ت-حرعاكرداكدار داد -
ب د بلرن -ء
ما-ا -عاداريق
تءث-ح ك
تءآةيث حاف-وترقكجاليديد بديةيلنىش--ةيمو-وسي ق -
تةيوأيد-وتسيق-قالدايث
تدقديءادشوتحاقرالك-ييشرموي-آ-سعافيثققا وت ي -
ت--ثا-أددم
بقاوتقرةفأشالدعمباي
بجقىديشرلندعىبي-
حآو-أدعةيآدااف-دا
قوةفأ-ماقيدادأالديةي-دتث--قاوتمةفققاالةفسق يد --اثقا-روأعاج
تافوتق
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قحر-كةي اي
بكجديو ماعبددةيلقن د-أةيدم وسمياد-سيآةيشقعاف كأ ء
تء -
ت كدي-ديأادوتلنققشاليدد وأا ي  -وةفقق
وتوترقافكالياقداء حجرتر يرداءرعحاداك
ت-يأد-وتم-وعاجةفسدايقما-د
بي-دشأ-عةي-دب مم-ويجسسدايي-ديءقشرع-حار-عالكآنىداافوجأديمدادادىا-ةيولحنأأوت-شقدراليدي ديىش -و-بق ب-
حآم-ا-د-عمةيوأقآدال-سيافيديقدق----ث-شمقعاأمدةفوتمقسي-
تعبةي لعناشوت-دا
قل-نديشدا-دوتأاقد--اللحنيآثدشقاافر-ةفي
قآشمعاف --ثق ق ث
تءوترركداج
بحد--شاكثعمقلبوانش-ةفرسموياأعقا-جداداديءدجاحىدي لوندكىأشياوجأ
بيقاديدىشا
ب قدى باودايش
بالقيةيثدرقاش-ع-
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قر يروت -ءرحا -داكررك
بى شو-عبأجيو د-ةيقق ل-عا -أىدا ويأأ-دار
ت-حقآاوت-كقةفأقالمداالييد--آ-رثافشيير -دىعاآةيوأاف
تجىأدوديأوتد واداي لن-ش
ت
باأدددةفةي-شمعايدموةيدا-شسءيقآي-حدآردي كافد-وتاقملالنيش
ما-د-مةيأقدالسيافيديد -ث-
تي -آ بودافيةيأسي-داق-ى-ةفجم
ى
ء
ر
آ
س
د
ن
دا
آ
م
و
ي
ق
ق
ج
دي
دا
ث
ث
ع
د
د
س
ع
ح
ى
ق
ق
ا
ال
ال
ل
ب
ي
ب
ع
أ
ا
دا
دا
ب
ع
ء
اف
ن
د
اف
ي
ش
ت
ج
ح
س
بقيد شررع كا-داداي
تديدحأاد كيدشقا ي
قشاف -ثقوت-ق ثالقاق ع-ا وداأديدداا اف و ر ق
بق---شمقعأاموةفسيما ي
ثش-آقعاب-مافعاوسدا -ق
بح لءوتنشقشعبالرداير كيقدةي وبةف م-ق قاآاف ء
ت-ءحرعااحكعارداكودارأ ديدا
تء-يلنحشجر -كديبعدىيجووأ-دييقدداقا --لنث-أقشاأد-ى-آومواف سيق
ب--ةف ماعمبود-ةيأسيقداق-ةفيمأدةف ماأ
تدء ا ك دي
ت-م-ثوتثق-قسايأ-الدمةفوجدييسيدقاا-دىشألةيعنادوشأةف -مادادق -ش روت ر
تجىدوديأوتد وبادادي لن-شقىدةيى ش-ع-ب مويآ-سافيثءق ي
ق يق
وأ وةف ما
بددموةي شسي
بعقوتشقرعبالي-اآداأداع
بجءديةيدحع-اأب كيدقلجنيالشيديد
بى وعبردا
بعكاو-أداوبأدايجيدا-ديءح-د احعاقىلاقنوداشةفأوت-ماقيدادأالدي-دتث---قآوتثقافاوترققالرييي -ث-آ-عاو
تءاء حداحدررك كةفي-ماد
حلآن-وت-ك-قثآقالعااافدايءدا-حدرعاك-ةيى أداو-أجق
بأشداعقشءعبى-حو
باددةي-شعب
ب -ث-شقآاعبمافويةف ما --ج
ققاسةفقيدماد
بءالديءحداشحعربل-رنشمويآ سافيء
ت أيوت-دا
تدي
ب-وتآةيثافقاب-يقيجرديأأ-كديداءلن ح
قسيدعقى-اةي أودادأديددااء-لنشج -بىج ييد-افل ثق وترت
تءةي ح
باكج مةفوقشماعالبيدةفسيدةيلمقناد-د-أةي-دمقاافمةفوسميدااد ي
تعىماأدودأوت-ةيقةيدام-و -حأسييجقدادي--ءآ
تقرعوتاكريداكير
تحرافلرنكوتقي
ا-عارشداافيقيدةفقما-
قال-ري-دعث-اوأآداداي
ق
ق
ي
ك
ث
ث
بي حوتشقرر-عبلكديعد-ايووداأأ-ديدداداع-ااء-آ نحافمشقورا كقةفس-يماأقددالييد-
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بدقاش-ةفعقبمالميير---عا قىاداوةف-ماق أالي-دتث-وتثقافاققاليي د -اثيى-ش-وأوج-
ت-آ-ث-وتقأاددمةيو د-سيقجقالي
بيدءد شل-رنديعبكدشىميادوالعأنسايشداداشير --
تدسير-عوتاكقيوداالأجداديءد حا النيييشدآ
بجقحىدي لندىبش-يوج
تء حداوترر
حآمو-اأافكد-عاةيآداعءااف-رحدا-
تدأثدققا-افةف
تي--ىآأدوةيأ -دا وةف
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ت ءوت ح-ر ي
ب ةيع أد يد ث
وتوتآرقاليقدا جقر كدي-
تأافدوتلنقشي
بقىدي-د أبآدلنافشقالةيعاةف
بق-ا شوتةفمرعقمالييسري--آ-افمقواةفس-يماأقدالييد--وت ثافقبءج حشديعبديك ةيىلنشو -ج
باقد-سيآةيشقداعىءباف-تقروكأيروتادا--ءرعحاء-داكحريركوي--آثعرققااىء-وةف مآاح-رافآكيوتاافقةفال
بياد-ددشأ-عةيد مو-بأايداي  - -وةف يما
بيكجديديو ماعبددةيلقناد-أةيدم-ةفوسمي
ققدى-ةي لنأشقدال
قيماثدد-ةي -بى-ي-موج-أسدييداد ا لونباشد دةيق--ثآقامافق سي-د
قيد-ش-عأب-دا ماجدمديةي
ب--ثققاالشاميوعةفبدقةفماسميا--دقةيرأمدييا--سي-عاوثرأقداج-داديءد وا لنيب
تأمدةفديوتماقسي -قثرال ب و
بجسسيي-ديءققشدرعبحاار-عالداكآنىيشداافوجأديددا
حآم-ا-كد-عامةيوأقدال-سيافيديقدق--ث-قا
ت وت-افثداأ ددا
بحدد--شاثيعمقلبوانىش-شةفرس-ويأعقا-وجداداديءدجاحىدي لوندأشياوجأل-نديشدا-دأاقد-اللنيآثدشقاافر يآاف
تةيءق-حوتر--جكأقدا أةفد لنوج آ ء حي  -وةف
تافحارأوتكداشر -عا د و
قىدقأدو-ةيلةينأأدا
تدسي-وتق لنش
بءج حش دةي و-
تءا وحأ-ركداجدي
بقآديافاشعةفبآ
بالقيةيدشقاش-ع-بةفمآمو-ادافيمسيو-ققعا ىى وأ ر-ق
ب-دي-دشمعوأبدو لسني اشقد
وتراف دا
ب--ةفقشماعمبود--ةيثأسقيقداقق-ةفاليمقااأدقدةف--شماأددم قسيالييديدش-اعثم
ققيرال-ءي-د-ح-ثآرقآافكداافييق-
قر كيروتدا-ءرعحاء-داكحررك
بآوتاافشىقعبالجيدديد لنش
بةيعديبقدافىشاعبوقلنررشك-ي-أ-ىعآ-اوافأجداديدادماءاىح وشأ-د
باشد ش
ت-ثحقآاوت-كقوتةفأقالمدراالييدء--آ-رثافشاكيير م-ادىعاآةيوأاف
بىو و-عبأجي -ةي ل-ن -أدا ويأ-دادا
بديرعبديكيشياع-بلنىلنعاوش-رأداجداجديىدد
ت
تجىأدوأوتقاداالي
قلنميلانش-دش-أةي
ما-د--وتمةيأقآدقالسيافيالدييدق -ث-
ا
ى
ء
ا
ةي
د
ي
ج
ث
د
و
ب
د
آ
أ
ك
تسي--ثققاأقداليدي
ر
ي
ر
آ
قا-
ع
قورأ-دا--ءاآافحمور س-قي
دا
ق
ب
و
د
ح
ش
آ
ب
م
أ
ت
ق
ق
ج
دي
دا
أ
ء
ت
ث
ع
ث
د
د
ر
م
ق
ع
ح
ى
س
ر
ق
ا
دا
ةف
ال
ةي
ق
ث
دي
ل
ا
ج
ب
ي
ب
أ
ع
ر
ا
دا
دا
اف
ي
ب
ت
تديدحأاد ك نيدشقاافةفي
قشاف -ثقوت-ق ثالقا-ق عى-اجوداأديدداا-يلنشج -بىج-ديي اموةف مل-انسيديآقاف-جديد-ءع -حآقكافا
بق---شمقعأابمدوةفسيماسي
تافروتكيدارءر ح-عا
بداديددشعاب لو
تيقد-ةيث--مجوبيسةفي ما-قد أقلةيادآةفاف ماقء
بح لءوتن كشقشعحبالردايردكافيي
ت-ءحدرعااحكعارداكوداشرأجديدا
تد
بةفشم-اعبدأوتدقيالي-دء-آ دثحافشرا ك-ييشآر-قافا-ةفقآ
بقيةيءدششر-رعبعكام-ويآداداسافييء
ب ش--شعأعبامددارسيقكي-ىآ
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باأدد-شعا
بداديدةي ب ل-نويشبق
بىو و-عبأجيدادي --ثقىلاقنةفوت-قيالي-تث--آثافوترقالريي---ع-موثوتقاققسايالقيد
بقوتشقررعبكالع-اآوداأ-داداعااء حافرىكقو-أجدا-ديأددا
ت-ثوت-رقآال-آيوأ-ج
بج-قاعمبوقةف مسا-ي-قأ ث-دعقااآافدا -أةيدق--يجدأ ثآق-اافيةفمقق
بدموةي شس
بجءديةيدحع-أبدقلجنيالشيد--ثشقآاعوافيةي-دق-ىةفجم
تي
تقر -كوتث-يقاأ-د-
تى وديأوتدقادااليشءلنع-شحرى
ت ش-عوتبأقودثأقالاقدا
ت لءنيشوتح
ا أد
بد ا-ى شوععاوبشأر-دادا
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بقالد اب وشدشق د
بد
قبمأا-داسير كري -ديعادا اوداألنيشدا ي-دةف
قشاعب -شىعاوأ -ما شعوت
ت-حرعاكرداكدار دادءةي ح--
ر -آاف د -ر م-يآ سيء
تي -وتآأثداف ر ك
ت وتر
تحافر كوتقي-ردعاوأداداويةف ماقيدعق-اةي أودادأ ددااء شج ىج ي د -ل ثق
ب
بكج مةفوقشماعالبيدةفسيدةيلمقنا-د-أةي-دمقا مةفوسميق سي
تعىماأدودأوت-ةيقةيدام-و -أسييجقدا-ءآ
بشرقعاليعبيدق-اليةفدماد
قش-شعب-علنويد أدقت -آدا
تء
ب--شرلعمةي-عبأىيد-وةفأجماد
بداجءدديةيدحب-ياأ-كدلنجشيدي
بي حوتشقرر-عبلكديعد-ايووداأأ-ديدداداع-ااء-آ نحافمشقورا كقةفس-يماأقددالييد-
قالي--دث-قاآافء
تر
باجقد-ةيشلقىب -ج ال
تآوتثقافاوترققالييديد -اثيى-ش-وأوج-
ق -يأ-دوعا-افداثققىاقوةفوت-ماقيأاليي-دتث--
ب-ثققاقالشاميعةفبدقةف
بسميا--دقيةيأبد--يآثي-قافا --ثقعمقاوا-داةفسةييمامقود--يسأيجدقردي-داع-
بداديدةي -ش -ب
ت-حسيرعىوتاكيو-داأج
بيدءدجحشل-رنديعبكدشىديمي-ادوالعأنسايرشلنداداشي
بدداا نآبو آسي -
تديءد حا النيييشدآ-اف ثتء حداركي--ىأدوةي
بشألع-نوتبقيشثعقالافبايدةفق
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تشيراف--افققىع-قوعأاءد-اداأحدري كري-ج-ديعادعىادااودا شداء-ي
م
ق
وت
ق
و
ك
ب شةيعبأ-د ي-د ث
بوت ح
بكج وشماعبيديدةيلمقاد-أةي-دم مةفوسمياد-سيآةيشقداءاف احروكأرادا-رعحاءاداحيركو -ثرقء ح قوتا
ق لأةيندتوأوت-داشجعواأديحدار لني ث
تيد--وتثقثافقالاقءج حشي ةيل وبقاف اعدب
ت وتر  --مقا سي قي
ت آ
ت
ي قءالي-در دي ن - -ب عت
ق يوتق--ءآثر-كر
تحش-آ--كوتأقآددالاف-قاآموةفاف ماسشي
تي-آعقااى-وداةفأمآا-درافآكيافققةف-اليماد ى ج
تر
بدادق-ااشةفمعلقونمباالشدييسريدةيق-آ--ثافآقوامافقةف-سم-اأىددالوةي قاشيدةف
بسميا-دديرأعبددكييا--ى-نعاوشث-رأداجداجديءىديددحاواأ لنيداش-ش-أ-دبجقديالءب د كء
بح
قعقوتبةيقآ -االيافأدأداقداء
بشكع-وتبقيشثعقالافبايدةفق
ت
قجكثأدقد-اةي-أدي-موو-أجسدييآ ء حي  -وةف ي
 عادا-ي مود -اثيقسياىق-شةفروأعا-وجداداديءدجقاحىدي لوندىبأش-ياوجأل-نديشدا-دأاداللحنيدشقااف يبداديداشيعبرل-ن-اشيمعو-ررسيثق-يافآ يدق
ققأدأ
ب-دا-ءجمحشوعةفبيماد-قةيلةيمو-سي
قآشماعماف --ثققوت-قافثاليقاقةف-داةي ح-
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ماددةيةيةي  ----اججدديير-ر
 ججدجدديييددديدد

المنظمة الدولية للفن الشعبي
التغيير والتفاؤل المشروع

محمد بن عبداهلل النويري

جمع الشغف بالفلكلور أفرادامن املتعلقني به على تأسيس املنظمة
الدولية للفن الش ــعبي بالنمس ــا س ــنة  1979حيث التقى املؤسسون حول
جمل ــة م ــن املب ــادئ الفكري ــة والقيم الثقافي ــة جعلتهم يتجن ــدون طوعا
لصيان ــة الت ــراث الثق ــايف غي ــر املادي حيثم ــا كان للوجود االنس ــاني نتاج
ثقايف .يعقدون حوله اللقاءات ويرتبون املؤمترات وينظمون املهرجانات.
وهك ــذا ب ــات حفظ التراث الش ــعبي هاجس ــا يعضد فيه األهلي الرس ــمي
ويلتق ــي في ــه احملل ــي العامل ــي باعتب ــاره إرث ــا نفيس ــا يعني البش ــرية ليس
م ــن حي ــث ماضيها فحس ــب .وإمن ــا من حي ــث احلاضر واملس ــتقبل أيضا
فثقافة اجلماعة من اجلماعات ش ــعبية كانت أو عاملة هي نس ــغ وجودها
وروح كيانها.
س ــرعان ما لفتت املنظمة االنتباه بحضورها البارز وعملها النش ــيط
املثم ــر عب ــر أنحاء العال ــم وغدت واحدة من أب ــرز املنظمات الثقافية غير
احلكومية يف العالم .حتظى باعتماد املنظمة العاملية للتربية والثقافة
والعلوم «اليونس ــكو» ورعايتها .وبعد مرحلة ذيوع وانتش ــار امتدت لعقود
ثالث ــة ؛ ب ــدا أن املنظم ــة فق ــدت م ــن وهجه ــا وكأن إعي ــاء ألم به ــا نتيجة
س ــلوكيات غير موفقة يف طريقة اإلدارة والتس ــيير .
يف ه ــذا الس ــياق ج ــاءت «اخلط ــة االس ــتراتيجية للمنظم ــة الدولي ــة
للفن الش ــعبي  »2020التي س ــاهم عدد من املؤسسني الرواد يف حتريرها
والت ــي ص ــدرت يف البحري ــن يف ثماني لغ ــات هي االجنليزية والفرنس ــية
واالس ــبانية واإليطالي ــة والروس ــية والصيني ــة والعربي ــة ،ج ــاءت مبثاب ــة
مش ــروع لإلنق ــاذ بغي ــة الع ــودة باملنظمةإل ــى القي ــم األخالقي ــة واملب ــادئ
احلضاري ــة واأله ــداف اإلنس ــانية الت ــي تأسس ــت م ــن أجلها.
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انطلق ــت اخلط ــة الت ــي حمل ــت عن ــوان «حان وق ــت التغيير» م ــن حتليل رباع ــي األبعاد ملكامن الق ــوة والضعف
والفرص والتهديدات .وسعت إلى إبراز عناصر كل بعد منها يف موضوعية ال تخفى سماتها .فاستحظرت املاضي
ورازت احلاضر واستشرفت املستقبل يف غير قليل من احلصافة .وهكذا صار يف اإلمكان حتديد عناصر السالمة
والوهن ورس ــم آفاق التغيير يف وضوح للرؤية ليس ــت هذه اخلطة إال ثمرة من نتاجها .فقد انتهى املؤسس ــون بعد
تش ــخيصهم ملواطن الضعف واإلش ــارة إلى أس ــبابها إلى أنه المناص للمنظمة من تغيير أس ــاليب عملها وتطوير
آلياته بحيث يس ــعها أن تعمل «كمنظمة عاملية محترفة حتى لوكان كل أعضاء مجلس ــها من املتطوعني» واألهم
م ــن ذل ــك الوع ــي بأن هذه الغاي ــة ال ميكنها أن تتحقق إال «من خالل هيكل متج ــدد ولوائح جديدة».
يف هذا السياق حددت اخلطة أهدافها االستراتيجية التي اختزلتها يف نقاط ثالث:
تطوير الهيكل التنظيمي .
اعتماد هيكل مالي للمنظمة الدولية للفن الشعبي .2020
التواصل أساسا للتشغيل .
تيس ــر لـ«خط ــة املنظمة الدولية
وانطالق ــا م ــن وض ــوح املعال ــم التي مكنت من صياغة األهداف االس ــتراتيجية ّ
للف ــن الش ــعبي  »2020أن تبل ــور اإلج ــراءات العملي ــة التي متكنها م ــن إدراك غاياتها حتى تع ــود باملنظمة إلى ألق
مراحله ــا األول ــى  .م ــن ثـ ـ َم حت ــددت رؤية يف تش ــكيل املكتب التنفيذي باعتباره جهازا أساس ــيا يف اإلدارة والتس ــيير
والتنفي ــذ .وانته ــت إل ــى تص ــور جديد يف ضب ــط أعضاء مجل ــس اإلدارة الذي بات يضم إضافة إل ــى أعضاء املكتب
التنفي ــذي؛ رؤس ــاء املفوضي ــات اخلم ــس الت ــي أوص ــت اخلط ــة بتش ــكيلها واملديري ــن التنفيذي ــن لألقالي ــم الذين
ميثل ــون «حلق ــة الوص ــل ب ــن املجل ــس اإلداري واألعضاء م ــن جهة واملجل ــس واملناطق املختلفة من جه ــة أخرى».
كما ضبطت اخلطة تصورا دقيقا للمس ــتقبل املالي للمنظمة يخرج بها من حال تش ــح فيها املوارد إلى وضع
أكث ــر راحة يس ــمح لها بااللتفات إلى حتقي ــق أهدافها يف ثبات وتوازن.
ول ــم يغ ــب ع ــن اخلط ــة أهمي ــة التواصل باعتباره أساس ــا للتش ــغيل فح ــددت قنوات ــه وبوبت آليات ــه وجعلته من
أوك ــد مس ــؤوليات األم ــن الع ــام ال ــذي ضبط ــت مهمت ــه األساس ــية بكون ــه «يش ــرف عل ــى األعض ــاء ويعتن ــي باملوقع
األلكترون ــي وبتقاري ــر االجتماع ــات ويعم ــل على نش ــر الفعالي ــات اإلقليمي ــة والوطنية».
ويف األخي ــر اهتم ــت اخلط ــة بالنظ ــام الداخل ــي باعتب ــاره أحد مراج ــع االحتكام األساس ــية يف إدارة األش ــغال.
فه ــو «يوض ــح املس ــائل الناش ــئة ع ــن اللوائ ــح والميك ــن حت ــت أي ظ ــرف م ــن الظ ــروف أن يتناق ــض م ــع اللوائ ــح أو
يبط ــل عمله ــا» .وقد صنف القانون الداخلي اإلج ــراءات الترتيبية الجتماعات املنظمة والتصويت داخلها وقيمة
العضوي ــة فيه ــا وكيفية متثي ــل كل قارة م ــن القارات.
مهما يف تاريخ هذه املنظم ــة التي باتت عريقة يف مجالها .مكنتها من
وبع ــد فق ــد مثل ــت ه ــذه اخلطة منعرجا ً
تش ــخيص واقعها .وس ــاعدتها على اس ــتلهام العناصر املضيئة يف تاريخها .ويس ــرت لها استش ــراف س ــبل املستقبل
تطوي ــرا وإصالح ــا .لذل ــك ع ــدت حدثا أبرز يف املؤمتر العام األخي ــر .لم تنجح مناورات بعضهم يف التعتيم عليها.
فق ــد متس ــك بها أغلب املؤمتري ــن وانتهى جمعهم يف غالبية أعضائه إلى اعتبارها دس ــتورا لإلنقاذ.
ويبق ــى التف ــاؤل ال ــذي س ــاد املوقف بع ــد أن انتهى املؤمتر إلى م ــا انتهى إليه مش ــروعا مادامت خطة إصالحها
منبثق ــة ع ــن روح ترى التط ــوع يف العمل الثقايف واجبا وطنيا وحضاريا إنس ــانيا.
تصدير
العدد 36
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الثقافةالشعبية
وبنية الذهن المعرفية

د .عبد العايل العامري
كاتب من المغرب

عرفـــت العلوم المعرفيـــة ( )cognitive sciencesتطورا هائال تجلى فـــي التحوالت الكبرى التي
تشـــهدها العلوم المعرفية كاللســـانيات وعلم النفس المعرفـــي والعصبي وعلم اإلناســـة واألحياء والذكاء
االصطناعي...إلـــخ .وتعتبر الثقافة الشـــعبية معنية إلـــى أقصى حد بهذه التحوالت المعرفية التي تســـعى
في عمومهـــا إلى بلورة ما أصبـــح يعرف اليـــوم نظرية صوريـــة للمعرفـــة (formal theory of
 )cognitionوضمنهـــا المعرفـــة اللغوية والثقافة الشـــعبية ،لكون مكونات الثقافة الشـــعبية من عادات
وتقاليـــد وصور فولكلوريـــة  ...إلخ ،ماهـــي إال عناصر لها أســـاس أحيائي  /ذهني كامـــن في الجهاز
التصوري للكائن البشـــري (اإلنســـان) ،كما أن الجهاز البيولوجي لإلنســـان فهو مكيف بحســـب ماهو
موجـــود في بيئة ثقافيـــة معينة ،وهذا األمر يســـاهم في خلق انســـجام ثقافي  /بيئي .وهـــذا التفاعل
بين مكونات الثقافة الشـــعبية والجهـــاز البيولوجي  /الذهني لإلنســـان ،يجعلنا أمـــام تصور عام يوضح
التفاعـــل بين هذه العناصـــر التي هي عبارة عـــن صور ذهنية ناتجة عن أنســـاق معرفيـــة وإدراكية.
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ونتن ــاول يف م ــا يل ــي مقتضي ــات الثقاف ــة الش ــعبية
يف ارتباطه ــا باملق ــوالت األنطولوجي ــة يف إطار ماس ــمي
بالبني ــات املعرفي ــة ،كما نتح ــدث عن التص ــور املعريف /
األحيائ ــي م ــن خ ــال مبدأي ــن أساس ــن ،هم ــا :املوق ــف
النفس ــي  /الذهن ــي ومب ــدأ التأليفي ــة ،وأخي ــرا ،نتناول
عالق ــة النس ــق الثق ــايف واللغ ــوي باألنس ــاق املعرفية.
الثقافة الشعبية والمقوالت التصورية

لق ــد أدت التط ــورات ،خ ــال العق ــود األخي ــرة يف عدد
م ــن التخصص ــات منه ــا األحي ــاء التطوري ــة والعصبي ــة
والعل ــوم املعرفي ــة وعل ــم النف ــس واللس ــانيات واإلناس ــة
االجتماعية واألحيائية...إلخ ،إلى تبني طبيعة الظواهر
الت ــي تدرس ــها العل ــوم اإلنس ــانية واالجتماعي ــة وتب ــن
الرواب ــط الت ــي جتمعه ــا مبب ــادئ باق ــي العل ــوم ،ومنه ــا
العل ــوم الطبيعية.
ونت ــج ع ــن ذلك ،ظهور منوذج معريف جديد يس ــميه
توب ــي وكوس ــميدس ( )1992النم ــوذج الس ــببي املندم ــج
( ،)integrated causal modelل ـ ـقـ ـيــام ـ ــه عـل ـ ــى
اندماج املعرفة العلمية وعدم استقاللها( .)1وهو منوذج
يس ــعى إل ــى أن يك ــون حصيلة تعاون بني ع ــدد كبير من
الباحث ــن العامل ــن يف حق ــول مختلف ــة م ــن حق ــول
العل ــوم النفس ــية واالجتماعي ــة وغيرها ،خ ــال العقود
األخي ــرة م ــن الق ــرن العش ــرين وبداي ــة الق ــرن الواح ــد
والعش ــرين .وقد ارتبط هذا البع ــد التعاوني اجلوهري
باستكش ــاف الترابطات الس ــببية الطبيعية التي متكن
م ــن اندم ــاج حق ــول علمي ــة مختلف ــة ،يف إط ــار نظرية
صوري ــة ش ــاملة للمعرف ــة مبني ــة عل ــى اندم ــاج نتائ ــج
مختل ــف العل ــوم واتس ــاقها ،ولي ــس على تص ــور يختزل
الظواه ــر يف بعده ــا النفس ــي أو األحيائي.
المقوالت األنطولوجية:

تعب ــر املق ــوالت األنطولوجي ــة ع ــن الثقاف ــة املادي ــة
وغي ــر املادي ــة كما ه ــي موجودة يف العال ــم اخلارجي ،أي
التعبير عن األش ــياء الوجودية كما يتصورها اإلنس ــان،
م ــن خ ــال جتارب ــه ومعارفه القبلية ع ــن الثقافة ،وكذا
من خ ــال جتهي ــزه الوراثي.
آفــاق
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المقوالت الثقافية:

ترص ــد لن ــا املق ــوالت الثقافي ــة العناص ــر الثقافية
املتداخل ــة يف عمل ــي الفه ــم ومتثيل األش ــياء يف ثقافة
معين ــة .كم ــا تس ــاهم ه ــذه املق ــوالت يف إعط ــاء ص ــورة
ع ــن حــدود ق ــراءة الـمحـتــوي ــات الث ـق ــافــية لـل ـع ــناصـ ــر
الق ــابـلة للــقراءة.
المقوالت المعرفية:

تتمث ــل املقوالت املعرفية يف تلك املقوالت الذهنية
املستـ ـمـدة م ــن عنـ ـصــري الت ـجــرب ــة والــواق ــع والعــالـ ــم
ال ـفـ ـيـزيــائ ــي.
نحو تصور معرفي  /أحيائي

يق ــوم الذه ــن البش ــري عل ــى مجموعة م ــن اآلليات
النفس ــية املتط ــورة لتحلي ــل املعلوم ــات ،املمثل ــة يف
النس ــق العصب ــي ،وه ــي آلي ــات تش ــكل جوهر الهندس ــة
الذهني ــة ل ــدى اإلنس ــان وتتص ــف مبحتوي ــات بنيوي ــة
غني ــة ومتخصص ــة وظيفي ــا إلنت ــاج س ــلوكات تتعام ــل
مع مش ــاكل تكيفية مثل اكتس ــاب اللغة ،وانتقاء الزوج،
والعالق ــات األس ــرية والثقافي ــة ،والتع ــاون ،ومعطي ــات
الثقاف ــة البش ــرية .ولي ــس للغي ــاب الظاه ــر لبع ــض
مظاه ــر ه ــذه الهندس ــة الذهني ــة ل ــدى اإلنس ــان عن ــد
والدت ــه أي عالق ــة مب ــا إذا كان ــت تش ــكل فعال ج ــزءا من
الهندس ــة املذك ــورة ،كم ــا افت ــرض النم ــوذج املعي ــار بناء
عل ــى تصورات س ــاذجة ومغلوطة مس ــتقاة من نظريات
التط ــور املتج ــاورة.
إن من مكتس ــبات العلم املعريف احلديث اجلوهرية،
أن الذه ــن /الدم ــاغ البش ــري يق ــوم عل ــى مجموع ــة
مح ــدودة م ــن األنس ــاق أو القوال ــب أو املل ــكات املعرفي ــة
الت ــي حتل ــل مختل ــف أمن ــاط املعلوم ــات وترمزه ــا
وتش ــكل يف مجموعه ــا الع ــدة األحيائي ــة الت ــي تضم ــن
بل ــورة العملي ــات املعرفي ــة ومردوديته ــا وتضافره ــا يف
تكوي ــن تص ــور موح ــد للعال ــم لدى اإلنس ــان .فهندس ــة
الذه ــن الوظيفي ــة قائم ــة عل ــى مث ــل ه ــذه املل ــكات
املعرفي ــة املتماي ــزة التي متتل ــك كل واحدة منها بنيتها

اخلاص ــة ومبادئها النوعية ،وليس عل ــى مبادئ أحادية
(أو مـوحـ ــدة) للتـعل ـ ــم والتـ ـ ــاؤم والت ـمـثـ ــل والتـجـريـ ـ ــد
واالسـ ـتـقــراء واالسـ ـتــراتيـ ـج ــيات امل ـع ــرف ــية املـ ـخ ــتل ـ ــفة،
تنطبق على منبهات مختلفة إلنتاج معــرف ــتنا بـسلـوك
األش ــياء يف العالم...،إل ــخ(.)2
أسس التصور المعرفي /األحيائي
الموقف الذهني /النفسي

تعتب ــر كل نظري ــة داللي ــة نظري ــة ذهني ــة  /نفس ــية
إذا افترض ــت أن املعن ــى موض ــوع نفس ــي ،وأن بناء معاني
التعابير اللغوية ليس إال جزءا من العمليات النفس ــية
أو الذهني ــة ،الت ــي تقوم عليها الق ــدرة اللغوية الباطنية
لدى املتكلم .فالهدف الذي تسعى إليه أي نظرية داللية
نفس ــية ،ليس ربط اللغة بنموذج رياضي /منطقي ،كما
يف دالل ــة النم ــاذج النظرية ،وال ربطها مباش ــرة بالعالم،
كم ــا يف النظري ــات البيئي ــة ،وإمن ــا ه ــو توضي ــح الكيفية
الت ــي ترتب ــط به ــا اللغ ــة والعال ــم بعضهم ــا ببع ــض يف
الذه ــن البش ــري ،لتبي ــان الصورة يتعال ــق فيها التمثيل
الذهني للجم ــل والتمثيل الذهن ــي للعالم(.)3
وتن ــدرج الدالل ــة التصوري ــة يف ه ــذا اإلط ــار ،وذل ــك
النطالقها من مسلمة ذهنية مفادها أن املعنى يف اللغة
الطبيعي ــة بنية معلوم ــات مرمزة يف الذهن البش ــري ،أو
هو متثي ــل ذهني.
ومن ثمة ،فإن املعلومات التي حتملها اللغة مصوغة
بالطريق ــة الت ــي ينظ ــم بها الذه ــن التجرب ــة ،وال ميكن
له ــذه املعلومات املتجلية يف تعابي ــر البنية التصورية أن
حتي ــل إلى العالم الواقعي ،كما يف نظريات أخرى ،وإمنا
إلى عالم مس ــقط ناجت من هذه البنية ،ووليد التنظيم
الذهني املذكور(.)4
وبه ــذا ،فإن تصور موض ــوع اإلحالة اللغوية يف إطار
نظرية الداللة التصورية ،وبناء على املس ــلمة الذهنية
خاص ــة؛ يعن ــي أن البش ــر ال يتحدث ــون عن األش ــياء إال
بفض ــل امتالكه ــم متثي ــات ذهني ــة عنها .ف ــإذا لم يكن
لكيان مثلك يف العالم الواقعي متثيل يف ذهن املتكلم،
فإن ال وجود له عندك ،أو ليس يف متناولك ،فال متكن

اإلحال ــة إليه يف ق ــول معني( .)5ولذل ــك ،فليس وجودك
الواقع ــي ش ــرطا ضروري ــا؛ إذ هن ــاك ع ــدد م ــن الكيانات
يحي ــل إليه ــا املتكلم ــون ،ولي ــس له ــا مقاب ــات مالئمة
يف العال ــم الواقع ــي ،مث ــل الكيان ــات يف الص ــور الذهنية
واألحالم والهلوس ــات(.)6
إن اإلحال ــة إذن ،عالق ــة قائمة بني التعابير اللغوية
وتأوي ــات املتكلم ــن للعال ــم اخلارج ــي ،حي ــث يك ــون
التأوي ــل ناجم ــا ع ــن تفاع ــل ب ــن الدخ ــل اخلارج ــي
والوس ــائل الصاحل ــة لتمثيل ــه داخلي ــا(.)7
وي ـع ـنـ ــي الــذه ــن أو الـ ـ ــذهـ ـ ــن  /الـ ـ ــدمـ ـ ــاغ (mind /
 )brainيف العل ــم املع ــريف احلديث ،وتبعا لتشومس ــكي
أساس ــا ،مج ــاال وصفي ــا ب ــن الالوعي الفروي ــدي واملادة
الفيزيائي ــة .وميكن تخصيصه باعتباره تنظيم الدماغ
ونش ــاطه الوظيفي ــن ،ويظه ــر ج ــزء صغي ــر من ــه يف
الوع ــي وال يظه ــر جل ــه .والتمييز الذهني به ــذا املعنى
االصطالحي من باقي االس ــتعماالت اجلارية ،تس ــميه
الدالل ــة التصوري ــة ذهن ــا وظيفي ــا ،وق ــد ج ــرت الع ــادة
بـفـهـ ــم مصـطـلـحـي «وظـيـفـ ــة» و«دمـاغ» هـنـ ــا بـربـطـهـمـا
تبـاعـ ــا بـمـصـطـلـحـي «بـرمـجـيـ ــة» و«عـتـاد» عند احلديث
ع ــن احلــواس ــيب(.)8
مبدأ التأليفية

مـ ـ ـ ــن اخل ـصــائ ـ ـ ــص ال ـجــوهــريـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ــتي ت ـتـ ـ ـف ـ ـ ــرد
()9
به ــا الـ ـل ـ ـغ ــة الـ ـط ـب ـي ـع ـيــة خـ ـص ــيص ـت ـهـا ال ـتــأل ـي ـفــية
()combinatoriality؛ أي ق ــدرة مت ـك ـل ـم ـيـهــا ع ـلـ ــى
خل ــق ع ــدد ال مح ــدود م ــن األق ــوال وفهمه ــا ،انطالق ــا
م ــن التألي ــف ب ــن عناصر مح ــدودة العدد ،تبع ــا ملبادئ
معين ــة أو قواع ــد.
وتعتب ــر ه ــذه اخلصيص ــة ،املرتبطة مبفهوم النس ــق
التولي ــدي ،من اخلصائ ــص اجلوهرية يف تصور النحو
التولي ــدي مبعن ــاه احلدي ــث ،عن ــد تشومس ــكي ،ال ــذي
انبن ــى على التطور الذي حص ــل يف التقنيات الصورية
لوص ــف القواع ــد وأنس ــاق القواع ــد ،وال ــذي اش ــتق من
العمل املتعلق بأس ــس الرياضيات خالل النصف األول
من القرن العش ــرين ،وهي التقنيات نفس ــها التي قادت
إلى تطوير احلاس ــوب.

14

()2

وعندم ــا نض ــع التأليفي ــة يف إط ــار املوق ــف الذهن ــي
م ــن موضوع اللغة ،تصبح املس ــألة كالتال ــي :مبا أن عدد
األق ــوال املمكن ــة يف اللغة الطبيعية عدد ال محدود ،فإن
مستعملي اللغة ال ميكنهم تخزين األقوال يف رؤوسهم،
ب ــل إن رص ــد املعرفة اللغوية بطابعه ــا اإلبداعي يتطلب
عنصري ــن :األول الئحة محدودة من العناصر البنيوية
الصاحلة للـتأليف ،وهي املسماة عادة «معجما»؛ والثاني
مجموع ــة مح ــدودة من املب ــادئ والقواع ــد للتأليف بني
العناصر املذكورة ،أو ما يس ــمى «نح ــوا»(.)10
وعنـ ـ ــد امل ــوق ـ ــف الــذهـ ــني والتـألـيـ ــفية ينت ــج س ــؤال
االكتساب :كيف تقوم يف ذهن الطفل قواعد لغته؟ وما
هي املعرفة املسبقة التي يجب أن ميلكها الطفل حتى
يتمك ــن م ــن لغت ــه؟ وهو الس ــؤال ال ــذي يعبر عن ــه عادة
باصط ــاح فق ــر املنب ــه ،ومف ــاده أن الطف ــل يجد نفس ــه
أمام عدد من التعميمات املختلفة املمكنة للمعطيات،
لكن ــه ينش ــأ بالتعميم الصائ ــب الذي يواف ــق تعميمات
املجموع ــة اللغوي ــة؛ أي أن ــه يع ــرف مس ــبقا االختي ــار
املناس ــب ،وم ــن ثم ــة يك ــون عل ــى النظري ــة اللس ــانية أن
آفــاق
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جتيب عن مفارقة اكتس ــاب اللغ ــة هذه ،وذلك بتحديد
خصائ ــص املعرف ــة الوظيفي ــة اللغوي ــة الت ــي ال تتعلم،
وإمن ــا تش ــكل أس ــاس التعل ــم ،وه ــو م ــا يصطل ــح علي ــه
بالنح ــو الكلي(.)11
النسق اللغوي واألنساق المعرفية
النسق اللغوي والنسق اإلدراكي

منث ــل له ــذا العنص ــر مبثالني يهم ــان الكيفية التي
ترتب ــط بهـ ــا البـن ـيــة الل ـغــويــة ببــاقــي الــذهــن /ال ــدم ــاغ،
ه ـمــا العــالقــة ب ــني الـصــواتــة والنــسق السـمــعي إلدراك
ال ــكالم والنس ــق احل ـ ـ ــركي إلنتــاجـ ــه ،والعـ ــاقة ب ـ ــن
النـ ـ ــسق البص ــري والـ ــداللة.
 .2الصواتة ونسقا إدراك الكالم وإنتاجه:

عن ــد الرب ــط بني حتليل التردد يف اإلش ــارة الكالمية
والبنية الصواتية للقول ،جند أن بعض مظاهر اإلشارة
الكالمي ــة ال ت ــؤدي أي دور يف البني ــة الصواتي ــة ،ويج ــب
أن حتل ــل خارجه ــا يف أنس ــاق أخرى .وذلك مثل :س ــمات
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الطاب ــع الف ــردي لص ــوت املتكل ــم ،ونبرت ــه الش ــخصية،
ودرج ــة تدفق كالم ــه ،إلخ ،التي تهم الوج ــاه الرابط بني
اإلشارة الكالمية واملعرفة االجتماعية (ومنها املعلومات
املتعلقة بالش ــخص :من هو ،وما جنس ــه ،وما س ــنه ،وما
عالقت ــي ب ــه ...إل ــخ) .فيظهر الوجاه الرابط بني س ــمات
النس ــقني الس ــمعي والصواتي يتسم بنفس اخلصائص
العامة التي تتسم بها الوجاهات داخل اللغة؛ أي إقامة
توافق ــات جزئي ــة بني مظاهر بني ــات ذهنية منفصلة.
وتص ــدق املالحظ ــات ذاته ــا يف حال ــة إنت ــاج ال ــكالم؛
فمظاه ــر البني ــة الصواتي ــة ال تواف ــق كله ــا مظاه ــر
التحك ــم احلرك ــي عن ــد تش ــغيل القن ــاة الصوتي ــة .م ــن
ذل ــك ،أن ح ــدود الكلم ــات ال تواف ــق متام ــا الوقفات عند
إنتاج الكالم .كما أن مظاهر التحكم احلركي ال تراقبها
كلها البنية الصواتية؛ إذ ميكن للمتكلم أن يتكلم ويبني
وعيون ــه يف فم ــه ،فال يغير تأثر التحك ــم احلركي بذلك
م ــن البني ــة الصواتي ــة ش ــيئ ًا .زد عل ــى ه ــذا أن عض ــات
القن ــاة الصوتية نفس ــها تس ــتخدم للمضغ واالحتس ــاء
وم ــا ش ــابه ذل ــك ،فيتض ــح أن املب ــادئ الوجاهي ــة عينه ــا
تنطب ــق يف ه ــذه احلال ــة أيضا.
 .2النسق البصري والداللة:

تق ــدم العل ــوم العصبي ــة املتعلقة بالنس ــق البصري
الصورة الهندسية نفسها؛ فهن ـ ــاك ع ـ ــدد م ـ ــن املناطق
الـ ـ ــدمــاغيــة املسـ ـتـق ـل ــة ،ك ــل واح ــدة ت ـخ ـتــص ،بـمـظـ ـهــر
بص ــري مع ــن ،كاحلج ــم واحلرك ــة والل ــون والعالق ــات

الفضائي ــة ،وتتفاعل فيما بينها عبر وجاهات محددة،
وال توج ــد منطقة يتش ــكل فيها دفع ــة واحدة التمثيل
التام للحق البصري .وحتى ميكن لنس ــق داللي معني
أن يتأث ــر ب ــاإلدراك ،يج ــب أن يكون هن ــاك وجاه يربط
ب ــن البني ــة التصوري ــة  /الداللية واألنس ــاق اإلدراكية،
حي ــث العال ــم (أي البناء التصوري الذي ميلكه املدرك
ع ــن العال ــم الفيزيائي) منظم يف صورة أش ــياء ثالثية
األبعاد مت ــأ الفضاء.
وي ـم ـ ــلك هـ ـ ــذا الــوج ـ ــاه الـب ـصـري الت ـص ـ ــوري الذي
ميكنن ــا م ــن أن نتح ــدث عما ن ــراه ،اخلصائص نفس ــها
املش ــار إليه س ــابقا؛ أي أنه تش ــاكل جزئي بني بنى ش ــبه
جبري ــة ( )algebraicترم ــز إلى املعاني اللغوية ،وبنى
ش ـب ـ ــه ه ـنــدســية  /مــوض ـع ـ ــية ( )topologicalتــرمــز
املعرف ــة الفضائي ــة( ،)12فال يرى ،مثال ،خصائص البنية
الداللية كأحياز األس ــوار والق ــوة اإلجنازية وخصائص
التألي ــف الدال ــي ،بخالف خصائص األش ــياء وحركتها
وتفاعله ــا الفضائي.
ومث ـ ــال ذلـ ــك أن كـثـيــرا مــن امل ـعـلــومـ ـ ــات امل ـت ـع ـل ـق ــة
بخــصائص األشـيـاء أو األحـداث التـي تـدرجها األدبيات
الدالل ـ ــية يف الـت ـمــثيـ ــل الداللــي ع ـ ــن طــريــق الس ـم ــات
التعريفي ــة ،تنتم ــي يف الواق ــع إل ــى ه ــذا الوج ــاه .حيث
جن ــد كثي ــرا م ــن الس ــمات املتعلق ــة ،مث ــا ،بالف ــروق يف
مظاه ــر األش ــياء واألح ــداث وهيئاته ــا (كالف ــروق ب ــن
أن ــواع الكراس ــي أو ب ــن أمن ــاط أفع ــال احلرك ــة أو أن ــواع
الطي ــور (مث ــل :بط ــة وإوزة) .الت ــي ق ــد تدرجه ــا بع ــض
األدبي ــات الداللية يف التمثيل ال ــداللـ ـ ــي عـ ـ ــن طــريـ ـ ــق
س ــمات تعريفية.
ويس ــمح إط ــار هندس ــة الت ــوازي ب ــرد املش ــكل ال ــذي
يعت ــرض التعام ــل م ــع مث ــل هذه الس ــمات إل ــى ارتباط
اخلـ ـصــائـص امل ـظ ـهـريــة لــألشــياء بـمـعـلــومــات ب ـصــريــة
أساسا؛ أي بنسق إدراكي غير لغــوي يــوفــر صورة للتمثيل
البص ــري ترم ــز إل ــى اخلصائص الهندس ــية واملوضعية
لألش ــياء ،وميكن الذات م ــن تعيينها ومقولتها .فتكون
املس ــألة مرتبطة ،كما س ــبق ،بالوجاه البصري الداللي
اللغ ــوي الذي يس ــمح بترجمة املعلوم ــات البصرية إلى
ص ــور لغوي ــة ،وميكننا م ــن الكالم عما ن ــراه(.)13
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()5

النسق اللغوي واألنساق المعرفية

يتفاع ــل النس ــق اللغ ــوي م ــع األنس ــاق املعرفي ــة ع ــن
طري ــق الوج ــاه ،مثلم ــا يتفاع ــل م ــع األنس ــاق اإلدراكي ــة
السالفة الذكر .ولهذه األنساق املعرفية الصفة الضرورية
نفسها يف فهم تصرف املعنى يف اللغة .وأول ما يتبادر إلى
الذه ــن هو ما يس ــمى بـ:
 .1نسق االستنتاج

وهو التفكير ،أي توليد فكرة من فكرة أخرى ،لكون
التفكي ــر اإلنس ــاني ككل قائ ــم عل ــى عنصر االس ــتنتاج.
فحينما نقول مثال:
دخل زيد إلى الدار.
نس ــتنتج مبج ــرد م ــا نس ــمع ه ــذه اجلملة ب ــأن «زيد
يف ال ــدار» .وم ــن هن ــا يتض ــح أن االس ــتنتاج ه ــو العالقة
القائم ــة ب ــن البني ــات التصوري ــة (األف ــكار) واللغة.
وإل ــى جان ــب نس ــق االس ــتنتاج ،هن ــاك نس ــق آخر ال
يق ــل أهمي ــة م ــن النس ــق األول ،ويتعل ــق األم ــر بـ:
آفــاق
العدد 36
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.2نسق العمل

وهو أن تستجيب ألمر ما ،وذلك نحو:
افتح الباب.
تق ــوم مبج ــرد س ــماع ه ــذا التلف ــظ اللغ ــوي بفت ــح
الب ــاب ،لكون ه ــذا األمر ناجت عن العالقة بني التصورات
واللغ ــة ،بحي ــث جن ــد أن ه ــذا النس ــق ينت ــج ع ــن طري ــق
االس ــتجابة ع ــن أم ــر ص ــادر أو وج ــه إلي ــك أو تلقينه عن
طري ــق اللغة.
وب ـهـذا ،فن ـس ـقــا االسـتـن ـتــاج وال ـع ـمــل ل ـه ـمــا ص ـفــة
اجلوهري ــة لفه ــم التص ــورات اللغوية.
نسق المعرفة االجتماعية  /الثقافية

تنبني املعرفة االجتماعية  /الثقافية على عدد من
األنس ــاق ،م ــن أبرزه ــا أنس ــاق ذات طاب ــع إدراك ــي حرك ــي
ترتب ــط بتخصص ــات دماغي ــة يف اإلدراك االجتماع ــي،
وأنسـ ــاق ذات طابع تصوري .وهي أنساق تتفاعل لتغذي
مضم ـ ــون املعــرف ـ ــة االجتـمـاعـ ـ ــية  /الـثـ ـقـاف ـ ــية وت ـخ ــدم

الهوامش
وظيفتها يف حتلـيـل مــا ال ح ـصــر ل ــه مــن ظواهر التفاعل
االجتماع ــي والثق ــايف وتنظيمه.
 .1تصور الشخص

م ــن األولي ــات املركزي ــة الت ــي تق ــوم عليه ــا املعرف ــة
االجتمـ ــاعي ـ ــة تصـ ـ ــور ال ـش ـخ ـ ــص ( ،)personل ـك ـ ـ ــون
الـ ـع ـنــاصـ ــر األســاس ـيــة يف امل ـعــرفـ ـ ــة االجـت ـمــاع ــية ه ــي
األشخاص يف التـفــاعـل االجتـمــاعــي /الثقايف .وتتعلق
املعرف ــة االجتماعي ــة بأس ــئلة ،مث ــل :م ــن ه ــو؟ وماه ــي
عالق ــة ه ــذا الش ــخص ب ــي وباآلخري ــن؟
ويب ــدو أن مث ــل ه ــذه االعتب ــارات ترتب ــط ،كم ــا ه ــو
احل ــال مبب ــادئ لغوي ــة وثقافية متكن الطف ــل من تعلم
املواضع ــات الثقافي ــة اخلاص ــة الت ــي ينش ــأ فيها.

خاتمة
إن التق ــدم امللح ــوظ ال ــذي عرفت ــه العل ــوم املعرفية
س ــاهم بش ــكل كبي ــر يف تقري ــب املس ــافة ب ــن املج ــاالت
املعرفي ــة ع ــن طري ــق الدم ــج املع ــريف ،وج ــاوز املوق ــف
الكالس ــيكي ال ــذي يجعل من العل ــوم املعرفية متباعدة
عن بعضها بعضا كاجلزر ،والواقع أن الثقافة الش ــعبية
ظل ــت إل ــى وقت قريب بعيدة نس ــبيا عن مي ــدان البحث
املع ــريف ال ــذي قط ــع أش ــواطا هام ــة يف الكش ــف ع ــن
خصائص مجموعة من األنس ــاق اإلدراكية والتصورية.

 .1انظر توبي وكوسميدس ( ،)1992ص .22-21
 .2انظر محمد غاليم ( ،)2008ص .9
 .3محمد غاليم ( ،)1999ص .47
 .4للمزيد من التفاصيل يف هذا املوضوع ،انظر غاليم
(.)2007
 .5انظر محمد غاليم ( 2011ب) ،ص.53 .
 .6املرجع نفسه ،ص.53 .
 .7انظر جاكندوف ( ،)2002ص .304
 .8املرجع نفسه ،ص .21
 .9استفادت التأليفية من اللسانيات احلديثة من جهات
كثيرة ،أهمها الفصل املنهجي املفيد الذي جاء به
فردينان دي س ــوسـ ـ ــير ( )F. Desaussureب ـ ـ ـ ــني
املســتويني النســقي ( )systematicواألمنوذجــي
( ،)paradigmaticفالنســقي شــكل من العالقات
يوجــد بــن وحدتــن لغويتني أو أكثــر ،لهما حضور
فعلــي يف السلســلة املنطوقة .وعلــى النقيض منه،
تكــون العالقــات الذهنيــة افتراضيــة ،وتتمثــل يف
منــط مــن العالقــات الذهنيــة بني وحدتــن أو أكثر
تنتميــان إلــى قســم نحــوي واحد .وبهــذا املقتضى،
صارت التأليفية ،كمـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ــرى اللسـ ـ ــانـ ـ ــي أنـ ــدراي
مـ ــارتنـ ـ ــاي ( )A.Martinetموجهــا بعنصريــن،
أحدهمــا ذهنــي ،والثانــي نســقي ،ويف االجتــاه
نفســه ،مضت املدرســة التوزيعية من خالل أعمال
األمريكيــن بلومفيلــد وهاريــس ( )Harrisإلــى
وضع بعض املبادئ املشكلة للتأليفية ،اعتمادا على
مبــدإ التوزيــع الــذي يراعي ما للكلمــة من جوارات
مع غيرها من الكلم ،وفق دراسة استعماالت معنية
يراقب فيها محيطها الشكلي الذي ترد فيه.
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أمــا النحــو التوليــدي ( ،)generative grammarفقد
ســعى إلــى ضبــط صياغــة صارمــة لقواعــد التأليفيــة
ومبادئهــا ،اعتمــاد ًا علــى مــا للمتكلم من إنتــاج اجلمل
الصحيحة نحويا ،باإلضافة إلى تأويل ما يســمعه من
اجلمــل املبهمــة .وصــارت فكــرة التأليفيــة فكــرة مركزية
يف اللســانيات املعرفيــة (،)cognitive linguistics
وهــذا مــا ُيوضحــه أحــد رواد هذا املذهــب راي جاكندوف
( ،)Ray Jackendoffوالســيما يف مؤلفه أســس اللغة
( )foundations of languageالــذي يعــرض فيــه
أسس معرفية اللغة الطبيعية ،ومن ضمن هذه األسس
األساس املسمى التأليفية.
 .10املصدر نفسه ،ص .39-38
 .11انظر بهذا الصدد ،محمد غاليم ( 2011ب) ،ص .54
 .12جاكندوف ( ،)2002ص .16
 .13انظر غاليم ( ،)2007ص 121-120؛ جاكندوف (،)1990
ص .45-43-20

المراجع العربية

جاكنــدوف ،راي ( )2002الداللــة مشــروعا ذهنيــا ،ترجمة
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()1

د .عاطف عطـيّ ه
كاتب من لبنان

ال مجتمع إنســـاني ًا بال قـــول .وال يهم في هذا المقـــام إذا كان المجتمع كبيـــراً أو صغيراً .كل
تجمع بشـــري يندرج تحت اســـم عشـــيرة أو قبيلة أو إتنية ،وبمعنى آخر ،كل متحـــد اجتماعي ،له
قـــول .والقول هنا ،هو الكالم الـــذي يتبادله الناس فـــي عملية التواصل .والقول نفســـه هو األداة
المســـتخرجة من وعاء الفكـــر الذي هو اللغـــة .ما يعني أن القـــول بمعنى ما ،هو اللغة نفســـها،
ولكـــن المســـتعملة بالعفوية المطلقة واالسترســـال الـــازم ،للتعامل اليومي ،وللتبادل في شـــتى
مناحـــي الحياة وأمورهـــا التي تحقق ،بتواصل مســـتمر ،بين الناس في الزمان والمـــكان .وإذا كان
القـــول من اللغة ،فاللغة ال تســـتحوذ على القـــول فقط ،إال في الحاالت التي كانـــت مقتصرة عليه،
فحســـب .وجاء ،من بعد ،من شـــارك القـــول في انتمائه إلـــى اللغة .جاء عصـــر التدوين الذي به
اصطلح الباحثـــون على تحديد بدء الحضارة االنســـانية.
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إزدواجية اللغة

العص ــر ال ــذي أوجد التدوين ،ملس ــاس احلاجة إليه،
اقتض ــى معرف ــة كيفي ــة التدوي ــن ،وعل ــى أي قواع ــد،
وعل ــى الط ــرق الت ــي عل ــى امل ــد ّون س ــلوكها م ــن أج ــل أن
يك ــون التدوي ــن صحيحـ ـ ًا ،عل ــى األق ــل م ــن أج ــل فهمه
عن ــد قراءت ــه بالطريق ــة الت ــي يفه ــم م ــن خالله ــا م ــا
يري ــد الكات ــب أن يقول .والتواصل ب ــن الكاتب والقارئ
يقتضي املش ــاركة يف فهم اللغة ،كتابة وقراءة ،من أجل
حس ــن التواص ــل ،والوص ــول إل ــى الغاي ــة ،م ــن الكتاب ــة
والق ــراءة مع ًا.
أكث ــر م ــا يظه ــر الف ــرق ب ــن الق ــول والق ــراءة عن ــد
تن ــاول مس ــألة الش ــعر بالعامي ــة ،أو الش ــعر الش ــعبي،
أو الق ــول باملعن ــى املوقّ ــع واملنغّ ــم عل ــى نظ ــام مع ــروف،
ومقاط ــع مح ــددة يعرفها الق ّوال ــون ،ويفهمها املتلقّ ون
بالس ــليقة دون معرف ــة ب ــاألوزان ،م ــا خال الس ــمع الذي
يق ــرر ،ع ــن طري ــق النغم ــة واإليق ــاع ،م ــدى جمالي ــة ما
يق ــال ،وس ــرعته يف الدخ ــول إل ــى القل ــب والوج ــدان.

الفصح ــى ،لغ ــة التدوي ــن ،واللغ ــة العامية ،لغ ــة القول،
م ــن خ ــال البح ــث يف مس ــائل الش ــعر .الش ــعر املكت ــوب
ب ــاللـ ـ ـغـ ــة ال ـ ـفـ ـصـ ـ ـح ــى ،وال ـ ـشـعــر املـ ـكـ ـتـ ـ ــوب ب ـ ــال ـلـ ـغ ـ ــة
العامي ــة أو احملكية.
م ــن ناف ــل الق ــول التأكي ــد عل ــى أن الس ــرد احلكائ ــي
العرب ــي ل ــم يهت ــم يف مس ــألة املقارن ــة ب ــن الفصح ــى
والعامي ــة يف الس ــرد احلكائ ــي عل ــى أي وج ــه كان ،يف
األسطورة ،أو السيرة الشعبية ،أو حتى احلكاية الشعبية،
كما اهتم يف مسألة املقارنة بني الشعر الفصيح املكتوب
وامل ــد ّون ،وبني الش ــعر احملكي ،وإن ص ــار مد ّون ًا بعد ذلك.
مجاف ــاة اللغ ــة الفصح ــى للغ ــة العامي ــة والن ــأي
عنه ــا ،أضـ ـ ّرت كثير ًا باألدب العرب ــي يف كل صنوفه ،نثر ًا
وش ــعراً .إال أن الض ــرر أص ــاب الش ــعر بالعامي ــة أكث ــر.
ذل ــك أن املدون ــن ،يف مج ــال األدب والتاري ــخ والس ــيرة،
اهتم ــوا ب ــاألدب الرس ــمي الفصيح ،وأهمل ــوا كل ما كان
يق ــال ق ــو ًال م ــن نث ــر وش ــعر ،باعتب ــار أن ه ــذا ال يرتق ــي
إل ــى مرتب ــة األدب ،وال يدن ــو م ــن منزل ــة الفصاح ــة.
وحكم ــوا علي ــه ب ــأن يبق ــى كال َم ع ــوام مهم ــا د ّل ــل عل ــى
جمالي ــة الق ــول وعف ــو اخلاط ــر .وق ــد وصل األم ــر إلى
التجاه ــل الت ــام لكل ما كان يصنّف حت ــت عنوان األدب
الس َير ،إال
الش ــعبي يف كتب تاريخ األدب وملعاته ،وتاريخ ِ
يف القلي ــل الن ــادر(.)2

يف زم ــن م ــا قب ــل التدوي ــن كان الق ــول املتحـ ـ ّرر م ــن
أي قاع ــدة أو مقي ــاس .وبعد التدوي ــن ،بقي القول على
حال ــه ،متح ــرر ًا من قواع ــد النحو واإلع ــراب ،والصرف
الس ــليم ،والتش ــكيل املرب ــك .إال أن ه ــذا االس ــتمرار ل ــم
يب ــق مقط ــوع الصل ــة ع ــن لغ ــة التدوي ــن والكتاب ــة ،مبا
تس ــتمده م ــن أف ــكار وص ــور وأس ــاليب جمالي ــة تعط ــي
للق ــول العف ــوي ،واملرس ــل عل ــى خاط ــره ،ط ــرق تعبي ــر،
وأدوات تفكي ــر ،تزي ــد م ــن جمالي ــة الق ــول ،وم ــن قدرته
عل ــى التصوي ــر ،مب ــا ال ينتق ــص من عفويت ــه ،أو مبا ال
يؤثّ ر على خروجه سلسـ ـ ًا عذب ًا من القلب إلى اللس ــان،
دون امل ــرور بدهاليز التنميق والزخرفة والبيان ،وإظهار
املق ــدرة؛ وه ــي أفان ــن البالغة والبديع الت ــي تتميز بها
اللغ ــة املكتوب ــة ،بع ــد طول تفكي ــر وإب ــدال تعابير.

ولك ــن ،واحل ــق يق ــال ،ل ــم يوج ــد الش ــعر بالعامي ــة،
إال ليق ــال .فه ــو من ــذ ب ــداءة الق ــول املوقّ ــع واملنغّ ــم ،ل ــم
ينتش ــر إال ق ــو ًال ،ول ــم حتفظه الذاك ــرة إال بالقول .ولم
ليس ــمع .قيل
يقل ــه قـ ـ ّوال ً
ليدون .الش ــعر بالعامية قيل ُ
ليحف ــظ ولتنقل ــه الذاك ــرة بالص ــوت املرف ــوع ،والنغم ــة
املر ّك ــزة ،واإليق ــاع ّ
املنظ ــم م ــن الف ــم إلـ ــى األذن ،وم ــن
الذاك ــرة إل ــى الف ــم إل ــى األذن ،هك ــذا من ــذ ب ــدء الق ــول،
وإل ــى زم ــن ل ــن ينتهي.

الفرق بني ما هو شفاهي وما هو مكتوب ،مع إظهار
الفروقات يف مسيرة كل منهما ،أظهرناه يف دراسة سابقة
تناول ــت ه ــذه املس ــألة( .)1ولك ــن ،م ــن املهم الق ــول إن هذه
املس ــألة ذاتها ل ــم تأخذ أبعادها الثقافي ــة واالجتماعية،
وحت ــى السياس ــية ،إال عندم ــا ب ــدأت املقارن ــة ب ــن اللغة

واحلـ ــق يقـال أيض ـ ـ ًا ،إن الشعـر بـالعامية ،مهما كان
لون ــه ،أو ش ــكله ،لم يفقد الكثي ــر من قيمته ،ومن وقعه
يف النفـ ــوس ،إال عن ـ ــدما ب ـ ـ ــدأ ت ــدويـ ـ ــنه ،وإن جـ ـ ــاء هـ ــذا
التدوي ــن حلفظه م ــن االندثار .قيمة الش ــعر بالعام ّية
ه ــي يف قول ــه ،ألن ــه يض ــرب بالقواع ــد ،وبأص ــول اللغ ــة
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ونحوه ــا وصرفها وإعرابها ،فكي ــف ميكن ،مع كل ذلك،
أن ُيكت ــب؟ وكي ــف ميكن ،م ــن بعد ،أن ُيق ــرأ؟ ومع ذلك،
أض ّر عدم التدوين بالش ــعر احملكي .ذلك أن النأي عنه
من ــذ أزمنة متطاولة يف القدم ،باس ــم الرفعة ،والثقافة
الرس ــمية ،مع خفوت الذاكرة الش ــعبية ،وإهمالها لهذا
الن ــوع من األدب يف أزمن ــة مختلفة ،قد أضاعا (الرفعة
وخف ــوت الذاك ــرة) الكثي ــر م ــن الت ــراث احملك ــي ،ش ــعر ًا
ونث ــراً .ول ــوال التوات ــر يف احلف ــظ والق ــول ال ــذي حظي
وبعض ــه اآلخ ــر مب ــن نظر
بعض ــه مب ــن اهت ــم بتدوين ــه،
ُ
ُ
في ــه ودرس ــه ومارس ــه ،وه ــم بطبيع ــة احل ــال مهتم ــون
قالئ ــل ،ظهروا مبح ــض الصدفة ومببادرات ش ــخصية،
جت ــاوزت املواق ــف املس ــبقة والس ــلبية؛ لوال ه ــذا كله ،ما
وص ــل إلينا ش ــيء م ــن هذا الش ــعر اجلميل.
حظ ــي الش ــعر بالعامي ــة بالتدوين ،فق ــط ،من أجل
بد
حفظه من اإلندثار ،وليس من أجل أن يقرأ ،وإن ال ّ
م ــن قراءت ــه .ق ــراءة الش ــعر بالعامية تض ّي ــع الكثير من
جماليته وطراوته ،وتضع املع ّوقات الكثيرة التي تعرقل
وصول ــه إل ــى القل ــب .وم ــع ذل ــك ،ال بد م ــن تدوين هذا
الش ــعر ،وحفظ ــه ،والعمل على نش ــره وإيصال ــه إلى كل
الن ــاس ،وبكل الوس ــائل املمكن ــة؛ ولكن ،ليس عن طريق
الق ــراءة فحس ــب .ذل ــك أن تقنيات االتص ــال والتواصل
يس ــرت لنا الكثير من الوسائل من أجل تذ ّوق
احلديثة ّ
ه ــذا الفن اجلميل ،بالصوت والصورة والكلمة واللحن
والنغم ــة واإليق ــاع .وإذا كان مس ــتقبل الق ــراءة مرتبط ًا
به ــذه الوس ــائل ،ع ــن طري ــق الس ــمع والص ــورة واحلركة
اإللكترونية ،واإليقاع السريع ،فإن الشعر بالعامية هو
املس ــتفيد األول من ه ــذه التكنولوجي ــا احلديثة .ذلك
أنها س ـ ّـهلت االنتقال من فم الق ّوال نفس ــه ،أو الش ــاعر،
أو م ــن يق ــوم مقام ــه م ــن متذ ّوق ــي ش ــعره ومحت ــريف
الق ــول ،إل ــى أذن املتلق ــي ،م ــع كل م ــا يس ــتلزم ذلك من
احلركة يف الصورة ،واإليقاع يف النغمة .هذا ،باإلضافة
طبعـ ـ ًا ،إل ــى م ــا ميك ــن أن يتج ـ ّـدد م ــن ض ــروب الق ــول
وفنون ــه الت ــي ميك ــن أن تبدعه ــا موهبة القـ ـ ّوال منفرد ًا
كان ،أو يف جوق ــة تق ــول ه ــذا الن ــوع م ــن الق ــول ،عل ــى
وق ــع ح ــوارات التح ــدي والوص ــف والتصوي ــر ،وأهازي ــج
املر ّددي ــن وإيقاع ــات ونغمات أصواتهم وموس ــيقاهم.

يف ه ــذا املج ــال ،م ــن الس ــهل ج ــد ًا أن يحل الش ــريط
املس ـ ّـجل مح ــل الكت ــاب ،والقرص املدمج مح ــل اإلثنني،
ليس ــتمر الق ــول يف اإلنتش ــار .فيح ــل الق ــرص ،بذل ــك،
محل الذاكرة ،وتس ــتأنف اللغة احملكية ش ــعر ًا مس ــيرتها
الفني ــة يف نق ــل لواع ــج النف ــس البش ــرية ومعاناته ــا،
ووص ــف حياة الناس وأجوائهم ،مع ما تضفيه الطبيعة
م ــن جم ــاالت موحي ــة ،باإلضاف ــة إل ــى نبض ــات قل ــوب
العاش ــقني ،وعنتري ــات الق ّوال ــن ،إل ــى آف ــاق جدي ــدة ل ــم
حت ــظ يف الوص ــول إليه ــا م ــن قبل.
الشعر بالعامية إنتاج مجتمعي

إذا كان عص ــر التدوي ــن قد فرض على اللغة أن تكون
ذات قواع ــد مح ــددة ،وطرائق معلوم ــة يف كيفية الكتابة
وأس ــاليبها ،وموصوف ــة يف بيانه ــا ،ويف إتق ــان إيص ــال ما
يكت ــب إل ــى املتلق ــن ،فإن ــه ق ــد ف ــرض ،يف الوقت نفس ــه،
اللغ ــة العامي ــة املتداول ــة ب ــن الن ــاس ،واملتف ّلت ــة من كل
صن ــوف البالغ ــة والبي ــان واالعراب وغيره ــا .هذا القول
ال يعن ــي لغ ــة بعينه ــا .كل لغ ــة دخلت يف عص ــر التدوين
إنقس ــمت إل ــى لغت ــن ،إذا ل ــم يك ــن أكث ــر .وق ــد اهت ــم
املعني ــون بهذه املس ــألة واس ــتعملوا بدل تعبي ــر ازدواجية
اللغة :اللغة الفصحى واللهجات العامية احملكية .بهــذا
التقسيم ،بقيت اللغة واحدة بفصاحتها ،وانقسمت ،يف
الوقت عينه ،إلى عدة «لغات» ،لهجات ،تستمد من أصل
اللغة وس ــائل تعبيرها ،ولكن باإليقاع السريع ،واللهجة
الدارج ــة يف ه ــذا املجال من «الديار» اللغوي املنتمي إلى
اللغ ــة الفصح ــى .وميك ــن أن تقت ــرب ه ــذه اللهجات من
بعضه ــا بعضـ ـ ًا ،أو تبتع ــد ،على ق ــدر اقترابه ــا ،أو ُبعدها،
ع ــن أس ــس ومرتكزات اللغ ــة الفصحى .والق ــرب والبعد
اجلغرافي ــان ،هن ــا ،هم ــا الل ــذان يق ــرران م ــدى تش ــابه
اللهج ــات ،أو حت ــى متاثلها ،حس ــب مقولة التفاعل بني
املتح ــدات االجتماعي ــة ،واختالطها.
وإذا كان لكل متّحد قوله ،أو لهجته ،فمن الطبيعي
أن يك ــون ل ــه طرائقه يف التعبير عن وجوده احلي ،فرح ًا
أو حزنـ ـ ًا ،يف طقوس ــه واحتفاالت ــه ،ويف ممارس ــة عادات ــه
وتقالي ــده .ويف ه ــذا التعبي ــر ،ال بد من اس ــتعمال أدوات
تتناس ــب مع املقام املوصوف .فف ــي الفرح ،حركة وإيقاع
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وأقوال تتناسب مع الفرح ،إن كان رقص ًا أو غناء أو زغردة
أو دبك ــة وتصفيقـ ـ ًا .ويف احل ــزن ،حرك ــة وإيق ــاع وأق ــوال
مغاي ــرة تتناس ــب مع احلزن ،إن كان عوي ـ ًـا أو صراخ ًا أو
ندب ًا أو رثاء .وكذلك احلال يف االحتفاالت واملناس ــبات،
ديني ــة كان ــت أو اجتماعي ــة ،التي يقام فيها ما يتناس ــب
معه ــا ،بحي ــث أن ل ــكل مق ــام مق ــاال .وهن ــا ميكنن ــا أن
نتساءل ،هل ثمة شعب أو إتنية ،أو قبيلة ،أو أي متحد،
كب ــر حجم ــه أو صغ ــر ،توس ــعت مس ــاحته أو ضاق ــت ،ال
مي ــارس ه ــذه األن ــواع م ــن املناس ــبات واالحتف ــاالت ،مبا
يتناس ــب مع ظروفه وأوضاعه ،بصرف النظر عن مدى
توغّ ل ــه يف ض ــروب التحض ــر أو الب ــداوة ،باملعن ــى ال ــذي
قص ــده إب ــن خل ــدون ،وباملعن ــى احلدي ــث ال ــذي يتن ــاول
مس ــائل احلداثة والتقليد؟
هن ــا ،نتس ــاءل ع ــن نوعي ــة الق ــول ال ــذي ميك ــن أن
يق ــال ،وع ــن نوعية النغم واإليق ــاع والغناء الذي ميكن
أن يراف ــق ه ــذه األن ــواع املختلف ــة م ــن االحتف ــاالت.
من املؤكد ،أن لكل متحد اجتماعي طريقته اخلاصة
يف إقام ــة احتفاالت ــه .ومن الطبيعي أن يس ــتعمل القول
الذي يش ــكل وع ــاء تفكيره وأحاسيس ــه وانفعاالت ــه ،وهو
يبجل ــه ،للتعبير عن احل ــال التي
بالتال ــي ،الق ــول الذي ّ
تتقمص ــه حلظ ــة االحتف ــال .فيظه ــر هنا ال ــكالم املنغّ م
واملوقّ ع على مقاطع موزونة ،وتصفيق منظم ،يستجيب
حلاج ــات احملتفل ــن ،ويوق ــظ فيهم الش ــعور بالف ــرح ،أو
يعم ــق ش ــعور اإلنتماء إل ــى اجلماع ــة .هذه
احل ــزن ،مب ــا ّ
التعابي ــر عل ــى اختالفه ــا ،وباحلرك ــة الالزم ــة ،والنغم ــة
املرافق ــة ،تفع ــل فعله ــا يف نف ــوس اجلماع ــة قب ــل فع ــل
الكلم ــة ،وقب ــل االط ــاع على تركيبه ــا أو قربها من اللغة
الرسمية أو الفصحى ،وقبل هوية هذه اللغة واإلحساس
باالنتم ــاء إليها ،باعتبارها لغة فحس ــب.
به ـ ـ ــذا امل ـع ـن ـ ــى ،لـ ـكـ ـ ــل مج ـت ـم ـ ــع لغت ــه االحتفالية،
وطريقت ـ ــه يف إحيـ ـ ـ ــاء احتفاالته .إال أن املش ـتـ ــرك بـ ـ ــن
املجتمع ــات جميع ًا ،من أصغرها إل ــى األكبر ،هو القول
املنغّ ــم واملغ ّن ــى واملوزون .وه ــو القول املتراف ــق مع حركة
األجس ــاد ومتايلها .وذلك ،لي ــس ألن جميع املجتمعات
متي ــل إل ــى ال ــكالم املنغّ ــم وامل ــوزون ،أي الش ــعر ،ب ــل ألن
أدب شعبي
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ه ــذا ال ــكالم ه ــو األق ــرب إل ــى احلف ــظ وإل ــى التخزي ــن
يف الذاك ــرة ،م ــن أج ــل إع ــادة قول ــه ،مبس ــاعدة مباش ــرة
م ــن ال ــوزن والنغم ــة أيض ًا ،م ــن جيل إلى جي ــل .وظيفة
الذاك ــرة موصوف ــة هنا .وهي وظيف ــة على قدر كبير من
األهمي ــة ،يف الوق ــت ال ــذي ل ــم يك ــن التدوي ــن ق ــد وصل
إل ــى مرحل ــة االنتش ــار الواس ــع ،م ــن جه ــة؛ وللتدلي ــل
عـ ـلـ ـ ــى أن الـ ـشـ ـع ـ ــر امل ـح ـك ـ ــي املـ ـ ــوزون وامل ـ ــوقّ ع ،بـالنغمة
املناس ــبة واللحن اجلميل ،كان قد انتش ــر دون االهتمام
بالتدوين أو احلفظ يف بطون الكتب ،ال من قائليه ،وال
م ــن مؤرخ ــي األدب ،م ــن جه ــة ثاني ــة؛ وألن الش ــعر هذا،
املق ــال ش ــفاهة ،ل ــم يظهر ليد ّون ب ــل ليحفظ ،من جهة
ثالث ــة .وم ــن املنطق ــي الق ــول إن ال مجتم ــع يخل ــو م ــن
هذا النوع من القول ،وإن أخذ الش ــعر بالعامية أش ــكا ًال
متنوع ــة ،وفنون ًا متع ــددة .إال أن هذا الش ــعر يعتمد ،يف
الدرج ــة األولى على العفوية يف القول ،وعلى االرجتال
يف التعبي ــر ع ــن الفكرة ،وعلى الص ــور املأخوذة من واقع
احلي ــاة اليومي ــة .وم ــا يعط ــي له ــذه األق ــوال قيمته ــا
م ــدى الص ــدق يف القول والعفوي ــة يف التعبير ،والصوت
اجلمي ــل العال ــي النب ــرة ،واللح ــن القري ــب م ــن القل ــب،
واحلرك ــة التي تعط ــي ،لكل ذلك ،الرخص ــة يف الوصول
س ــريع ًا إلى قل ــوب املتلقني.
القول في «القول» والتدوين

أدى تعاطـ ـ ــي األدب ال ــرسـ ـم ـ ــي وم ــؤرخ ــيه ب ــال ــرف ــعة
املوصوفة ،والسلبية املطلقة إلى إبعاد األدب الشعبي عن
أروقة األدباء والشعراء ودواوين أهل السلطة واملتنفذين
تيس ــر لهم من
م ــن النخب ــة ،وم ــن أحاطوا أنفس ــهم مبا ّ
الثقاف ــة الرس ــمية ،وامتالك ناصية اللغ ــة .فأبقوا على
ع ــزل أنفس ــهم هك ــذا عن كل م ــا يربطه ــم مبعرفة عامة
الناس ،وما يش ــكّ ل بناهم الذهنية ،إن كان على مس ــتوى
األدب باهتمامات ــه املختلفة ،أو على مس ــتويات التعبير
عن أفراحهم وأحزانهم ،وعما يش ــكل خزائنهم املعرفية
الت ــي منه ــا يس ــتقون عناص ــر احتفاالته ــم وطقوس ــهم
الت ــي تفرضها مج ــاري حياتهم اليومية.
وإذا كان للثقاف ــة الرس ــمية ،ثقاف ــة النخب ــة وأه ــل
ال ـس ـلـ ـطــة املـعـرفــية والـســياس ــية مـنــاح ــيها املـتـنــاغ ــمة

واملتكاملة يف النظرة إلى األدب واللغة والفن واملعتقدات
وأمـ ـ ــور الع ـلـ ــم يف شـ ـ ــتى اخت ـصــاصــات ــه ،ف ـ ــإن للثــقافـ ــة
الش ــعبية مناحيها املختلفة ليس مع الثقافة الرسمية
فحس ــب ،ب ــل أيضـ ـ ًا ،مع ض ــروب املعرف ــة الش ــعبية ذاتها،
ألن ه ــذه املعرف ــة ،لعفويته ــا ،ولتلبيتها حاج ــات الناس
وتطلعاته ــم ،ونظرته ــم إلى احلياة وإلى م ــا وراء احلياة،
مختلفة عن معرفة شعبية مجاورة أو بعيدة ،ألن عليها
أن تل ّب ــي حاج ــات وتطلع ــات مخالف ــة ،وميك ــن أن تك ــون
متناقض ــة به ــذا الق ــدر أو ذاك ،ألن حاج ــات الن ــاس يف
ممارس ــاتهم حلياتهم اليومية مختلفة بطبيعة احلال،
ليس بني متحد اجتماعي وآخر ،ولكن ،رمبا ،يف املتحد
االجتماعي نفسه ،كل حسب وضعه وحالته االجتماعية
واالقتصادية وموقعه الثقايف وقربه أو بعده عن عناصر
الثقافة الرس ــمية أو الشعبية.
املوق ــع ه ــذا م ــن كل م ــن الثقافت ــن جت ــاه األخ ــرى،
ح ــرم الثقاف ــة الش ــعبية م ــن االس ــتمرار والتواصل عبر
التدوي ــن .فضاع ــت ،بذل ــك ،عناصر كثي ــرة من الثقافة
الش ــعبية ،مقاب ــل التدوي ــن املتالح ــق وغي ــر املنقط ــع
لعناص ــر الثقافة الرس ــمية ،بص ــرف النظر عن قيمتها
املعرفي ــة أو األدبي ــة .فال يزال بني أيدينا ما أطلق عليه
مؤرخو األدب مبا يس ــمى ب ــأدب االنحطاط ،الذي يدل
عل ــى امل ــدى ال ــذي وص ــل إلي ــه األدب يف عص ــور بعينها،
بحج ــة اختالط ــه ب ــآداب اآلخري ــن ،والتقصي ــر ع ــن
مج ــاراة آدابه ــم ،وإهماله ــم للغته ــم؛ وم ــع ذل ــك ان ــدرج
انت ــاج ه ــذه املراح ــل يف بط ــون الكت ــب األدبي ــة ،وانطلق
على ألسنة مؤرخي األدب ،يف الوقت الذي لم يأت أحد
عل ــى ذك ــر ما يف أدب العامة من صور بالغية وجماليات
يقص ــر يف الوصول إليه ــا الكثير من
يف الق ــول واملعن ــى ّ
قصائ ــد الش ــعر الفصيح.
جتاهل األدب الشعبي ،يف كل تفاصيله،
على أي حالُ ،
أض ّر بالثقافة العربية ،الرس ــمية منها والش ــعبية .ذلك
أن األدب الش ــعبي ،باعتب ــاره الص ــورة املتجلي ــة حلي ــاة
الن ــاس ،واملع ّب ــرة ع ــن أمانيه ــم وتطلعاته ــم ،واملفصح ــة
عم ــا يش ــغل أفكاره ــم م ــن هم ــوم وقل ــق ،وم ــا ميك ــن أن
تخبئه لهم األقدار ،وهو الذي تتكون منه ثقافة الناس.

وم ــن الظل ــم النظ ــر إلى ه ــذه الثقافة من ف ــوق ،ونعتها
باجله ــل وبدنـ ـ ّو املنزل ــة ،ألنها هي التي تش ــكّ ل معطيات
الثقاف ــة الش ــعبية وعناصره ــا ،بعجره ــا وبجره ــا .ومن
خ ــال دراس ــتها ،وه ــو مي ــدان الثقاف ــة الش ــعبية ،ميك ــن
فصل ما هو الس ــمني منها والقابل لالس ــتمرار ،وما هو
الغث الذي أكمل وظيفته ،وعليه أن يرحل ،أو أن يوضع
للفرج ــة يف املتاحف.
إال أن جتاه ــل األدب الش ــعبي ،والش ــعر من ــه عل ــى
وج ــه اخلص ــوص ،ل ــم يك ــن عامـ ـ ًا .ذل ــك أن وس ــع نظ ــر
إبن خلدون ،وانفتاح فكره ،لم يجعاله يش ــارك مؤرخي
عص ــره وأدبائ ــه يف جتاه ــل األدب الش ــعبي ،وم ــا كان
يجري على ألس ــنة الناس من ضروب الشعر بالعامية.
فأف ــرد مكانـ ـ ًا هام ًا يف مقدمته له ــذا الصنف من األدب
ال ــذي كان ش ــائع ًا يف األندل ــس ويف املغ ــرب العربي ،وهو
باملوش ــحات واألزجال.
ال ــذي ع ــرف
ّ
كان ق ــد مض ــى م ــا يق ــارب القرن ــن والنص ــف عل ــى
جت ــاه ـ ــل إبـ ـ ــن بسـ ـ ــام (1147-1058م) لـلـمــوش ـح ـ ــات يف
األندلس ،إذ لم يدرج أي ش ــي منها يف مصنّفه الش ــهير»
وشاحني كبار ًا
الذخيرة يف محاسن أهل اجلزيرة» ،مع أن ّ
عاص ــروه ،مث ــل يحيى ب ــن بقي (تويف س ــنة 1145م) الذي
الوش ــاحني يف األندل ــس،
اعتب ــره اب ــن خل ــدون م ــن أه ــم ّ
واحلفي ــد ب ــن زه ــر (1198-1113م) ،وغيره ــم.
جاء كالم ابن خلدون (1406-1332م) عن املوشحات
والش ــعر بالعامي ــة فاحت ــة للبح ــث يف ه ــذا الصنف من
األدب .وقد ذكر ،رمبا للمرة األولى يف التاريخ الرس ــمي
املوش ــحات والزج ــل .وق ــد
العرب ــي ،ش ــيئ ًا
مفص ـ ًـا ع ــن ّ
ّ
اعتب ــر أن إب ــن قزم ــان القرطبي (تويف س ــنة 1160م) هو
أول م ــن ابتك ــر الزج ــل وأب ــدع في ــه .وه ــو أيضـ ـ ًا معاصر
البن بسام صاحب كتاب «الذخيرة» ،ولم يحظ بنصيبه
من «محاس ــن أهل اجلزيرة» .وقد جاء بعد ابن خلدون
م ــن أعط ــى للموش ــحات واألزج ــال يف األندل ــس حقها
م ــن امل ــدح والتقري ــظ ،مش ــي ًا عل ــى خطى اب ــن خلدون.
فق ــد ذك ــر املق ــري ،عل ــى ما يق ــول مع ـ ّـدو «روائ ــع الزجل
يف لبن ــان» ،أن أول «م ــن أبدع يف ه ــذه الطريقة الزجلية
اب ــن قزم ــان ،وإن كان ــت قيل ــت قبل ــه يف األندل ــس ،لك ــن
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ل ــم تظه ــر حاله ــا ،وال انس ــكبت معانيه ــا واش ــتهرت
رش ــاقتها ،إال يف زمانه»( .)3إال أن هذا الش ــهادة ،املقتبسة
م ــن كت ــاب املق ــري ،عل ــى ما يق ــول مع ـ ّـدو روائ ــع الزجل
يف لبن ــان ،مقتبس ــة ،هي بدورها وحرفيـ ـ ًا ،مما قاله ابن
خل ــدون ح ــول ابن قزم ــان وبراعت ــه الزجلي ــة يف املغرب
قاطب ــة ،ويستش ــهد يف مقدمت ــه بابن س ــعيد الذي قال
«رأي ــت أزجال ــه مروية ببغداد(املش ــرق) أكثر مم ــا رأيتها
بحواض ــر املغ ــرب”(( )4األندلس واملغ ــرب العربي).
عل ــى أي ح ــال ،يب ــدو مم ــا قال ــه اب ــن خل ــدون أن
املوش ــحات واألزجال كانت متداول ــة وتقال يف األندلس
قب ــل أن تش ــتهر عل ــى لس ــان اب ــن قزم ــان ،م ــا يعن ــي أن
الق ــول املوقّ ــع واملنغّ ــم موج ــود بوج ــود اللغ ــة وبوج ــود
االحتف ــاالت واملناس ــبات يف أي م ــكان م ــن العالم ،ومنه
األندل ــس .وس ــنرى كيف اتخذ املوش ــح ش ــكله الفصيح
يف األندل ــس ذات األص ــل غي ــر العرب ــي ،وكي ــف اتخ ــذت
األن ــواع األخ ــرى م ــن األدب الش ــعبي ،ومنه ــا الزج ــل،
صيغـ ـ ًا مغايرة حملتها لهجات ولغات محك ّية ،منها ما
ه ــو الش ــيء الكثير من التمازج ب ــن العربية والالتينية
واللهجات احمللية املنتش ــرة .إال أن ما ميكن مالحظته
أن اإلع ــام وح ــده ه ــو ال ــذي ميك ــن أن يعـ ـ ّرف باالنت ــاج
أدب شعبي
العدد 36
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األدب ــي ،وينش ــر إبداعات ــه .ورمب ــا هن ــا ،كان دور اب ــن
خل ــدون ،الفقي ــه والفيلس ــوف ومبدع عل ــم العمران ،يف
نش ــر التعريف بهذا الفن وإيصاله إلى طبقة املثقفني
وأه ــل النخب ــة ،م ــا أدى إل ــى االط ــاع علي ــه ،وإظه ــار ما
يحم ــل م ــن ص ــور وإب ــداع يف املعان ــي واملباني.
إال أن م ــن ش ــبه املؤك ــد ،طامل ــا أنن ــا ل ــم نحصل على
م ــا يدح ــض ه ــذا التأكي ــد ،أن فاحت ــة االهتم ــام باألدب
الش ــعبي كان ــت عل ــى ي ــد العالم ــة اب ــن خل ــدون .فأف ــرد
متس ــع ًا يف مقدمت ــه ،وق ــدم من ــاذج كثي ــرة
ل ــه مكانـ ـ ًا ّ
م ــن صن ــوف املوش ــحات واألزج ــال املعتب ــرة واملتداول ــة
يف األندل ــس واملغ ــرب ،كم ــا ذك ــر أس ــماء متع ــددة م ــن
الوش ــاحني والزجال ــن ،م ــع من ــاذج م ــن مداوالته ــم
الزجلي ــة .وق ــد أف ــرد لصديق ــه الوزي ــر لس ــان الدين بن
اخلطي ــب موش ــح ًا كام ـ ًـا ،وه ــو ال ي ــزال مت ــداو ًال إل ــى
الي ــوم باإليق ــاع واللح ــن.
ُ
ُ
الغيث َه َمى
الغيث إذا
جـــاد َك
َ
ُ
ـس
الـوصل
زمــــان
يـا
َ
ِ
باألنـدل ِ
لـم يـكــــن وصـ ُل َ
ـك إال ُحـ ُلما
لس َ
ختل ِس
ـــة ا ُمل ِ
يف الكَ َر ى أو ِخ َ

العاميــة إلى الفصحى
من
ّ

م ــن املمك ــن أن يك ــون يف ق ــول اب ــن خل ــدون ح ــول
انبث ــاق الزج ــل م ــن املوش ــح في ــه بع ــض املغالط ــة .ذلك
أن هذي ــن الصنف ــن األدبي ــن ينتمي ــان إل ــى مجال ــن
مختلف ــن ومتباعدي ــن ،املج ــال اخل ــاص ،النخبة وأهل
الثقاف ــة الرس ــمية ،واملج ــال الع ــام ،العام ــة م ــن الن ــاس
بثقافته ــا الش ــعبية وإنتاجه ــا املنبث ــق م ــن املمارس ــة
اليومي ــة ،وبالق ــول الناش ــئ م ــن ض ــروب التعام ــل ب ــن
الن ــاس يف تفاعالته ــم ويف أفراحه ــم وأحزانه ــم .يق ــول
اب ــن خل ــدون يف ه ــذا الصدد« :وملا ش ــاع فن التوش ــيح يف
أه ــل األندل ــس ،وأخ ــذ ب ــه اجلمه ــور ،لسالس ــته وتنميق
كالم ــه وترصي ــع أجزائ ــه ،نس ــجت العام ــة م ــن أه ــل
األمص ــار عل ــى منوال ــه ،ونظم ــوا يف طريقت ــه بلغته ــم
احلضرية من غير أن يلتزموا فيها إعراب ًا .واستحدثوا
فن ًا س ــموه بالزجل ،والتزموا النظم فيه على مناحيهم
له ــذا العه ــد ،فجاؤوا فيه بالغرائب واتس ــع فيه للبالغة
مجال بحس ــب لغتهم املس ــتعجمة»( .)5يدل ه ــذا القول
عل ــى أن املوش ــح ظه ــر قب ــل الزج ــل يف األندل ــس ،وأن
الزج ــل جاء نتيجة تأثير املوش ــح يف العامة .فنس ــتذكر
هنا ما جاء س ــابق ًا حول العالقة بني الثقافة الرس ــمية
والثقاف ــة الش ــعبية ،وأيهم ــا أفعل يف الثاني ــة .وقد ظهر
أن للعام ــة أدبـ ـ ًا خاصـ ـ ًا به ــا ،وبلغته ــا احملكي ــة وأقواله ــا
العفوية .وال تعير ،من خالل ممارستها ،لألدب الرسمي
ولقواع ــد اللغ ــة اهتمامـ ـ ًا ،م ــا يعن ــي أن هذا األدب نش ــأ
متده باملواضيع
بذات ــه ،وضمن البيئات احل ـ ــاضنة التي ّ
واألحاس ــيس واملش ــاعر الت ــي عليه ــا أن تتمظه ــر أقوا ًال
وأنغامـ ـ ًا ولهجات ملحونة مركّبة مما يتعامل به الناس
م ــن صن ــوف ال ــكالم ال ــذي علي ــه هن ــا ،أن يك ــون خليط ًا
ترتد إلى
م ــن لهجات ولغات ورموز وإش ــارات وحركات ال ّ
لغ ــة بعينه ــا ،وال إل ــى لهج ــة محددة.
يف ه ــذا املج ــال يتولّد الكالم املوقّ ــع واملنغّ م واملوزون
محدد ،يفهمه الناظم والسامع بالسليقة،
على ترتيب
ّ
وتب ّين ــه اللهج ــة من خ ــال الق ــول ،وال يخضع لقواعد
اللغ ــة وصرفه ــا ونحوه ــا أوزانه ــا الش ــعرية ،وض ــروب
الفصاح ــة والبالغ ــة املعت ــرف به ــا م ــن قب ــل أس ــاطني
اللغ ــة الفصحى.

يف املق ــام املقاب ــل تو ّل ــد املوش ــح يف أحض ــان ظ ــروف
مغايرة ،وبأسلوب مغاير ،وقواعد واضحة ،وبلغة عربية
فصح ـ ــى ،وبـالـبـالغ ـ ــة املعـهـ ــودة ،واألوزان املع ـتـم ـ ــدة وإن
كان ــت ،مبجم ــل تركيبه ــا ،مخالف ــة للقصي ــدة العربية،
بص ــرف النظ ــر ع ــن اإلب ــداع فيه ــا أو االتب ــاع .فاملوش ــح
مص ــاغ بلغ ــة عربي ــة فصيح ــة ،ومنت ــج من أه ــل النخبة
واملقربني من السلطة أو من أصحابها ،وممن ميتلكون
ناصي ــة اللغ ــة العربي ــة ،بينم ــا الزج ــل منت ــج ش ــعبي،
وباللغة «املس ــتعجمة».
م ــا يقص ــده اب ــن خل ــدون هن ــا ،ه ــي اللغ ــة العامي ــة
املتش ــكّ لة م ــن عناص ــر متع ــددة ،منه ــا م ــا ه ــو عرب ــي،
ـأت من
وبلهج ــات مختلف ــة ،ومنه ــا م ــا ه ــو أعجمي مت ـ ٍ
لغ ــات أجنبي ــة التيني ــة ومحلية ،تش ــاركت يف إنتاج هذا
الل ــون م ــن األدب الش ــعبي ال ــذي ُعرف بالزج ــل .ويبدو
أن ه ــذا الف ــن قد ظه ــر يف األندلس قبل ابن قزمان ،أي
قبل القرن احلادي عش ــر للميالد ،ولكنه لم يش ــتهر إال
عل ــى يدي ــه ،حس ــب ما يق ــول ابن خل ــدون نفس ــه ،وهذا
م ــا ذكرناه س ــابق ًا.
عل ــى أي حال ،من املتعارف عليه ،أن القول احملكي،
وباللغة العامية ،أس ــبق يف الوجود من اللغة الفصحى
واملصاغة على مقاييس صارمة( .)6كما أن ما يصاغ من
اللغ ــة العامي ــة احملكية ،نثر ًا كان ،على ش ــكل حكاية ،أو
ش ــعراً ،على ش ــكل زجل مغنّى أو موقّ ع ،يبقى متداو ًال،
ويس ــتمر منتق ـ ًـا م ــن جي ــل إل ــى جي ــل دون االهتم ــام
مبعرف ــة م ــن القائ ــل األول أو ال ــراوي .امله ــم ه ــو بق ــاء
الق ــول ال من قائله.
كما أن ما يتم تداوله ،هو أن الثقافة الشعبية ،بكل
تفاصيله ــا ،ع ّل ــة وجود الثقافة الرس ــمية والعامل ــة .وإن
ه ــذه خرج ــت م ــن رح ــم تل ــك .وبالتال ــي ،تط ـ ُّـور الثقافة
الش ــعبية ووصو ُلها إلى مرحلة تلبية حاجات املجتمع،
حس ــب أوضاع ــه وظروف ــه املتغي ــرة ،تص ــل إل ــى مرحل ــة
ابت ــداع الثقاف ــة العاملة والرس ــمية التي عليه ــا أن تع ّبر
عما وصل إليه املجتمع يف ديناميته املس ــتمرة ،وتط ّوره
ال ــذي ال يح ـ ّـده ح ـ ّـد ،إال اللحظ ــة الت ــي وصل ــت فيه ــا
الثقاف ــة املجتمعي ــة إل ــى ح ــال ،لتس ــتأنف مس ــيرتها،
م ــن بع ــد ،إل ــى ح ــال أكث ــر تقدمـ ـ ًا ،ب ــأدوات ومقتضي ــات
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أخ ــرى ،فيه ــا م ــن عناص ــر الثقاف ــة املادي ــة والالمادي ــة،
م ــا يضعه ــا يف موق ـ ٍـع بعين ــه جت ــاه الثقاف ــات األخ ــرى،
القريب ــة والبعي ــدة .وتبق ــى الثقاف ــة الش ــعبية ،يف كل
عناصره ــا ،عل ــى مس ــيرتها املعه ــودة ،وتبت ــدع ط ــرق
تعامله ــا م ــع الواق ــع ،وجت ـ ّـدد اهتماماته ــا ،حس ــب م ــا
تقتضي ــه األح ــوال ،وما يطرأ من محفّ ــزات ،وحتيل ما
متّ جت ــاوزه إل ــى املتاح ــف أو بط ــون الكت ــب.
موق ــف اب ــن خل ــدون م ــن الثقاف ــة الش ــعبية ،وم ــن
األزج ــال واملوش ــحات على اخلص ــوص ،كان مصدر نقد
لباحث ــن وك ّت ــاب كث ــر .وق ــد ا ُّته ــم بأن ــه نظر إل ــى األدب
الش ــعبي م ــن علي ــاء ثقافت ــه العامل ــة ،م ــع أن ــه أول م ــن
اهت ــم به ــا ،وأفرد له ــا مكان ًا واس ــع ًا يف مقدمت ــه .ولكنه
أب ــى أن يف ــرد له ــا مكانـ ـ ًا مس ــتق ًال بذات ــه ع ــن الثقاف ــة
الرس ــمية ،أو عل ــى األق ــل ،أن يصنّفه ــا باعتباره ــا ن ــد ًا
للثقافة العاملة والرس ــمية .فجاء األدب الش ــعبي حتت
قلم ــه عل ــى أنه تابع للثقافة العاملة وناش ــئ عنها .وهذا
م ــا ح ــدا بإحس ــان عب ــاس إل ــى محاجج ــة اب ــن خل ــدون
بقوله إن الزجل ،يف أصله األندلسي ،نشأ ،أو ًال ،تقليد ًا
ألغان ــي الس ــكان األصلي ــن ،يف املدن عل ــى اخلصوص،
م ــن خ ــال اش ــتراكهم يف إقام ــة األع ــراس واحلف ــات.
«فاحتاجوا(لذل ــك) ،األغان ــي الش ــعبية الت ــي يرددونها
يف تلك احلفالت ويف مواس ــم العصير وأيام القطاف».
وكان ــت اخلط ــوة التالي ــة محاولة للتقريب بني الش ــعر
بالفصح ــى وب ــن األغان ــي املصاغ ــة باللغ ــة العامي ــة
احملفوظ ــة يف ذاكرة العامة من الناس «يرددونها باللغة
الدارج ــة العربي ــة دون أن يصفّ وه ــا متامـ ـ ًا من األلفاظ
األعجمية التي اقتبس ــوها م ــن جيرانهم ومخالطيهم
ودرج ــت على ألس ــنتهم فأصبحت ج ــزء ًا من لغتهم»(.)7
يعيب ابن خلدون على أهل املش ــرق ركاكة لغتهم يف
األزج ــال ،ول ــم يصل إليه ما يس ــتحق القراءة إال بعض
ما قاله إبن س ــناء امللك املصري .ويع ّرج بعد ذلك على
ذك ــر أصن ــاف الش ــعر العام ــي املش ــرقي ،بع ــد تفصيل ــه
الق ــول يف أصناف الزجل املغربي ،ومنها :عروض البلد
املوش ــح ولكن باللغة العامية ،واملزدوج
وهي على ش ــكل ّ
وال ــكاري وامللعب ــة والغ ــزل .ويع ـ ّـدد ابن خل ــدون أصناف ًا
م ــن الش ــعر العام ــي العراق ــي واملص ــري ،دون أن يضعها
أدب شعبي
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حت ــت عن ــوان الزجل ،منه ــا املوالي ــا والدوبي ــت والقوما
وال ــكان وكان وغيرها(.)8
إال أن ما يهم يف هذا املجال ،الرأي الذي استقر عليه
ابن خلدون بعد اس ــتعراضه لفنون القول الش ــعري من
موشحات وزجل يف املشرق واملغرب؛ وهو أن لكل منطقة
طريقته ــا يف ق ــول الش ــعر مهم ــا كان لون ــه ،وه ــو الق ــول
املع ّب ــر ع ــن ظ ــروف املنطق ــة ،ومنط عيش ــها ،وطريقتها
يف التعاط ــي م ــع أم ــور احلي ــاة ،ويف التعبير عما يش ــكّ ل
البنية الذهنية لناس ــها يف املناس ــبات واالحتفاالت ،ويف
األف ــراح واألحزان ،وبالنغم واإليقاع املع ّب َرين عن بالغة
أهل املنطقة وق ّواليها .إذ «ال األندلسي يف البالغة التي
يف ش ــعر أهل املغرب ،وال املغربي بالبالغة التي يف ش ــعر
أه ــل األندلس واملش ــرق ،وال املش ــرقي بالبالغ ــة التي يف
ش ــعر األندلس واملغرب ،ألن اللس ــان احلضري وتراكيبه
مختلف ــة فيه ــم ،وكل واح ــد منهم م ــدرك لبالغة لغته،
وذائق محاس ــن الش ــعر من أهل جلدته»(.)9
س ــار األبش ــيهي( )1448-1388( )10عل ــى خط ــى اب ــن
خل ــدون يف التأري ــخ لألدب الش ــعبي ،وخصوص ًا الش ــعر
من ــه .كان ــت والدت ــه ،يف مص ــر ،يف الس ــنة الت ــي كت ــب
فيه ــا اب ــن خل ــدون مقدمت ــه .وق ــد كتب س ــتة فصول يف
خصه ــا بالكالم
املوش ــحات واألزج ــال م ــن أص ــل س ــبعة ّ
امل ــوزون واملقفّ ــى واملوقّ ــع واملنغّ ــم ،كان أوله ــا الش ــعر،
ويس ــميه هك ــذا ،وهو الش ــعر الفصيح وامل ــوزون واملقفى
حس ــب البح ــور اخلليلي ــة ،والف ــن الثان ــي ه ــو املوش ــح،
والثال ــث ه ــو الدوبي ــت ،والراب ــع ه ــو الزج ــل ،واخلامس
املوالي ــا ،والس ــادس كان وكان ،والس ــابع القوم ــا.
فص ــل األبش ــيهي الق ــول يف الش ــعر العرب ــي ،وق ـ ّـدم
ّ
من ــاذج كثي ــرة من ــه ،مس ــته ًال كل قصيدة ،أو ج ــزء ًا منها
بقائلها ،والبحر الش ــعري الذي تنتمي إليه( .)11وكذلك
فع ــل م ــع فنون القول الس ــتة الباقية دون أن يش ــير إلى
أي بحر من البحور الشعرية اخلليلية ،ما يعني ،رمبا،
أن هذه الفنون ال تنتمي إلى األوزان اخلليلية املعروفة،
وبالتال ــي ال تنتم ــي إل ــى الش ــعر العرب ــي الرس ــمي ،وإن
ك ــانـ ــت عــرب ــية الهــوي ـ ــة واالنتم ــاء .وم ـ ــا إطـ ُ
ـالق ــه إس ــم
الفنون على هذه األنواع من الش ــعر( ،)12وحصر الش ــعر
مب ــا ه ــو فصي ــح وم ــوزون على البح ــور اخلليلي ــة ،دليل

عل ــى الف ــرز القطع ــي بني م ــا هو معترف ب ــه باعتباره
ش ــعراً ،وب ــن غي ــره م ــن صن ــوف الش ــعر ،إن كان م ــن
املوش ــحات أو األزج ــال عل ــى اختالفه ــا ،باعتباره ــا
فنونـ ـ ًا بالغي ــة له ــا مكانته ــا باس ــتقالل عم ــا يعني ــه
الش ــعر «الرس ــمي» العربي.
ع ــاش املق ــري ( )1631-1578يف ب ــاد املغ ــرب
العرب ــي ،وج ــال يف املش ــرق ،وم ــات ودف ــن يف القاه ــرة.
بالوش ــاح األكبر
وق ــد أب ــدى املق ــري إعجاب ــه الش ــديد
ّ
لس ــان الدين بـ ــن اخلطيب ( )1375-1313معاصر ابن
خل ــدون وصديق ــه ،لدرج ــة أن ــه عنـ ـ َون كتاب ــه ،يف جزء
من ــه ،باس ــمه ،فجاء «نفح الطي ــب يف غصن األندلس
الرطي ــب وذك ــر وزيره ــا لس ــان الدي ــن اب ــن اخلطيب».
ويب ــدي يف ه ــذا الكت ــاب إعجاب ــه أيضـ ـ ًا باملوش ــحات
األندلس ــية ويف ــرد له ــا مكانـ ـ ًا في ــه ،فاحت ــوى «عل ــى
ّ
واملقطعات الت ــي لم يرد لها
مجموع ــة من املوش ــحات
()13
ذك ــر فيم ــا يتداول ــه الن ــاس ، »..رمبا بس ــبب معرفته
الوثيق ــة بس ــيرة حي ــاة لس ــان الدي ــن ،م ــن ناحي ــة،
وبتأث ــره باب ــن خل ــدون ال ــذي انفت ــح عل ــى ه ــذا اللون
م ــن األدب األندلس ــي ،م ــن ناحي ــة ثاني ــة.
بع ــد ه ــذه الفت ــرة ،انفت ــح األدب الرس ــمي العربي
بش ــكل واس ــع عل ــى املوش ــحات واألزجال ،أكث ــر بكثير
م ــن انفتاح ــه عل ــى بن ــى الس ــرد احلكائ ــي العرب ــي،
إن كـ ــان يخ ـ ــص األسطـ ــورة أو السـ ــيرة الشـ ــعبية ،أو
احلكــاي ـ ــة ال ـشـع ـبـ ــية .ل ـق ـ ــد ب ـق ـ ــي الس ـ ــرد احلــكائ ــي
م ـ ــن األدب الش ـع ــبي ،دون م ـن ـ ــزلة الش ـعــر ب ــالــعام ــية
أو املوشح ـ ــات ،ذلك ألن ــه صعـ ـ ــب احلـ ـف ــظ وال ـ ـتــرداد
ب ــاالعت ــماد ع ـلــى ال ــذاكـ ــرة ،بـح ــيث ب ـقــي حـ ـ ّي ًا عـ ـلــى
ألسـ ـنــة الــرواة الش ـع ــبيــني ل ـص ـعــوب ــة ح ـفــظه من قبل
العام ــة من الن ــاس ،بينما مت ّي ــزت موضوعات الزجل
ونغمات ــه وأوزان ــه املوقّ ع ــة بس ــهولة احلف ــظ والترداد،
بس ــبب اإليق ــاع ذات ــه ،والنغم ــة الت ــي تس ــاعد عل ــى
إطالة أمد احلفظ ،واالنتقال بالطريقة نفس ــها من
متوسلة املناسبات واالحتفاالت
الس ــلف إلى اخللف،
ّ
الشعـ ـ ــبية على اختالفها ،إلعادة تكرارها وترس ــيخها
يف الذاك ــرة الش ــعبية.

أف ــاض أم ــن نخل ــة يف التأري ــخ للزج ــل واملوش ــح
يف مقدم ــة دي ــوان والده رش ــيد نخلة .وق ــد ذكر جملة
الذي ــن بحث ــوا يف ه ــذه املس ــألة ،وتوس ــع يف ذك ــر كل ما
الزج ــال األول يف
ل ــه عالق ــة باب ــن قزم ــان باعتب ــاره ّ
()14
األندل ــس ،قب ــل أن تش ــيع يف املغ ــرب واملش ــرق  .إال
أن م ــا يه ــم يف قول ــه ه ــذا ه ــو اعتب ــار الزج ــل ،بلغت ــه
العامي ــة ،ولهجت ــه احمللية ،مغرق ًا يف الق ــدم ،فهو «لم
ُيجع ــل له أس ــم الزج ــل ،وال عرفت ب ــه يف األقطار ،وال
ُو ِّس ــع مجالها للفنون والبالغ ــات ،وال صيح بعزها يف
مغرب ومشرق ،إال منذ القرن الثالث للهجرة (القرن
التاس ــع للمي ــاد) ،وإن األندلس ،لذل ــك العهد ،كانت
بس ــاطها وس ــامرها ،وإن فن ــون الش ــعر اجلاري ــة عل ــى
ألس ــنة عام ــة احلضريني ،يف جميع الب ــاد التي غلب
فيه ــا اللس ــان العربي ،تن ــزع إلى عرقه ــا»(.)15
إال أن ه ــذا ال ــرأي ال يد ّل ــل عل ــى أولوي ــة بل ــد على
آخ ــر يف نزوع ــه نح ــو الزج ــل أو الق ــول املنغّ ــم واملوقّ ــع
عل ــى اختالف ــه ،ألن ال وج ــود ملجتم ــع مهم ــا كان
تصنيف ــه ،ب ــدون هذا النوع من الق ــول ،مهما توغّ ل يف
التاريخ ،ذلك أن الناس مفطورون على القول ،وعلى
التجمه ــر يف االحتف ــاالت واملناس ــبات وعل ــى الرقص
والتماي ــل مب ــا يراف ــق ذلك من قول ونغ ــم .إال أن هذه
األن ــواع م ــن املمارس ــات الش ــعبية م ــا كان ــت حتظ ــى
باهتمام ــات املدون ــن ،يف الزم ــن نفس ــه ب ــن مجتم ــع
وآخ ــر ،م ــا يعن ــي ظهوره ــا يف ه ــذا املجتمع قب ــل ذاك،
حس ــب ما درج عل ــى تدوينه املؤرخ ــون واملهتمون بهذا
الن ــوع م ــن الفنون االنس ــانية.
ويبق ــى ال ــكالم ،يف كل ح ــال ،يف دائ ــرة الظ ــن .وال
ميكنن ــا يف ه ــذه احل ــال ،إال االعتم ــاد عل ــى املعاج ــم
العربي ــة للتدلي ــل عل ــى م ــا ميك ــن أن تعني ــه مف ــردة
الزج ــل ،م ــع بداي ــة تداوله ــا يف ال ــكالم عل ــى الش ــعر
بالعامي ــة ،أو الق ــول املوقّ ــع واملنغ ــم واملستس ــاغ ع ــن
طري ــق الس ــمع.
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الزجل ،المنشأ والداللة
م ــن البديه ــي أن يتج ــه النظ ــر ل ــدى التفتي ــش عن
مفردة يف اللغة العربية ،إلى لس ــان العرب إلبن منظور
( )1311-1232املتوف ــى قب ــل والدة اب ــن خل ــدون بـ ــإحدى
وعش ــرين س ــنة .يق ــول ابن منظ ــور حتت م ــادة زجل:
الزج ــل ه ــو « اللعب واجللب ــة ورفع الص ــوتُ ،
وخص
ب ــه التطري ــب ،والزجل رفع الصوت الط ـ ِـرب ،وهو صوت
رفي ــع ع ــال»( ،)16وه ــو معن ــى مخص ــوص بالص ــوت م ــن
جمل ــة مع ــان ت ــدل عليه ــا ه ــذه املف ــردة ،ومنه ــا الدف ــع
بق ــوة .إال أن ه ــذا املعن ــى ،املقص ــود هن ــا ،ي ــدل دالل ــة
وافي ــة عل ــى م ــا ه ــو الزجل ،يف م ــا يخص ه ــذا البحث.
فالزج ــل ،أو ًال ،يق ــوم على الصوت الذي عليه أن يوصل
املعن ــى البلي ــغ واملنغّ م إل ــى أذن الس ــامع ،باإلضافة إلى
احلرك ــة والتماي ــل واإلمي ــاء إل ــى املش ــاهد .وبذل ــك،
يس ــتغني الش ــاهد واملس ــتمع ع ــن التدوي ــن ،وم ــن ث ــم
الق ــراءة ،لع ــدم احلاج ــة إليهم ــا .الزج ــل إذ ًا ه ــو القول
بالص ــوت املرف ــوع والنغم ــة املناس ــبة واإليق ــاع امل ــوزون،
ليص ــل ما يقول « القوال» إلى املتلقني ،فيستحس ــنونه
ويهزج ــون ل ــه ،عل ــى قدر مالمس ــته لعناص ــر واعية وال
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واعية من ش ــعورهم اجلمعي وأحاسيس ــهم وعواطفهم
ً
حداثة ملف ــردة الزج ــل ،ما جاء
املش ــتركة .وأكث ــر معن ــى
يف «املنج ــد» ،فه ــي باإلضافة إل ــى كونها تدل ،من جملة
م ــا ت ــدل علي ــه ،عل ــى الرم ــي والدف ــع والرش ــق ،وه ــي
تعابي ــر مجازي ــة ميك ــن ان تس ــتعمل يف وص ــف ط ــرق
احمل ــاورة والهج ــاء يف األدب الش ــعبي .كم ــا ت ــدل أيضـ ـ ًا
على التطري ــب والتغني ورفع الصوت وإحداث اجللبة.
وه ــي ،بع ــد كل ذل ــك ،ن ــوع م ــن الش ــعر احمل ــدث املترافق
م ــع جلبة الن ــاس وضجيجه ــم(.)17
وإذا كان ه ــذا م ــا ت ــدل علي ــه اللغ ــة يف نظرته ــا إل ــى
الزج ــل ،فكي ــف مت التعام ــل مع هذه املف ــردة عملي ًا من
قب ــل املش ــتغلني بالتأري ــخ ل ــأدب الش ــعبي ،أو م ــن قب ــل
املبدع ــن يف ه ــذا الن ــوع م ــن األدب ال ــذي دخ ــل إل ــى
قل ــوب الناس قبل عقولهم ،وعل ــى اختالف انتماءاتهم
الثقافي ــة واألدبي ــة واالجتماعي ــة؟
اختل ــف الباحث ــون يف األدب الش ــعبي يف تس ــمية
ه ــذا الل ــون الش ــعري من األدب الش ــعبي .وأطلقوا عليه
تس ــميات مختلف ــة ،منه ــا الزج ــل الذي يض ــم مختلف
أل ــوان وتوجه ــات ه ــذا الش ــعر ،ومنه ــا الش ــعر بالعامية،
ومن ــه الزج ــل باخت ــاف تفريعاته؛ ومنها أيض ًا ،الش ــعر

ـص
الش ــعبي ،والش ــعر باللغ ــة احملكي ــة؛ ومنه ــا م ــا يخت ـ ّ
بالش ــعر اللبنان ــي ،بحي ــث نس ــب بعضه ــم الزج ــل إل ــى
الش ــعر باللغة اللبنانية .وليف ّرقوه عن الشعر بالعامية
ليخصوه بالزجل ،والش ــعر
فصل ــوا بني الش ــعر املنب ــري
ّ
ليخص ــوه بالقصي ــدة الت ــي ال تختل ــف ع ــن
بالعامي ــة
ّ
ً
فصيحة أو عامية.
مثيلتها الفصحى إال بنوعية اللغة،
عل ــى أي ح ــال ،ص ــارت مف ــردة زجل ّ
تدل على ش ــكل
م ــن أش ــكال الق ــول الش ــعري العرب ــي ،الش ــفوي املتب ــوع
باحلرك ــة واإلمي ــاء ،قب ــل أن يحظ ــى بعملي ــة التدوي ــن،
والنظـ ــر إلي ـ ــه عل ــى ه ــذا األسـ ــاس .أدات ـ ــه األس ـ ــاسية
اللهج ـ ــة احملـكـ ــية العــامــية ،املختـلـ ــفة حـسـب اخـتــالف
امل ّتح ــدات االجتماعي ــة ،وأوزانه ــا قائم ــة ،يف األس ــاس،
عل ـ ــى امل ـقـاط ـ ــع املــوقّ ع ـ ــة والـنغـمـ ــة املتـنـ ــاسبة ،عل ــى ما
اصطلح عليه املش ــتغلون يف هذا النوع من فنون األدب،
وإن تناس ــب بعضها مع أوزان الش ــعر بالفصحى .إال أن
ه ــذا التناس ــب يق ــوم عل ــى اإليق ــاع والنغم ــة املوزون ــن،
وه ــو اإليق ــاع ال ــذي ال ب ـ ّـد ل ــه أن يلتق ــي م ــع ع ــدد م ــن
البحور الشعرية العربية مثل السريع والرجز والكامل،
وغيره ــا ،م ــع تعديالت كثيرة لتتالءم مع هذا اللون من
الش ــعر ،عل ــى اعتب ــار أن الزج ــال كان يزج ــل محافظـ ـ ًا
عل ــى إيقاع ــه اخلاص ،ونغمت ــه املعتم ــدة ،دون االهتمام
بالبح ــر الش ــعري ،أو بالوزن املس ــتعمل .ذل ــك أن الزجل
يس ــبق البحر الش ــعري الذي عليه أن يتناس ــب مع هذا
اإليق ــاع والنغم ــة ،ولي ــس العكس.
الزجال يف الزجل غير ما يلزم الش ــاعر يف
م ــا يل ــزم ّ
اللغ ــة الفصح ــى .ذل ــك أن القول الزجل ــي غير متروك
على الغارب .فهو يخضع العتبارات شعرية وبالغية ال
يخضع لها الشعر بالفصحى .إذ يتيح الزجل التباين
يف األوزان ،وتنوي ــع الق ــوايف يف القصي ــدة الواح ــدة .إال
أن الش ــاعر الزجل ــي مل ــزم بنم ــط مح ــدد يف قصيدت ــه
الزجلي ــة .واألمن ــاط الزجلي ــة معروف ــة ل ــدى ش ــيوخ
الزجال
الزج ــل
ّ
ومقدمي ــه .وهم الذين يح ـ ّـددون موقع ّ
يف الزج ــل ،ومي ّي ــزون بني املب ــدع والناظم.
وإذا كان الزجل يفترق عن الشعر بالفصحى باللغة
ب ــن عام ّيته ــا وفصاحته ــا ،ف ــإن الصور الش ــعرية كانت
متقارب ــة ،وكذلك التخييل والبالغة .ذلك أن الش ــعراء
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يف مختل ــف توجهاتهم ينهلون من محيط واحد ،ومن
تص ــورات متش ــابهة ،وم ــن بنية ذهني ــة واح ــدة ،وإن كان
الش ــعراء بالفصح ــى أكث ــر وس ــع ًا يف مداركه ــم العام ــة
ويف ثقافته ــم العامل ــة ،وأكث ــر اهتمامـ ـ ًا بأم ــور اللغ ــة،
وأكث ــر ق ــدرة على التعبير من خ ــال ما تتيحه لهم من
بالغ ــة وبي ــان .بينم ــا الزجال ــون أكثر ارتباطـ ـ ًا باللهجة
متده ــم بالتص ــورات واألف ــكار
احمللي ــة وبالبيئ ــة الت ــي ّ
النابع ــة منها ،وم ــن أجواء العالق ــات االجتماعية التي
توج ــه تفكيره ــم وخيالهم .إال أن الصلة ال تنقطع بني
ّ
هذي ــن التوجهني ،حتى أن الزجالني يحتلون يف أنظار
مجتمعاته ــم احمللي ــة الدرجة األرقى م ــن املجتمع ،وال
يختلف ــون يف ذل ــك ع ــن الش ــعراء بالفصح ــى ،ورمب ــا
الكثي ــرون منه ــم تف ّوق ــوا ،بالس ــمع والق ــراءة ،عل ــى
الكثيري ــن أيض ــا ،م ــن ش ــعراء الفصح ــى املعتبرين.
التمي ــز اللغ ــوي ب ــن الزج ــل والش ــعر بالفصح ــى،
ال يختص ــر كل مم ّي ــزات الزج ــل .ذل ــك ان الزج ــل ب ــكل
تفريعـاتـ ـ ــه يخـت ـل ـ ــف ،به ـ ــذا الق ـ ــدر أو ذاك ،ع ـ ــن الش ـع ـ ــر
بالعامي ــة( ،)18بص ــرف النظ ــر ع ــن تبعي ــة الش ــعر العام ــي
للزجل ،أو الزجل للش ــعر العامي .وبهذا املعنى ،ميكن أن
يكون الشعر بالعامية أقرب إلى القصيدة الفصيحة ،من
ناحي ــة بنيته ــا وقافيتها واألف ــكار والتص ــورات التي دعت
إل ــى إبداعه ــا ،أو نظمه ــا ،من الزجل ،ب ــكل أصنافه أيض ًا.
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الزجل وميادينه
على هذا املنوال ميكن أن ننس ــج نظرتنا إلى الزجل
العرب ــي .فالزجل ال يختص ببلد عرب ــي دون آخر .إال أن
أس ــاليب الزج ــل وموضوعاته وط ــرق نظم ــه أو ارجتاله،
تختل ــف ب ــن ه ــذا البل ــد أو ذاك م ــن البل ــدان العربي ــة.
وق ــد أجم ــع الكثي ــرون م ــن الدارس ــن عل ــى الق ــول ب ــأن
موضوع ــات الزج ــل املش ــهورة والرائج ــة ب ــن مختل ــف
الفئات الشعبية ،هي تلك التي تنتشر يف لبنان وسورية
وفلس ــطني واألردن ،والع ــراق أيضـ ـ ًا ،وإن بنس ــبة أق ــل يف
املعنّى والقرادي ،وبنس ــبة أكثر بكثير يف املواليا والعتابا
وغيره ــا من الفن ــون الزجلية.
وإذا كان ل ــكل ل ــون م ــن أل ــوان الزج ــل ش ــهرته يف بلد
عرب ــي أكث ــر م ــن غي ــره ،فذل ــك ل ــه أس ــبابه الت ــي عمل ــت
وتعم ــل على انته ــاج هذا اللون من الزج ــل ،ألن األزجال
خاضع ــة مل ــزاج ق ّواليه ــا ولظ ــروف حياته ــم وللمحي ــط
ال ــذي يعيش ــون في ــه ،وللتج ــارب الت ــي يخضع ــون له ــا.
فيع ّبرون عن كل ذلك بلغتهم الشعرية وبأساليبهم التي
درج ــوا عليه ــا ،وب ــاألوزان واإليقاع ــات الت ــي اصطلح ــوا
عل ــى وضعه ــا ،خلف ًا عن س ــلف.
عل ــى هذا املن ــوال ،نس ــج القوالون األن ــواع املختلفة
م ــن اإلب ــداع الزجل ــي .وق ــد ظه ــر أن ل ــكل بيئ ــة زجله ــا
وزجاليه ــا .ول ــدى كل بيئة مقاييس ــها يف تقومي اإلبداع
ّ
يف الزج ــل ،معاني كلم ــات ،وبالغتها وإيقاعها ونغمتها
املط ّل ــة بالص ــوت اجلمي ــل ،والش ــجن احملـ ـ ّرك لنبضات
القل ــوب .فالش ــروقي مث ـ ًـا ،ال ميك ــن أن يس ــمع دون أن
يح ــرك األس ــماع واألجس ــاد ،والدم ــع يف العي ــون أيض ًا،
وخصوصـ ـ ًا إذا ج ــاءت القصي ــدة عل ــى لس ــان ش ــاعر
مجي ــد ،وصوت رخيم مثل لس ــان وصوت موس ــى زغيب
مث ـ ًـا ،أو طلي ــع حمدان ،من لبنان ،علمـ ـ ًا أن هذا اللون
هو بدوي يف األصل .وال ميكن أن تسمع ردة ق ّرادي من
زي ــن ش ــعيب دون أن تهت ــز طرب ًا وحماس ــة .كما ال ميكن
أن تس ــمع مـ ـ ّوا ًال عراقيـ ـ ًا (بغداديـ ـ ًا) ،بس ــيط ًا أو مركبـ ـ ًا،
إال وتش ــعر ،باإلضاف ــة إل ــى اللح ــن اجلمي ــل ،والص ــوت
الط ــرب ،مب ــدى البالغ ــة الت ــي ميك ــن أن يص ــل إليه ــا
الزج ــل باعتب ــاره الف ــن القول ــي  -الس ــمعي بامتي ــاز؛
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الف ــن ال ــذي م ــن الصع ــب أن يضاهي ــه أي ف ــن ش ــعري
آخ ــر ،يف س ــرعة ارجتال ــه ،ويف بالغ ــة تركيب ــه ،وبي ــان
ـس بروعة الصوت واللح ــن والكلمة
معاني ــه .وكلن ــا نح ـ ّ
ل ــدى اس ــتماعنا إل ــى املواوي ــل البغدادية ،بص ــوت ناظم
الغزال ــي الرخي ــم ،وإل ــى القدود احللبي ــة التي يقدمها
صباح فخري بصوته الش ــجي ،أو العتابا التي يقدمها
ودي ــع الصايف بصوت ــه الهادر ،أو صب ــاح بصوتها النقي،
واملخم ــس امل ــردود بص ــوت في ــروز املالئكي.
واملوش ــحات
ّ
على أي حال ،لكل بلد زجله ،ولكل مجتمع طريقته
يف التعبي ــر ع ــن حالته اإلنس ــانية ،وع ــن عواطفه وعما
يعتم ــل يف خي ــال ق ّوالي ــه م ــن أف ــكار وص ــور ،يح ّولونه ــا
بإب ــداع يختص ــون ب ــه ،إل ــى قصائ ــد وأدوار ور ّدات زجلية
تشنّف الس ــمع وتبهج القلب.
فص ــل
يف مج ــال حتدي ــد ميادي ــن الش ــعر الش ــعبيّ ،
أم ــن نخل ــة بني املع ّن ــى وبقي ــة أزجال الش ــعر بالعامية.
ويف مقدمت ــه لكت ــاب وال ــده رش ــيد نخل ــة يق ــول{ :ه ــذا
كت ــاب جمع ــت فيه قصائ ــد والدي ،رحمه اهلل ،يف الش ــعر
العام ــي .أي املعن ــى يف اصط ــاح بن ــي قومن ــا يف ب ــاد
اجلب ــل»( .)19نستش ـ ّـف م ــن ه ــذا الق ــول أن املعنّى يف جبل
لبن ــان ه ــو أهم ما يحت ــوي عليه الزجل اللبنان ــي .وهذا
ما جعل نخلة اإلبن يفرد له كتاب ًا خاص ًا ،على أن يفرد
لبقية امليادين كتاب ًا آخر .ويذكر نخلة هذه امليادين ،كما
يل ــي« :أما منظوماته يف «القـ ـ ّرادي» و«العتابا» و«امليجنا»
و«أب ــو الزل ــف» ،إل ــى غيره ــا م ــن الطرائ ــق الزجلي ــة يف
اجلب ــل ،فه ــي ليس ــت يف ه ــذا الدي ــوان ،وكذل ــك ال يج ــد
فيه القراء منظوماته يف «الشروقي» و«املوال البغدادي»،
و«امل ــوال املص ــري» واملوالي ــات إل ــى غيره ــا م ــن فن ــون
العامة .ولس ــوف أجعل ذلك كله يف ديوان مس ــتقل}(.)20
تخصيص ديوان واحد للمعنّى عند رشيد نخلة ،وبقية
الفن ــون الزجلية يف دي ــوان آخر ،دليل على أهمية املعنّى
يف ش ــعر رش ــيد نخلة من ناحية ،وعلى أهميته يف لبنان
من ــذ بداي ــات القرن العش ــرين ،من ناحي ــة ثانية.
وإذا كانت هذه امليادين الش ــعرية أغصان ًا يف ش ــجرة
الزج ــل ،ف ــإن ترس ــيخها يف ذاك ــرة اللبنانيني ج ــاء على
مناب ــر اجلوق ــات الزجلي ــة الت ــي أعل ــت من ش ــأن بعض
ه ــذه األغص ــان أكث ــر م ــن بعضه ــا اآلخ ــر .ذل ــك أن

الش ــهرة تلح ــق م ــا يستس ــيغه الن ــاس وم ــا يك ــون طري ًا
على أس ــماعهم ،مالمسـ ـ ًا ألوت ــار قلوبهم .لذل ــك ازدهر
املع ّن ــى والقـ ـ ّرادي عل ــى حس ــاب غيرهم ــا م ــن أن ــواع
الزج ــل ،دون أن يعن ــي ذل ــك إهم ــال األغص ــان األخرى.
ف ــكان للش ــروقيات مكان ،وكان للموش ــحات م ــكان ،كما
كان للعتاب ــا وامليجان ــا م ــكان فس ــيح أيضـ ـ ًا ،تقاس ــمته،
باإلضاف ــة إل ــى اجلوق ــات الزجلي ــة ،ش ــتى املناس ــبات
واالحتف ــاالت الت ــي ع ــادة م ــا تنف ــرد بإلق ــاء مواوي ــل
العتاب ــا وامليجن ــا ،وبالدبكة على أنغ ــام الدلعونا والندا
الن ــدا ،والغز ّيل والهـ ـ ّوارة ،ونغمات األبو الزلف والروزانا
وع ــاألوف مش ــعل ،وغيره ــا م ــن األغان ــي الش ــعبية.
الزج ــال املج ّل ــي يف لبنان،
ل ــم يقبل موس ــى زغي ــبّ ،
أن ينف ــرد أي ل ــون م ــن ألوان الش ــعر بالعامي ــة يف لبنان
عن دوحة الزجل .كل ما قيل وكتب يف مجاالت الش ــعر
العام ــي ،حس ــب قول ــه ،ه ــو م ــن الزجل .حتى أس ــاطني
الشعر بالعامية يف لبنان ويف غيره من البلدان العربية،
الزجال ــن .وال يس ــتثني زغي ــب أح ــداً ،م ــن
ه ــم م ــن
ّ
ميش ــال طراد وس ــعيد عقل إلى طالل حيدر واألخوين
رحباني وإيليا أبو ش ــديد ،وغيرهم .والفرق الوحيد أن
هؤالء ش ــعراء قلم بينما هو ينتمي إلى ش ــعراء املنابر.
وه ــو يف ه ــذا التفريق ،ال يحيد عن الق ــول بأن «الزجل

اللبنان ــي ه ــو أب (و) جمي ــع متفرعات الش ــعر اللبناني
احملك ــي ،ه ــو أب (و) األغنية اللبنانية ،وكل التصنيفات
األخرى»(.)21
إذا كان الش ــعر بالعامية يف لبنان قد انقسم ،حسب
أم ــن نخلة ،ب ــن ميادين متعددة ،طغ ــى عليها املعنّى؛
وحس ــب موس ــى زغيب بني شعر املنبر وشعر القلم ،فإن
مما الشك فيه أن الزجل يف بلدان املشرق اجته توجهات
أخ ــرى جعلت ــه ينف ــرد بالش ــهرة يف ميادي ــن مح ــددة،
منه ــا املوالي ــا يف الع ــراق ومص ــر ،والق ــدود يف ش ــمالي
س ــوريا والش ــروقيات يف مناطقه ــا الريفي ــة والبدوي ــة،
واملوش ــحات يف أكث ــر البل ــدان العربي ــة ،وخصوصـ ـ ًا يف
ّ
املغ ــرب ،والش ــعر النبط ــي يف اجلزي ــرة العربي ــة وبل ــدان
اخللي ــج .إال أن وح ــدة البيئ ــة ،والق ــرب اجلغ ــرايف ب ــن
لبن ــان وفلس ــطني وس ــورية جعلت املوضوع ــات الزجلية
وميادينها متش ــابهة ،حتى يف طريقة إيصال املضمون
الزجل ــي إل ــى املتلق ــن ع ــن طري ــق اجلوق ــات الزجلي ــة
الت ــي ب ــدأت تعم ــل يف لبنان ابتداء من الرب ــع األول من
القرن العشرين ،ومن ثم انتقلت إلى فلسطني وسورية
بطقوس ــها وأدواته ــا ،وباملرددي ــن فيه ــا ،وباألس ــلوب
احمل ّب ــب إل ــى قل ــوب املتلقني.
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"ألف ليلة وليلة"
في الفنون البصرية شرقا وغربا

أ .محمد محمود فايد
كاتب من مصر

لحكايات “ألف ليلة وليلة” أصول فنية وأســـاليب تعبيرية وفنون تشـــكيلية ،لطالما اســـتلهمها
الفنانـــون في معالجاتهـــم وصياغاتهم لعالقات الواقع بالخيال ،وللحاالت الشــعوريــــة الـتـــــي
تعكســـها تعبيراتهم ورســـوماتهم وتشـــكيالتهم المختلفة ،وعالقة تلك التعبيـــرات والصياغات
بالمعايير الفنية النوعية التــــــي تــتــفــرد بــهـا “ألـــف ليــلــــة وليلة” إضافة للغتها التصويرية،
وقيمها التشـــكيلية وخيـــال مبدعيها الجامح يــــقول د /مصطفى الرزاز“ :لعلنـــا نتصور حال مؤلفي
الليالـــي على اختالفهم ،وموقفهم مــــن فنون الرســـم والنحـــت والتصوير التـــي كانت محاصرة
في تلـــك الفترة ومخفية عـــــن األنظـــار ،تعاني نوعا من الحظر خوفا من شـــبهة الشـــرك”.
األمـــر الذي أدى معـــه ذلك القمـــع والكبت ،إلى ظهـــور تلك الفنـــون وتعبيـــر المبدع عنها
نثرا ،من خالل نصـــــوص حكــايــاتـــــه ،مختزال بتقنياته كل الفنون والتشـــكيالت والمنحوتات
والجداريات المصـــورة والملونة ،مثل“ :قصور خربـــة المفجر وعميرة بـــوادي األردن؛ وكل مرئياته
لهــيــاكــــــل الــفــراعنــــة والساسانيين والـــروم ،وجيــــوش الفخار التي حرست القصر الذي
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دف ــن في ــه القيص ــر «ك ــن ش ــي ه ــو تغ ــدى» من ــذ  3ق.م،
وه ــي جن ــد عل ــى خي ــول وعرب ــات بأحج ــام حقيقي ــة،
دف ـ ــنت حت ـ ــت األرض ب ــأمــر القي ــصر ،ع ـ ـ ــددها سـ ـبـ ـع ــة
آالف ف ـ ـ ــارس م ــدج ـ ـجـ ـي ــن باألسلـ ــحة الـبرونزية» .مما
أله ــب اخلي ــال التصوي ــري ملبدع ــي «أل ــف ليل ــة وليلة»،
وزوده ــم بأف ــكار هام ــة وتقنيات الزمة لتص ــور األنصاب
املتحرك ــة ،كالف ــارس املطلس ــم ح ــارس امل ــدن ،ال ــذي
يصي ــح إذا م ــا إقت ــرب ع ــدو م ــن أس ــوارها ،وغيره ــا م ــن
الس ــير والفن ــون واملرئي ــات املتع ــددة بالغ ــة الطراف ــة
واإلس ــتغراق يف اخلي ــال ،حي ــث يتداخ ــل الفيزيق ــي
بامليت ــا فيزيق ــي متام ــا؛ فوظف ــوا املنحوت ــات ،كاجليش
الفخ ــاري الس ــالف ،وم ــدن النح ــاس ،ومبالغ ــات وصف
األحج ــام واألع ــداد ،كاحلوت أو (اجلزي ــرة الطافية) يف
رحل ــة الس ــندباد األول ــى ،ويف ال ــرخ ال ــذى يلق ــم أفراخه
األفي ــال ،واحلي ــة البلوري ــة التي تتوس ــط طب ــق الذهب
بوجهه ــا اآلدمي .و«لم يك ــن إنعكاس تلك املرئيات على
تصوراته ــم ،مج ــرد إفت ــراض ش ــارد ،ب ــل تؤي ــده كتاب ــات
الرحال ــة واجلغرافي ــن الت ــي إمت ــأت بالعدي ــد م ــن
مرئي ــات وفن ــون البلدان الت ــي وصفها ياق ــوت احلموي
والقزوين ــي وإب ــن بطوط ــة واإلدريس ــي وغيره ــم م ــن
الرحال ــة واحلج ــاج واجلغرافي ــن واملؤرخ ــن والعلم ــاء
والتج ــار» (الفن ــان اإلس ــامي وخي ــاالت أل ــف ليل ــة وليلة ،مجل ــة فصول،
الع ــدد  ،2ابري ــل 1994م).
هك ــذا امتلك ــوا من الوع ــي التش ــكيلي  -من منطلق
وحدة الفنون  -ما وسع وعمق وأثرى نصوصهم األدبية،
رغ ــم أنه ــم ل ــم يعب ــروا فني ــا س ــوى بالكلم ــة ،عم ــا أرادوا
توصيله ش ــفاهة أو تدوينا ،فلم تكن مجرد آداة تقريرية
مباش ــرة ،ب ــل كان ــت تش ــكيلية يف املق ــام األول ،مم ــا ي ــدل
على مدى خصب مخيلتهم وعمق تركيبتهم اإلبداعية،
وث ــراء نصوصهم مبعظم تقني ــات وآفاق التعبير الفني.
وبع ــد اس ــتيعاب الفن ــان التش ــكيلي العرب ــي املس ــلم،
إبداع ــات س ــابقيه باحلض ــارات املج ــاورة ،ق ــام بصهره ــا
واإلضاف ــة إليه ــا العدي ــد م ــن صي ــغ إبداعاته الش ــعبية،
حتى تبلور منهجه يف فنون التشكيل ،ومثل بأسلوبه يف
التصوير الدرامي ،أسلوبا تعبيريا متميزا عن التصوير
الدرام ــي الغرب ــي ،بش ــكل اس ــتعار مع ــه الفن ــان اإليراني
أس ــاليب تصوي ــر أج ــواء الفروس ــية واملعارك ،من الس ــير
الشعبية العربية ،وحكايات «ألف ليلة وليلة» ،يؤكد ذلك
أدب شعبي
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م ــا وج ــده النق ــاد من مح ــاكاة وترجم ــة حرفي ــة ألجواء
ومع ــارك وأبط ــال وفرس ــان الس ــير الش ــعبية العربي ــة،
ومش ــاهد القص ــاص م ــن األع ــداء يف «ألف ليل ــة وليلة»،
يف لوحات املخطوطات الفارس ــية التي أكد فيها الفنان
اإليران ــي اس ــتعاراته لها من الس ــير واحلكاي ــات العربية
وم ــا ش ــاع فيه ــا م ــن مش ــاهد وتقني ــات وتكني ــكات فنية،
وم ــن خ ــال رس ــوماته لكت ــاب «الش ــاهنامة» للفردوس ــي
مث ــا ،وتصوي ــره ألج ــواء تالح ــم اخلي ــول وال ــدروع
والس ــيوف وتطاي ــر األش ــاء ووج ــوه املقاتل ــن وتعبيرات
األلم والشراس ــة وخيولهم وأفيالهم وإبلهم .عام 1430م
صور أيضا «بهزاد» املقاتلني على ظهور إبلهم ،يحكمون
دائ ــرة ويتصادم ــون يف قوس ــن متالحم ــن بالس ــيوف
والرم ــاح والدروع والتروس ،تتس ــاقط األش ــاء وتتطاير
الس ــيوف والدروع وتتجندل اإلبل يف دراما صاخبة .كما
صورت املخطوطات الفارس ــية مناظر مصارعة األس ــود
وصي ــد النم ــور والوح ــوش والكواس ــر يف خض ــم املعارك
الطاحن ــة ،لتعب ــر ه ــذه اللوح ــات بدق ــة ع ــن نص ــوص
املعارك واالنتصارات امللح ـمــية ال ــواردة يف «أل ــف ل ـ ـي ـ ـل ــة
ولـ ـي ـلـ ــة» وغيــرها ،وال ـتــي لم يغفل فيها مبدعوها ،حتى
ع ــن رس ــم رافع ــي الراي ــات ونافخ ــي األب ــواق والناقري ــن
عل ــى الطب ــول والبصاص ــن يرقب ــون س ــير املع ــارك من
خل ــف اجلبال.
إلهامات شهرزاد

يف مطل ــع القرن املاضي كانت ش ــهرزاد مث ــا ًال للمرأة
املتم ــردة على عالقات قصور احلرمي ونظمها وقوانينها
وضوابطه ــا ،ومث ــا ًال للم ــرأة املثيرة التي تفض ــح وتعري
بن ــات جنس ــها وتص ــف أدق خصوصياته ــن يف عالقاتهن
م ــع الرج ــل ،فس ــحرت ش ــهريار وخلب ــت لب ــه بحكاياته ــا
وكان ــت ق ــد ق ــرأت الكتب والتواريخ وس ــير املل ــوك وأخبار
األمم ،وقي ــل أنه ــا جمع ــت أل ــف كت ــاب م ــن كت ــب تاري ــخ
األمم الس ــابقة واملل ــوك اخلالي ــة والش ــعراء ،ففتن ــت
املبدعني من األدباء واملوس ــيقيني والرسامني وألهمتهم
أعم ــا ًال رائع ــة أث ــرت ت ــراث اإلنس ــانية ،ويف الوقت نفس ــه
ظل ــت مث ــا ًال للجم ــال الش ــرقي واملعرف ــة واحلكم ــة
والذكاء ،بعد أن بدت لهم ش ــهرزاد أس ــطورة ،فاس ــتوحوا
م ــن ش ــخصيتها أجم ــل اللوح ــات ،وحت ــى اآلن ل ــم ت ــزل

منبع ــا لإلله ــام واإلب ــداع ،خاص ــة أن حكاياته ــا امللغومة
بالكثير من القيم التش ــكيلية والتعبيرية والرمزية ،لم
تفصح س ــوى عن اليس ــير منها ،مما دفع الفنان  -شرقا
وغرب ــا  -إل ــى اس ــتلهامها؛ أم ــا الدكت ــور الفن ــان  /هان ــي
جابر  -يرحمه اهلل  -فوجد فيها مجموعة من اللوحات
التش ــكيلية املصورة ،التي تشبه األحالم التي تنتهي مع
بزوغ شمس الرؤيا واحلقيقة الواقعة ،فكانت  -يف رؤيته
 دع ــوة نوعي ــة ال ــى املغام ــرة حي ــث الغم ــوض واألل ــوانوالعوال ــم املثي ــرة األكث ــر طرب ــا وس ــحرا ،إلمتالكه ــا كل
دوائ ــر اجل ــذب احلس ــية ،وإلتف ــاف الري ــاح احل ــارة به ــا،
ف ــوق رم ــال م ــن ذهب وس ــجادات عربي ــة ،وتوقه ــا لعوالم
خاصة ملونة بصبح شرقي ،والتي لم تعرف حتى اليوم
حكاياته ــا األضخ ــم ف ــى تاري ــخ األدب الش ــعبي ،ح ــدود
زماني ــة أو مكاني ــة ،لتعب ــر نصوصه ــا القوي ــة واملؤث ــرة،
ببس ــاطة الس ــحر ،كل احلض ــارات والثقاف ــات واملس ــافات
املتفاوت ــة للعق ــل البش ــري ،ب ــل وتتوارثه ــا األجي ــال منذ
احل ــكاءة املوسوع ـ ــية شه ـ ــرزاد ،وخطته ــا الس ــنون عل ــى
رق ــاق عربية ،جتس ــيدا حلب األرض وانعكاس ــا حلكايات
األزمن ــة واألمكن ــة العتيقة ،بنكهته ــا اخلاصة ومتعتها
املختلف ــة وجمالياته ــا املعتق ــة .وي ــرى الدكت ــور  /عم ــر
عب ــد العزي ــز يف دراس ــته «التعابي ــر الفني ــة املتواري ــة» أن
م ــن يتأم ــل لوح ــات أل ــف ليل ــة وليل ــة س ــيدرك أهمي ــة
توظي ــف نصوصه ــا املكتوبة بس ــخاء عند كب ــار الفنانني
التش ــكيليني يف احلرك ــة التش ــكيلية العاملي ــة والعربي ــة
املعاصرة ،فليس من الغريب أن يطوروا أعما ًال عبر فقه
نصوصه ــا الثري ــة بأفكارها وعواملها العربية والش ــرقية،
ولي ــس م ــن الغري ـ ًـب أيض ًا أن تتس ــع لها فنون التش ــكيل
والرس ــم والكاريكاتي ــر وغيرها ،بل ونتب ــن أن القيمتني،
التش ــكيلية واألدبي ــة األساس ــيتني والثوريت ــن فيها ،لم
يكن ليتس ــنى إبداعهما لوال التكوي ــن اخلاص للقدرات
الواعي ــة والالواعي ــة الت ــى مي ــزت مبدعيه ــا ،يف س ــبقهم
ومزجه ــم الفري ــد للخي ــال األدب ــي بالقي ــم التش ــكيلية،
وال ــذي تبل ــور بعده ــم بق ــرون عدي ــدة يف نظري ــة وح ــدة
الفن ــونً  ،بع ــد أن أش ــعلت احلض ــارة العربي ــة الس ــمحة
 من ــذ أكث ــر م ــن  16ق ــرن  -خي ــال األدب ــاء والفنان ــن،ال ــذي تب ــدو مع ــه بغ ــداد  -مث ـ ًـا  -يف قصصه ــم ،لوحات
متتابع ــة من الفن التش ــكيلي املوصوف بالكلم ــة ،الذي

أوحى للمستشرقني والتشكيليني والرسامني ،بتحويل
الوص ــف املكت ــوب وم ــا تخيل ــوه وفهم ــوه ،فيم ــا ب ــن
الس ــطور ،إل ــى أعم ــال ومنحوت ــات وص ــور مرئي ــة ،ولع ــل
النقد السوس ــيولوجي أللف ليلة يوضح لنا ،من خالل
الص ــور األدبي ــة ،حتليالت للمجتمع العباس ــي ف ــى ذروة
حضارت ــه وأبهت ــه وجمال ــه ،حتول ــت مع ــه األدبي ــات إل ــى
أعم ــال تش ــكيلية ،فهناك نهر دجلة ال ــذي يبدو يف ضوء
القم ــر كنه ــر من فض ــة ،واألش ــجار الت ــي تتماي ــل عليه،
واحلدائ ــق الت ــي وصف ــت بدق ــة ال مثيل له ــا يف أماكن أو
بيئ ــات أخ ــرى ،وكذل ــك القص ــور التي وضح ــت تفاصيل
تش ــكيالتها بدق ــة ،س ــواء من خ ــال حكاياته ــا الثرية أو
من خالل الصور املوحية التي أبدعتها مخيلة الفنانني
بع ــد اإلط ــاع على ترجماتها فى معظم اللغات ،فكثرت
أوال الرس ــوم التزييني ــة والتوضيحي ــة الت ــي رافق ــت
معظم طبعاتها ملئ ــات الفنانني بكل تخصصاتهم .وفى
محفوظ ــات املكتب ــة الوطني ــة بباري ــس عدة رس ــوم متثل
من ــاذج م ــن «ألف ليلة وليلة» ،منها «اجلارية» و«إمرأة من
احل ــرمي» ،كم ــا ازده ــرت املدرس ــة الرومانس ــية بفروعه ــا:
األدبية والتشكيلية واملوسيقية منــذ بــداي ــات ق ،19قــرن
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االسـتـكشـاف ـ ــات اجلـغــراف ـ ــية والتوس ــعات االستعمارية،
الت ــي كان للش ــرق نصيبه منها ،فق ــام كثير من الفنانني
واألدب ــاء الرومانس ــيني ،برح ــات إل ــى ذل ــك «الش ــرق
العجي ــب» موط ــن الس ــحر األغ ــرب ال ــذى أنت ــج حكايات
«أل ــف ليل ــة وليل ــة» بعوامله ــا الت ــى أجج ــت فضوله ــم
وأش ــعلت ني ــران عبقريته ــم ،فألهمته ــم فنونه ــم؛ م ــن
ناحي ــة أخ ــرى جن ــد لوح ــات عدي ــدة لفنانني ،مث ــل :دي
الك ــروا  -روبن ــز  -جي ــروم وغيرهم ،ص ــوروا البدو والعرب
يف معارك قبائل الطوارق ولوحات صيد األسود والنمور
بالصح ــراء ،حي ــث عب ــروا ع ــن التالح ــم الدرام ــي ب ــن
عناصر القتال بلغة تش ــكيلية غربية قوامها التجسيم،
وإعمال املنظور الفوتوغرايف وتأكيد املالمح التشريحية،
توافق ــت موجة رس ــم املظاهر الش ــرقية  -طبقا للدكتور
ال ــرزاز « -يف اللوح ــات االستش ــراقية الغربي ــة يف ق 19م،
م ــع ظه ــور األطم ــاع السياس ــية والعس ــكرية الغربي ــة
يف املنطق ــة» ،فل ــم يك ــن املوض ــوع مج ــرد ه ــوس فن ــي
أو اكتف ــاء باالنبه ــار والغراب ــة ،ب ــل التروي ــج الس ــتعمار
الشـ ـ ـ ــرق والــدعــايـ ـ ــة والت ــمه ـيــد ملشـروعـ ـ ــيته ،بتــصوي ــر
وإبـ ـ ــراز الش ــرق اإلس ــالم ـ ــي متدني ــا ،ش ــهوانيا ،كس ــوال،
أدب شعبي
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جام ــدا ،مخ ــدرا ،عنصري ــا ،شرس ــا ،والتركي ــز على صور
أس ــواق العبي ــد واجل ــواري واحلمام ــات التركي ــة وحروب
اإلس ــتحالل واجل ــواري البي ــض» .إضاف ــة لتصويره ــم
أج ــواء املع ــارك وصراع ــات الوحوش والضوارى والس ــحر
واخل ــوارق والطالس ــم واملعج ــزات والكائن ــات اخلرافي ــة،
وس ــير البحارة والنوتية ،وتصوراتهم لش ــهريار وشهرزاد،
واألج ــواء الباذخ ــة احمليط ــة بهما .إضافة إلس ــتلهامات
الفنانني الغربيني ملوتيفات «ألف ليلة وليلة» يف العديد
م ــن فنون وتصميمات األزياء واألث ــاث واألواني والعمارة
والزخرفة الداخلية وتنس ــيق احلدائ ــق واحللي واآلالت
املوس ــيقية والش ــمعدانات ،واحتفائه ــم ب ــأدق تفاصي ــل
وحـ ـ ـ ــوارات ومــواق ـ ــف ومش ــاهد حكــاي ـ ــاتها التــى خل ــبت
خياله ــم وترجموه ــا إل ــى لغ ــة الواقعي ــة الرومانتيكي ــة،
إس ــتلهمت العناص ــر نفس ــها يف الس ــجاجيد والزراب ــي
واجل ــدران الت ــى زين ــت بالقيش ــاني امل ــزوق واملش ــربيات
الدقيق ــة والبواب ــات املطعم ــة املصفح ــة برقائ ــق املعدن،
وأس ــرفوا يف إب ــراز مفات ــن ح ــرمي الس ــلطان ودالله ــن
األنث ــوي وم ــراوح الري ــش وم ــا إل ــى ذل ــك م ــن مظاهر.
وي ــرى د /محم ــود ش ــاهني أن «اإلستش ــراق يف الف ــن
التش ــكيلي ظاه ــرة ل ــم تتوق ــف بع ــد» ،وأن الفيلس ــوف
الفرنس ــي جوس ــتاف لوب ــون لطامل ــا ردد أن «أل ــف ليل ــة
وليل ــة» كان ــت أول الطري ــق إل ــى االستش ــراق ،وم ــن ث ــم
انتش ــاره ،وأن أوطانن ــا العربي ــة ل ــم ت ــزل مح ــط اهتم ــام
التش ــكيليني العاملي ــن ،وم ـ ً
ـاذا آم ًن ــا ألرواحه ــم ،ومعينًا
ال ينض ــب إللهاماته ــم وإبداعاتهم ،منذ ديالك ــروا ،وبول
كل ــي ،وكاندينس ــكي ،وماتي ــس وغيره ــم إل ــى اآلن .أب ــدع
«دي ال ك ــروا» لوح ــات كثي ــرة تأث ــر فيه ــا بحكاي ــات «أل ــف
ليل ــة وليل ــة» مث ــل « :امله ــرج العرب ــى» « -معرك ــة عربي ــة»
 «ف ــارس عرب ــى يلع ــب عل ــى ج ــواده» « -نس ــاء اجلزائ ــر»،واألخي ــرة اس ــتهوت كثي ــرا الفن ــان بابل ــو بيكاس ــو ،فقدم
عنه ــا أرب ــع عش ــرة دراس ــة تكعيبي ــة ،واعتبره ــا رين ــوار
أجم ــل اللوح ــات العاملي ــة ،وش ــبهها جوس ــتاف بالن ــش
بالقصيدة ،كما أثارت إعجاب كثيرين فقاموا بدراستها
ونقده ــا وحتليلها؛ ولبيكاس ــو لوحته الش ــهيرة «الديك
الش ــرقى» ،وفيه ــا يب ــدو الدي ــك منتفش ــا متحف ــزا وه ــو
يطل ــق صياح ــه رم ــزا للصحوة م ــن حلم ش ــهر زاد ،وهي

م ــن اللوح ــات املبهم ــة يف جوها الع ــام وقيمها اجلمالية
يف رؤية الشاعر أحمد سويلم يف كتابه «استلهامات ألف
ليلة وليلة يف الش ــرق والغرب» الصادر العام 2016م .و ل
«دي الك ــروا» لوح ــات عديدة محفوظة يف متحف اللوفر
وغيره ،أش ــهرها «احلرية تقود الش ــعب» التي رسمها عام
1830م ،و«س ــلطان املغ ــرب» ع ــام 1845م.
ومن أجواء ألف ليلة وليلة استوحى أوجست رينوار
(1919 - 1841م) رائد املدرسة االنطباعية ،وهنري ماتيس
(1954 - 1869م) أكب ــر أس ــاتذة املدرس ــة الوحش ــية ،ودي
كام ــب ،أجم ــل لوحاتهم فرس ــموا اجل ــواري واجلميالت،
كمـ ـ ــا استــوح ـ ــى فـ ـ ــان دوجن ـ ــن لوحت ـ ــه املعروفة «راقصة
شرقية» وشكل إجن تيسييه من شخصية شهرزاد لوحات
زيتي ــة مش ــعة باجلم ــال واألنوث ــة ،أم ــا الرس ــام والنحات
جيروم (1824م 1904 -م) فأشهر مستشرقي ق 19الذين
اس ــتلهموا «أل ــف ليل ــة وليلة» ،خاص ــة يف لوحاته «س ــوق
الرقي ــق» « -حم ــام احل ــرمي» « -إم ـ ــرأة شــرق ـ ــية» .وطبقـ ـ ًا
للباح ــث إبراهي ــم كام ــل أحم ــد تأث ــر الرس ــام األمريكي
روب ـ ـ ــرت س ــوي ـ ـ ــن جيـ ـف ـ ــورد (1840م 1905 -م) ب ـحـ ـك ــايـ ــة
الس ــندباد البحري عن حادثة كس ــر التجار بيضة طائر
الرخ اخلرايف ،فأبدع لوحته «بيضة الرخ» باأللوان املائية
عل ــى ال ــورق ،وه ــي معروض ــة يف متح ــف فران ــس وورث
للف ــن مبدين ــة روكالن ــد بوالي ــة (م ــن) ،أه ــدت اللوح ــة
للمتحف السيدة دوروثي هيس عام 1959م؛ وقام الرسام
(ج .ف ــورد) بإبداع لوحته «التاج ــر والعفريت» عام 1898م
ضم ــن لوح ــات أخرى توضح احلكايات بأس ــلوب احلفر،
مس ــتلهما «حكاية التاجر والعفريت» ،بصفحات الليلة
األول ــى .يذك ــر د /عفيف بهنس ــي أن الفنان السويس ــري
التجريدي بول كلي (1879م 1940 -م) متس ــك بأس ــلوب
ف ــردي تتفاع ــل في ــه تأثيرات الف ــن العرب ــي ،خاصة بعد
مطالعته إلبداعات جوته يف «الديوان الش ــرقي للمؤلف
الغرب ــي» ال ــذي حف ــل بص ــوره الصوفي ــة ،كم ــا زار تون ــس
واملغ ــرب وكانت زيارته مبثابة احللم املعريف للتعرف عن
كثب على احلضارة اإلسالمية وللتعرف على الضوء يف
بالد الشمس التي انعكست يف أعماله ،وعلى حد تعبير
الفنانة التش ــكيلية اللبنانية سوزان شكرون يف مقالتها
مبجل ــة العرب ــي الع ــدد  622بعن ــوان «الفن ــون احلديث ــة

ومصادره ــا القدمي ــة»« :تس ــنى لب ــول كل ــي حض ــور أح ــد
األع ــراس العربي ــة الت ــي رأى فيه ــا بع ــض ص ــور جتس ــد
الليال ــي ،حي ــث كان ــت زيارت ــه للمش ــرق العرب ــي أش ــبه
بالقصص اخلرافية» واخليالية ،خاصة بعد أن كش ــفت
مذكراته عمق ارتباطه بحضارة وس ــحر الشرق وقصص
ألف ليلة ،وتسجيلها وتوثيقها فى إبداعاته ،بعد أن عثر
على مبتغاه؛ وكانت رحالت الس ــندباد البحري الس ــبعة،
بعواملها الغرائبية والس ــحرية معين ًا ال ينضب فى إبداع
املزيد م ــن اللوحات.
ً
اس ــتمرت الصور الش ــعبية املس ــتلهمة ،التي نش ــرت
يف الكثي ــر من رواي ــات الرحالة وأعم ــال األدباء وقصص
املغام ــرات ع ــن نس ــاء وأطفال أل ــف ليلة طبقـ ـ ًا للباحث
عل ــي النويش ــي ،أم ــا اللوحة الش ــهيرة «احلم ــام التركي»
للفنان الفرنس ــى أجنر فهي يف رؤية مهند عبداحلميد
يف قراءت ــه لكت ــاب «ش ــهرزاد ترح ــل إل ــى الغ ــرب» إص ــدار
املرك ــز الثق ــايف العرب ــي بي ــروت 2007م واملنش ــورة عل ــى
اإلنترن ــت بتاري ــخ 2008/10/2م  -ه ــي رس ــم لوصيف ــات
عاري ــات يكش ــفن بواط ــن جماله ــن ونظافته ــن أثن ــاء
اس ــتحمامهن ،قبله ــا أبدع ــت لوحة «الوصيف ــة الكبرى»
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الت ــي تص ــور إم ــرأة مس ــترخية يحفه ــا احلري ــر والريش
والفرو ،وتنتمي لوحة «الوصيفة ذات الس ــروال األحمر»
للفن ــان ماتي ــس ل ــذات املنط ــق .كان الفن ــان األمريك ــي
ماكس فيلد باريش أحد ثالثة األكثر ش ــعبية يف العالم
اعتم ــاد ًا عل ــى مبيعاته ــم ،بع ــد ف ــان ج ــوخ وبول س ــيزان،
بحلول عام 1925م انتش ــرت لوحاته يف ربع بيوت أمريكا
تقريب ــا ،فق ــد كانت س ــماواته الزرق ــاء الالمعة وطبيعته
القش ــية وشخصياته احلاملة عالمة فارقة أثارت املخيلة
لزم ــن طوي ــل وتك ــررت يف لوحات ــه املناظ ــر الرعوي ــة
والنس ــاء احلامل ــات والغ ــروب األرجوان ــي ،وعندم ــا كان ــت
إح ــدى لوحات ــه تع ــرض كان اجلمه ــور يتقاط ــر باآلالف
ملش ــاهدتها ،كان ــت موهبت ــه غي ــر عادي ــة يف إس ــتخدام
األلوان وخلق عوالم فانتازية ،برع على وجه اخلصوص
يف توظي ــف الل ــون األزرق ال ــذي ميي ــز لوحات ــه بظالله ــا
املختلف ــة واملتدرجة من الالزوردي والنيلي ،أهم لوحاته
«الغج ــر» األكثر ش ــعبية  -حينها  -من لوح ــات ليوناردو
دافنش ــي ،متي ــز باري ــش ف ــى لوح ــات مث ــل «مل ــك اجل ــزر
الس ــوداء» و»النج ــوم» و»عازف العود» و»حدائ ــق اهلل» ،كما
ظه ــرت رس ــوماته اإليضاحي ــة يف كثي ــر م ــن الرواي ــات
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أشهرها «ألف ليلة وليلة» و»سندريال» واجتذبت لوحاته
ومازال ــت كب ــار املوس ــيقيني الذي ــن وظفوه ــا يف تزي ــن
أعمالهم املوس ــيقية مثل إينيا ومايكل جاكس ــون وإلتون
ج ــون وغيره ــم .م ــن الرس ــامني الذي ــن وقع ــوا ف ــى غرام
ش ــهرزاد أيض ًا الرس ــام الدامناركي كيي راسموس نيلسن
(1886م-1857م) ال ــذي خصه ــا بلوح ــة وه ــي حتك ــي
حكاياته ــا اآلس ــرة لش ــهريار ،كم ــا رس ــم عش ــرين لوح ــة
بأل ــوان اجل ــواش مس ــتوحاة م ــن الليال ــي يف الفت ــرة من
1918م – 1922م لتزي ــن كت ــاب «أل ــف ليل ــة وليل ــة» ال ــذي
ترجم ــه آرث ــر كريستنس ــن ،لك ــن املش ــروع توق ــف نتيج ــة
إلرتف ــاع تكلف ــة النش ــر يف الدامن ــارك يف أعق ــاب احل ــرب
العاملية األولى ولم تطبع تلك اللوحات إال بعد عشرين
عامـ ـ ًا م ــن وف ــاة الرس ــام فطبع ــت يف أمري ــكا ع ــام 1977م
بعن ــوان «اللوح ــات املجهول ــة لكيي نيلس ــن»؛ كم ــا أصدر
لني ثورنتون كتاب «النساء يف لوحات املستشرقني» درس
خالله أبرز لوحاتهم التي تعكس تفاصيل الشرق بداية
م ــن ظه ــور «أل ــف ليل ــة وليلة» ولع ــل من أش ــهر اللوحات
الت ــي جس ــدت امل ــرأة لوح ــة «بع ــد الش ــروق يف مص ــر»
للمستش ــرق ويلي ــام هومل ــان هن ــت ،كذل ــك رك ــزوا عل ــى

النس ــاء الالت ــي حمل ــن عل ــى اله ــودج األبي ــض يف مص ــر
أو صح ــراء س ــيناء ،ول ــم يغفل ــوا ع ــن مس ــألة النظاف ــة
اجلسدية لديهن وذكروا مبزايا الشرق واملسلمني ودعوة
اإلس ــام إل ــى النظافة ،فتطرقوا إل ــى احلمامات العامة
واهتم ــام نس ــاء الش ــرق ب ــه وكي ــف أنه ــن كن يذه ــن إليه
لتنظي ــف أجس ــادهن وغس ــلها ونقش ــها باحلن ــاء .رس ــم
إيت ــان ليوت ــارد ع ــام 1742م إح ــدى اللوح ــات املبكرة التي
تص ــور إم ــرأة يف احلم ــام عنوانه ــا «إم ــرأة أملاني ــة يف ث ــوب
ترك ــي وخادمتها».
لوحات الكتب

م ــن الطبع ــات الن ــادرة املرس ــومة لليال ــي ،طبع ــة دار
املع ــارف بأجزائه ــا اإلثن ــى عش ــر الت ــي رس ــمتها الفنان ــة
النمس ــاوية اس ــتيال بونك ــز حي ــث ميث ــل غ ــاف كل ج ــزء
لوح ــة متمي ــزة بأس ــلوب غربي مس ــتعرب .أما طبع ــة دار
الش ــعب التي أعدها أحمد رشدي صالح فرسم أغلفتها
ورس ــومها الداخلية حس ــن بيكار بأس ــلوبه الرومانس ــي؛
وق ــام جم ــال قط ــب برس ــم طبع ــة دار اله ــال؛ والفن ــان
مصطف ــى حس ــن لطبع ــة دار الش ــروق الت ــي أعده ــا
الش ــاعر أحم ــد س ــويلم .ع ــام 2008م ش ــهدت العاصم ــة
السلوفاكية برتس ــافا احتفال األوساط الثقافية بنشر
الترجم ــة الكامل ــة ألل ــف ليل ــة وليل ــة يف طبع ــة مذهب ــة
فاخرة بحضور وزير الثقافة ولفيف من أبرز السياسيني
واملثقفني واإلعالميني ومترجم الكتاب البروفيسير يان
ياولين ــي أس ــتاذ األدب العرب ــي بكلي ــة الفلس ــفة بجامعة
كومني ــوس ،نش ــرت الترجم ــة يف س ــبع مجل ــدات مذهبة
استخدم فيها ألول مرة ،نوع خاص من احلرير املزخرف
بأش ــكال ش ــرقية مصنوع ــة يف أملانيا ،يحت ــوي كل مجلد
عل ــى العدي ــد م ــن اللوح ــات القيمة قام برس ــمها س ــبعة
من أش ــهر الرس ــامني بعد أن قرأ كل منهم مجلد ًا كام ًال،
فج ــاءت الرس ــومات معب ــرة ع ــن تفاعالته ــم الفني ــة م ــع
الن ــص .ف ــى أواخر عام 2014م صدر كتاب يضم  50لوحة
زيتي ــة م ــن مجم ــل  100لوحة أبدعه ــا الفنان اإلس ــباني
الش ــهير س ــلفادور دال ــي منذ نص ــف قرن ،كان قد رس ــمها
لشخصيات وأحداث ألف ليلة وليلة ملعاجلة موضوعات
كاجلنس ــانية واحلس ــية واأليروتيكي ــة ،وكل الهواج ــس

الدالية ،ورمبا لهذا لم تنشر يف ستينيات القرن املاضي،
فاحملت ــوي اجلنس ــى كان جريئا يف إيطالي ــا تلك الفترة،
أما اللوحات اخلمس ــن الباقية فبيعت متفرقة.
التشكيل العربي المعاصر

يتمثـ ـ ــل مش ـ ــروع الف ـنـ ـ ــان الـسـ ـ ــوري س ـعـ ـ ــد يـ ـ ــكن يف
مج ـمــوعــة تتـ ـكــون مـن ثــالثــني لــوحة مأخوذة عن «ألف
ليل ــة وليلة» تعي ــد صياغة القصص واحلكايات ،بش ــكل
ال تعتبر معه ،وس ــائل إيضاح ،بل إبداعات غير مسبوقة،
يبتع ــد فيها عن مفهوم االستش ــراق ،لم يس ــتخدم فيها
زخ ــارف أو عناص ــر تفصيلي ــة ،وعل ــى نح ــو خ ــاص أخ ــذ
احلدث واعتبره حدث ًا درامي ًا من خالل القصص املهمة
وح ــاول تركي ــب صياغات جديدة لها من خالل اللوحات
من جهة ومن جهة أخرى من خالل النصوص العش ــرة
الت ــي كتبه ــا ع ــن أل ــف ليلة برؤي ــة مختلفة ع ــن احلدث
املباش ــر للحكاي ــات ،وه ــو يهت ــم باإلنس ــان وق ــام ببع ــض
التحويرات عليه ليعطي قوة انفعالية للمش ــاهد ،ففي
اللوح ــات جان ــب درام ــي ينس ــجم م ــع جتربت ــه الفني ــة
اس ــتطاع م ــن خالله ــا االقت ــراب أكث ــر م ــن التعبيري ــة،
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أضف لذلك أيض ًا ما يقارب العش ــرين دراس ــة باألبيض
واألس ــود ع ــن العم ــل ذات ــه وعمومـ ـ ًا ح ــاول تق ــدمي حياة
متكامل ــة م ــن خالل مش ــروعه م ــن حيث الل ــون واخلط
والكتلة ،كما تناول احلدث مجرد ًا عن مباش ــرته وربط
العم ــل الواح ــد مبجموع ــة أح ــداث مختلف ــة ،ففي كل
لوح ــة أكث ــر م ــن ح ــدث درام ــي وألكث ــر م ــن قص ــة ،مم ــا
يعط ــي ق ــوة للعم ــل الفن ــي واس ــتمرارية ،ل ــم يك ــن ل ــه
ه ــدف مباش ــر أو حكم ــة معين ــة أو وس ــائل إيض ــاح إمن ــا
غاي ــة إبداعات ــه تن ــاول أو ط ــرح مج ــرد ملش ــروع أل ــف
ليل ــة وليل ــة الثقايف ب ــكل عالقاته التاريخي ــة باملنطقة
وبالقص ــة العربية.
ويس ــرد الفنان العراقي حس ــن عبد علوان من خالل
لوحاته حكايات من ألف ليلة وليلة وتقوم لوحاته على
اخلي ــال احملل ــق مبا ال ميكن تصديقه إال يف األس ــاطير،
فشخوصه أو نساؤه ذات تناسب ال يتماشى مع القواعد
األكادميية ،بش ــكل يؤك ــد األس ــطورة الغرائبية وبصمته
املتمي ــزة ،مس ــتخدما الل ــون الزيت ــي بش ــفافية فائق ــة
كم ــا ل ــو كان ــت ألوانـ ـ ًا مائي ــة ،ت ــاركا أللوان ــه أن تتبق ــع،
ال تغط ــي كام ــل املس ــاحة ،وه ــو ي ــرى أن أنبوب ــة الل ــون
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احملب ــب لدي ــه  -البن ــي الغامق  -تكفيه إلجناز عش ــرات
اللوحات ،مس ــتلهما األجواء البغدادية يف زمن اإلزدهار
احلض ــاري العامل ــي بطريق ــة مختلف ــة عن زمالئ ــه ودون
اللج ــوء إل ــى مف ــردات اخل ــط العرب ــي .ويعتب ــر الفن ــان
ف ــؤاد جه ــاد أيضـ ـ ًا م ــن التش ــكيليني العراقي ــن الذي ــن
قدموا فن ًا يعتمد على احلكايات واألس ــاطير على غرار
ف ــن عل ــوان م ــع اإلختالف الواض ــح يف األس ــلوب الفني.
التكوي ــن ل ــدى فؤاد جهاد أكثر تفصي ـ ًـا وتعقيد ًا مقابل
التركيز والبس ــاطة لدى علوان ،اس ــتخدم ف ــؤاد إضافات
زخرفي ــة وتفاصي ــل تخ ــدم ج ــو اللوحة وهدفه ــا يف نقل
املش ــاهد إل ــى أج ــواء احلض ــارات اإلس ــامية الوس ــيطة
والط ــرز املعماري ــة الس ــائدة آن ــذاك ،مس ــتخدما مبه ــارة
رقائ ــق الذه ــب لتعزي ــز الش ــعور بالفخامة ي ــوم أن كانت
بغ ــداد مركز إش ــعاع حض ــاري عاملي ،أما الفن ــان العراقي
فاروق حسن فتخرج من معهد الفنون اجلميلة ببغداد
ع ــام 1960م وأكم ــل دراس ــته األكادميي ــة للفن ــون يف روم ــا
ع ــام 1980م ،بعده ــا توال ــت إبداعات ــه فأع ــاد رس ــم بعض
حكاي ــات ش ــهرزاد وراح يثم ــن بال ــروح والقل ــب والفرش ــاة
مالم ــح م ــن الليال ــي وأبطاله ــا يف توالي ــات وتدفق ــات
ش ــاعرية .أبدع ــت وداد األورفلي لوح ــات تروي قصة ألف
ليل ــة وليل ــة ومتي ــزت بأس ــلوب خ ــاص ل ــم يفصله ــا ع ــن
بيئته ــا البغدادية التي تتواج ــد يف كل إبداعاتها فكأنك
تق ــرأ أل ــف ليلة وليلة ،ش ــاركت يف معرض ن ــادي املنصور
ويف معظ ــم مع ــارض جمعي ــة الفنان ــن العراقي ــن التي
تش ــهد بتطور أفكارها فني ًا ،عام 1996م قدمت معرضها
(أل ــف ليل ــة وليل ــة) بقاع ــة األورفل ــي بعم ــان يف األردن
كم ــا أقام ــت عدة مع ــارض يف أملانيا ونيوي ــورك وأبوظبي
ودب ــي والدوح ــة ولن ــدن ،وافتتح ــت ع ــام 1983م أول قاعة
خاص ــة يف الع ــراق (قاع ــة األورفل ــي للفن ــون) مبعرضها
الش ــخصي «تهاويل تراثية» ،عام 2002م افتتحت (قاعة
األورفل ــي للفن ــون اجلدي ــدة) ليك ــون مجم ــوع معارضها
ثمانية عش ــر معرضـ ـ ًا ،امت ــازت األورفلي بتعدد مواهبها
وإبداعاتها فى املوسيقى والرسم والتلوين ،وسعة اخليال
يف املوضوعات والتشكيالت الال متناهية وإمكانياتها يف
الع ــزف عل ــى آالت البيان ــو والكم ــان والع ــود ،والتلح ــن
والتألي ــف املوس ــيقى خاص ــة «البش ــرف عج ــم» املعق ــد.
وللفنان القطري عبد العزيز يوسف أكثر من  20لوحة

حتكي ليالي من ألف ليلة ،ولوحات أخرى تعرض قصة
الس ــندباد البح ــري ،وه ــو يرى أن ألف ليل ــة وليلة قريبة
م ــن أخيل ــة الن ــاس لبس ــاطتها التعبيري ــة وسالس ــتها
السردية والوصفية ،كأهم العوامل التي خلدتها وكونت
له ــا قاعدة عريض ــة من اإلقبال اجلماهي ــري ،داعيا إلى
كشف املزيد من أسرارها الفنية .يف الكويت أبدع الفنان/
خال ــد من ــش النم ــش مجموعت ــه التش ــكيلية «اإلبح ــار
على خطى أبناء السندباد» الصادرة عن مركز البحوث
والدراسات الكويتية ،ممتطيا صهوة خياله مبحرا الى
عوالم س ــندباد ،مثلما نقل س ــندباد إبداعات العرب الى
العال ــم يوم ــا ،ومكنونات خياله املبدع عب ــر حكاياته الى
األجيال التى جاءت بعده ،حاول الفنان نقل ذلك إلينا
عب ــر ألوان ــه وريش ــته يف عملي ــة اس ــتحضار لعالم مركب
م ــن احلكاي ــات اخليالي ــة واملغام ــرات ،مجس ــدا بلوحاته
حلظات هامة وجميلة من تاريخ الكويت يس ــتلهم فيها
رحالت الس ــندباد البحري وس ــفينته «صحار» .وللفنانة
الفلسطينية منال ديب مجموعة لوحات بعنوان «عودة
ش ــهرزاد» الت ــي ل ــم تقدم فيه ــا املرأة كجن ــس ،بل كموقف
عاطف ــي جمال ــي فن ــي س ــردي ش ــعري ،مختزل ــة أن ــواع
الب ــوح والتعبي ــرات الفنية ،إذن إن هن ــاك حكاية ما تدور
أحداثها ،من خالل ش ــكل العني وقوة النظرة واسترخاء
الش ــفتني أو انكماشهما ،وهذه احلكاية حتملها الفنانة
ف ــى ثقافته ــا األنثوي ــة واملجتمعي ــة ،تع ــود م ــن خالله ــا
إل ــى حكاي ــات ش ــهرزاد يف قوال ــب متج ــددة ،ي ــكاد يك ــون
الوجه القاس ــم املش ــترك بني إبداعاتها ،ومبا أنها ليست
رس ــامة كالس ــيكية ،وال ترس ــم البورتريهات يرى الشاعر
والناق ــد الفلس ــطينى أن ــور اخلطي ــب يف مقالت ــه «منال
دي ــب ع ــودة ش ــهرزاد» بجري ــدة الفن ــون الكويتي ــة ،الع ــدد
 ،162أنه ــا تلج ــأ إل ــى التركي ــز عل ــى عنص ــر م ــن عناصر
الوج ــه ف ــى كل لوح ــة  :العين ــان  -الش ــفتان  -احلاجبان
 األنف ،ولكل عنصر لغة ،فللعينني لغة التأمل واحلبوالغضب والتعب واالسترخاء والتحفز ،وللشفتني لغة
الرغبة واجلمال ،ولألنف لغة الصمود ،وللحاجبني لغة
الرفض والقبول والدهشة؛ والوجه يف لوحاتها كالراوي
احل ــكاء ،تس ــرد م ــن خالل ــه مالم ــح القص ــص بنهاي ــات
مفتوح ــة ،وكمفاتي ــح تفت ــح ك ــوة النف ــس فتدخلن ــا إلى

عوال ــم ال ــروح لتنطلق إل ــى حيث تريد ،غي ــر مقيدة مبا
أوح ــت ب ــه الفنان ــة ،إذ يكف ــي لعناصرها أن تفتح ش ــهية
اإلنس ــان املعاصر للتعم ــق يف ذات ــه ومحاورتها ،حلاجته
املاس ــة إل ــى وج ــوه تذك ــره بوجه ــه احلقيقى الذي نس ــيه
يف غم ــار الصخب الفارغ ،واإليقاعات اليومية املش ــوهة.
ويف اآلونة األخيرة تس ــود الس ــاحة التش ــكيلية املصرية،
الواقعي ــة الس ــحرية الت ــي يأت ــي يف مقدم ــة ممثليه ــا،
الفن ــان إبراهي ــم الدس ــوقي (1969م  )... -ال ــذي اعتم ــد
عل ــى دائرة متناهية الصغر تق ــع بني الواقعي واخليالي
اس ــتثمار ًا ملف ــردات ألف ليلة ،مثل اجلس ــدين اإلنس ــاني
واحليوان ــي .أم ــا الفنان الراحل عدلي رزق اهلل فقد ترك
إبداعات غزيرة ،مثلت مش ــروعه الضخم لرس ــم قصص
أل ــف ليل ــة ،فض ًال عن رس ــم مش ــروع «املائيات».
فن الكاريكاتير

يعتبر الفنان الراحل حسني بيكار (2002 – 1913م)
أول م ــن أب ــدع رس ــوم صحفي ــة للطف ــل وللكت ــاب ،وظف
فيهم ــا «ألف ليل ــة وليلة» ،فاحتا آفاقا غير مس ــبوقة فى
الف ــن العرب ــي ،خاص ــة أن التش ــكيليني لطامل ــا اعتق ــدوا
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خالل أكثر من  100لوحة عن «متيزها وقوة شخصيتها
التعبيرية باألبيض واألس ــود مع لون إضايف كاألخـ ــضر
أو األزرق أو األحم ـ ـ ــر أو الب ـ ــرتق ـ ــالي ب ــدرج ــاته ،مض ــفيا
عليه ــا س ــحرا فوق س ــحرها بتل ــك البس ــاطة والغنائية
يف اخلطوط واملس ــاحات ،ولينقلنا بخطوطه البس ــيطة
املوحي ــة إل ــى الزمن العربي اجلمي ــل ،من خالل عناصر
ومف ـ ـ ـ ــردات التـ ـ ــراث ،كـ ــامل ــالب ـ ـ ــس الشرقية الفضــفاضة
والبس ــط واملف ــارش والعمائم املط ــرزة واملدائن والبوابات
ذات األقواس والس ــتائر واحلدائق والنوافير ،بإحساس ــه
الشاع ـ ـ ــري وروحـ ـ ــه الطليق ــة التي تــنق ـلـ ــنا م ـ ــن عمـ ـ ــق
التاريخ إلى نبض العصر بتجليات من اإلشراق ،عامدا
ومتوس ــا باستطالة الش ــخوص وقوة ورش ــاقة الفرسان
والنبالء ،مدققا يف تفاصيل طيات الثياب واإلكسس ــوار
وال ــورود والزه ــور ،دون إغ ــراق يف زخم الزخ ــارف» (ألف ليلة
وليل ــة وبيكار ،مجل ــة اخليال ،الع ــدد .)52
أن مالمس ــة الريش ــة لغي ــر اللوحة امتهان للف ــن وإهدار
لكرامتهم وجهوده ــم؛ وبتعاونه مع كامل الكيالنى رائد
الكتاب ــة للطفل ،ق ــدم أول كتبه امللونة من حكايات «ألف
ليلة وليلة» و«على بابا» و«أبو صير وأبو قير»؛ و«فيروز شاه»
ع ــام 1946م .وح ــن أص ــدرت دار املعارف مجلة «س ــندباد»
كتجربة رائدة غير مس ــبوقة ،ابتكر معظم ش ــخصياتها،
ومنها «س ــندباد» الذى اش ــتهرت صورته بوجهه الصبوح
املمتل ــئ بالدهش ــة والتعبيرات املتباين ــة التي تقتضيها
املواق ــف املتوالية يف القصة ،مبالبس ــه العربية ومنظاره
ال ــذي يضع ــه عل ــى إح ــدى عينيه ،فكان ــت رس ــوم جذابة
وممتعة ببساطتها ،اجتذبت األطفال والناشئة ويسرت
له ــم ق ــراءة وفه ــم القص ــص وفتحت أعينهم عل ــى تراث
الثقاف ــة املادي ــة العربي ــة ،كاملالب ــس الش ــعبية ،وفن ــون
املعم ــار والتش ــكيل يف الفراغ والعم ــارة الداخلية بأثاثها
وأدواته ــا ،وحبب ــت إليه ــم البح ــار والرح ــات واملغامرات.
ليص ــل بي ــكار إل ــى ذروة إبداعات ــه برس ــم حكاي ــات «أل ــف
ليل ــة وليل ــة» املجموع ــة الكامل ــة املنقح ــة الت ــي أعده ــا
العالم الفولكلوري الراحل أحمد رش ــدي صالح ،إصدار
دار الش ــعب؛ معب ــرا يف رؤي ــة الفن ــان ص ــاح بيص ــار م ــن
أدب شعبي
العدد 36
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فن الكرافيكي

ق ــدم الفن ــان اجلرافيك ــي ع ــوض الش ــيمي جترب ــة
مهم ــة يف التعام ــل م ــع فولكل ــور أل ــف ليل ــة مس ــتلهم ًا
مفرداتها فكانت مجموعته األكب ــر «اجلواري» بأجوائها
اإلستش ــراقية وصوره ــا اخليالي ــة ،حي ــث ش ــكلت غراب ــة
الش ــرق صورة العالم الرومانسي املنشود طبقا للباحثة
أم ــل نص ــر يف مقالها «تالحم اآلفاق م ــع التراث املصري
الفن ــي» مبجلة بورتري ــه العدد  43ديس ــمبر 2009م .ويف
الذك ــرى اخلامس ــة والعش ــرين لتأس ــيس معه ــد العال ــم
العرب ــي ،أقيم ــت بباري ــس يف الفترة م ــن بداية يناير الى
نهاية مارس 2013م ثالثة معارض بانورامية موس ــوعية
بالغ ــة التوثي ــق اجلرافيك ــي واإلخراج (الس ــينوغرافية)
األق ــرب ال ــى مش ــاريع تظاه ــرات كب ــرى ،أع ــد له ــا من ــذ
س ــنوات بتكالي ــف وميزاني ــة غي ــر مس ــبوقة؛ وضم ــن
حش ــد توثيق ــي خص ــب كان احمل ــور الثال ــث للمع ــرض،
األش ــد حميمي ــة ومنهجي ــة واحترافي ــة يف ع ــرض «ألف
ليل ــة وليل ــة» بش ــقيها اإلبداعي ــن ،العرب ــي واألوروب ــي،
معتم ــدا يف توثيقه ــا عل ــى اجلان ــب البص ــري واجلان ــب
الروح ــي كاش ــفا باس ــتعاراته املعقدة من أش ــهر املتاحف
واملجموع ــات ،ماخف ــي م ــن ت ــراث رس ــوم املخطوط ــات

العربي ــة االس ــامية ،وم ــا خف ــي م ــن روائ ــع التصوي ــر
واألدب الغربي  -خاصة الفرنس ــي  -بدأ إعداد التقنيات
اإلبداعي ــة للمعرض منذ ع ــام 2008م بالتعاون مع أكبر
الباحث ــن املتخصص ــن مث ــل أندري ــه ميكي ــل األس ــتاذ
يف «كولي ــدج دو فران ــس» م ــن خ ــال مؤلفات ــه املنهجي ــة
وترجمات ــه ،خلمس ــة عش ــر ليلة من ألف ليل ــة إلى اللغة
الفرنسية ،إخراج التونسي ناصر خمير ،قامت بحكيها
إم ــرأة متث ــل «ش ــهرزاد» ،تخل ــل احلكايات بعض األش ــعار
بلهج ــة عربية؛ كش ــفت ش ــواهد وإبداعات املعرض س ــعة
وش ــمولية وث ــراء خريط ــة أل ــف ليل ــة وليل ــة ،خاص ــة يف
اختيار اإلعالن العمالق للمعرض بالغ األصالة ،املنتشر
يف معظ ــم أرجاء العاصمة العاملية ،إضافة ألروقة املترو،
كم ــا أبدع ــت صورة ضخمة باأللوان املائية متثل مش ــهد
خيانة زوجة ش ــهريار األولى مع العبد مس ــعود الش ــهير
الوارد بصفحات «ألف ليلة وليلة» األولى ،رسمت بحيث
تستلهم القصة وتوظف «باليه شهرزاد» للمبدع األشهر
عاملي ــا (فاس ــاف نيجنيس ــكي) ،الص ــورة  -طبقا للفنان
أس ــعد عراب ــي  -ال تق ــدر بثم ــن ،وتأت ــي ضم ــن أس ــباب
جن ــاح املع ــرض .يف الري ــاض أقي ــم معرض لش ــخصيات

«أل ــف ليل ــة وليلة» ف ــى آرت جاليرى ،من خ ــال عدد من
اللوح ــات ،العمالق ــة يف محتواه ــا ومضامينه ــا الفني ــة
الدقيق ــة ،الت ــي حتك ــي أس ــاطير وش ــخصيات ش ــهرزاد
وش ــهريار وع ــاء الدي ــن واملصب ــاح الس ــحرى والس ــندباد
البحري وغيرها ،وجتس ــدها بالفرش ــاة واأللوان ،اختزن
الفن ــان (أندري ــه دوج ــن) مضامينه ــا احلكائي ــة ،لتؤث ــر
لي ــس يف فن ــه فحس ــب ،ب ــل يف إبداعات مريدي ــه العاملية،
كالفنان الروسي الشه ــير (روت ـسـ ــيالف بــرتـ ــو) وطالــبته
الت ــي تزوجه ــا ،فنال ــت لوحتهم ــا املش ــتركة «اخلي ــاط
الصغ ـ ــير الشجـ ـ ــاع» ،املي ــدالـ ـ ــية ال ــذه ــبية مــن ج ـم ـعــية
مجتم ــع الرس ــامني بالوالي ــات املتح ــدة األميريكي ــة،
ووص ــا إل ــى قم ــة العاملي ــة بالعدي ــد م ــن األعم ــال الت ــي
اس ــتلهمت حكاي ــات ألف ليل ــة وغيرها.
تأث ــرت األديب ــة والتش ــكيلية الس ــعودية ه ــا بن ــت
خال ــد بن فهد بأعمالهما ،فاس ــتضافتهما بالس ــعودية
ليحظ ــى به ــا متذوق ــو روائ ــع الف ــن املعاص ــر واملهتمني
باالس ــتلهامات الفني ــة األس ــطورية واألدبي ــة العربي ــة،
الت ــى اس ــتخدمت فيه ــا أحدث تقني ــات خل ــط األلوان،
وبرام ــج الكمبيوت ــر؛ اس ــتغرق العم ــل الواح ــد أكثر من
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الزمني ــة الت ــي كان ــت ش ــهرزاد حتك ــي خالله ــا حكايته ــا
وأس ــاطيرها؛ لذل ــك طعم ــت أعماله ــا بس ــحر القصص
وأجواء وأبطال «ألف ليلة وليلة» لتمنح املشاهد فسحة
للحل ــم ،راح ــا مع فنها إلى جماليات الت ــراث والتاريخ.
النصب التذكارية

س ــت س ــنوات إلجن ــازه ،م ــن حتضي ــر للفك ــرة ومراجعة
تفاصي ــل موضوع اللوحة ،من خ ــال املصادر واملراجع،
ومن ثم تخيل الش ــخصيات والكائنات واالس ــتعانة إما
بأف ــراد العائل ــة أو أش ــخاص لتصويره ــم يف الطبيع ــة،
ومن ثم رس ــم عدة رس ــومات أولية مبنظ ــورات مختلفة
الزواي ــا ،الختي ــار الدائ ــرة اللوني ــة قب ــل تنفي ــذ الفك ــرة
النهائي ــة للوحة.
يف اجلزائ ــر افتتح ــت الفنان ــة التش ــكيلية (حي ــاة
كنون ــة) أول معارضه ــا االحترافي ــة «أل ــف ل ــون ولون» فى
 22م ــارس 2013م ال ــذي ات ــكأت يف إب ــداع لوحات ــه عل ــى
حكايات ألف ليلة الساحرة ،مستمدة منها تراثا جماليا
ومعنويا متجذرا يف الذاكرة العربية واجلزائرية ،وظفته
بأناق ــة م ــن خ ــال تناس ــق األل ــوان واملوضوع ــات الت ــي
اختارته ــا بعناي ــة من خالل  23لوحة مختلفة األحجام
واملوضوع ــات ،عكس ــت م ــن خاللها بصمتها التش ــكيلية
اخلاص ــة وتقنياته ــا الفني ــة باس ــتخدام وتش ــكيل م ــادة
الفيني ــل وتطويعه ــا وتأثي ــث إبداعاته ــا عليه ــا ،خاص ــة
ذات اخللفيات الزجاجية الس ــوداء ،فذلك سر اختيارها
املتمي ــز الل ــون األس ــود ،كدالل ــة عل ــى اللي ــل أو الفت ــرة
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ف ــى منتص ــف س ــبعينيات ق 20أق ــام النحات محمد
غني حكمت يف بغداد نصب «شهرزاد وشهريار» الناهض
كش ــاهد أبدي على ش ــهوة الفن للحياة وش ــهوة احلكاية
للتج ــدد ،حي ــث تق ــف ش ــهرزاد قبال ــة ش ــهريار ش ــامخة
كنخل ــة بغدادية ،ملكة متس ــك صوجل ــان الكلمة بيدها
وتقب ــض عل ــى س ــر احل ــرف الوه ــاج وتعلمنا أس ــرار ألف
ليلة وليلة فى مقاومة ش ــهوة القتل لش ــهريار ،متجددة
كل ي ــوم كم ــا أراده ــا النح ــات األملع ــي ،واقف ــة غي ــر راكع ــة
أمام ــه ،متكئ ــا عل ــى أريكت ــه ،ظه ــره ال ــى النه ــر وعين ــاه
عليه ــا ،بينم ــا تنظر جتاه النه ــر ،يركض امل ــوج بخيالها
م ــن دهش ــات ال تنته ــي .يق ــوم النص ــب الت ــذكاري يف
حدائ ــق دجلة بقلب ش ــارع أبو نواس ،وهو أحد األس ــباب
الت ــي ألهم ــت األديبة التونس ــية (حياة الراي ــس) روايتها
«عش ــتار» .يف البص ــرة يوجد نصب «الس ــندباد البحري»،
إب ــداع الفن ــان العراق ــي /قي ــس عبد ال ــرزاق العم ــر ،هذا
النص ــب الت ــذكاري يع ــد األش ــهر واألهم واألكث ــر تأثيرا،
أب ــدع من األس ــمنت واحلديد ،بثالث مس ــتويات ،األول :
ميثل ثالثة أسماك تلتف كل واحدة ليشكل جسدها ما
يش ــبه هالال أو قاربا؛ نهاية جس ــدها أمام قاعدة العمل،
أم ــا رأس ــها فأم ــام العمل الفني وتلتق ــي نهايتيها بخط
بنهاي ــة اخل ــط العم ــودي ،موج ــودة بح ــوض سداس ــي
الش ــكل ،ميث ــل الناف ــورة حي ــث يخرج امل ــاء م ــن أفواهها،
مكون ــا الش ــكل التزيين ــى .الثان ــي :تتجس ــد في ــه هيئ ــة
فتات ــن – حوريت ــن متدابرت ــن ،األول ــى مي ــن مرك ــز
العم ــل واألخ ــرى خلفه ،جالس ــتني عل ــى قاع ــدة دائرية
الش ــكل ،م ــن ثالث طبق ــات وطبقة تعلوهن متثل ش ــكل
مح ــارة مائل ــة ،نف ــذت الفتات ــن احلوريت ــن بأس ــلوب
ش ــبه واقع ــي م ــن حي ــث تفاصي ــل اجلس ــم العلوي ــة ،أم ــا
الس ــفلية عم ــد الفن ــان لتنفيذه ــا كذنب س ــمكة ليؤلف
ش ــكال خرافيا كحورية البحر .الثالث  :يتكون من هيئة

واح ــدة متث ــل رج ـ ًـا قوي البني ــة ينتصب مس ــتندا على
س ــاقه اليمن ــى املنثني ــة على صن ــدوق كن ــز حافظ عليه
بعد حتطم سفينته ،ملوحا بيديه .نفذ الشكل بأسلوب
أكادميي ضمن إجتاه الواقعية التعبيرية ،وهيئة النصب
الفن ــي عام ــة ذات اجت ــاه أمام ــي يب ــرز املوض ــوع الفن ــي
م ــن خ ــال توزي ــع الس ــمكات األربع ــة وإح ــدى احلوريات
والرج ــل الواق ــف ،ومرك ــز الس ــيادة يف نقط ــة النظ ــر ه ــو
مرك ــز العم ــل الفن ــي املتمث ــل يف ش ــخصية الرج ــل –
الس ــندباد؛ أم ــا أش ــكال األس ــماك الثالث ــة واحلوريت ــان
وصن ــدوق الكن ــز وأج ــزاء م ــن حتط ــم الس ــفينة ج ــاءت
مبثاب ــة دالالت حواري ــة تعبيري ــة تدع ــم قي ــم املضم ــون
الفن ــي .البن ــاء التكوين ــى للعمل هرمي الش ــكل قاعدته
دائري ــة ونهايته فنية جمالية ،افت ــرض الفنان أن حتوي
رم ــوز و إش ــارات رح ــات الس ــندباد البح ــري الس ــبعة.
ويرى الباحث حس ــن عباس ــي يف دراسته «أهمية الشكل
والدالل ــة يف النص ــب الفنية ،نصب الس ــندباد أمنوذجا»
أن للم ــكان دالل ــة مهمة يف رؤية الفن ــان ،فاختار مفترق
ط ــرق ت ــؤدي ال ــى منطق ــة أب ــي اخلصي ــب الس ــاحلية،
لوضوح رؤيته من كل اإلجتاهات ،مس ــتخدما اخلطوط
املتموج ــة واملنحنية يف بنائية العمل إش ــارة الى موجات
البح ــر ،وبني ــت حرك ــة األجس ــاد عل ــى أس ــاس التوفي ــق
بني الش ــكل الواقعي واألس ــطوري والرم ــزي ،توظيفا يف
اخلط ــاب الفن ــي ،وتأسيس ــا ملف ــردات جمالي ــة تعبيري ــة،
ومحاول ــة جلع ــل الش ــكل يوج ــه ويح ــدد إدراك املتلق ــي
ويرش ــده ال ــى الدالل ــة الفني ــة الت ــي تأس ــس م ــن أجلها،
فنجح يف تنظيمه بأسلوب جمالي رفيع املستوى ،يدفع
باملتلق ــي الى التواصل بني مفرداته ،والغوص يف بنائية
املوض ــوع ،وس ــهولة تأمل ــه ،وأس ــهمت طبيع ــة امل ــكان ف ــى
كثافة مشاهديه ،وتشكيله بأكبر تأثير فني .يف مسقط
يوج ــد وج ــه ه ــام م ــن وجوه أل ــف ليلة وليل ــة ميتزج فيه
اهتم ــام الش ــرق والغ ــرب ،وض ــع مبي ــدان رئيس ــي عل ــى
ش ــاطئ خلي ــج عم ــان ،يحم ــل النص ــب الت ــذكاري إس ــم
«السفينة صحار سفينة السندباد» الذي تكمن يف أصول
صناعته ــا العربي ــة نفس مواصفات س ــفينة الس ــندباد،
الت ــي بنيت خصيصا من نفس أخش ــاب الس ــفن آنذاك،

خالي ــة م ــن املس ــامير واحلدي ــد ،تتداخ ــل أجزاؤها على
الطريق ــة القدمية من خالل التعش ــيق واحلبال ودهون
األس ــماك ،لي ــس به ــا أجه ــزة مالح ــة حديث ــة؛ صنع ــت
مبدين ــة ص ــور ،بع ــد احلص ــول عل ــى األخش ــاب الالزم ــة
من غابات الهند ومت إعدادها وفقا إلرش ــادات السندباد،
وكتابات اجلغرافيني واملالحني العرب ،ليقوم املستشرق
والباح ــث األيرلن ــدى تي ــم س ــيفرن برحلت ــه م ــن مين ــاء
صح ــار العمان ــي إلى مين ــاء كانتون الصيني ،مبس ــاعدة
الس ــلطات العماني ــة ،ومتوي ــل ش ــخصي م ــن الس ــلطان
قاب ــوس م ــارا بنفس األماكن التي أش ــار إليها الس ــندباد
البح ــري يف رحالت ــه الس ــبع ،راص ــدا كل جوان ــب رحلته،
خ ــال تس ــعة أش ــهر يف الفت ــرة م ــن منتص ــف نوفمب ــر
1980م إل ــى منتص ــف يولي ــو 1981م ،يف كت ــاب كبير صدر
بثالث لغات  :العربية واالجنليزية والفرنسية؛ لإلجابة
عم ــا افترضه من تس ــاؤالت وبح ــوث ،حتقق من خاللها
أن  ٪ 90مما ورد يف رحالت السندباد ،كان حقيقيا وليس
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م ــن نس ــج اخلي ــال ،فأض ــاف بتل ــك اجله ــود اإلبداعي ــة
بع ــدا غير مس ــبوق الى حكايات «ألف ليل ــة وليلة» يدعو
ال ــى التأم ــل اجل ــاد يف جوانبه ــا احلضاري ــة م ــن جديد.
الــــــصـــــــور النحت الرملـــي

تنشيطا للسياحة الكويتية افتتحت قرية الرمال
يف يناي ــر 2014م الت ــي جتس ــد حكاي ــات وش ــخصيات
أل ــف ليل ــة وتترج ــم أحداثه ــا إل ــى منحوت ــات تعتم ــد
عل ــى تقني ــات ف ــن النح ــت بالرم ــال عل ــى مس ــاحة 30
أل ــف مت ــر مرب ــع باس ــتخدام  35أل ــف ط ــن م ــن رم ــال

الكوي ــت املتمي ــزة ،قام بتصميمه ــا  73نحاتا عامليا من
 20دول ــة ،منه ــم  11نحات ــا م ــن أمل ــع املبدع ــن العامليني
توظيف ــا لتقني ــات النح ــت بالرم ــال؛ عل ــى غراره ــا
أقيم ــت دورات وورش لتعلي ــم ف ــن النح ــت بالرم ــال
الكويتي ــة التي أجري ــت عليها العديد من الفحوصات
والتج ــارب الت ــي تؤك ــد أفضليته ــا ،طبق ــا للمعايي ــر
القياس ــية العاملي ــة .تتك ــون املنحوت ــة الرئيس ــية م ــن
قلع ــة كبيرة بإرتفاع 15م ،من ثالثة طوابق ،مس ــتوحاة
م ــن ألف ليلة وليلة ،يش ــاهد ال ــزوار من فوقها ،القرية
بالكام ــل ،تتخللها نافورة مائية تخ ــرج منها «مؤثرات
ناري ــة» أثن ــاء حك ــي القصص ،جتم ــع املنحوتة عناصر
الطبيع ــة األساس ــية :الرم ــال  -اله ــواء  -امل ــاء  -النار.
أم ــا اللوح ــات التعريفي ــة والتوضيحي ــة اخلاص ــة
بع ــرض حكاي ــات ألف ليل ــة ،فتمكن م ــن التعرف على
أدق التفاصي ــل املرتبط ــة بحكاي ــة كل مجس ــم بش ــكل
س ــلس وأبع ــاد جمالية .حتت ــوي القرية عل ــى أكثر من
 70منحوت ــة مس ــتلهمة ،تعي ــد س ــرد أل ــف ليل ــة عب ــر
جتس ــيد أحداثه ــا وش ــخوصها ،والدم ــج بينهم ــا وبني
املؤث ــرات الصوتي ــة والضوئي ــة؛ إضاف ــة إل ــى مجموعة
م ــن الع ــروض املثيرة ،كالعرض الس ــاحر حلكاية عالء
الدي ــن واملصب ــاح الس ــحري ،و«الفيل ــة» ال ــذي تقدم ــه
أش ــهر الف ــرق األملانية ،و«األفاعي» الهن ــدي ،و«األقزام»
اخلارق ــن ح ــراس الس ــلطان والب ــاد والعب ــاد ،أم ــا
«فرسان النار» فيعيد أروع مغامرات السندباد البحري
وأش ــهر رحالت ــه العاملي ــة ح ــول البحار الس ــبع؛ بجانب
إس ــتلهام األج ــواء املوس ــيقية والغنائي ــة حلكاي ــات
ش ــهرزاد التي لطاملا علمت ش ــهريار م ــن خاللها؛ ومن
أج ــواء حكاي ــة عل ــي باب ــا واألربع ــن حرامي ــا ،اس ــتلهم
تش ــكيال فني ــا ملغ ــارة كتل ــك الت ــى وردت باحلكاي ــة
عل ــى نف ــس النم ــط مباكيت ــات ومن ــاذج حتاك ــي ذهبها
وياقوته ــا ومرجانه ــا.

ال ـ ـص ـ ــور
الصور من الكاتب.
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تجليات البطولة في األدب الشعبي

()1

أ .هشام بنشاوي
كاتب من المغرب

تشـــكل البطولة أحد الموضوعات الرئيســـية للعديد من أشـــكال األدب الشـــعبي على تعددها
وتنوعها ،وعلى رأســـها أســـاطير البطولـــة والمالحم وحكايات الخـــوارق واألســـاطير الدينية التي
تتضمن ســـير األنبياء واألولياء والقديســـين وغيرهـــا .وربما يرجع ذلك إلى أن اإلنســـان منذ أحس
بوجـــوده علـــى األرض ،كان همه أن يصور النموذج البطولي لإلنســـان الفائق القوة الذي يســـتطيع
أن يحقق شـــيئا لشـــعبه بشـــكل خاص .وقد جـــاء التعبير عن البطولـــة في العالـــم األرضي بعد
التعبير عنهـــا وتصويرها في العالم الســـماوي في أوســـاط اآللهة -كما يبدو ذلك فـــي العديد من
األســـاطير القديمة( .)1وقد عنـــى الباحثون والعلماء فـــي العديد من فروع المعرفـــة بالبطل والبطولة،
فعلى ســـبيل المثال اســـتخدم علماء التحليل النفســـي رموز األســـاطير في تفســـير رموز األحالم،
واعتبروا أن األبطال تجســـيد للعقد النفســـية المكبوتـــة ،وبذلك جعلوا من البطـــل نموذجا للمرض
النفســـي .أما علمـــاء األنثروبولوجيا ،فقد توصلوا إلى أن البطولة في األســـاطير لم تكن إال تجســـيما
للوعـــي الجماعي ،أو تعبيرا عـــن النظام الذي تقوم عليـــه حياة الجماعة ،وبذلك جـــردوا البطل من
كل معنى ذاتـــي ،وأصبح البطل تعبيرا عـــن الجماعة أو عن الوظيفـــة االجتماعية.
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ومعظ ــم الش ــعوب التي كان ــت لها حض ــارات مميزة،
نس ــجت العديد من األس ــاطير واحلكايات التي متجد
أبطالها وأمراءها وملوكها ومؤسسي دياناتها أو مدنها
أو إمبراطورياته ــا .وأضف ــت ه ــذه الش ــعوب عل ــى ميالد
هؤالء األبط ـ ــال وسن ـ ــي حيــات ـه ـ ــم مسـحـ ــات خ ـيــال ــية.
وق ــد لف ــت انتب ــاه الباحث ــن ذل ــك التش ــابه املذه ــل ،بل
والتطاب ــق احل ــريف أحيان ــا ب ــن ه ــذه القص ــص ،عل ــى
الـ ـ ــرغم م ـ ــن الب ـ ـع ـ ــد بني هـ ــذه الش ـعــوب ع ـ ــن ب ـعـ ـضــها
البع ــض من الناحية اجلغرافية ،واس ــتقاللية كل منها
عن األخ ــرى(.)2

الرفيعة .ومن ذلك احللم وهو يف واقعه تغلب على ثورة
الغض ــب ،أو ق ــل هو تغلب بطولي على الن ــزق والطيش.
وم ــن ذل ــك الصبر على الش ــدائد ،وهو ب ــدوره تغلب على
الهل ــع والف ــزع إزاء املصائ ــب واقتح ــام املعاط ــب ،وم ــا قد
ين ــزل م ــن اخلط ــوب والنوائب ،والبطل لذلك ال يش ــكو،
ب ــل يتج ــرع الغص ــص يف صم ــت محتم ــا إياه ــا أق ــوى
احتم ــال .ومن ذلك احل ــزم وهو بدوره تغلب على التردد
يف ال ــرأي قب ــل أن تفل ــت فرصت ــه من يد الش ــخص ،فهو
يس ــلك الوج ــه ال ــذي يجب أن يس ــلك ،ال يفوت ــه تدبيره
يف الت ــو والس ــاعة .وم ــن ذل ــك الكرام ــة ،وه ــي بدوره ــا
تغلب على صغار النفس وش ــهواتها الوضيعة وانحراف
الغاي ــات الدني ــا إل ــى الغاي ــات الس ــامية يف إب ــاء وش ــمم
وأنف ــة وع ــزة ،وأي ضي ــم وأي ه ــوان دونهم ــا امل ــوت الزؤام.

ويع ــرف د .ش ــوقي ضي ــف البطول ــة بأنه ــا يف اللغ ــة
الغلب ــة عل ــى األق ــران ،وه ــي غلب ــة يرتف ــع به ــا البط ــل
عمن حوله من الناس العاديني ارتفاعا ميأل نفوس ــهم
ل ــه إج ــاال وإكب ــارا ،وقدمي ــا كان البط ــل يف القبيلة ويف
عه ــود احلي ــاة األول ــى ل ــأمم يعد ش ــخصا مقدس ــا ،بل
لقد كانوا يظنونه أحيانا من س ــالة اآللهة ،وكأنه هبة
تهبه ــا له ــم ،حت ــى ال يقعوا فريس ــة ملن س ــواهم ،وحتى
ال يس ــقطوا يف مه ــاوي ال ق ــرار له ــا م ــن االضمح ــال
والفن ــاء .وعل ــى نح ــو م ــا كان ــوا يقف ــون أم ــام خ ــوارق
الطبيع ــة مش ــدوهني حائرين ش ــاعرين كأمنا حتوطها
هال ــة س ــحرية ،كان ــوا يقف ــون أم ــام البط ــل مذهول ــن
كأمن ــا يس ــتر يف طواي ــاه ق ــوى خفي ــة ،وهي ق ــوى مكنت
ل ــه يف رأيه ــم من اإلتي ــان باخلوارق يف البس ــالة وقتال
أعدائه ــم ،وه ــي خ ــوارق ال تق ــف عند جناته م ــن القتل
ب ــل متت ــد إل ــى جناته ــم مع ــه جن ــاة جعلته ــم يش ــعرون
بق ــوة أن ــه ه ــو ال ــذي يهبه ــم احلي ــاة .وم ــن أج ــل ذل ــك
عب ــدوه أحيان ــا ،وخاص ــة يف عه ــود اإلنس ــانية األول ــى،
حت ــى ليطلق على بعض فتراتها فت ــرة عبادة األبطال،
ح ــن كان يت ــراءى مل ــن حوله ــم رم ــوزا لق ــوى خفي ــة
غيبي ــة مجهول ــة ،أو بعب ــارة أخ ــرى رموزا ألش ــياء إلهية
مقدس ــة ،ب ــل كأمن ــا اآللهة ه ــي التي أجنبته ــم حلماية
م ــن حولهم مب ــا يأتون من معجزات القوة والش ــجاعة،
وهي معجزات دفعت الناس إلى عبادتهم أحيانا كأنهم
حق ــا آله ــة بيدهم حياتهم وكل ما يحفظها عليهم من
أس ــباب الرزق والبق ــاء(.)3

ومتت ــزج ه ــذه البطول ــة النفس ــية وأخته ــا احلربي ــة
عن ــد القدم ــاء ببطول ــة خلقي ــة ،أس ــبغت عليه ــم القوة
إزاء غرائزه ــم ،حت ــى ليخي ــل إلين ــا كأن العرب ــي يف
صحرائ ــه وجاهليت ــه م ــع م ــا أوتي م ــن الش ــجاعة التي
تتي ــح ل ــه حتقي ــق مآرب ــه كان يعم ــل جاه ــدا عل ــى قه ــر
تل ــك الغرائ ــز( .)4ويؤك ــد د .حس ــن نص ــار أن العرب ــي
ال يس ــتطيع أن يتص ــور كفاح ــا يش ــترك في ــه ،دون أن
يس ــجل ذل ــك رج ــزا إب ــان الكف ــاح ،ث ــم ش ــعرا بع ــد أن
يبع ــد ع ــن موط ــن كفاح ــه .ويتتب ــع مش ــاعر ،ويتخي ــر
ألفاظ ــه ،ويتأن ــق يف عباراته وكان ذل ــك التصور العربي
ه ــو ال ــذي دف ــع القص ــاص الش ــعبي إل ــى أن يض ــع على
أف ــواه أبطال ــه يف املعارك التي خاض ــا غمارها القصائد
الش ــعرية .ولكن ذلك ال ينقض التصور .بل لقد اتس ــع
هذا التصور عند القاص الش ــعبي ،فنس ــب الش ــعر إلى
األبط ــال م ــن غير العرب؛ ألن الش ــعر عن ــده خاصة من
خصائ ــص البطول ــة ،وس ــاح الزم م ــن أس ــلحة القتال.
وجدي ــر بالذك ــر أن العرب ــي ل ــم ينظ ــم كل م ــا ق ــال يف
حروب ــه م ــن بح ــر الرج ــز وح ــده ،ب ــل نظ ــم يف بح ــور
أخ ــرى ،أخصه ــا اله ــزج .وتب ــدو عل ــى م ــا نظ ــم يف ه ــذه
األوزان م ــن أش ــعار س ــمات الش ــعبية ،مم ــا يدلن ــا عل ــى
أن الش ــعر الش ــعبي ل ــم يقتص ــر عن ــد الع ــرب على بحر
الرج ــز وح ــده ب ــل كان ينظ ــم يف ع ــدة بح ــور(.)5

ول ــم يق ــف الع ــرب قدمي ــا ببطولته ــم عن ــد جانبه ــا
احلرب ــي ،فق ــد اتس ــعوا مبعناه ــا حت ــى ش ــملت البطولة
النفس ــية ،وه ــي بطول ــة أدت إل ــى كثي ــر م ــن الش ــمائل

ويش ــير د .س ــيد القمني إلى أن مدارس علم النفس
«اعتبرت بطل األسطورة حاملا يخضع لتحوالت سحرية
ويق ــوم باخل ــوارق ،وكله ــا ليس ــت س ــوى انع ــكاس لرغبات
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وأم ــان مكبوت ــة تنطل ــق بعيدا ع ــن رقابة الوع ــي ،ولذلك
متتل ــئ بالرم ــوز الت ــي ل ــو متكن ــا م ــن تفس ــيرها لزودتن ــا
بفهم عميق لنفس اإلنس ــان ورغباته ،وأكد (إريك فروم)
أن األس ــطورة تش ــرح بلغ ــة رمزي ــة حش ــدا م ــن األف ــكار
الدينية والفلس ــفية واألخالقية ،وما علين ــا إال أن نفهم
مفرداته لينفتح لن ــا عالم مليء باملعارف الثرية ،كذلك
تب ــع (يون ــغ) أس ــتاذه (فروي ــد) يف رأيه أن األس ــطورة نتاج
الالش ــعور ،لكنه اختلف عنه يف قوله أنها نتاج ال ش ــعور
جمعي .عاشت يف الشعور اجلماعة وانتعشت من خالل
الف ــرد( .)6وع ــن وج ــود العدي ــد م ــن قص ــص األبط ــال يف
امليثولوجي ــا؟ يق ــول كامب ــل« :ألن ذل ــك ه ــو ما يس ــتحق
أن يكت ــب عن ــه .وحت ــى يف الرواي ــات الش ــعبية ،جن ــد أن
الش ــخصية الرئيس ــية هي البطل أو البطل ــة حيث وجد
أي منهم ــا ،أو فع ــل ش ــيئا م ــا يتج ــاوز املس ــتوى الع ــادي
لإلجن ــاز أو التجرب ــة .والبط ــل ه ــو أح ــد الن ــاس الذي ــن
وهب ــوا حياته ــم لش ــيء م ــا أكبر من احلي ــاة العادي ــة»(.)7
وألن اآلله ــة ل ــم يعودوا مرئيني ،يج ــب اآلن أن تدفع
ال ــدورة الكوني ــة إل ــى األم ــام م ــن قب ــل األبط ــال الذي ــن
يستحوذون يف قليل أو كثير على جوهر إنساني ،والذين
م ــن خالله ــم يتحق ــق مصي ــر العال ــم .وه ــذا ه ــو خ ــط
احل ــدود ال ــذي تنتق ــل في ــه أس ــاطير اخلل ــق إلى الس ــير
والقص ــص الس ــردية .ولق ــد جتلى هذا واضحا يف س ــفر
التكوي ــن يف الطرد من اجلنة .امليتافيزيك تخلي مكانا
مل ــا قب ــل التاريخ الذي يك ــون يف البداية غير واضح وغير
مح ــدد ،ولك ــن بع ــد ط ــول انتظ ــار يب ــدأ ب ــأن يق ــدم لن ــا
التفاصي ــل الدقيق ــة .األبط ــال تتناق ــص ش ــيئا فش ــيئا
طبيعتهم القائمة على القوة اخلارقة ،حتى يف النهاية
يف املراح ــل األخي ــرة للموروث ــات املكاني ــة املختلفة تأتي
الس ــيرة لتص ــب يف ض ــوء نه ــار التاريخ املكت ــوب(.)8
عل ــى أن البط ــل األس ــمى ليس فقط م ــن يدفع إلى
األم ــام بدينامي ــك ال ــدورة الكوني ــة ،وإمن ــا م ــن يفت ــح
الع ــن الت ــي أصابه ــا اإلعماء مم ــا يؤدي إل ــى أنه يدرك
م ــن جديد حض ــور الواحد من خالل املج ــيء والذهاب
ومن خالل مس ــرات وآالم املس ــرح العاملي .وهذا يتطلب
حكم ــة عميق ــة أكث ــر من املرحل ــة األولى .وه ــي ال تقود
إل ــى الفع ــل وإمن ــا إل ــى متثي ــل ه ــام يف ذات ــه .املرحل ــة
األولى متلك رمزها يف الس ــيف القوي ،املرحلة الثانية
يف صوجل ــان الس ــلطة أو يف كت ــاب القان ــون .املغام ــرة

()2

املمي ــزة للبط ــل من النم ــط األول إمنا هي االس ــتحواذ
عل ــى اخلطيب ــة التي تعن ــي احلياة ،أم ــا مغامرة البطل
م ــن النم ــط الثان ــي فه ــي الطري ــق إل ــى األب ال ــذي هو
املجه ــول الالمرئي(.)9
البط ــل احلدي ــث ،إنس ــان ه ــذا الزمان ،ال ــذي يأخذ
عل ــى عاتق ــه أن يصغ ــي إل ــى الن ــداء ويتبع ــه ،ويبح ــث
ع ــن موط ــن تل ــك الق ــدرة الت ــي به ــا يس ــتطيع مبف ــرده
أن يأت ــي بالس ــكينة إل ــى مصيرن ــا بكامله ،ال يس ــتطيع
وال يح ــق ل ــه أن ينتظر حتى ينقي املجتمع مس ــتنقعه
م ــن الغرور ،اخلوف ،اجلش ــع املنافق وم ــن العداوة التي
تش ــوه النف ــس .يق ــول نيتش ــه« :ع ــش ،كم ــا ل ــو أن اليوم
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الش ــخص احمل ــوري ال ــذي تنم ــو ش ــخصيته م ــن داخ ــل
نفس ــه ،فيحس بخط ــر ما يتهدده ،فيس ــعى من داخله
الكتش ــاف ماهي ــة ه ــذا اخلط ــر وعالقت ــه مبصي ــره(.)12
ورمب ــا كان ــت ظاه ــرة مي ــاد البط ــل يف األس ــطورة
واحلكاي ــة اخلرافي ــة والش ــعبية عل ــى الس ــواء ،م ــن أهم
الظواه ــر التي نصادفها يف األدب الش ــعبي العاملي كله،
والتي تس ــتحق اهتمام الدارس ــن بها .والبطل هو ذلك
ال ــذي يول ــد غريب ــا وكأن احلي ــاة كله ــا ترفض ــه ،ولكن ــه
س ــرعان م ــا يش ــق طريق ــه ويتغل ــب عل ــى الصعوب ــات،
ويحق ــق يف النهاي ــة هدف ــا يس ــهم يف صن ــع الص ــورة
املكتملة للحي ــاة(.)13

()3

هن ــا» .لي ــس عل ــى املجتم ــع أن يرش ــد البط ــل اخل ــاق
وأن ينق ــذه ،ب ــل العكس ه ــو الصحيح .وهكذا يتقاس ــم
كل من ــا محكم ــة اإلل ــه العليا ويحمل صلي ــب املخلّص
 لي ــس يف حلظ ــات انتص ــار القبيل ــة ،وإمن ــا يف صم ــتيأس ــه املطبق(.)10
البطل عبارة عن حقيقة مادية وموضوعية مرتبطة
بالزمان واملكان ،وليس وهم ًا ،ونبتعد أكثر عندما نقول:
ولي ــس اس ــتيهام ًا ،منطلق ــة م ــن العام ــل الذاتي املش ــوه
بس ــيكولوجي ًا (نفس ــي ًا) ،والعاج ــز مادي ًا ،أم ــام مواجهة
الع ــدو الطبق ــي الداخل ــي واخلارج ــي ،وحتوي ــل الواقع
يف وق ـ ٍـت واح ـ ٍـد( ،)11وتعرف د .نبيلة إبراهيم البطل بأنه
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وهن ــاك م ــن يعتب ــر الس ــيرة الش ــعبية أق ــرب الفن ــون
القولية ألن تكون رؤية وجدانية شعبية للتاريخ وأحداثه
وأبطاله ،ذلك ألن فنون احلكي الشعبي بشكل عام تعد
نتاجا تاريخيا مس ــتمرا ،س ــهل من دميومته واس ــتمراره
حاج ــة اإلنس ــان الفطري ــة لرواي ــة القص ــص وس ــماعها
للدرج ــة الت ــي جعلت من احلكاية قاس ــما مش ــتركا بني
الثقاف ــات واحلض ــارات اإلنس ــانية كافة ،عل ــى اختالفها
وتنوعه ــا( .)14ل ــم يك ــن م ــن قبي ــل الصدف ــة أن ترتب ــط
البطول ــة عل ـ ــى امت ـ ــداد الس ـ ــيرة مبنظموم ــة أخالقي ــة
مثالية بعضها ميثل اجلوانب النفسية والسلوكية التي
ترتبط بصفة البطولة ذاتها كالشجاعة واإلقدام والثقة
بالنف ــس وبعضه ــا اآلخر ميثل فقط مف ــردات االمنوذج
األخالق ــي املرغ ــوب اجتماعي ــا قياس ــا عل ــى الثقاف ــة
املصرية يف البيئة الريفية بشكل عام ويف ريف اجلنوب
املص ــري بش ــكل خ ــاص .ه ــذا االرتباط يدفعن ــا للتأكيد
عل ــى قصدي ــة الفع ــل الفن ــي يف اس ــتلهام تاري ــخ أبط ــال
الع ــرب والتص ــرف الفن ــي الواعي احملس ــوب الذي مينح
املبدع الش ــعبي فرصة تصوير وجتس ــيد آماله وتطلعاته
وقيمه وس ــقطاته وجناحاته يف القالب قصصي الطابع
املس ــمى بالس ــيرة الش ــعبية( ،)15ويعتب ــر د .عب ــد احلميد
يون ــس «الف ــرق بني القصص الش ــعبي والتاري ــخ واضح،
ف ــاألول ينش ــد م ــا يج ــب أن يك ــون والثان ــي يفت ــش عم ــا
كان»( .)16وم ــن امله ـ ّـم الق ــول إنّ الف ــرق ب ــن احلكاي ــة
والس ــيرة أنّ األخي ــرة تتب ــع حي ــاة ش ــخص من ــذ والدت ــه،
العام ــة الكبرى،
وم ــن خالله يت ـ ّـم اس ــتعراض األح ــداث
ّ
ويف الغال ــب ،فإنّ البطل  /صاحب الس ــيرة ينطوي على
ع ــدد م ــن الصفات املتميزة واملتف ّردة ،ومنها :الش ــجاعة،

والكرم ،والذكاء والفروسـ ـ ّية وأحيانًا قول الش ــعر ،والفرد
ـص امللحم ـ ّـي بط ــل الرواي ــة ينش ــأ م ــن االغت ــراب
يف الن ـ ّ
ع ــن العالم اخلارج ــي ،من خالل اإلحس ــاس بالتناقض
ب ــن القيم التي يؤم ــن بها وصورة الواقع الس ــائد ،وهذا
التناق ــض ه ــو ال ــذي وصف ــه لوكات ــش باجل ــدل ال ــذي
يفضي إلى العيش يف منطقة املتخ ّيل كما ّدة للحكي(.)17
ً
مخلوقا غي ــر عادي فأخذ
لق ــد ص ّور الش ــعب بطله
بصن ــع األس ــاطير ،وأخ ــذ يصـ ـ ّور حياته من ي ــوم والدته
إل ــى ي ــوم وفات ــه ،تصوي ـ ًـرا في ــه م ــن اخلي ــال الش ــيء
ثم أخذ كذلك يصنع حول ش ــخصه األناش ــيد
الكثيرّ ،
واألغان ــي ،وم ــا لب ــث كلّ ذلك أن جتم ــع وكون القصص
واملالح ــم .ورمب ــا كان ش ــخص ه ــذا البط ــل غري ًب ــا ع ــن
الش ــعب ل ــم يع ــش حيات ــه ب ــن أبنائ ــه ولك ّن ــه يكف ــي أن
يك ــون قد س ــمع ع ــن غرابة أعماله الش ــيء الكثير حتّى
ميج ــده كم ــا ل ــو كان قد ع ــاش بني أبنائ ــه ،وذلك صدى
ّ
ملا يس ــمعه الش ــعب عن األبطال الذين أمعنوا يف صراع
دائم مع اآلخرين بقصد االس ــتحواذ على الثروة واملال
التوسع.
أو
ّ
وتسـ ـلّط احلكاي ــة الش ــعبية األضواء عل ــى األبطال
وحدهم وال ترينا اآلخرين يف بيئتهم إال مبقدار خدمة
ه ــؤالء لألح ــداث .وق ــد ال تذكر احلكاية أحيانًا أس ــماء
األبط ــال ب ــل تش ــير إليه ــم هك ــذا :الول ــد واألم والعجوز
مهم ــة البطل الش ــعبي الكش ــف عن
واألب )18(...كم ــا أنّ ّ
الطري ــق امل ــؤدي إل ــى النج ــاح وإن كان وع ــراً ،ويف ه ــذا
الطري ــق تعترض ــه العقوبات وتصادفه القوى الش ــريرة
ولكن ــه م ــن جهة أخرى تعاون ــه قوى خيرة على حتطيم
متعددة
تل ــك العقبات .ومثل هذا البطل يظهر بصورة
ّ
يف القصص الش ــعبي يف مجموعة :فهو شخص واقعي
يف احلكاي ــة الش ــعبية ،وه ــو مغام ــر خيال ــي يف احلكاية
اخلرافية واألس ــطورة.
إن املص ــدر األ ّول واآلخ ــر لفك ــرة البطول ــة يرج ــع
إل ــى إعج ــاب الش ــعب بفك ــرة البطل .فاحلي ــاة بجوانبها
املختلفة لـم تصــل إلى ما وصلت إليه إال بفضل عناصر
بطول ّية تغلّبت على الشر وتغلبت على عناصر الضعف
والنقص حتى شارفت الكمال .ومن هنا كانت األساطير
مليئ ــة بعناص ــر البطول ــة ،بطول ــة اآلله ــة الذي ــن أخذوا
يتصارع ــون حت ــى اس ــتقر الك ــون على ما هوعلي ــه ،ومن

()4

هن ــا نش ــأت فك ــرة اإلنس ــان اإلله ــي ،ذلك الذي اس ــتطاع
بصف ــات بطولية وروحي ــة أن يطوع الطبيعة وفق رغبته
أو يش ــاركه قوتها(.)19
إذا كانت الس ــير الش ــعبية مالحم بطولة وفروس ــية
بالدرج ــة األول ــى فه ــي أيض ــا حكاي ــات ح ــب وعش ــق
وروايات غرام تختلج بالعواطف والغرائز على السواء.
فليس هناك بطل من أبطال الس ــيرة الش ــعبية ال تقف
وراء بطولت ــه ام ــرأة إم ــا لتحققه ــا وتؤك ــد وجوده ــا،
وإم ــا لتعاديه ــا وتدم ــر قيمته ــا وأهميته ــا ..فللم ــرأة
يف الس ــيرة الش ــعبية دور أساس ــي ال يق ــل يف خطورت ــه
وأهميت ــه ع ــن دور الرج ــل .ب ــل إن هن ــاك س ــيرة ش ــعبية
كامل ــة عقد ل ــواء بطولتها للم ــرأة ولعب فيه ــا الرجال
أدوار التابع ــن واملعاون ــن هي س ــيرة ذات الهمة .وبروز
دور املرأة يف الس ــير الشعبية يعني بالتالي دورا إيجابيا
وهام ــا للعالق ــة ب ــن امل ــرأة والرجل .تل ــك العالقة التي
يحدده ــا م ــكان امل ــرأة م ــن البط ــل ،وترس ــمها عاطف ــة
املرأة جتاه البطل )20(...وتتميز الس ــيرة الش ــعبية عامة
بوج ــود مرحل ــة هامة مير بها البطل يف مرحلة تكوينه
له ــا من اخلصائص الدرامية ما يجعل دور احلب فيها
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دورا ممي ــزا وهام ــا .فتك ــون البط ــل الذي س ــيصبح بعد
ه ــذا بط ــا ملحمي ــا يف باق ــي أجزاء الس ــيرة الش ــعبية،
يعتم ــد عل ــى ط ــرح قضيت ــه كإنس ــان وصراعه م ــن أجل
حتقي ــق ذات ــه ...وانتص ــاره يف ه ــذه القضي ــة خ ــال
مرحل ــة التكوي ــن أو املرحل ــة الدرامي ــة م ــن الس ــيرة
الش ــعبية ..ويف ه ــذه املرحل ــة تلع ــب امل ــرأة ويلعب احلب
دوره املميز يف رس ــم س ــمات البطل وحتديد املسار الذي
س ــيأخذه صراعه ،وتصبح املرأة يف هذه احلالة هي رمز
انتص ــاره(.)21
مرت س ــيرة ذات الهمة بس ــبع مراحل ،بدأت مبرحلة
م ــا قب ــل ميالده ــا باعتباره ــا مدخال متهيدي ــا عن جيل
األج ــداد ،ث ــم مي ــاد البطل ــة ،وبعده ــا مرحلة التنش ــئة
االغترابية ،تلتها مرحلة االعتراف االجتماعي بالبطلة،
ث ــم االعت ــراف القوم ــي ،فمرحل ــة البطول ــة واجله ــاد،
واخي ــرا مرحل ــة موت البطلة وتقديس ــها .وتبدأ الس ــيرة
بالتركيز على العنف اجلسدي ،باعتباره رمزا للفحولة
الذكوري ــة ،لتق ــدم يف املقاب ــل منط ــا آخ ــر م ــن الفحول ــة
األنثوي ــة ،القائم ــة عل ــى الش ــرف والعف ــة والفضيل ــة،
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أي البطول ــة األخالقي ــة النس ــوية يف مقاب ــل البطول ــة
اجلس ــدية للرج ــل ال ــذي ال ي ــرى يف امل ــرأة إال جس ــدا ال
عق ــل ل ــه وال روح ،كم ــا فع ــل اب ــن عمه ــا احل ــارث ال ــذي
تزوجه ــا بع ــد رفضه ــا له عن ــوة ،بع ــد أن دس له ــا املخدر،
لك ــن عل ــى الرغ ــم من أنه عق ــد قرانه عليه ــا مكرهة ،إال
أنها اعتبرت ذلك مسا بكرامتها ،مفضلة العيش بعيدة
عن ــه( .)22وقد مثلت هذه البطلة قيما جماعية متعارفً ا
عليه ــا ،وفق ــا ملقومات اجلماعة اإلنس ــانية ،كما عكس ــت
رأي ــا معتم ــدا ومكثف ــا للم ــرأة ،الت ــي ب ــدت يف صورته ــا
الكلي ــة ال اجلزئي ــة ،فامل ــرأة يف الصيغ ــة الت ــي عليه ــا يف
احلي ــاة ليس ــت س ــوى ج ــزء مهمش م ــن الص ــورة الكلية
لإلنس ــان ،أم ــا اإلنس ــان باملعن ــى الكل ــي فال يوج ــد إال يف
جس ــم املجتم ــع كل ــه املكون من ذك ــر وأنثى ،فهو تش ــكيل
منوذج ــي ب ــن الف ــرد والك ــون( .)23إن اختي ــار البطول ــة
املطلقة للمرأة يف «سيرة ذات الهمة» جاء ضمن سياقات
منطق ّية يف ظل املناخات التي كانت تس ــيطر فيها املرأة
على صاحب القرار وانتشار حياة اللهو وحتكم اجلواري
املتأخرة للحكم العباسي
وحتديدا يف املراحل
بالسلطة،
ّ
ً
وم ــن ث ــم الفاطمي إذ ال يخلو اس ــم الدولة من انتس ــاب

دال .وميك ــن فهم إس ــناد البطولة للمرأة بس ــبب النجاح
الذي حتقّ ق يف حكايات «ألف ليلة وليلة» ،وحكايات ابن
املقف ــع والزيب ــق يف جوانب اإلس ــقاط السياس ــي وحنكة
امل ــرأة وحيلتها ،وليس ببعيد عن ذل ــك أنّ املرأة هي التي
قام ــت برواي ــة احلكاي ــة يف ظ ــل م ــا ت ــراه م ــن ضع ــف يف
املجتم ــع الذكوري وس ــرديته(.)24
إنّ «س ــيرة ذات الهم ــة» كان ــت ق ــد انتعش ــت يف نهاي ــة
وحتديدا يف الفترات التي ظهرت
القرن التاس ــع عش ــر،
ً
فيه ــا ح ــاالت ضع ــف األم ــة نتيج ــة الغ ــزو اخلارج ــي،
واستش ــرى فيه ــا الفس ــاد الداخل ــي نتيج ــة ضع ــف
النف ــوس وغي ــاب القي ــم وعوام ــل االس ــتالب ،وه ــو يف
الغال ــب ما يتحمله مجتمع الذكورة /الس ــلطة ،فيعود
ال ــراوي الس ــتعادة البق ــع املضيئ ــة يف التاري ــخ العرب ــي
متجد
وتراث ــه ،فالس ــير واملالحم الش ــعب ّية ه ــي قصص ّ
البطول ــة الت ــي يك ــون مح ــور الص ــراع فيه ــا النض ــال
القوم ــى ض ــد محتلّ غاص ــب أو عد ّو للوط ــن ،وتتطلب
خاص ــة س ــواء أكان ــوا م ــن الرجال
أبطاله ــم مواصف ــات ّ
أم النس ــاء ،فيعي ــد ال ــراوي نس ــج احلكاي ــة باقتراح ــات
تس ــتبعد املس ــؤولني ع ــن احلق ــب الس ــابقة الت ــي تركت
ظ ــال الهزمي ــة واالنكس ــار ،فال يجد غي ــر الصفة «غير
معرف ــة» الم ــرأة اس ــمها «ذات الهم ــة» «البط ــل املنتظ ــر»
لينس ــج مبتخيل ــه احلكاي ــة الت ــي تس ــتنهض الهم ــم.
فوظيف ــة احلكاي ــة الش ــعب ّية  /الس ــيرة التعوي ــض ع ــن
ع ــدم مق ــدرة اإلنس ــان على حتقي ــق رغب ــات معينة مما
يس ــتدعي تغي ــر وس ــيلة الن ــص ومحت ــواه وش ــكله(.)25
ونخل ــص م ــن ه ــذا إل ــى أن األدب الش ــعبي بعام ــة
عندما يقدم الصورة الكاملة للبطل ،فإنه يقدمها من
خ ــال املراحل الث ــاث املعروفة ل ــدى األنثروبولوجيني
وعلم ــاء النفس اجلمعي حتت عنوان «طقوس العبور»،
وه ــذه املراحل هي مرحل ــة االبتعاد عن األهل ،ومرحلة
النض ــج ،ث ــم مرحل ــة الع ــودة .وغالب ــا م ــا تقتح ــم امل ــرأة
عالم البطل لتؤكد بطولته او لتكون س ــببا يف ش ــهرته.

()6

أن تنجح فيها ،تلتف حولها اجلماعة ،ألن شخصيتها
تك ــون ق ــد تهيأت ألن تس ــتوعب األنا واآلخ ــر ،كما تكون
ق ــد جمعت بني االس ــتقالل الذاتي والوع ــي اجلماعي.
ورمب ــا كان ــت الالمركزي ــة الت ــي حققته ــا ذات الهمة مع
جماعته ــا يف امل ــكان اجلدي ــد ،بعي ــدا ع ــن متواضع ــات
نظ ــام احلك ــم آن ــذاك  -رمب ــا كان ــت تعبي ــرا رمزي ــا ع ــن
رغب ــة اجلماع ــة يف االلتف ــاف دائم ــا حول قيم إنس ــانية
واجتماعي ــة .وامل ــكان اجلديد إمن ــا اختارت ــه ذات الهمة
قب ــل أن يخت ــاره أي إنس ــان آخر يف الس ــيرة .وقد وصلت
إل ــى درجة من الوع ــي أوصلتها إلى التحرير الكلي من
كل م ــا يكبلها(.)26

أم ــا عندم ــا تس ــند البطولة األول ــى إلى امل ــرأة فإنها
مت ــر به ــذه املراح ــل كذل ــك ،ولكنه ــا ل ــن جت ــد الرج ــل
ال ــذي يش ــهرها حلس ــابها ،ولهذا فهي تخ ــوض املغامرة
األول ــى مبفرده ــا ،ومبع ــزل ع ــن الن ــاس ،ولكنها مبجرد
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والمتحول في طقوس الغذاء أثناء الضّ يافة في المجتمع
ال ّثابت
ّ
التّونسي :مقاربة أنتروبولوج ّية
دراسة سيميو انثروبولوجية لعادات وطقوس الزواج بتلمسان
تمثالت الموت في تاريخ المغرب من خالل أمثال شعبية وأقوال مأثورة
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والمتحول في طقوس الغذاء أثناء الضّ يافة
ال ّثابت
ّ
ّ
ّ
في المجتمع التونسي :مقاربة أنثروبولوجية

()1

مهرجان للمطبخ التونيس التقليدي

د .عبد الكريم براهمي

آنية طبخ الكسكيس عىل الطريقة التقليدية

كاتب من تونس

تشـــمل ّ
ثنائيـــات عديدة .فهي جا ّدة
االســـتثنائية
الطقوس مختلف األحداث
واليومية ،وتجمع بين ّ
ّ
ّ
وروتينية( .)1وتتض ّمن ّ
ورســـمية أحيانا ،وأحيانـــا أخرى تبدو ُمقولبـــة
وصارمة
الطقوس والممارســـات
ّ
ّ
()2
فإن
قافية التي تســـتوجب تأويلهـــا  ،لذلك ّ
االجتماعيـــة المقترنة بها جملـــة من المعاني ّ
والرموز ال ّث ّ
ّ
ّ
الرموز وفهم معانيها للكشـــف عـــن جوانب من الهو ّية
تلك
فك
هو
االنتروبولوجيا
فـــي
الباحث
دور
ّ
قافية للمجتمـــعّ .
الســـائدة في مجتمعات
تعبر عن القيم والمعانـــي والمعتقدات ّ
فالطقـــوس إذن ّ
ال ّث ّ
()3
معينـــة ،وتقوم بمه ّمة دمج الفرد بطريقة أشـــ ّد إحكاما فـــي ّ
«تســـن
الكل االجتماعي  .وعليه فهي
ّ
ّ
()4
شـــكل العالقات االجتماعية ...وتخ ّول لل ّنـــاس معرفة مجتمعهم المخصـــوص»  ،وتنهض بدور ها ّم
فـــي الحفاظ علـــى الهو ّية والتعبير عنها وهـــو ما ّ
الضغوط
الخارجيـــة( )5ال ّناتجة
يمكن من مقاومـــة ّ
ّ
فإن ّ
كل األشـــياء التي تحدث فـــي طقس ما تبـــدو وكأنّها منفصلة
عـــن ال ّتثاقف .وفـــي الحقيقة ّ
()6
يتميز
باســـتثنائية أو ح ّد ّيـــة Liminality
ّ
اليوميـــة ،وهو ما يخلق بعدا جديدا ّ
عـــن مجرى الحياة ّ
أن أحـــداث ّ
الطقوس لها ح ّد تبـــدأ منه وح ّد آخـــر تنتهي إليه ،وهي بذلـــك تكون خارجة
بمعنـــى ّ
عن البنيـــات ّ
بيعية لألحداث.
الط ّ

60

ّ
فالطق ــوس ليس ــت ظواهر س ــاكنة بل ه ــي متح ّولة
بالس ــياق التّاريخ ــي ومبختل ــف التّغ ّي ــرات الت ــي
تتأثّ ــر ّ
()7
تط ــرأ عل ــى املجتم ــع  ،س ــواء أكان ــت ما ّدي ــة أم معنو ّية
ورمز ّي ــة مرتبط ــة به ــا بفع ــل التّثاقف.
عامة
الضياف ــة ظاه ــرة اجتماع ّية
وتع ـ ّـد ّ
ومؤسس ــة ّ
ّ
تقت ــرن به ــا جمل ــة م ــن ّ
الطق ــوس والنّوامي ــس تش ــمل
الضي ــف
األع ــراف الت ــي ُتل ــزم املضي ــف باس ــتقبال ّ
وحمايت ــه وتوفي ــر اإلقام ــة وامل ــأكل ل ــه( .)8وه ــي ظاه ــرة
كون ّي ــة تع ــود إل ــى املجتمع ــات «البدائ ّي ــة» .وق ــد تخ ّيرت
ع ّين ــة تطبيقية متكّ ن م ــن التع ّرف إلى طقوس الغذاء
الضياف ــة يف املجتم ــع التّونس ــي من ــذ بداي ــة الق ــرن
يف ّ
العش ــرين إل ــى أ ّيامن ــا ال ّراهن ــة ،واس ــتجالء مختل ــف
ال ّتحـ ـ ّوالت الت ــي ط ــرأت عليه ــا .وعلي ــه فق ــد فصلن ــا
الضياف ــة اليوم ّي ــة واالحتفال ّي ــة .وم ّيزن ــا داخ ــل
ب ــن ّ
الضياف ــة التّقليد ّي ــة والضيافة
كلّ صن ــف منهم ــا ب ــن ّ
احلديث ــة ،وجعلن ــا ثمانين ــات الق ــرن العش ــرين فاصال
بينهم ــا ،وذلك يف عالقة ببداية تأثير العوملة وانخراط
املجتم ــع التّونس ــي فيه ــا(.)9
وإلجن ــاز ه ــذا املبح ــث اعتمدن ــا العم ــل امليدان ــي،
وتخ ّيرن ــا منه ــج الوص ــف املك ّث ــف واملقارب ــة التّأويل ّي ــة.
ويسته ـ ــدف ال ــوص ـ ــف امل ـكـ ـ ّث ــف( )10مـختـلـ ــف املمــارســات
ّ
الضيافة س ــواء أكانت
والطقوس املرتبطة بالغذاء أثناء ّ
يوم ّي ــة أم احتفال ّية ،حتّى نتمكّ ن م ــن رؤية ما يراه أفراد
الدراس ــة ،واالعتق ــاد يف م ــا يعتقدون
املجتم ــع موض ــوع ّ
يحس ــون والتّفكي ــر يف م ــا يفكّ ــرون
واإلحس ــاس مب ــا
ّ
فيه(ّ .)11أما املقاربة التّأويل ّية فتهدف إلى فهم املضامني
الثّقاف ّي ــة ّ
للطق ــوس ومعانيه ــا وف ـ ّـك رموزه ــا(.)12
المقدمة إلى ّ
الضيوف
األغذية
ّ
الضيافة ّ
في ّ
قليدية:
الت
ّ

الضيوف من قب ــل املضيف ودعوتهم
بع ــد اس ــتقبال ّ
إل ـ ـ ــى اجل ـ ـلـ ـ ــوسُ ،تق ـ ـ ـ ّـدم إليهـ ـ ـ ــم األط ـ ـ ــعمة .وتختل ــف
الضياف ــة
الضي ـ ـ ــوف م ــن ّ
األطع ـ ـم ـ ـ ــة ا ُملقـ ـ ّـدمـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ّ
الضياف ــة
الضياف ــة احلديث ــة ،وم ــن ّ
التّقليد ّي ــة إل ــى ّ
الضياف ــة االحتفال ّي ــة .وتختل ــف كذل ــك
اليوم ّي ــة إل ــى ّ
حس ــب األوس ــاط احلضر ّية وال ّريف ّية ،وحسب االنتماء
املقدم ــة
االجتماع ــي للمضي ــف ّ
والضي ــف .فاألطعم ــة ّ
عادات وتقاليد
العدد 36
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الضي ــوف يف املجتمعات البدو ّي ــة والريف ّية بالبالد
إل ــى ّ
الضياف ــة التّقليد ّي ــة اليوم ّي ــة تك ــون
التّونسـ ـ ّية أثن ــاء ّ
عل ــى مراح ــل ،ويتم ّث ــل أ ّوله ــا يف احللي ــب ّ
الط ــازج أو
ال ّرائ ــب أو ال ّل ــن وال ّتم ــر أو بعض الغ ــال املجفّ فة على
غ ــرار الت ــن أو العن ــب ( .)13ويرم ــز احللي ــب أو اللّنب إلى
الس ــام نظ ــرا إلى لون ــه األبي ــضّ .أما ال ّتم ــر أو الغالل
ّ
ّ
اجلاف ــة األخ ــرى فترم ــز حالوته ــا إلى التف ــاؤل والفأل
ّ
قدم إلى
احلس ــن .وإن ل ــم تكن هذه األغذية
متوف ــرة فتُ ّ
الضي ــوف كس ــرة «الف َِطي ـ ْـر»( )14وزي ــت الزّيتون والعس ــل.
ّ
قدم
الصحراء ف ــإنّ أ ّول ما ُي ّ
وإذا كان املضي ــف بدو ّي ــا يف ّ
()15
الضي ــوف ل ــن ال ّن ــوق ّ
الط ــازج  ،وال ّتم ــر إن كان
إل ــى ّ
()16
ّ
متوف ــرا ،ث ـ ّـم يق ـ ّـدم ل ــه كس ــرة «ا ِمل ّل ــة»  ،وزي ــت الزّيتون.
الضيوف
املقدم ــة إل ــى ّ
وم ــا مي ّي ــز أغل ــب ه ــذه األغذي ــة ّ
أ ّنه ــا منتج ــات محل ّي ــة ،وتتماش ــى وخصائص الوس ــط
ّ
الس ــائد .وجتدر اإلش ــارة إلى
الطبيع ـ ّـي ومن ــط العي ــش ّ
الضيوف
تقدم إلى مختلف ّ
أنّ مختل ــف هذه األطعمة ّ
ويتم االلتجاء
ّ
بغض النّظر عن انتمائهم االجتماعيّ .
وخاصة منها ِ«ك ْسـ ـ َرة الف َِط ْير»
إل ــى مثل هذه األطعم ــة
ّ
أو ِ«ك ْسـ ـ َرة ا ِمل َّل ــة» عن ــد قدوم ضيوف غي ــر ُمرتقبني ألنّها
س ــريعة التّحضي ــرّ .أم ــا يف املناط ــق احلضر ّي ــة فتُ ق ـ ّـدم
ّ
اجلافة
الضي ــوف أن ــواع م ــن احللو ّي ــات أو الفواك ــه
إل ــى ّ
وبع ــض املش ــروبات عل ــى غ ــرار العصائر.
قدم الش ــاي
وبع ــد هذه األطباق س ــريعة التّحضير ُي ّ
الضي ــوف( ،)17ال ــذي يع ـ ّـد م ــن املش ــروبات ال ّرئيسـ ـ ّية
إل ــى ّ
الضيافة
الت ــي لي ــس باإلم ــكان االس ــتغناء عنه ــا ،أثن ــاء ّ
التقليد ّي ــة اليوم ّية واالحتفال ّي ــة ،وق ــد ورد يف أغني ــة
صين ّي ــة( )18تع ــود إل ــى الق ــرون الوس ــطى و ُت ــد ّرس يف
الصين ّية أنّ اإلنس ــان يحتاج يف حياته اليوم ّية
امل ــدارس ّ
إل ــى س ــبعة أش ــياء رئيسـ ـ ّية ،منها ّ
الش ــاي واملل ــح والزّيت
()19
والصــوي ـ ــا واخلـ ـ ــل وح ـطــب الــوقـ ـ ــود  .وللـ ّـشــاي
واألرز ّ
رم ّزي ــة اجتماعية وثقاف ّي ــة ألنّه مرتبط يف أذهان النّاس
«بــاجل ـمــاعــة واألنــس والضــيافـ ـ ــة )20(»...وبــاالحتفــاالت
الشعب ّية ( .)21فارتباط ّ
ّ
الشاي باجلماعة واألنس يتطلّب
عدم ال ّتسـ ـ ّرع يف إع ــداده وحتضيره .لذلك فمن األفضل
طهي ــه عل ــى ن ــار احلط ــب أو الفح ــم ،واحلرص عل ــى أن
تك ــون الن ــار هادئ ــة حتّى ُيطبخ ش ــيئا فش ــيئا .وارتباطه
بالضياف ــة يجعل ــه س ــمة م ــن س ــمات الك ــرم وعالمة من
ّ
عالم ــات احلف ــاوة واالس ــتقبال .واقتران ــه باالحتف ــاالت

كسرة ْ
“الغناي” ،وهو الواسطة اليت تفصلهاعن ّ
ّ
النار.
“ف ِطريْ ” ُتشوى يف

ّ
الش ــعب ّية يجعله عنوان ــا للفرح والبهج ــة(.)22

الضي ــوف ّ
وبع ــد ّ
الطبق ال ّرئيس ــي
الش ــاي ُيق ـ ّـدم إلى ّ
()23
املتم ّث ــل يف الكسكس ــي  ،وه ــو م ــن األطب ــاق الواج ــب
الضيافات التّقليد ّية سواء أكانت يوم ّية
حضورها أثناء ّ
()24
أم احتفال ّي ــة ،أل ّن ــه ّ
ويع ـ ّـد بط ــرق
الطع ــام بامتي ــاز ُ .
متن ّوع ــة تختل ــف م ــن فئ ــة إل ــى أخ ــرى وف ــق إمكاناته ــا
حد
املاد ّية وعاداتها ومنط عيش ــها وطبيعة املناس ــبة يف ّ
ذاته ــا .ففي املجتمعات ال ّريف ّي ــة والبدو ّية إذا كان كلّ من
الضي ــف واملضي ــف ينتميان إل ــى الفئات امليس ــورة يكون
ّ
َ
الكسكس ــي ب ـ ـ «امل ِْس ــا ْن» وه ــو ما يس ــتوجب ذبح ض ــأن أو
الضي ــوف ،أل ّن ــه
ماع ــز أو مجموع ــة منه ــا حس ــب ع ــدد ّ
تامة غير مجـ ـزّأة إلى قطع
يقتض ــي أن تك ــون الذّ بيح ــة ّ
مقس ــمة فق ــط إل ــى جزأين
صغي ــرة م ــن ال ّلح ــمّ ،
وإن ــا ّ
الضلع ــة الثّالث ــة
ـص ّ
متس ــاويني ،ويك ــون موض ــع الق ـ ّ
م ــن اخلل ــف ،بحي ــث يك ــون ج ــزء من ــه مقترن ــا باأللي ــة
الضلعة الثّالث ــة ،واجلزء املتبقّ ي منه
والفخذي ــن ح ّت ــى ّ
()25
قس ــم الذّ بيحة
مقترن ــا ببقي ــة األضلع والكتف ــن  .و ُت ّ
إل ــى نصف ــن ألنّ أغل ــب أواني ّ
الطبخ ال ميكنه ــا احتواء
الس ــياق إل ــى
الذّ بيح ــة ّ
تام ــة .وجت ــدر اإلش ــارة يف ه ــذا ّ
أ ّن ــه من ع ــادات العديد م ــن املجتمع ــات العرب ّية ،تقدمي

أطب ــاق م ــن ّ
تامة،
الطع ــام إل ــى ّ
الضي ــوف حت ــوي ذبائ ــح ّ
()27
()26
مث ــل العج ــول والقعدان ش ــريطة أن تكون صغيرة
الس ـ ّـن .وإذا كان املضي ــف ينتم ــي إل ــى عل ّي ــة الق ــوم فق ــد
ّ
الضيوف من ع ـ ّـدة أطباق ،وهو
يتكـ ـ ّون األكل املق ـ ّـدم إل ــى ّ
م ــا جن ــد ل ــه ص ــدى يف بع ــض املص ــادر اإلخبار ّي ــة ،فق ــد
ذك ــر أح ــد ال ّر ّحال ــة األنقليز أنّ العش ــاء ال ــذي ُدعي إلى
حض ــوره ل ــدى أحد ش ــيوخ قبيلة تكـ ـ ّون من ع ـ ّـدة أطباق،
ومنه ــا أوان كبي ــرة ممل ــوءة بالكسكس ــي يتط ّل ــب حملها
أربع ــة أش ــخاص( .)28وق ــد ذك ــر احلس ــن ال ــوزّان املع ــروف
الس ــادس عش ــر أنّ
ب ـ ـ «لي ــون اإلفريق ــي» يف بداي ــة الق ــرن ّ
األكل ال ــذي ُق ـ ّـدم ل ــه عندم ــا كان يف زي ــارة أح ــد األم ــراء
بناحي ــة درع ــة بجن ــوب املغ ــرب األقص ــى وه ــو يف طريقه
إل ــى تومبكت ــو يتر ّك ــب م ــن «حل ــم الغن ــم ش ــواء وطبيخا
الدقّ ة تشبه
ملفوفا يف مرقّ قات من العجني املتناهي يف ّ
ش ــريطات (الزاني ــا) قلي ــا إ ّال أنّها أم ــن منها وعجينها
أغل ــظ .ث ـ ّـم أحضروا الكسكس ــي والفت ــات وألوان ــا أخرى
م ــن األطعم ــة.)29(»...
وإذا كان املضي ــف فقي ــرا ،فا ّن ــه يس ــعى يف الغال ــب
إل ــى إك ــرام ضيوف ــه وإن التج ــأ إل ــى اس ــتعارة ذّبيح ــة من
الضي ــوف مح ــدودا وينتمون إلى
جيران ــه .وإذا كان ع ــدد ّ
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الدجاج
فئات اجتماع ّية شعب ّية ،يكون الكسكسي بلحم ّ
ّ
املتوف ــر ل ــدى أغل ــب العائ ــات الريف ّي ــة ،أو بالقديد وهو
ال ّلح ــم املجفّ ــف .وقد جرت الع ــادة أن يترك الفقراء من
الدقيق وال ّزي ــت والقديد
الب ــدو وال ّريفي ـ ّـن القلي ــل م ــن ّ
حتس ــبا لقدوم
ـس ب ــأي ح ــال م ــن األح ــوال ّ
جانب ــا ال ُي ـ ّ
ضي ــف غي ــر مرتق ــب ،وه ــو ما يس ـ ّـمى يف بع ــض اجلهات
الض ـ ـ ــيف( ،)30ويف بع ــض
باجلن ــوب ال ّت ـ ـ ــونسي عصـ ـيـ ــدة ّ
()31
الضـ ـ ــيف  .وإن
اجله ـ ـ ــات األخ ـ ـ ــرى م ــن البالد عش ـ ـ ــاء ّ
ك ــان املض ــيف ف ـ ـقـيــرا وال ي ـم ـ ـلــك أي طع ــام ُيقـ ـ ّـدم ــه إلى
ضيفه ،تلتجـ ـ ـ ــئ ر ّب ـ ـ ــة الب ـ ـي ـ ــت ع ــند ق ـ ـ ــدوم ضـ ــيف إلـ ــى
ليعطيهن مـ ـ ــا مي ـ ـ ــكن بـ ــه أن ُتـ ـك ــرم
ج ـ ـ ــاراتها امليسورات
ّ
ضيف زوجـ ـ ــها(.)32
قدم الكسكسي
ّأما يف األوساط احلضر ّية فغالبا ما ُي ّ
بال ّلح ــم ّ
القصابني .وعلى
لتوف ــره يف األس ــواق بدكاك ــن ّ
غ ـ ـ ـ ــرار امليسـ ـ ــورين م ــن الب ــدو وس ــكّ ان األري ــافُ ،يق ـ ّـدم
احلض ــر أطباق ــا متع ـ ّـددة ،وه ــو ما جند
امليس ــورون م ــن
ّ
ل ــه ذك ــرا يف بع ــض املص ــادر اإلخبار ّي ــة ،م ــن ذل ــك أنّ
ّ
الطعام الذي ُق ّدم للقنصل الفرنس ــي بال ّرباط باملغرب
يف عه ــد لوي ـ ــس ال ّراب ــع عش ــر تكـ ـ ّون من ثماني ــة أطباق
كبرى( .)33وتكـ ـ ـ ـ ّون ّ
الط ـع ـ ــام ال ــذي ُق ـ ـ ـ ّـدم إل ــى القنـ ـص ــل
اإليطال ــي بطن ـ ــجة بــاملغـ ـ ــرب األقـ ـص ـ ــى يف  1876مـ ـ ــن
ث ـ ــاثة وع ـشــري ـ ــن طبق(.)34
الرحالة األوروبي ،كالرك كنّدي ( ) ،ClarkK
وذكر ّ
أنّ ّ
الطع ــام ال ــذي ُق ـ ّـدم ل ــه عندم ــا ُأس ــتضيف م ــن قب ــل
أحد ش ــيوخ سليمان بشمال ش ــرقي البالد التّونس ّية يف
 1845تر ّك ــب م ــن مف ّتح ــات تك ّونت من ش ــورباء ُ
«ش ـ ْـر َبة»
ومـ ـ ــرق م ــن اخلضـ ــر وال ّلح ـ ــمّ ،أمـ ــا الط ــبق ال ــرئيـ ـس ــي
فتكـ ـ ـ ّون م ـ ــن الكسكس ــي ،يف ح ــن تك ّون ــت التحلية من
ب ـع ــض احلــلو ّي ـ ــات(.)35
للضياف ــة
أهم ّي ــة األبع ــاد املاد ّي ــة ّ
وبال ّرغ ــم م ــن ّ
التّقليد ّي ــة اليوم ّي ــة املتم ّثل ــة يف املأك ــوالت واملش ــروبات
الضي ــوف فإ ّنه ــا تس ــتوجب ّ
توف ــر جـ ـ ّو
الت ــي ُتق ـ ّـدم إل ــى ّ
نفس ـ ّـي ناج ــم ع ــن أريح ّي ــة املضي ــف واس ــتعداده للب ــذل
والعط ــاء وإك ــرام ضيف ــه ،وه ــو ما يعكس ــه املثل ّ
ـعبي
الش ـ ّ
التّونس ــي التّالي«ِ :ق ْش ـ ْـر ِم ْن ِب ْش ْر ِخ ِي ْر ِم ْن َك ْب ْش ِم ْن قفْ ْر
قدم
اط ــي أَكْ تَا َفـ ـ ْه للز ِّري َبـ ـهَ» ،ومعناه أنّ أبس ــط طعام ُي ّ
ْو َع ِ
الضي ــف م ــن مضيف فقير وبش ــوش أفض ــل من أن
إل ــى ّ
عادات وتقاليد
العدد 36
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ينح ــر ل ــه مضي ــف بخي ــل كبش ــا وه ــو كظي ــم وعبوس.
هام ــة يف املجتمع ــات العرب ّية بصفة
وللك ــرم مكان ــة ّ
()36
عام ــة ،فهو يس ــبق بق ّي ــة القيم مبا فيها ّ
الش ــجاعة .
ّ
وبال ّرغ ــم م ــن األهم ّية القص ــوى الت ــي ُيوليها املجتمع
الضيف أن يكون ذا
الضيف ،فإنّ على ّ
التّونس ــي إلكرام ّ
أي نوع من ّ
قدم إليه،
الطع ــام ُي ّ
خل ــق ومتواضع ــا ويأكل ّ
()37
وأن ال يبال ــغ يف طلبات ــه  .وه ــي ع ــادات تختل ــف م ــن
مجتم ــع إل ــى آخر ،فع ــادات املجتم ــع القرغي ــزي مثال،
الضي ــف م ــن تق ــدمي ش ــكوى مبضيف ــه يف حال ــة
متكّ ــن ّ
ع ــدم إكرام ــه ،بتهم ــة املعامل ــة غي ــر الالّئق ــة ،وغالبا ما
ُيغـ ـ ّرم املضيف(.)38
الضي ــوف أثن ــاء
وق ــد ج ــرت الع ــادة أن ُيق ـ ّـدم إل ــى ّ
وخاصة أثناء حفالت
الضياف ــة االحتفال ّية التقليد ّية
ّ
الزّفاف واخلتان ،وزيارة الزّواياّ ،
الطبق ال ّرئيس ــي فقط
ـان» أو باللّحم .وتختلف
املتمثل يف الكسكس ــي بـ «امل ِْس ـ ْ
ن ــوع الذّ بيح ــة باخت ــاف جه ــات الب ــاد فف ــي املناط ــق
ّ
الشمال ّية يغلـ ـ ــب علـ ـ ــى ال ــذّ بــائــح البـق ـ ــر والض ــأن ،ويف
الضأن ويف املناط ــق اجلنوب ّية املاعز
املناط ــق الوس ــطى ّ
واإلب ــل ،وذل ــك يف عالق ــة بالتّوزي ــع اجلغ ــرايف لقطعان
املاش ــية بالبالد (.)39
بالضيافة التّقليد ّي ــة االحتفال ّية ذات
ويف م ــا يتعلّق ّ
خاص ــا بضريبة
السياسـ ـ ّية فس ــنولي اهتمام ــا ّ
ّ
الصبغ ــة ّ
«ال َّل َّح ِم َّي ــة» ،وهي ضريبة مفروضة على القبائل وس ــكّ ان
األرياف بالبالد التّونس ّية يف العهد احلديث ،أي مفروضة
على اجلماعات التي يقوم اقتصادها على تربية املاشية.
«الضي َف ــة» أو «ا ُملو َن ــة»(.)40
ويطل ــق عليه ــا كذل ــك ضريب ــة ِّ
ُ
الضريب ــة إلى توفير مؤون ــة ْ َ
«امللّة» (جهاز
وته ــدف هذه ّ
عس ــكري) ،عندم ــا تتنقّ ــل الس ــتخالص م ــا على س ــكّ ان
الق ــرى والقبائ ــل من مطال ــب للبايلي ــك( ،)41أو إلخضاع
الضريبة حيوانات اللّحم
القبائل املتم ّردة .وتشمل هذه ّ
والس ــمن والعس ــل .وقد
مبختل ــف أصنافها( )42واحلبوب ّ
«األمحالْ » (ج .محلّة) بني ش ــتاء
بل ــغ مجموع مصاريف ْ
 1185ه ـ ـ  1771م ،.وش ــتاء  1191ه ـ ـ  1778م .م ــن األغن ــام م ــا
ق ــدره  19167رأس ــا( .)43ومب ــا أنّ م ــن واج ــب املضيف توفير
الضي ــف ،فق ــد ُفرض ــت عل ــى األهال ــي
األع ــاف ل ــدواب ّ
()44
ضريب ــة أخ ــرى ُتع ــرف بضريب ــة «ال َع ـ ـ ْلفَة»  ،وتتمثّل يف
توفي ــر األع ــاف ملختلف ال ـ ّـدواب املش ــاركة يف احمللّة.

أي واسطة تفصلها عن ّ
«م ّلة» قبل تغطيتها بالجمر ،وهي من األغذية اليت ال يحتاج شيّ ها ّ
النار.
كسرة ِ

السياس ــي ،تع ـ ّـد
وم ــن وجه ــة نظ ــر عل ــم االجتم ــاع ّ
ضريب ــة «الل َّّح ِم ّي ــة» وضريبة «ال َع ْلفَة» ش ــكال من أش ــكال
بالس ــلطة املركز ّي ــة املتم ّثل ــة
اعت ــراف املجتم ــع احمل ّل ــي ّ
«امل ّل ــة» وم ــن يتو ّل ــى قيادته ــا س ــواء أكان «الب ــاي» أم
يف ْ
و ّل ــي عه ــده .وعلي ــه ف ــإنّ ال ّتهـ ـ ّرب م ــن أداء ه ــذا الواج ــب
الس ــلطة املركز ّي ــة وع ــدم االعت ــراف
ُيع ـ ّـد متـ ـ ّردا عل ــى ّ
«امللّة» مخ ــازن حبوب
به ــا ،وتتم ّث ــل عقوبته ــا يف نه ــب ْ
القبائ ــل ال ّرافض ــة دف ــع م ــا عليها م ــن مؤون ــة ،ومصادرة
الضياف ــة
قطع ــان ماش ــيتها( .)45وبال ّرغ ــم م ــن أنّ ه ــذه ّ
الس ــكّ ان احمل ّلي ــن فإ ّنه ــا ترم ــز إل ــى
مفروض ــة عل ــى ّ
التّصالح بني العس ــكر والقبائل .وتهدف إلى التّخفيف
املؤسسة
من ّ
السلطة املركز ّية وحتديدا ّ
حدة التّوتّر بني ّ
العس ــكر ّية «احمل ّل ــة» ذات ّ
الطاب ــع ال ّزج ــري ،واملجموعات
()46
القبل ّي ــة والقرو ّي ــة التي تعبر مجالها طري ــق احمللّة .
والس ــلطة قائم ــة
ّ
خاص ــة وأنّ العالق ــة ب ــن القبائ ــل ّ
الضرائ ــب ،وه ــو م ــا يب ــدو واضح ــا
باألس ــاس عل ــى دف ــع ّ
م ــن خالل وثائق األرش ــيف الوطني التّونس ــي وحتديدا
الضياف ــة غالب ــا م ــا تك ــون
الدفات ــر اجلبائي ــة .ومب ــا أنّ ّ
مرتبط ــة بتب ــادل الهداي ــا فق ــد ج ــرت الع ــادة أن يق ـ ّـدم
ولي
الق ّي ــاد ومش ــايخ القبائ ــل هداي ــا إل ــى الب ــاي أو إل ــى ّ

ـرد الب ــاي أو ول ـ ّـي عه ــده بتق ــدمي
عه ــده ،ويف املقاب ــل ي ـ ُّ
هدايا إليهم ُتعرف باإلحس ــان ،إلى جانب جتديد الثقة
الس ــكّ ان كان بإمكانه ــم تق ــدمي
فيه ــم( ،)47وح ّت ــى ّ
عام ــة ّ
الهداي ــا إل ــى الباي .ويف نفس اإلط ــار كان مفروضا على
وخاصة منهم س ــكّ ان القرى والقبائل
الس ــكّ ان احمللّيني
ّ
ّ
اس ــتضافة ّ
موظف ــي الدول ــة عندم ــا يكونون بص ــدد أداء
مهامه ــم وتوفي ــر الغ ــذاء له ــم والعل ــف لدوا ّبهم.
وجت ــدر اإلش ــارة إل ــى أنّ ه ــذه ّ
الط ــرق املتّبع ــة يف
وخاص ــة
الس ــكّ ان احمل ّلي ــن
ّ
اس ــتخالص اجلباي ــة م ــن ّ
م ــن القبائ ــل وس ــكّ ان الق ــرى واألري ــاف ال مت ّي ــز الب ــاد
التّونسـ ـ ّية فق ــط وإمن ــا كذل ــك بق ّي ــة املغ ــارب( .)48وليس
الفت ــرة احلديث ــة م ــن تاري ــخ الب ــاد التّونسـ ـ ّية فحس ــب
الس ــابقة .وه ــي
ّ
وإن ــا كذل ــك الفت ــرات التّاريخ ّي ــة ّ
ممارس ــات تواصلت بعد حصول البالد على اس ــتقاللها
الس ــلطة
ولك ــن بط ــرق مختلف ــة .فعن ــد زي ــارة مم ّثل ــي ّ
س ــواء أكانوا رؤس ــاء أم وزراء أو و ّالة أو ّ
موظفني س ــامني،
ملختل ــف جه ــات الب ــاد كان ــت تق ــام له ــم ضياف ــات م ــن
وخاصة
قب ــل املنتس ــبني احمل ّلي ــن إل ــى احل ــزب احلاك ــم
ّ
منه ــم رؤس ــاء ّ
الدس ــتور ّية الذي ــن كان ــوا يتولّون
الش ــعب ّ
وخاصة
الس ــكّ ان
ّ
تنظيمه ــا ،حي ــث كانوا يفرض ــون على ّ
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«الضيفَة» بتوفير اخلرفان
البسطاء منهم املساهمة يف ِّ
والس ــمن وال ّل ــن وال ّتم ــر م ــن ال ّن ــوع ال ّرفي ــع،
أو العس ــل ّ
وميك ــن أن تك ــون املس ــاهمة مببل ــغ مال ــي .ويف الغال ــب
الضيافات العدي ــد من األطباق
كان ــت ُتق ـ ّـدم أثناء ه ــذه ّ
ـوي أو
ـان» ،وحل ــم ّ
أهمه ــا الكسكس ــي بـ«امل ِْس ـ ْ
الضأن املش ـ ّ
ّ
الضيافات
املصل ـ ّـي .ومثل ضريب ــة «الل َّّح ِم ّية» ترمز هذه ّ
بالس ــلطة املركز ّية وتأكيد
الس ــكّ ان ّ
كذل ــك إلى اعت ــراف ّ
والئه ــم لها.
في ّ
الضيافة الحديثة:

املقدمة
تتم ّث ــل التّجدي ــدات التي عرفتها األغذي ــة ّ
الضيافة احلديثة يف تغيير طريقة
الضيوف أثناء ّ
إلى ّ
وتعدد األطباق:
طبخ األغذي ــةّ ،
ط ــرأت العدي ــد م ــن التّغيي ــرات عل ــى ط ــرق ّ
الطب ــخ
الضيافة ،فبعد
يعد أس ــاس ّ
وحتديدا ّطبخ اللّحم الذي ّ
إن كان ال ّلح ــم املس ــلوق يحت ــل املرتبة األول ــى يف أصناف
ّ
الطب ــخ م ــن حي ــث ال ّل ــذّ ة والقيم ــة الغذائ ّي ــة( ،)49فق ــد
وعـ ـ ّوض بال ّلح ــم
تراجع ــت مكانت ــه يف املوائ ــد الفاخ ــرة ُ
ـوي( ،Le grillé )50اللّذي ــن
املصل ـ ّـي  Le rôtiأو املش ـ ّ
الضيافات
أصبح ــا عالمة عل ــى التّط ّور وال ّرق ـ ّـي ،وأكالت ّ
احلديث ــة اليوم ّية واالحتفاالت بامتي ــاز( .)51بال ّرغم من
أنّهما كانا طبيخا مم ّيزا للفئات ّ
الشعب ّية( ،)52ومرتبطني
بالتّنقّ ــل وع ــدم االس ــتقرار ألنّهم ــا ليس ــا يف حاج ــة إلى
أوان تك ــون واس ــطة ب ــن ّ
الطع ــام وال ّن ــار .ويف ه ــذا اإلطار
يرم ــز اليوم حلم ّ
الش ــواء بالنس ــبة إلى الفق ــراء إلى نوع
()53
م ــن االرتق ــاء االجتماع ــي  .فأطب ــاق اللّحوم املش ــو ّية
قدم إلى الضيوف
واملصل ّية أصبحت من األطباق التي ُت ّ
الذي ــن ينتم ــون إل ــى الفئ ــات العلي ــا من املجتم ــع .ومن
ّ
الصل ــي
الط ــرق املس ـ ّ
ـتجدة يف طب ــخ ال ّلح ــم إل ــى جان ــب ّ
ّ
والشي اإلنضاج بواسطة البخار .ويبدو أنّ هذا التّح ّول
يف أصناف ّ
وإنا
يهم فقط املجتمع التّونسي ّ
الطبخ ال ّ
()54
ه ــو حتـ ـ ّول عام يش ــمل مختلف ّ
الش ــعوب .
الضيوف فقد
ّأما يف ما
املقدمة إلى ّ
يخص األطباق ّ
ّ
أصبح ــت
الضيافة التّقليد ّية،
متعددة وأكثر تن ّوعا م ــن ّ
ّ
سواء أكان املضيف من الفقراء أم من امليسورين .وتتك ّون
األطب ــاق م ــن املق ّب ــات واألطب ــاق ال ّرئيسـ ـ ّية والتّحلي ــة
الت ــي تعق ــب ّ
الطب ــق ال ّرئيس ــي .وتختل ــف أمن ــاط إعداد
املائ ــدة وتق ــدمي األطب ــاق أثن ــاء األكل ،ومنه ــا :النم ــط
عادات وتقاليد
العدد 36
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قدم األطباق الواحد تل ــو اآلخر ،وتكون
الروس ــي حي ــث ُت ّ
البداي ــة باملق ّب ــات ث ــم ّ
الطب ــق ال ّرئيس ــي ث ـ ّـم التّحلي ــة،
()55
وه ــذا التّتال ــي يجعل ال ــكلّ يأكل م ــن نفس ّ
الطع ــام .
قدم كلّ األطباق معا مبا فيها
والنّمط الفرنسي حيث ُت ّ
املق ّبالت ّ
الضيف أن
والطبق ال ّرئيس ــي والتّحلية ،وعلى ّ
يخت ــار أ ّي ــا منها ليأكله .وهذا ال ّنم ــط األخير هو األكثر
انتش ــارا يف املجتم ــع التّونس ــي أل ّن ــه األق ــرب جغراف ّي ــا
وثقاف ّيا .وتش ــمل املق ّبالت ّ
بالسمك،
الشوربة باللّحم أو ّ
()56
السـ ـ ـل ـطـ ــات ّ .أمـ ــا األطـ ـ ــباق
وأن ـ ــواع ــا متن ـ ـ ّوع ـ ــة مـ ــن ّ
ال ّرئيس ـ ّية فـ ــأصبح ــت أكـ ــثر تنـ ـ ّوع ــا ومنـ ــها الك ـ ـسـ ـكــسي
الس ــمك
بـ«امل ِْس ـ ْ
ـان» أو بال ّلح ــم أو بأن ــواع مع ّين ــة م ــن ّ
متعددة من املرق مثل الفصوليا
واألرز واملقرون ــة وأن ــواع
ّ
والكمون ّية ،وغيره ــا ،وأطباق تتك ّون
«اللّوبي ــا» واجلل ّب ــان
ّ
املصلي،
املشوي أو
الدجاج
من حلم ّ
السمك أو ّ
ّ
الضأن أو ّ
ّ
ّ
أهم هذه
يك»
و«ال ْب ِر ْ
اج ْ
و«الط ِ
ني» ،ويبقى الكسكس ــي من ّ
األطب ــاق وأكثره ــا انتش ــارا .وتتكـ ـ ّون التّحلي ــة م ــن أنواع
مختلفة من احللو ّيات أو الفواكه والغالل أو املش ــروبات
الغاز ّي ــة أو العصائر.
الضي ــوف
املقدم ــة إل ــى ّ
ويب ــدو أنّ ترتي ــب األطب ــاق ّ
يختل ــف من ش ــعب إل ــى آخر وم ــن ثقافة إلى أخ ــرى ،إذ
ميك ــن أن تكون البداية باألطباق املاحلة ،أو بالفاكهة أو
وثمة من يت ــرك ذلك
بأل ــذّ األطب ــاق عل ــى غ ــرار ال ّلح ــم ّ
إل ــى نهاي ــة األكل حتّى يش ــبع وعندها يصب ــح باإلمكان
ال ّتل ــذّ ذ بذل ــك أكث ــر( .)57وتك ــون األطب ــاق أكث ــر تن ّوع ــا
وتع ـ ّـددا وال ّلح ــم أكث ــر ّ
الضي ــف
توف ــرا يف حال ــة انتم ــاء ّ
واملضي ــف إل ــى الفئ ــات العلي ــا م ــن املجتم ــع .و ُتعط ــى
أهم ّي ــة بالغة إل ــى البعد اجلمالي عند تقدمي األطعمة
حاسة البصر،
إلى ّ
الضيوف وهو ما من ش ــأنه أن ُيش ــبع ّ
الضياف ــة التّقليد ّي ــة
وه ــو جان ــب يب ــدو ش ــبه غائ ــب يف ّ
وخاص ــة يف األوس ــاط ال ّريف ّي ــة ،واحلضر ّي ــة الفقي ــرة.
ّ
الضي ــوف والتـ ـ ــرحيب ب ـ ـهـم
ولئـ ـ ــن ك ـ ـ ــان است ـقـ ـب ـ ــال ّ
الضي ــف
ودعوته ــم إل ــى اجلل ــوس وخدمته ــم م ــن قب ــل ّ
الضياف ــة التّقليد ّي ــة س ــواء أكانت
مقدس ــا أثن ــاء ّ
واجب ــا ّ
يوم ّية أم احتفال ّية يف مختلف أنحاء البالد التّونسـ ـ ّية،
الضياف ــة احلديث ــة
ف ــإنّ الوض ــع ل ــم يع ــد كذل ــك أثن ــاء ّ
وخاصة االحتفال ّية منها .حيث أصبح بإمكان املضيف
ّ
وحتدي ــدا يف األوس ــاط احلضر ّي ــة امليس ــورة التّخلّي عن
الضي ــوف واالعتن ــاء به ــم وخدمته ــم،
واج ــب اس ــتقبال ّ

الضيافة بالنّيابة
وااللتج ــاء إلى أعوان يقومون بواجب ّ
السويس ــر ّية للخدم ــة
عن ــه ،أو إل ــى م ــا يس ـ ّـمى باملائ ــدة ّ
الضي ــف يخدم نفس ــه بنفس ــه ،فهو
الذّ ات ّي ــة ،مبعن ــى أن ّ
ال ــذي يتو ّل ــى ملء األطباق ّ
بالطع ــام وحملها إلى مكان
جلوس ــه عل ــى ّ
الطاول ــة .وهي من األس ــاليب املعتمدة يف
املطاع ــم الفاخ ــرة ويف ال ّن ــزل م ــن األصن ــاف ال ّرفيعة.
الصبغ ــة
ّأم ــا بال ّنس ــبة إل ــى ّ
الضياف ــة احلديث ــة ذات ّ
السياسـ ـ ّية فقد تواصلت خالل العهد النّوفمبري نفس
ّ
املمارس ــات الت ــي كان ــت س ــائدة يف العه ــد البورقيب ــي ب ــل
وخاص ــة يف املناط ــق ال ّريف ّي ــة والقرو ّي ــة،
ازدادت انتش ــارا.
ّ
الضيافة من املهام املناطة بعهدة رؤساء
وأصبحت إقامة ّ
ّ
الدس ــتوري
ّجمع ّ
الش ــعب ّ
الدس ــتور ّية التّابع ــة حلزب الت ّ
والضيافات
الدميقراط ــي .وتعك ــس إقام ــة ه ــذه الوالئ ــم ّ
ّ
الس ــلطة القائم ــة .ومن غاياتها
م ــدى والء اجله ــات إلى ّ
التّغطي ــة عل ــى األوض ــاع االجتماع ّي ــة واالقتصاد ّي ــة
املتر ّدي ــة جلهاته ــم ،وه ــي ممارس ــات كان ــت منتش ــرة يف
أغلب جهات البالد .وبعد ثورة  17ديس ــمبر  2010تواصل
الضياف ــة ،وأصبح ــت أكث ــر انتش ــارا
الصن ــف م ــن ّ
ه ــذا ّ
بفض ــل تع ـ ّـدد األح ــزاب واملناس ــبات التي تق ــام فيها ،من
السياسـ ـ ّية لألحـ ـ ـ ــزاب ،ويف
ذل ــك املش ــاركة يف املؤمت ــرات ّ
وأهمـ ــها اعتص ــام
الس ــياسـ ّية ّ
املس ــيرات ،واالعتص ــام ــات ّ
«الرو ْز
ال ّرحـ ــيل( )58ببــاردو ،املع ــروف كـ ــذلك باسم اعتصام ُّ
ّ
اجلافة .وهذه ال ّتس ــمية
بالفَا ْك َي ــة» مبعنى األر ّز بالفواكه
نس ــبة إل ــى نوع الغ ــذاء الذي ّ
وفره املش ــرفون على تنظيم
الضيافات
ه ــذا االعتص ــام للمعتصمني .كم ــا أنّ بع ــض ّ
كان ــت مرتبط ــة باالنتخاب ــات س ــواء أكان ــت تش ــريع ّية أم
رئاسـ ـ ّية ،وا ّتخ ــذت أش ــكاال أخ ــرى منه ــا توزي ــع األغذي ــة
واملرش ــحني لالنتخاب ــات عل ــى فئات
م ــن قب ــل األح ــزاب
ّ
وخاصة منه ــم الذين ينتمون إلى الفئات
م ــن النّاخبني
ّ
الفقيرة .وهي ممارسات تستثمر املوروث الثقا ّ
يف املتمثّل
يف اإلطع ــام وم ــا يتم ّي ــز ب ــه من قداس ــة لغايات سياسـ ـ ّية
تتم ّث ــل يف التّأثي ــر عل ــى النّاخب ــن ،وكس ــب أصواته ــم.
للس ــيطرة والتّوجي ــه
فاإلطع ــام إذن يتحـ ـ ّول إل ــى أداة ّ
وتتأسس هذه املمارسات من
والتّأثير على رأي النّاخبني.
ّ
النّاحي ــة األنتروبولوج ّي ــة على نوع م ــن احليلة املزدوجة
والواعي ــة بني ّ
املرش ــحون
الطرف ــن :فاألحزاب أو األفراد ّ
لالنتخاب ــات هدفه ــم م ــن وراء تنظي ــم موائ ــد اإلطع ــام
وخاصة
اجلماعي كسب أصوات النّاخبنيّ .أما النّاخبون
ّ

منه ــم الذي ــن ينتم ــون إل ــى الفئ ــات ّ
الش ــعب ّية في ــرون يف
ه ــذه املوائد وليمة وفرصة لتناول غ ــذاء ج ّيد ووفير دون
املرش ــحني
ويكّ ن النجاح يف االنتخابات ّ
مقاب ــل م ــا ّديُ .
م ــن س ــلطة ،ق ــد يس ــتغلّونها الس ــتعادة م ــا أنفق ــوه م ــن
أم ــوال وأكث ــر من ذلك ( .)59ويبدو أنّ مثل هذه املمارس ــات
السياسـ ـ ّية للعديد من البل ــدان التي
ش ــائعة يف الثقاف ــة ّ
الدميقراط ّية.
تتلمس طريقه ــا نح ــو ّ
ّ
وم ــن مظاه ــر التّجدي ــد األخ ــرى التي ط ــرأت على
وخاص ــة يف
الضياف ــة احلديث ــة اليوم ّي ــة واالحتفال ّي ــة
ّ
ّ
األوس ــاط احلضر ّي ــة ،منافس ــة العدي ــد م ــن املش ــروبات
ّ
للش ــاي ،بحي ــث ل ــم يع ــد املش ــروب الوحي ــد املرتب ــط
باالحتفاالت ّ
الضيافة .ومن
الش ــعب ّية واملم ّيز لطقوس ّ
وخاصة
أهم هذه املش ــروبات القهوة واملشروبات الغاز ّية
ّ
ّ
منه ــا الك ــوكا ك ــوال والفانت ــا ،والعصائ ــر مبختل ــف
وتعد اخلمور
أصنافه ــا س ــواء أكان ــت طازجة أم مع ّلب ــةّ .
ـتجدة الت ــي أصبح ــت تلق ــى
م ــن أه ـ ّـم املش ــروبات املس ـ ّ
الضياف ــة احلديث ــة االحتفال ّي ــة وكذل ــك
رواج ــا أثن ــاء ّ
اليوم ّي ــة ل ــدى األوس ــاط احلضر ّي ــة امليس ــورة وخا ّّص ــة
الش ــباب ّية .وال ّ
ل ــدى الفئ ــات ّ
الف ــت لالنتب ــاه تزاي ــد
اس ــتهالكها يوم ــا بعد ي ــوم ،وتقليد ّ
الطق ــوس املرتبطة
بش ــربها ،وهي ممارس ــات تعك ــس الغزو ال ّثق ــايف الغربي
عامة.
للمجتمع التّونس ــي واملجتمعات العرب ّية بصفة ّ
الضياف ــة احلديث ــة االحتفال ّي ــة تزايد
وم ــن مالم ــح ّ
وخاص ــة بال ّنس ــبة إل ــى
االهتم ــام باجلان ــب الترفيه ــي
ّ
ّ
الش ــباب ،مث ــل الغن ــاء وال ّرقص واأللع ــاب ،وهو ما قلّص
قدمة ّ
والطق ــوس املرتبطة
كثي ــرا م ــن قيمة األطعم ــة ا ُمل ّ
الضيافات
بها .ويف هذا اإلطار ميكن أن نشير إلى تزايد ّ
الت ــي ُتعق ــد يف املاله ــي اللّيل ّي ــة ،ويف املطاع ــم الفاخ ــرة
حي ــث تق ــام حف ــات الغن ــاء وال ّرق ــص ،كم ــا أنّ حف ــات
اخلت ــان والـ ـزّواج ومختلف أعياد املي ــاد تكون مصاحبة
وخاصة
بالغناء وال ّرقص ،وقد يلتجئ بعض امليس ــورين
ّ
يف األوس ــاط ال ّريف ّي ــة إل ــى إقامة حفالت زف ــاف أو ختان
باجلم ــع ب ــن ّ
الط ــرق احلديث ــة يف تنظي ــم االحتفاالت،
ّ
والط ــرق التّقليد ّي ــة الت ــي أصبح ــت مكلف ــة ما ّد ّي ــا على
غرار تنظيم مسابقات اخليل ،وبعض األلعاب البهلوان ّية
«اجل ْحفَة» الذي
التي يؤ ّديها الفرس ــان ،وجتهيز الهودج ِ
ُتنق ــل في ــه الع ــروس من بي ــت والديه ــا إلى بي ــت زوجها،
الفن ّ
عبي.
ودعوة فرق ّ
الش ّ

66

جن ــد ل ــه صدى يف أقوال ال ّرس ــول صلّى ّ
الل عليه وسـ ـلّم
«أدنُ م ّن ــي فس ـ ّـم ّ
مم ــا يلي ــك»(.)60
الل وكل بيمين ــك ،وكل ّ
وم ــن ّ
الضياف ــة التّقليد ّية اليوم ّية
الطقوس املتّبع ــة يف ّ
ل ــدى العدي ــد من املجتمع ــات العرب ّي ــة أن يكون املضيف
هو أ ّول من يقول بس ــم ّ
الل بصوت مرتفع وأ ّول من يبدأ
الضيوف إلى ّ
الش ــروع يف األكل(.)61
األكل ويف ذل ــك دع ــوة ّ
ويجب على املضيف أن يواصل األكل وال ينتهي منه إ ّال
الضيوف على
بعد انتهاء ضيوفه( ،)62وعليه كذلك حث ّ
مزي ــد األكل ،ويف ذل ــك رف ــع للح ــرج عليهم.

()2

كسكيس بالخضرة والقديد

طقوس الغذاء أثناء ّ
الضيافة
غســـــل اليــديــــــن والبـســـمـــلة واألكـــــل
بــــاليـــد اليمـــنى:

م ــن ّ
الضياف ــة،
الطق ــوس املرتبط ــة بالغ ــذاء أثن ــاء ّ
غس ــل اليدي ــن قب ــل ّ
الش ــروع يف األكل م ــع وج ــود
الضياف ــة التّقليد ّي ــة اليوم ّي ــة
بع ــض االختالف ــات ب ــن ّ
الضياف ــة اليوم ّي ــة التّقليد ّية يقوم
واالحتفال ّي ــة .فف ــي ّ
املضي ــف أو أح ــد أوالده بإحض ــار ح ــوض م ــن ال ّنح ــاس
وإبري ــق ممل ــوء بامل ــاء ومنش ــفة ،ويص ـ ّـب املاء عل ــى أيدي
الضيافات
الضي ــوف وه ــم جالس ــون يف أماكنهمّ .أم ــا يف ّ
ّ
االحتفال ّية فغالبا ما ُيكلّف شخص من أقرباء املضيف
يتم توفير املاء
بص ـ ّـب امل ــاء على أيدي ّ
الضيوف ،وأحيانا ّ
الضي ــوف وعليه ــم غس ــل
والصاب ــون واملناش ــف بجان ــب ّ
ّ
أيديه ــم قب ــل األكل .ويب ــدو أنّ لطق ــس غس ــل اليدي ــن
وخاص ــة يف األوس ــاط البدو ّية
أهمي ــة قص ــوى ألنّ األكل
ّ
ّ
والريف ّي ــة كان يت ـ ّـم يف الغال ــب باألي ــدي ،دون اس ــتعمال
املالع ــق ّ
عده ــا
والس ــكاكني .وه ــي ممارس ــة ّ
والش ــوكات ّ
بع ــض ال ّر ّحال ــة األورو ّبي ــن مقـ ـزّزة وتن ـ ّـم ع ــن التّخ ّل ــف
وميك ــن أن تتسـ ـ ّبب يف نق ــل بع ــض األم ــراض عل ــى غرار
في ــروس االلته ــاب الكب ــدي .وبع ــد االنته ــاء م ــن غس ــل
الش ــروع يف األكل يذكرون اس ــم ّ
اليدين وقبل ّ
الل ،وهو ما
عادات وتقاليد
العدد 36
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ّأم ــا ع ــن كيف ّي ــة اجللوس ح ــول ّ
الطع ــام ا ُملق ـ ّـدم إلى
الضي ــوف فتختل ــف م ــن وس ــط اجتماع ـ ّـي إل ــى آخ ــر،
ّ
الضيوف
فف ــي املجتمع ــات البدو ّي ــة والريف ّي ــة يجل ــس ّ
يف الغال ــب عل ــى ُف ــرش مبس ــوطة على األرض يف ش ــكل
ويرف ــض
أهمي ــة بالغ ــة ُ
حلق ــات .و ُتعط ــى للجل ــوس ّ
أي وض ــع آخ ــرّ .أم ــا يف املجتمع ــات
رفض ــا بات ــا األكل يف ّ
الضي ــوف عل ــى األرض
احلضر ّي ــة فأحيان ــا يجل ــس ّ
ويش ــكّ لون ِح َلق ــا ح ــول موائ ــد أو ط ــاوالت ذات قوائ ــم
قصي ــرة ،وأحيان ــا أخ ــرى يجلس ــون عل ــى ك ــراس ح ــول
الدراس ــات
ط ــاوالت ذات قوائ ــم مرتفع ــة .وتؤك ــد بع ــض ّ
اهتمت ّ
بالش ــرق األوس ــط أنّ تعويض املوائد التي
التي ّ
توض ــع عل ــى األرض مباش ــرة باملوائ ــد املرتفع ــة األكث ــر
فخام ــة يأت ــي يف إط ــار التأثي ــر الترك ــي أثن ــاء القرن ــن
ّوسع
والسابع عشر ،وذلك يف عالقة بالت ّ
الس ــادس عشر ّ
ّ
التّرك ــيّ .أم ــا انتش ــار اس ــتعمالها يف مجتمعات ّ
الش ــرق
األوس ــط ،ويف أغل ــب املجتمع ــات املغارب ّي ــة ف ــكان أثن ــاء
القرن التّاس ــع عش ــر( .)63وجتدر اإلشارة يف هذا السياق
تعدد التّأثيرات الثّقاف ّية الترك ّية يف مجال الغذاء
إلى ّ
بالب ــاد التّونسـ ـ ّية الت ــي أصبح ــت يف س ــنة  1574إيال ــة
تابع ــة لإلمبراطوري ــة العثمان ّي ــة.
وم ــن ّ
بالضيافة اليوم ّية
الطقوس األخرى املتعلّقة ّ
أهم ّي ــة
التّقليد ّي ــة واحلديث ــة والت ــي يوليه ــا ّ
الضي ــوف ّ
كب ــرى احل ــرص عل ــى إبق ــاء البع ــض م ــن ّ
الطع ــام يف
األوان ــي الت ــي ُق ّدم ــت له ــم ،وه ــو م ــا ُيطل ــق علي ــه ُسـ ـنّة
الضي ــف .وه ــو طقس يش ــترك في ــه املجتمع التّونس ــي
ّ
مع العديد من املجتمعات العرب ّية واإلس ــام ّية ،ويرمز
الضي ــف يف آن .وم ــن
إل ــى االمتن ــان للمضي ــف ،وإك ــرام ّ
التّص ّورات التي كانت س ــائدة يف العديد من املجتمعات
الضي ــف غي ــر املم ــن س ـ ُـيذهب معه كلّ ثروة األس ــرة
أنّ ّ

ّ
الس ــعيد ،وس ــيالزمها ال ّنح ــس بعده ــا ول ــن
وحظه ــا ّ
()64
تتمكّ ــن من اس ــتعادة ّ
الس ــعيد  .إ ّال أنّ الالّفت
حظه ــا ّ
لالنتب ــاه أنّ بع ــض املمارس ــات اليوم ّي ــة خ ــارج إط ــار
الضياف ــة تتناق ــض م ــع مثل هذه املمارس ــات وهي إكرام
ّ
ّ
الطع ــام وذل ــك بأكل ــه كلّه حتّى ال ُيتل ــف .وهو ما يتّفق
امللح ــة يف
م ــع مب ــدأ ع ــدم تبذي ــر األطعم ــة ،وال ّرغب ــة ّ
احلفاظ عليها .وتبدو هذه املمارس ــات أكثر انتش ــارا يف
األوس ــاط الفقيرة التي ال تقدر على توفير الكثير من
األغذي ــة الت ــي ُيطلق ــون عليه ــا اس ــم «الن ِّْع َم ــة» .وله ــذه
املمارس ــات أس ــس ثقاف ّية ودين ّية وأخرى طبيع ّية .ولئن
والدين ّي ــة بتعالي ــم الدي ــن
ترتب ــط األس ــس الثّقاف ّي ــة ّ
اإلس ــالم ـ ــي الت ــي تنهــي عـ ـ ــن اإلسراف وتدعو إلى عدم
ال ّتبـ ــذي ـ ــر وحسـ ـ ــن ال ّتص ـ ـ ـ ّرف يف املـ ـ ــوارد ،ف ـ ــإنّ األسـ ــس
الطبيع ّي ــة ترتب ــط بالفض ــاء اجلغرايف ال ــذي ظهر فيه
الدين اإلس ــامي ،والذي يغل ــب عليه اجلفاف وامتداد
ّ
الصاحل ــة للزّراعة.
الصح ــارى وضي ــق املج ــاالت ّ
ّ
الضي ــوف غس ــل
وم ــن اآلداب املتّبع ــة م ــن قب ــل ّ
اليدي ــن بع ــد االنته ــاء م ــن األكل .حي ــث يتولّى املضيف
أي
يف ّ
الضياف ــات التقليد ّي ــة اليوم ّي ــة أو أح ـ ــد أبنائ ــه أو ّ
شخـ ـ ــص يك ّل ـفـ ــه صـ ـ ـ ـ ّـب املـ ـ ــاء م ــن اإلبري ــق عل ــى أي ــدي
الضياف ــة
الضي ـ ـ ــوف يف حـ ـ ــوض نح ــاس ـ ـ ـ ّـيّ .أم ــا أثن ــاء ّ
ّ
التّقل ّيد ّي ــة االحتفال ّي ــة فم ــن التّقالي ــد املتّبعة من قبل
املضي ــف تكلي ــف ش ــخص م ــن أقارب ــه بص ــب امل ــاء عل ــى
الضي ــوف بعد انتهائهم م ــن األكل ويكون ذلك يف
أي ــدي ّ
أح ــواض نحاسـ ـ ّية على مقربة من مكان تن ــاول ّ
الطعام.
وجت ــدر اإلش ــارة إل ــى أنّ م ــن املمارس ــات املتّبع ــة م ــن قبل
البدو العرب يف شبه اجلزيرة العرب ّية مسح األيدي التي
ّ
مقدمة اخليمة أو
الستار الذي ميثّل ّ
يغطيها ّ
الدسم يف ّ
الدهن لكثرة
البي ــت بحيث يصبح صلبا ويتقاطر من ــه ّ
الدهن املتقاطر يف
عد كثرة ّ
ما ُيس ــح به من األيدي ،و ُت ّ
()65
مقدم ــة البيت دليال على ك ــرم صاحبه .
ّ
الضياف ــة احلديثة،
وم ــن التحـ ـ ّوالت الت ــي عرفته ــا ّ
التّخ ّل ــي عن األكل باأليدي وتعميم اس ــتعمال املالعق،
والس ــكاكنيّ ،
والط ــاوالت
وانتش ــار اس ــتعمال الش ــوكات ّ
ذات القوائ ــم املرتفع ــة والكراس ــي.
وم ــن طق ــوس الغ ــذاء األخرى تن ــاول ّ
الطع ــام باليد
اليمن ــى وجت ّن ــب اس ــتعمال اليد اليس ــرى ،وهو ما جند

برّ اد شاي يُ طهى عىل كانون من ّ
الطين يحتوي فحما.

الس ــيرة النّبو ّية حيث يقول ال ّرس ــول صلّى
له صدى يف ّ
ّ
الل علي ــه وسـ ـلّم «إذا أكل أحدك ــم فلي ــأكل بيمين ــه ،وإذا
ش ــرب فليش ــرب بيمين ــه ،ف ــإنّ ّ
الش ــيطان ي ــأكل بش ــماله
ويش ــرب بش ــماله»( ،)66ويع ـ ّـد األكل باليمن ــى ج ــزءا م ــن
ثقاف ــة ُت ّي ــز بني اليمني ّ
والش ــمال ،وتعك ــس «رفعة اليد
اليمن ــى» عل ــى ح ـ ّـد تعبي ــر روب ــرت هيرت ــز .) ( Hertz
ولذلك فهو ُيقلّص من قيمة وجهة النّظر التّشريح ّية
الت ــي تذه ــب إل ــى أنّ تفـ ـ ّوق األط ــراف اليمن ــى مرتب ــط
مبعطي ــات فيزيولوج ّي ــة تتمثّل يف ال ّنمـ ـ ّو الهام لنصف
الدم ــاغ األيس ــر ال ــذي يثي ــر عصب ّي ــا وفيزيولوج ّي ــا
ّ
أهمي ــة دور التّأثيرات
عض ــات اجلان ــب األمينُ .
ويؤ ّك ــد ّ
االجتماع ّي ــة والثّقاف ّي ــة ( .)67وه ــو موق ــف يش ــترك في ــه
روب ــرت هيرت ــز  ) ( Hertzم ــع العدي ــد م ــن الباحث ــن
وم ــن أبرزه ــم مارس ــال م ــوس  .) ( Maussف ـ ـ «رفع ــة
الي ــد اليمن ــى» ه ــو نتاج تفاع ــل بني ما ه ــو فيزيولوجي
وم ــا هو ثقايف( .)68فالفيزيولوج ـ ّـي إذن ُملحق بال ّرمز ّية
االجتماع ّي ــة( .)69ويس ـ ّ
أهم ّي ــة
ـتدل روب ــرت هيرت ــز عل ــى ّ
تفسر «رفعة اليد
املعطيات االجتماع ّية والثّقاف ّية التي ّ
اليمنى» بوجود نسبة ضئيلة من النّاس تتف ّوق عندهم
ممن يس ــتعملون اليد
اليد اليس ــرى ،وأنّ نس ــبة ضئيلة ّ
اليمن ــى يصع ــب عليه ــم اس ــتعمال الي ــد اليس ــرىّ ،أم ــا
غالب ّي ــة الذي ــن يس ــتعملون الي ــد اليمن ــى فبإمكانه ــم
يفضل ــون اليد اليمنى
اس ــتعمال اليد اليس ــرى لك ّنه ــم ّ
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صينيّ ة تحتوي عىل كؤوس طرابليس مآلنة شايا.

ألنّها أسهل يف االستعمال .وأنّه من املمكن تدريب اليد
اليس ــرى وترويضها ليصبح استعمالها سهال مثل اليد
اليمن ــى ،وق ــد ذكر روبرت هيرتز  ) ( Hertzيف دراس ــته
بعض املهن التي تتطلّب اس ــتعمال كلتا اليدين ،وعليه
فه ــي تتط ّل ــب تربي ــة الي ــد اليس ــرى ف ّن ّي ــا وتقن ّي ــا متاما
مث ــل اليد اليمنى على غرار البيانو والكمان واجلراحة
وغيرها(.)70
إنّ التع ــارض ب ــن اليم ــن واليس ــار لي ــس فق ــط
وإنا كذلك ثق ــا ّ
يف( .)71فالثّقافة هي التي
فيزيولوج ّي ــا ّ
الس ــلب ّية بالي ــد اليس ــرى والتّمثّالت
ربط ــت التّم ّث ــات ّ
اإليجاب ّي ــة بالي ــد اليمن ــى ،وهو يف األص ــل تناقض بني
املق ـ ّـدس واملد ّن ــس(.)72
ومب ــا أنّ مس ــألة رفع ــة اليد اليمنى مت ّث ــل جزءا من
تقن ّي ــات اجلس ــد ،و ُتع ـ ّـد منتوج ــا مجتمعي ــا وثقافي ــا
مرتبط ــا بالع ــادات والتّقالي ــد ،فإنّ اكتس ــابها وانتقالها
يك ــون ع ــن طري ــق التّنش ــئة االجتماع ّي ــة وحتديدا عن
طري ــق التع ّل ــم ،وه ــو ما ينطب ــق على مختل ــف تقن ّيات
اجلس ــد األخ ــرى( .)73و ُتلقّ ــن ّ
للطف ــل بش ــكل مقص ــود،
وكلّ تقني ــة ُتع ـ ّـد نتيجة لتعلّم خ ــاص مرتبط بالعديد
الس ــن واجلن ــس والوض ــع
م ــن املعطي ــات عل ــى غ ــرار ّ
()74
االجتماع ــي واملهن ــة وغيره ــا  .فاجلس ــد إذن عل ــى
ح ـ ّـد تعبي ــر مارس ــال م ــوس  ) ( Maussه ــو أداة
عادات وتقاليد
العدد 36

69

يتم تكييفها حس ــب «الهابتوس» أو االستعداد
طبيع ّية ّ
ال ّثق ــايف( .)75وتع ـ ّـد مس ــألة «رفعة اليد اليمن ــى» ،ظاهرة
إنس ــانية وال ته ـ ّـم فق ــط الثقاف ــة العرب ّي ــة اإلس ــامية.
طقوس شرب ّ
الشاي:

يخض ــع ّ
الش ــاي إل ــى العدي ــد م ــن الطق ــوس ،منها:
ترش ــف الش ــاي يف ك ــؤوس صغيرة
تفضي ــل التّونسـ ـ ّيني ّ
ـان ْط َرا ُبل ِْس ــي» ،ويف ذلك إش ــارة
يس ـ ْ
من البلّور تس ـ ّـمى ِ«ك َ
إل ــى دور الطرابلسـ ـ ّية يف إدخ ــال الش ــاي ومس ــتلزماته
إل ــى الب ــاد التونسـ ـ ّية( .)76ومن الع ــادات املتّبع ــة ترتيب
الك ــؤوس يف الصين ّي ــة ،وت ــذ ّوق ّ
الش ــاي م ــن قب ــل الق ّي ــم
وصب ّ
الش ــاي يف الكؤوس
للضيوف(.)77
عليه قبل ص ّبه ّ
ّ
للصب صوت
مبهارة فائقة ومتعة كبيرة بحيث ُيس ــمع ّ
 ن ــاجت ع ــن حرك ــة صع ــود اإلبري ــق وهبوط ــه  -ش ــبيهالصين ّية أو
بخري ــر املي ــاه( ،)78و ُتق ـ ّـدم الك ــؤوس ّإما ف ــوق ّ
ممس ــوكة بإصبع ــن م ــن قاعدة ال ــكأس ،ويج ــب جتنّب
()79
مس ــكها م ــن أعاله ــا أو متري ــر راح ــة الي ــد فوقه ــا
لتج ّن ــب مل ــس جوان ــب الكأس الت ــي ُترتش ــف منها.
ومن املمارسات املتّبعة يف املجتمعات املغارب ّية بصفة
الضي ــوف عن بق ّية احلاضرين عند توزيع
عام ــة تبجيل ّ
ّ
كؤوس ّ
وترشف
السن منهمّ .
الشاي ،وتكون البداية بكبار ّ
ثالث ــة ك ــؤوس متتالي ــة م ــن ّ
الش ــاي ،وبت ــأنّ  ،وبجرع ــات
قليل ــة( .)80ويش ــترك املجتم ــع التّونس ــي م ــع املجتمعات

()4

()3

ّ
دلة وفناجيل

ّ
صب القهوة العربيّ ة
الطريقة المعتمدة يف
ّ

املغارب ّية األخرى يف العديد من هذه ّ
الطقوس مع أغلب
()81
ّ
بالصحراء اإلفريق ّية  .وجتدر اإلشارة
الشعوب البدو ّية ّ
إلى أنّ األواني املس ــتعملة يف طهي ّ
الش ــاي وشربه حتمل
فالصين ّي ــة التي حتمل
العدي ــد م ــن ال ّرموز والعالم ــاتّ ،
الك ــؤوس ترمز إلى االجتماع واملس ــامرة وجت ــاذب أطراف
احلدي ــث ،والبـ ـ ّراد أو اإلبري ــق يرمز إلى ال ّنق ــاء ّ
والطهارة
واجلمالّ ،
والضيافة( ،)82وترمز
وتدل الكؤوس على الكرم ّ
()83
الس ــكر إلى التفاؤل والفال احلس ــن .
حالوة ّ

البدو العرب وقيمهم استوعبت القهوة وأضحت إحدى
األس ــس الت ــي ترتك ــز عليه ــا ،وه ــو م ــا يق ــوم دلي ــا على
ق ــدم اس ــتهالك القه ــوة وانتش ــاره يف األوس ــاط العرب ّي ــة
البدو ّي ــة بش ــبه اجلزي ــرة يف زم ــن كان ــت في ــه قيم ــة املرء
تق ــاس برصي ــده م ــن ّ
الش ــجاعة والك ــرم الت ــي تعـ ـزّز
س ــمعته ومكانت ــه ونف ــوذه يف املجتم ــعّ .أم ــا يف م ــا تعلّق
ّ
بالش ــاي بالبالد التّونس ّية وباملغارب ،فإنّ أغلب طقوسه
والضيافة ،وليس ــت مقترنة ّ
بالشجاعة
مرتبطة بالكرم ّ
والفروس ّية ،ألنّ دخول ّ
الشاي إلى هذه املناطق وانتشار
متأخرا مقارنة بانتشار استهالك القهوة
استهالكه كان
ّ
يف ب ــاد الع ــرب ،أي يف فت ــرة ِأفل ــت فيه ــا قيم ّ
الش ــجاعة
والفروسـ ـ ّية وفق ــدت الكثي ــر م ــن قيمتها بس ــبب تراجع
الب ــداوة وانتش ــار من ــط العي ــش املس ــتق ّر ،وتزاي ــد ق ــدرة
الس ــلط املركز ّي ــة عل ــى مراقب ــة مجاله ــا اجلغ ــرايف،
ّ
وإخض ــاع املجموع ــات القبل ّي ــة لس ــلطتها وإجباره ــا
عل ــى االعت ــراف به ــا ودف ــع اجلباية ،وانتش ــار اس ــتعمال
األس ــلحة النّار ّي ــة (.)85
الضياف ــة احلديث ــة َف َق ــد فقد ّ
الش ــاي الكثير
ّأم ــا يف ّ
م ــن طقوس ــه ،فف ــي الغالب ل ــم يعد ُيطه ــي على اجلمر
وإن ــا عل ــى مواق ــد مختلف ــة تش ــتغل بال ّنف ــط أو بالغاز
ّ
ّ
الطبيع ــي أو بالكهرب ــاء .وأصبح ُيطهى يف املطبخ بعيدا
الضيوف ،وهو ما أفقده طقوس ــه املرتبطة
ع ــن مجل ــس ّ
باملس ــامرة وجتاذب أط ــراف احلديث.

وتب ــدو طق ــوس ّ
الش ــاي أكث ــر ج ــاء يف األوس ــاط
ال ّريف ّي ــة والبدو ّية بالبالد التّونسـ ـ ّية مقارنة باألوس ــاط
احلضر ّي ــة .ولئن كان ّ
الضيافة
أهم طقوس ّ
الش ــاي م ــن ّ
عامة ،فإنّ القهوة
يف البالد التّونس ّية ويف املغارب بصفة ّ
وخاصة عند
أكثر حضورا عند العرب يف ش ــبه اجلزيرة
ّ
ويع ـ ّـد اس ــتمرار ص ــوت اله ــاون (اجل ــرن)
الب ــدو منه ــمُ .
الذي ُتدقّ فيه النب ،وتواصل اش ــتعال النار التي ُتطبخ
والضياف ــة(.)84
عليه ــا القهوة م ــن أبرز عالم ــات الكرم ّ
ويب ــدو أنّ طق ــوس القه ــوة عن ــد الع ــرب البدو بش ــبه
اجلزي ــرة العرب ّي ــة أكث ــر تن ّوع ــا وصرام ــة م ــن طق ــوس
ّ
خاصة أنّ ش ــرب القهوة
الش ــاي باملغ ــارب بصف ــة ّ
عام ــةّ .
اصطبغ بعادات البدو وتقاليدهم وقيمهم وممارساتهم
اليوم ّي ــة لذل ــك أصبح ــت عنوان ــا ألكثر القيم تقديس ــا
واحترام ــا يف املجتم ــع ،وه ــي الكرم ّ
والش ــجاعة .فعادات
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قصعة من الخشب.

وع ّوض ــت الك ــؤوس ّ
«الطرابلس ــي» صغي ــرة احلج ــم
ُ
بكؤوس أخرى كبيرة ،وهو ما أ ّدى إلى التّخلّي عن طبخ
ّ
وبتبدل األواني املستعملة
الش ــاي ثالث م ّرات متتالية.
ّ
يف طبخ ّ
الش ــاي وش ــربه فقَدت العديد م ــن رمز ّيتها.
األكل الجماعي:

ومن ّ
بالضيافة التقليد ّية
الطقوس األخرى املرتبطة ّ
اليوم ّي ــة واالحتفال ّي ــة األكل اجلماع ــي يف أوان كبي ــرة
تس ـ ّـمى القصعة( ،)86وتوج ــد يف أحجام مختلفة ،وميكن
يلتف حولها عش ــرون نفرا.
للقصع ــة كبي ــرة احلج ــم أن ّ
()87
وه ــو م ــا من ش ــأنه أن يقـ ـ ّوي العالق ــات االجتماعي ــة ،
ويخل ــق عالق ــة الصداق ــة عند إك ــرام الضي ــوف الغرباء.
ويحظ ــى هذا ّ
الطقس بقيم ــة رمز ّية كبيرة تفوق بكثير
()88
الضي ــوف ونوع ّيته ــا .
املقدم ــة إل ــى ّ
كم ّي ــة األطعم ــة ّ
ويع ـ ّـد ّ
الضيوف نوعا
املقدم إل ــى ّ
ـاء وا ِملل ْْح» ّ
ُ
الطع ــام أو «امل َـ ْ
م ــن العق ــد املعن ــوي ب ــن ّ
الطرف ــن .وتش ــترك الثقافات
الس ــام ّية يف اعتب ــار رابط ــة امل ــاء واملل ــح رابطة م ــع اإلله،
ّ
وتنه ــض ب ــدور ها ّم يف متت ــن العالق ــات االجتماع ّية.
ومبفع ــول امل ــاء واملل ــح ،أو املل ــح فق ــط تنش ــأ رابط ــة
مقدس ــة ب ــن األف ــراد تضاه ــي رابط ــة ال ّرضاع ــة ،وق ــد
ّ
ترق ــى إل ــى مس ــتوى رابط ــة ال ـ ّـدم بفض ــل ق ّوة س ــلطتها
ال ّرمز ّي ــة .وه ــي متن ــع امل ــرء ال ــذي يتم ّت ــع برصي ــد م ــن
ال ّرجول ــة ّ
والش ــهامة وامل ــروءة م ــن ال ّتع ـ ّـدي عل ــى م ــن
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ش ــاركه ّ
عدة س ــنوات ،وقد جتعله
الطعام حتّى ولو بعد ّ
()89
يتخ ّل ــى عن الثّأر حتّى ألقرب النّاس إليه  .وما ُيؤكّد
أهمي ــة امل ــاء واملل ــح يف املجتم ــع التّونس ــي حت ّول ــه إل ــى
ّ
ن ــوع من القس ــم « ْب َج ــا ْه املَا وا ِمل ْل ـ ْـح إلّي َم ــا ِبينَا ْتنَا» بجاه
امل ــاء واملل ــح ال ــذّ ي بينن ــا ،أي بس ــلطة امل ــاء واملل ــح الذي
تقاس ــمنا أكل ــه .وه ــو قس ــم منتش ــر يف أغلب األوس ــاط
وخاصة منها الفئات ّ
الش ــعب ّية،
االجتماع ّية التّونسـ ـ ّية
ّ
ويجع ــل مؤ ّدي ــه يتم ّت ــع بالكثي ــر م ــن املصداق ّية.
ّ
واللف ــت لالنتب ــاه أنّ مث ــل ه ــذا القس ــم كان منش ــرا
ل ــدى الع ــرب من ــذ الق ــدمي ،فق ــد تعـ ـ ّرض اجلاح ــظ يف
كتاب ــه البي ــان والتّبي ــن إل ــى ظاه ــرة تعاق ــد الع ــرب على
ال ّن ــار وحتالفهم عل ــى املل ــح( ،)90وعلى ال ّرم ــاد( .)91وتلتقي
ه ــذه األصناف من القس ــم بيمني الغم ــوس وأخذ العهد
املؤ ّك ــد الذي ال اس ــتثناء في ــه( ،)92وال ــذي يقتضي إحضار
جفن ــة فيه ــا طي ــب أو رم ــاد أو دم ويدخل ــون فيه ــا أيديهم
عند التّحال ــف( .)93ويرتبط امللح والنّار وال ّرماد مبفاهيم
الضياف ــة عن ــد الع ــرب البدو ،وترم ــز إلى ّ
الطع ــام واألكل.
ّ
فامللح يعني ّ
وكم ّيته .والنّار جتلب
الطعام مهما كان نوعه ّ
الضي ــوف بفضل نورها أثناء اللّيل ودخانها أثناء النهار.
ّ
الضيوف،
وتك ـ ّـدس ال ّرم ــاد أم ــام البي ــوت دلي ــل على كث ــرة ّ
()94
ويعك ــس رصيد صاح ــب البيت من الك ــرم ّ
والش ــهامة .
إنّ الع ـ ــاقة الت ـ ــي تنش ـ ـ ــأ ب ـمـف ـع ـ ــول ال ـ ّـطـ ـعــام بـ ــني
الضيـ ـ ــف واملضـ ـ ــيف ال تهـ ـ ـ ّـم فق ــط احلضـ ـ ــارة الع ــرب ّية
ّ
وإنا كذلك احلضارات ّ
والش ــعوب األخرى
اإلس ــاميةّ ،
()95
سـ ــواء أكـ ــانت مسيـ ـح ـ ّية أم ي ـهــود ّي ــة أو غ ـ ــيرها  ،وه ــو
الس ـلــوكــات ثقــافة إنسـان ّية متح ّررة
مـ ـ ــا يجــعل مــن هذه ّ
من ال ّزم ــان واملكان.
الضوابط
ويخض ــع األكل اجلماعي إلى العديد من ّ
أهمه ــا األكل كلّ م ــن أمام ــه،
والنّوامي ــس واآلداب ،وم ــن ّ
وم ــن حاف ــة اإلناء ث ـ ّـم ما يليه وليس من أم ــام اآلخرين،
وهو ما جند له صدى يف أقوال ال ّرس ــول صلّى ّ
الل عليه
وسـ ـلّم «أدنُ منّي فس ـ ّـم ّ
مما يليك»
الل وكل بيمينك ،وكل ّ
( .)96وع ــدم اإلكثار من احلديث عن ــد األكل ،ومن األقوال
املأثورة يف هذا اإلطار «ال كال ْم مع ّ
الط َعا ْم»( .)97وتش ــترك
الس ــلوك األخير
احلض ــارة العرب ّي ــة اإلس ــام ّية يف ه ــذا ّ
م ــع بع ــض احلض ــارات األخ ــرى عل ــى غ ــرار احلض ــارة
اإلغريق ّية .وتتعارض فيه مع حضارات أخرى على غرار
الضي ــوف ُيعطون وقتا
احلض ــارة القرغيز ّي ــة «حيث كان ّ

طويال لالستمتاع بوجبتهم والتّلذّ ذ بكلّ قطعة حلم يف
الوقت الذي يتبادلون فيه أحاديث سا ّرة ويروون قصصا
مثيرة وأس ــاطير» (.)98
الضيافة احلديثة متـ ّيزت بـالتّخلّي عـ ــن األكـل
إ ّال أنّ ّ
اجلمـ ـ ــاعي أي األك ـ ـ ــل يف إنـ ــاء واح ـ ـ ــد( ،)99وانتش ــار األك ــل
الف ـ ــردي ومـ ـ ــن م ــالمح ــه تعم ـ ـ ــيم استعـ ـ ـ ــمال األطبـ ــاق
واألوان ــيالف ــرد ّي ــة(.)100وهيحت ّوالتانتشرتيفالعشر ّيات
ـاص ـ ــة يف األوس ـ ــاط
األخ ـ ــيرة ب ــالبـ ـ ـ ـ ــاد ال ّتـ ــونـ ـسـ ـ ـ ـ ّية وخـ ّ
احلضر ّي ــة ،وه ــي ظاه ــرة ب ــدأت يف االنتش ــار باملجتمعات
الس ــادس عش ـ ـ ــر ،وذل ـ ـ ــك يف ع ــالقـ ـ ــة
الغرب ّية منذ القرن ّ
ـدع ــم النّزعة الفردان ّية املرتبطة بالتّح ّوالت احلضار ّية
بت ـ ّ
()101
الفيودالي إلى النّظام ال ّرأسمالي  .ويعكس
من النّظام
ّ
األكل الف ــردي انح ــال ال ّرواب ــط االجتماع ّي ــة .وجتع ــل
النّزعة الفرد ّية من األكل ّ
والشرب إحدى عالمات الهو ّية
الذّ ات ّية( ،)102وهو ما يعكس ــه املثل ّ
الش ــعبي التّونسي ُ«كولْ
ـاس»(.)103
يف ـ ْـك وال ِْب ْس ع َل ــى ِك ْ
َع َل ــى ِك ِ
يف ال ّن ـ ْ
الضيافة احلديثة
ومبوج ــب هذه ال ّتحـ ـ ّوالت فق ــدت ّ
وخاص ــة االحتفال ّي ــة منه ــا وحتدي ــدا يف األوس ــاط
ّ
احلضر ّي ــة وبع ــض األوس ــاط ال ّريف ّية امليس ــورة  -الكثير
م ــن رمز ّيته ــا وم ــن طقوس ــها وم ــن أبعاده ــا األخالق ّية،
وأصبح ــت لها أبع ــاد اجتماع ّية جديدة بحيث لم ُيعد لـ
أي قيمة تذكر .وأصبحت مظهرا للتّباهي
ـاء وا ِملل ـ ْـح» ّ
«امل َـ ْ
والتّفاخ ــر ب ــن النّاس ،وموضوع تناف ــس يف اإلنفاق بني
األف ــراد والعائ ــات ،والهدف من ذلك إبراز ال ّث ــراء املا ّدي
واالنتم ــاء ّ
الضياف ــة احلديث ــة
الطبق ــي .ولئ ــن تتش ــابه ّ
التّونسـ ـ ّية يف مس ــتوى التّباهي والتّفاخر بني النّاس مع
الضياف ــة التقليد ّي ــة ل ــدى الع ــرب البدو بش ــبه اجلزيرة
ّ
العرب ّي ــة فإ ّن ــه توج ــد اختالفات ب ّينة بينهم ــا .فالتّباهي
الضياف ــة التّقليد ّية لدى العرب
والتّفاخ ــر الذي يطبع ّ
البدو بش ــبه اجلزيرة العرب ّية ،هدفه الزّيادة يف ال ّرصيد
االجتماع ــي للمضي ــف من الك ــرم وال ّرجولة ّ
والش ــهامة
وامل ــروءة وال ّنب ــل ،وتعـ ـزّز س ــمعته ومكانت ــه ونف ــوذه يف
وتعد هذه املمارس ــات تواصال ملا كان يفعله
املجتمع(ّ .)104
الع ــرب يف اجلاهل ّي ــة ويس ـ ّـمى باملناف ــرة واملعاق ــرة ،حيث
كان ــوا يتنافس ــون أ ّيهم يعقر مبعنى ينح ــر أكثر عدد من
للضيوف( ،)105وهي ممارسة ال تختلف عن ممارسة
اإلبل ّ
البوتالت ــش ب ــن هن ــود أمري ــكا ّ
الش ــمال ّيةّ .أم ــا التّباهي
الضيافة احلديث ــة االحتفال ّية
والتّفاخ ــر ال ــذي يطب ــع ّ

يف املجتم ــع التّونس ــي هدف ــه إب ــراز ال ّث ــروة وتكري ــس
الضيافة التي
التّماي ــز املا ّدي ع ــن اآلخرين .وعليه ف ــإنّ ّ
كانت تس ــود األوس ــاط البدو ّية يف ش ــبه اجلزيرة العرب ّية
تتحكّ ــم فيها القيم الثّقاف ّية واالعتب ــارات االجتماع ّية،
الضياف ــة احلديث ــة يف املجتم ــع التّونس ــي فتتحكّ م
ّأم ــا ّ
فيها االعتب ــارات املا ّد ّي ــة والنّقد ّية.

الـفـصــل بيـــــن الـجـنــســــــين والـهيـمـنة
البــطــريـــركـــية:
ّ

وم ــن ّ
الضيافة
الطق ــوس األخ ــرى التي تخضع له ــا ّ
التقليد ّي ــة بش ــقّ يها اليوم ــي واالحتفال ــي الفص ــل ب ــن
اجلنس ــن .وه ــي م ــن املمارس ــات الت ــي ُيح ــرص عليه ــا
الضياف ــة مب ــا فيه ــا أثن ــاء تق ــدمي
يف مختل ــف فت ــرات ّ
ّ
الطع ــامُ .
الدراس ــات اجلندر ّية عل ــى أنّ املجتمع
وتم ــع ّ
ه ــو الذي يش ــكّ ل االخت ــاف ب ــن الذّ ك ــورة واألنوثة أكثر
ويع ـ ّـد الفص ــل بني اجلنس ــن جزءا
م ــن ّ
أي عام ــل آخ ــرُ .
م ــن نس ــق ثق ــايف دين ــي يعتبر جس ــد امل ــرأة ع ــورة ،وعليه
الدين ّية
وجب فصله عن الذّ كور .ومن منظور املعتقدات ّ
ّ
الس ــائدة يف املجتمع التّونسي والعربي بصفة
الش ــعب ّية ّ
عام ــة تع ـ ّـد املرأة مصدر الفتن ــة ّ
الش ــيطان ّية ألنّها ُتلهي
ّ
ّ ()106
عد االختالط بني اجلنس ــن
ع ــن ذك ــر الل  .لذل ــك ُي ّ
خط ــرا على النّظام االجتماع ــي .ويقتضي الفصل بني
اجلنس ــن جن ــدرة الفض ــاءات ،بحي ــث يصب ــح الفض ــاء
خاص ــا بال ّرجل.
خاص ــا بامل ــرأة والفض ــاء العام ّ
اخل ــاص ّ
وم ــا إقص ــاء امل ــرأة ع ــن الفض ــاء اخلارج ــي إ ّال ملراقبته ــا
الس ــيطرة عليها.
وتس ــهيل ّ
الضياف ــة يف الثّقاف ــة العرب ّية
ويف ه ــذا اإلط ــار ُتع ـ ّـد ّ
قيم ــة ذكور ّي ــة بامتي ــاز ،ألنّ الكرم عالم ــة على االنفتاح
موج ــه نح ــو اآلخ ــر ال ــذي يف الغال ــب يك ــون
وفع ــل
ّ
غريب ــا .لذل ــك فه ــو فع ــل يتع ــارض م ــع القي ــم الت ــي
وخاصة يف
تنبن ــي عليها األنوثة يف مختل ــف الثّقافات
ّ
والس ــتر والعفّ ة .وهو
الثّقاف ــة العرب ّي ــةّ ،
وأهمها احلياء ّ
والس ــخاء والكرم.
م ــا ح ــال دون ا ّتص ــاف امل ــرأة باجل ــود ّ
أل ّن ــه لي ــس بإمكانه ــا االنخراط يف عالقة م ــع الغريب.
وعلي ــه فق ــد أصب ــح الب ــذل والعطاء والك ــرم من صفات
ال ّرج ــل ،والبخل والتّقتير من ال ّرموز احملمودة يف املرأة
وامللتصق ــة به ــا ،ألنّ البخ ــل رم ــز االنغ ــاق عل ــى الذّ ات
والعفّ ــة واحلصان ــة( .)107وله ــذه االعتب ــارات القيم ّي ــة
والضيافة.
ُأقصي ــت امل ــرأة م ــن عال ــم الك ــرم ّ
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ويخضع إعداد األطعمة واملش ــروبات واستهالكها
الضيافة التقليد ّية سواء أكانت يوم ّية أم احتفال ّية
أثناء ّ
إلى سلطة النّظام البطريركي والهيمنة الذّ كور ّية.
()108

ففي ما يتعلّق باألطعمة ،تظهر النّزعة البطريرك ّية
حتم ــل امل ــرأة مش ــاق إع ــداد األغذي ــة الت ــي ُتق ـ ّـدم إلى
يف ّ
الضياف ــة التّقليد ّي ــة اليوم ّي ــة
الضي ــوف وطبخه ــا .ألنّ ّ
ّ
واالحتفال ّي ــة كان ــت تق ــام يف مح ــال املضي ــف وتخض ــع
يخص امل ــرأة بإعداد مختلف
إل ــى ال ّنظ ــام البيتي ال ــذي
ّ
األطعم ــة وطبخه ــا( .)109كم ــا يس ــتأثر ال ّرج ــال بأطيب
أن ــواع األطعمة على غرار الكسكس ــي بـ«امل ِْس ـ َـا ْن» ،وقطع
قدم املضيف
اللّحم كبيرة احلجم .لقد جرت العادة أن ُي ّ
الضياف ــة التّقليد ّي ــة
إل ــى ضيوف ــه م ــن ال ّرج ــال أثن ــاء ّ
اليوم ّي ــة أو االحتفال ّي ــة الكسكس ــي بـ«امل ِْس ـ َـا ْن» ،وهو من
الضيوف الذي ــن ينتمون إلى
تقدم إل ــى ّ
األطعم ــة الت ــي ّ
الفئات امليس ــورة والذين يتم ّتع ــون برصيد من ال ّرجولة
ّ
الضيافة
والشهامة واملروءة .ومن املمارسات املتّبعة أثناء ّ
التقليد ّي ــة اليوم ّي ــة تولّي املضيف قطع حلم «امل ِْس ـ َـا ْن»
الضي ــوف.
م ــن بعض ــه باعتم ــاد يدي ــه وتوزيع ــه عل ــى ّ
وإذا كان ّ
الضياف ــة
الضي ــوف أثن ــاء ّ
الطع ــام املق ـ ّـدم إل ــى ّ
التقليد ّي ــة االحتفال ّي ــة يتكـ ـ ّون من الكسكس ــي واللّحم،
ف ــإنّ ال ّلح ــم ينقس ــم إلى فئت ــن ،وهم ــا :الذّ ك ــر واألنثى،
ويطلق
اللح ــم الذّ ك ــر يتكـ ـ ّون من القطع كبي ــرة احلجم ُ
الضي ــوف م ــن
عليه ــا كذل ــك اس ــم ُ«ك ْسـ ـ َرة» وي ــوزّع عل ــى ّ
ال ّرج ــالّ ،أم ــا قط ــع ال ّلح ــم األنثى فهي م ــن درجة ثانية
أصغ ــر حجم ــا من النّوع األ ّول ،وتوزّع على الضيوف من
ال ّنس ــاء واألطف ــال( .)110وم ــن التّقالي ــد املتّبع ــة يف تناول
ال ّلح ــم ترك ــه إل ــى نهاي ــة األكل لل ّتل ــذّ ذ ب ــه بع ــد ّ
الش ــبع.
الضيافة
ويف بع ــض جهات الب ــاد كان اللّحم يوزّع أثناء ّ
االحتفال ّي ــة بع ــد االنته ــاء م ــن األكل ،من قبل ش ــخص
مك ّل ــف م ــن قبل املضيف .لك ــن ّ
الطريقة األكثر انتش ــارا
هي وضع اللّحم فوق الكسكسي وكلّ ضيف يكون نصيبه
قطعة اللّحم التي تكون أمامه ،ويحرص املضيف أو من
ينوب ــه على أ ّال يتع ـ ّـدى عدد امللتفّ ني حول القصعة عدد
قطع اللّحم التي حتتويها( .)111وهي ممارس ــات مرتبطة
بالتّم ّث ــات االجتماع ّي ــة
اخلاص ــة بالذّ كر ،الت ــي ترى أنّ
ّ
ال ّرجل جدير بكلّ االحترام والتّبجيل .وتعكس أفضل ّية
ال ّرجل .وهي عادات تنتقل من جيل إلى آخر عن طريق
اس ــتيعابها من قبل اإلن ــاث وإعادة إنتاجه ــا(.)112
عادات وتقاليد
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ـص املش ــروبات وحتدي ــدا ّ
الش ــاي
ّ
أم ــا يف م ــا يخ ـ ّ
والقه ــوة ،ف ــإنّ طق ــوس إعداده ــا وطهيه ــا وش ــربها
ترتب ــط ارتباط ــا وثيق ــا بالذّ ك ــورة وعلي ــه فهي تك ّرس
النّزع ــة البطريرك ّي ــة يف املجتم ــع التّونس ــي والعربي
ّ
الضي ــوف
عام ــة.
فالش ــاي ُيطب ــخ يف مجل ــس ّ
بصف ــة ّ
م ــن قب ــل املضي ــف أو أح ــد أف ــراد عائلته م ــن الذّ كور
أم ــا
البالغ ــن ،أثن ــاء ّ
الضياف ــة التّقليد ّي ــة اليوم ّي ــةّ .
الضياف ــة التقليد ّي ــة االحتفال ّي ــة فيتولّى هذا
أثن ــاء ّ
األم ــر ش ــخص ع ــارف بخفاي ــا طهي ّ
الش ــاي ،وهو ما
الضي ــوف باملجتمع ــات
يذكّرن ــا بالقه ــوة يف مجال ــس ّ
الب ـ ـ ـ ــدو ّية بشـ ـ ـ ــبه الـ ـجـ ـ ــزيرة العـ ـ ــرب ّية .ف ــإع ــدادهـ ـ ـ ــا
م ـقـ ـتـ ـ ــصر فقـ ـ ــط على ال ّرجـ ـ ــال ،ومن شـ ـ ــبه احمل ـ ـ ـ ّرم
عل ــى امل ــرأة االقت ــراب م ــن األدوات املعتمدة يف إعداد
القه ــوة( .)113ويش ــترط يف بع ــض املجتمعات أن يكون
الق ّي ــم عل ــى طه ــي ّ
الش ــاي عارف ــا مبختل ــف أس ــراره
وخبي ــرا به ــا ،وأن يك ــون لباس ــه أنيق ــا ونظيف ــا وأن
ويشـ ـ ّوق
يس ــتوي يف جلس ــته بحي ــث يسـ ـ ّر النّاظري ــن ٌ
الضي ــوف إل ــى احتس ــاء ّ
الش ــاي.
اجللس ــاء
وخاص ــة ّ
ّ
وم ــن اآلداب املتّبع ــة غس ــل اليدي ــن قب ــل ّ
الش ــروع يف
أم ــا اس ــتهالك ّ
الش ــاي فق ــد كان حكرا
حتضي ــره(ّ .)114
عل ــى ال ّرج ــال فق ــط ،وكان ش ــربه م ــن قب ــل ال ّنس ــوة
مرفوض ــا ،لك ـ ّـن ذل ــك ل ــم مين ــع بعضه ـ ّـن م ــن ش ــربه
ّ
فالش ــاي إذن كان مش ــروبا
خفي ــة ع ــن أزواجه ـ ّـن(.)115
رجال ّي ــا قب ــل أن يتحـ ـ ّول من ــذ بداي ــة ال ّنص ــف الثّاني
م ــن الق ــرن العش ــرين إل ــى مش ــروب عائل ـ ّـي .وم ــن
مش ــروب لألقل ّي ــة إل ــى مش ــروب ش ــع ّبي .منتش ــر يف
مختل ــف مناط ــق الب ــاد ،ول ــدى مختل ــف الفئ ــات
وإن ــا أصب ــح
االجتماع ّي ــة بحي ــث «ل ــم يب ــق ش ــايا ّ
أم ــا يف م ــا تع ّل ــق بالقه ــوة يف املجتمع ــات
غ ــذاء»(ّ .)116
البدو ّي ــة بش ــبه اجلزي ــرة العرب ّي ــة ،ف ــإنّ م ــن طق ــوس
ش ــربها ارتباطه ــا الوثي ــق بقي ــم ّ
الش ــجاعة والك ــرم
ّ
والش ــهامة ،فالبخي ــل ال ــذي ال يك ــرم
وامل ــروءة
الضي ــف ،واجلب ــان ال ــذي يتخ ّل ــف ع ــن الغ ــزو،
ّ
()117
واللّئي ــم والذّ لي ــل ُيص ــرف عنهم فنج ــال القهوة .
ويق ـ ّـدم الفنج ــال األ ّول إل ــى ال ّرج ــل األكثر ش ــجاعة
وكرم ــا م ــن مجم ــوع احلاضري ــن يف مجل ــس ش ــيخ
حتض ــر القه ــوة
القبيل ــة .وعن ــد الع ــودة م ــن الغ ــزو
ّ
ويق ـ ّـدم الفنج ــال األ ّول إل ــى الفارس ال ــذي كان أكثر
ويتضمن
ب ــاء يف املعرك ــة تقدي ــرا واحترام ــا ل ــه(.)118
ّ

امل ــوروث ال ّثق ــايف العرب ــي بش ــبه اجلزي ــرة العديد من
املمارس ــات األخ ــرى التي تؤ ّك ــد هذه العالق ــة ،ومنها
تع ـ ّـدد األس ــماء ال ّرمز ّي ــة لفناجي ــل القه ــوة ،ومنه ــا
فنج ــال ال ّث ــأر( .)119و ُتع ـ ّـد األغني ــة ّ
الش ــعب ّية العرب ّي ــة
«ب ـ ّـا ت ُْص ُّب ــوا هـ ــالق َْه َوة» الت ــي تؤ ّديها املطربة س ــميرة
توفي ــق من أبرز األغان ــي التّراث ّية التي تؤكّد ارتباط
ش ــرب القه ــوة العرب ّي ــة بال ّرجول ــة والفروسـ ـ ّية:
ِب َّ
ــــو ة
وها ِهـيــلْ
ُ
وزيـد َ
ـص ُّبـوا هـالقَ ْـه َ
ــــا تْ ُ
ـهور اخليـلْ
واسقُ ــوها للنّ َشــــامى َع ْظ ْ
ْ
ْـــالقيـــــها ونحـــــــيــها
والنّ شــــامــــــى ن
َ
ِو يـــــلك يلّـي تْ َعاديــها يــــا
ويــلك ويــلْ
ْ
لألجـــــــوادي ّأو ل بــــــادي
قهــــوتْ ــــــنا
ْ
ْ
نـار ه ّ
وقـــادي
بظــــــام اللّـــــيلْ
للّــــي َ
ْ
يف
ـــمرا ع
الس ْ
ْ
ْ
الكيف لرجل ّ
والقهوة ّ
الس ْ
لرجال احلســـوا
باحليف شالوا له شيلْ
ْ

ويع ـ ّـد ه ــذا التّميي ــز ب ــن الذّ ك ــور وال ّنس ــاء يف مجال
عام ــة ،جزءا من نس ــق عام
األطعم ــة ّ
والضياف ــة بصف ــة ّ
خاض ــع العتب ــارات اجتماع ّي ــة وثقاف ّي ــة ولي ــس فق ــط
()120
العتب ــارات بيولوج ّي ــة ،فالتّنش ــئة االجتماع ّي ــة
وحتدي ــدا التربي ــة الت ــي يتلقّ اه ــا ّ
الطف ــل تختل ــف ع ــن
البن ــت ،واملجتم ــع ه ــو ال ــذي يف ــرض عل ــى كلّ جن ــس
السائد(.)121
نسقا من املواقف يستجيب للنمط الثّقايف ّ
وتخصص ال ّرجل بأعمال
وتكليف املرأة بأعمال مع ّينة،
ّ
أخ ــرى ي ــؤ ّدي إل ــى مزي ــد تعمي ــق الفص ــل ب ــن ال ّرج ــال
وال ّنس ــاء ،وتكري ــس تبع ّية امل ــرأة لل ّرج ــل .وب ّينت العديد
اهتم ــت به ــذا
الدراس ــات األنتروبولوج ّي ــة الت ــي
م ــن ّ
ّ
املوض ــوع أنّ الذّ ك ــور يعتق ــدون أ ّنه ــم روح ّي ــا أعظم ش ــأنا
وأعلى مقاما من اإلناث ،اللّواتي ُيعتبرن كائنات جنس ــة
وضعيفة ،وعليه تضلّ خاضعة ومس ــتعبدة وتقبل غالبا
املبـ ـ ّررات الت ــي يسـ ـ ّوغها الذّ كور للحفاظ عل ــى تف ّوقهم.
يفس ــر جانب م ــن ّ
بالدون ّي ــة الكامن يف
الش ــعور ّ
وه ــو م ــا ّ
عامة.
كي ــان امل ــرأة التّونسـ ـ ّية والعرب ّي ــة بصف ــة ّ
ويح ــرص املجتمع يف احلضارة العرب ّية اإلس ــام ّية
على الفصل بني أعمال ال ّرجال وأعمال النّساء ،فصال
اجتماع ّي ــا ورمز ّي ــا ،لتج ّن ــب تسـ ـ ّرب ع ــدوى األنوثة إلى
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الذّ ك ــور( ،)122ألنّ االخت ــاط بينهما يؤ ّدي إلى اضطراب
األدوار اجلندر ّي ــة واختالل النّظام االجتماعي(.)123
ولئ ـ ــن كــانــت أس ــس األن ـظـمــة الـبـطــريــرك ـ ّية ت ـعــود
إلــى الف ـتـرات القــديــمة ف ـقــد تــواص ـلــت يف مج ـتـمـعـات
ال ـحـداثـة ومــا بـعد احلداثة ،ومـا حـركات ُ
اجلنـوسة إ ّال
دلي ــل على ذلك.
وخاصة
الضياف ــة احلديث ــة اليوم ّي ــة
وم ــن مالم ــح ّ
ّ
االحتفال ّي ــة يف األوس ــاط احلضر ّي ــة وحتدي ــدا ل ــدى
الفئ ــات العلي ــا تق ّل ــص النّزع ــة البطريرك ّي ــة املرتبط ــة
الضيوف لم تعد يف
قدم إلى ّ
ب ــاألكل ،فاألطعمة الت ــي ُت ّ
وإنا جتل ــب من خارج
أغلبه ــا م ــن إع ــداد وطبخ امل ــرأةّ ،
املختص ــة يف ّ
الطبخ .ومن
البي ــت م ــن احمل ــال التّجار ّية
ّ
الهام ــة األخرى يف األوس ــاط احلضر ّية هي
ال ّتحـ ـ ّوالت
ّ
وإنا
الضيوف يف محال سكنى املضيفّ ،
عدم استقبال ّ
تتم دعوتهم إلى تناول ّ
عامة مه ّيأة
الطعام يف فضاءات ّ
ّ
والدع ــوات على غرار
الحتض ــان مث ــل هذه االحتفاالت ّ
املطاع ــم واملقاه ــي وال ّن ــزل وغيره ــا م ــن احمل ــال املع ـ ّـدة
أم ــا بال ّنس ــبة إل ــى األوس ــاط ال ّريف ّي ــة والفئات
لذل ــكّ .
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االجتماع ّي ــة املتواضعة يف األوس ــاط احلضر ّية فغالبا
ما يس ــتقبلون ضيوفهم يف محال س ــكنى املضيف .وما
ّ
محال من
يلف ــت االنتب ــاه أنّ األطعمة الت ــي جتلب من
الضي ــوف إل ــى تناوله ــا
خ ــارج البي ــت أو يت ـ ّـم اس ــتدعاء ّ
خ ــارج البي ــت يف املطاع ــم وال ّن ــزل وغيره ــا م ــن احملال،
ه ــي يف غال ــب األحي ــان م ــن إع ــداد ط ّباخ ــن رج ــال.
الصعي ــد العامل ــي أنّ أمه ــر ّ
الط ّباخ ــن
واملع ــروف عل ــى ّ
م ــن ال ّرج ــال ،وأنّ أغلب رؤس ــاء ّ
الطباخني من ال ّرجال.
وم ــن هن ــا نتب ـ ّـن ال ّتض ــاد املتم ّث ــل يف تو ّل ــي ال ّرج ــال
مهم ــة ّ
الطب ــخ يف املطاع ــم الكب ــرى ،ورف ــض أغلبه ــم
ّ
()124
القي ــام بذلك يف بيوته ــم .
كم ــا أنّ طه ــي ّ
الش ــاي ل ــم يع ــد حك ــرا عل ــى ال ّرجال
ب ــل أصب ــح باإلم ــكان طهي ــه م ــن قبل ال ّنس ــوة ول ــم يعد
وإن ــا أصب ــح مش ــروبا ش ــعب ّيا،
مش ــروبا رجال ّي ــا فق ــطّ ،
مبعن ــى أ ّن ــه ل ــم يع ــد ش ــربه ممنوع ــا عل ــى امل ــرأة ،ول ــم
يع ــد ُيكـ ـ ّرس الهيمن ــة الذّ كور ّي ــة والنّزع ــة البطريرك ّي ــة
يف املجتم ــع التّونس ــي .وتكم ــن أهمّيّ ــة مختل ــف ه ــذه
ال ّتحـ ـ ّوالت يف دوره ــا الكبي ــر يف تقلي ــص الكثي ــر م ــن
ال ّرواب ــط االجتماع ّي ــة البطريرك ّي ــة املرتبط ــة ب ــاألكل.
تهم الضيافة احلديثة
ومن التّح ّوالت األخرى التي ّ
وخاص ــة يف األوس ــاط احلضر ّي ــة
اليوم ّية واالحتفال ّي ــة
ّ
وبعـ ـ ــض األوسـ ـ ــاط الـ ـ ّري ـفـ ـ ـ ّية املـي ـســورة هـ ـ ــي ال ّت ـخ ـ ّلـ ــي
التّدريج ــي ع ــن الفص ــل بني اجلنس ــن واالختالط بني
الذّ ك ــور واإلن ــاث .وه ــي حتـ ـ ّوالت ال ته ـ ّـم فق ــط املجتم ــع
وخاصة
وإن ــا مختل ــف املجتمع ــات األخ ــرى
التّونس ــي ّ
ّ
منه ــا مجتمعات بلدان الش ــمال .وه ــو ما يعكس تراجع
تدع ــم احل ــركات ال ّنس ــو ّية
البني ــة البطريرك ّي ــة بس ــبب ّ
وخاصة العمل النّقدي الضخم للهيمنة الذّ كور ّية الذي
ّ
()125
يحد من تأثير احلركات
وما
.
احلركات
هذه
به
تق ــوم
ّ
ال ّنس ــو ّية ،ويؤ ّك ــد تواصل س ــيادة النّزع ــة البطريرك ّية يف
املجتمع بال ّرغم من خفوتها ،بقاء املهن األكثر انتش ــارا
يف األوساط النّسو ّية خاضعة ملنطق النّموذج التقليدي
للتقس ــيم ب ــن املذكّر واملؤ ّن ــث .فالرج ــال يهيمنون على
وخاص ــة
الفض ــاء الع ــام وامله ــن املرتبط ــة بالس ــلطة
ّ
باإلنت ــاج واالقتص ــادّ .أما حضور ال ّنس ــاء فبقي مرتبطا
بالفض ــاء اخل ــاص .ويع ــود ه ــذا التّقس ــيم إل ــى الفت ــرة
القدمي ــة أل ّن ــه أمر أق ّرته احلض ــارة اليونان ّية وهو بذلك
إيديولوجي لصال ــح املجتمع البطريرك ــي(.)126
صني ــع
ّ
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خاتـــمة

الضيافة يف البالد التّونسـ ـ ّية قائما
لئ ــن كان جوه ــر ّ
على احترام الضيف وتقديره وإكرامه ورعايته وحمايته
وتوفي ــر اإلقام ــة وامل ــأكل له وفق مجموعة م ــن األعراف
والتّقاليد التي تشكّ لت عبر العصور ،فإنّه توجد بعض
االختالفات بني جهات البالد وبني الفئات االجتماع ّية
وأمناط العيش الريف ّية واحلضر ّية.
الضياف ــة باملجتم ــع التّونس ــي العدي ــد م ــن
عرف ــت ّ
املقدم ــة إلى
ال ّتحـ ـ ّوالت الت ــي ش ــملت كلّ م ــن األغذي ــة ّ
الضي ــوف ّ
والطق ــوس املرتبطة بها .وتتم ّث ــل التّح ّوالت
ّ
الت ــي عرفه ــا الغذاء يف االنتقال م ــن أطباق تتك ّون من
وأهمها الكسكس ــي ،إلى أطباق
عدد قليل من األطعمة ّ
تتكـ ـ ّون م ــن أطعم ــة متع ـ ّـددة ومتن ّوع ــة .واالنتق ــال من
مشروبات ُيهيمن عليها ّ
الشاي إلى مشروبات متن ّوعة.
إل ــى جان ــب ال ّتطـ ـ ّور احلاص ــل يف ط ــرق طب ــخ األغذي ــة
تتلخ ــص يف االنتق ــال م ــن املس ــلوق ال ــذي س ــاد
الت ــي
ّ
ـوي والنّاضج
لفت ــرات زمن ّي ــة طويل ــة إلى املصل ـ ّـي واملش ـ ّ
بواس ــطة البخار.
ّأم ــا ال ّتحـ ـ ّوالت الت ــي عرفته ــا ّ
الطق ــوس املصاحب ــة
فتتلخص يف االنتقال
الضي ــوف،
ّ
املقدمة إلى ّ
لألغذي ــة ّ
الضيوف واملضيف
من األكل اجلماعي مبعنى أكل يجمع ّ
يف إن ــاء واح ــد ،إلى األكل الفردي ،ومن الفصل التّام بني
اجلنسني واخلضوع إلى الهيمنة البطريرك ّية يف مجال
إع ــداد األطعم ــة واملؤاكل ــة ،إل ــى التّخ ّل ــي ع ــن الفص ــل
ب ــن اجلنس ــن وتزاي ــد االخت ــاط ب ــن الذّ ك ــور واإلناث،
وتقلّص الهيمن ــة البطريرك ّية.
وتعك ــس ه ــذه التحـ ـ ّوالت حرك ّي ــة ّطقوس الغ ــذاء يف
الضياف ــة باملجتم ــع التّونس ــي وع ــدم ثباته ــا ،وارتباطها
ّ
بالتّط ّور التّاريخي ومبختلف التّغ ّيرات التي تطرأ على
املجتم ــع .وبال ّرغم من ه ــذه ال ّتحـ ـ ّوالت مازالت طقوس
الضياف ــة أكث ــر احترام ــا يف املجتمع ــات
الغ ــذاء أثن ــاء ّ
الريف ّي ــة ألنّ التقالي ــد تختف ــي تدريج ّي ــا يف األوس ــاط
الضياف ــة االحتفال ّية
احلضر ّي ــة ،وأكث ــر وضوح ــا أثن ــاء ّ
جد ّي ــة وصرام ــة ،وألنّ س ــلطتها ال ّرمز ّي ــة
أل ّنه ــا أكث ــر ّ
أكث ــر فاعل ّي ــة أل ّنه ــا ته ـ ّـم عددا أكب ــر من ال ّن ــاس .وهي يف
أغلبها ممارس ــات ثقاف ّية تش ــترك فيها الثّقافة العرب ّية
اإلس ــام ّية م ــع العدي ــد م ــن الثّقاف ــات األخرى.
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 119فنجــال ال ّثــأر :إذا ُأعتــدي علــى فــرد مــن القبيلــة مــن
ـس مــن شــرف
قبــل شــخص مــا .وكان هــذا االعتــداء ميـ ّ
القبيلة ،فإنّ من واجب شــيخها عقد اجتماع مبجموع
أفــراد القبيلــة ،وحتريضهــم علــى ضــرورة األخــذ بالثّأر
ويذكّرهم بقيمة هذا الفعل
البن القبيلة واالنتقام لهُ ،
ودوره يف احلفــاظ علــى هيبــة القبيلــة وســمعتها .ويف
الســاقي فنجــال قهــوةُ ،يعــرف بفنجــال
األثنــاء يصـ ّـب ّ
الثّأر .ويقول شــيخ القبيلة هذا فنجال فالن الذي قام
ترشــفه؟ ومن يقبل
باالعتداء ،ويســألهم من يرغب يف ّ
ذلــك ُيصبــح لزامــا عليــه االنتقــام مــن املعتــدي وال ّثــأر
محمــد الشــهاوي،
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«القهــوة يف الثّقافــة العرب ّيــة اإلســامية» ،يف الثّقافــة
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الســنة الثّالثــة ،خريــف
الشــعب ّية( ،املنامــة) ،عــدد ّ ،11
 ،2010ص.86.
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االجتماع ّية فإنّ أغلب علماء االجتماع انتقدوا نظر ّيات

التّنشــئة االجتماع ّيــة حــول أدوار اجلنوســة ،ولــم يعــد
اجلنس يف نظرهم نتاجا بيولوج ّيا واجلنوسة مكتسبا
ثقاف ّيا بل اعتبروا أنّ ك ّ
ال من اجلنس واجلنوسة نتاجا
أعيد بناؤه أو تص ّوره اجتماع ّيا .فمصطلح اجلنس يدلّ
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أصبــح بإمكانــه الت ّ
التّخفيــض مــن الــوزن والوشــم واخلتــان وثقب شــحمة
الدارسني ملوضوع
األذن وغيرها .وعليه فإنّ العديد من ّ
اجلنوســة ذهبــوا إلــى أنّ الهو ّيــات اجلنوس ـ ّية والفــوارق
اجلنس ّية مرتبطة بشكل عضوي داخل جسم اإلنسان.
وملزيد من التّفاصيل ميكن ال ّرجوع إلى:
Connell (R.W.), Gender and power :
Society, the person and sexual politics
(Cambridge, MA : Polity),1987 ; Buther
(J.), Gender trouble : Feminism and
the subversion of identity. London :
;Routledge, 1999

الصبــاغ،
وأنتونــي ّ
غدنــز ،علــم االجتمــاع ،ترجمــة د .فايــز ّ
املنظمــة العرب ّيــة للتّرجمــةّ ،
ّ
الطبعــة االواى ،بيــروت،
 ،2005ص.190 186- .
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 124بيــار بورديــو ،الهيمنــة الذّ كور ّيــة ،ترجمــة ســليمان
ّ
املنظمــة العرب ّيــة للتّرجمــة ،توزيــع مركــز
قعفرانــي،
دراسات الوحدة العرب ّيةّ ،
الطبعة األولى ،بيروت.2009 ،
ص.95 .
تدعــم احلــركات ال ّنســو ّية يف العالــم إلــى ُخفــوت
 125أ ّدى ّ
النّزعــة البطريرك ّيــة يف العديــد من املجتمعات مقارنة

مبا كانت عليه قبل قرن من الزّمن .وأصبحت الهيمنة
الذّ كور ّية يف وضع تدافع فيه عن نفسها وتب ّرر وجودها.
وتعتقــد الباحثــة ســيلفيا ولبــي  Sylvia Walbyأنّ
هذا اخلفوت يعود إلى تقلّص الفجوة بني ما يتقاضاه
وتقدم النّساء
ال ّرجال والنّساء من أجور يف سوق العملّ ،
يف مجــال التّحصيــل العلمــي .وهــو مــا أ ّدى إلــى حت ـ ّول
يف البنــى العائل ّيــة والبنــى اإلنتاج ّيــة ،تشــمل حت ـ ّوالت
سن الزّواج وارتفاع نسب ّ
الطالق،
البنى العائل ّية ّ
تأخر ّ
وتقلّص حجم العائالت بفضل استعمال تقن ّيات منع
احلمــل ،وتق ّلــص املهــام املنزل ّيــة املناطــة بعهــدة املــرأة
وتقاســمها مــع ال ّرجــل علــى غــرار ّ
الطبــخ والتّنظيــف
وال ّتس ـ ّوق وغيرهــا ،بحيــث لــم تعــد املرأة حبيســة دورها
البيتــي التّقليــدي .وتشــمل حت ـ ّوالت البنــى اإلنتاج ّيــة
ارتفــاع نســبة ال ّنســاء املشــتغالت يف املهــن الفكر ّيــة ويف
اإلدارة العموم ّيــة ويف مهــن اخلدمــات ال ّرمز ّيــة علــى
والصحافــة والديكور
والســينما ّ
غــرار التلفــزة وال ّراديو ّ
وغيرهــا ويف املهــن القريبــة مــن النشــاطات ال ّنســو ّية
علــى غــرار التعليــم واملهــن شــبه ّ
الطب ّيــة واخلدمــات
تخصــص املــرأة يف
االجتماع ّيــة .وميكــن اعتبــار
ّ
الوظائــف ســابقة الذّ كــر امتــدادا وتواصــا للوظائــف
غدنز ،علم االجتماع ، ...مرجع
املنزل ّية .أنظر :أنتوني ّ
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روبرت إروين ،اجلمل :التّاريخ ّ
الطبيعي والثّقايف ،ترجمة
للســياحة والثّقافــة
أحمــد محمــود ،هيئــة أبــو ظبــي ّ
«مشروع كلمة»ّ ،
الطبعة األولى .2012
احلســن الــوزان ،وصــف إفريقيــا ،ترجمــة محمــد حجــي
ومحمــد األخضــر ،دار الغــرب اإلســامي ،بيــروت1984 ،
  ،1985ج.1 .جوهن جاكوب هس ،بدو وسط اجلزيرة ،عادات -تقاليد-
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محمد كبيبــوّ ،
الطبعة الثّانية
ـة
ـ
م
ترج
ـان.
ـ
غ
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ـات
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ي
حكا
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للو ّراق للنّشر ،بيروت  .2012ص.267 .
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احمل ّلــي واملركــزي .منشــورات كليــة اآلداب والفنــون
واإلنسان ّيات منّوبةّ ،
الطبعة الثّانية .2007
األرشيف الوطني التّونسي ،دفتر عدد .1770
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بشــير الصهــال ،إدارة الهويــر بالبــاد التونســية خــال
القرنني  XVIIIو  ،)XIX ( 1705- 1881شهادة الدراسات
املعمقة يف التاريخ احلديث ،جامعة تونس األولى ،كلية
ّ
العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس.2003 2002- ،
عبد الكرمي براهمي« ،مائدة الفقراء يف ب ّر الهمامة خالل
النصــف األ ّول مــن القــرن العشــرين ،جدل ّيــة اخلصــب
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عادات وتقاليد
36 العدد

دراسة سيميو انثروبولوجية
لعادات وطقوس الزواج بتلمسان

()1

د .نعيمة رحماين
كاتبة من الجزائر

د .نصرية بكوش
كاتبة من الجزائر

يـقـرهـا
يختلف الــــ ّزواج باختالف المجتمعات في أشكاله ،وعادات االحتـفــــال بــــه بـطـرق
ّ
تميـز ّ
الطابـع
المجتمع ،ويفــــرضها على أفراده ،وترتكز هذه االختالفات عــــلى القيم ّ
السائــــدة ال ّتي ّ
المحلّـي لثقافة ما عــــن ال ّثـقـافـات األخــــرى .وفي مدينة تلمسان تتنوع أنماط الزواج؛ منها الداخلي
أو ما يســـمى بزواج األقارب وهو أمر مســـتحب ،وميســـر للمعرفـــة باألصل وتقارب المســـتويات
االجتماعية ،واإلبقاء على مســـتويات األســـرة .وهناك الـــزواج الخارجي الذي يـــؤدي هو اآلخر إلى
تدعيـــم الجماعات القرابية عن طريق توســـيع دائـــرة قرابتها بالمصاهرة من جماعـــات أخرى مع ما
يصاحـــب هذه العالقـــات الزوجية من مصالح وروابـــط اقتصادية واجتماعيـــة كثيرة ومتنوعة.
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سميوأنثروبولوجيا االحتفال بالزفاف

تس ــمى طق ــوس ال ــزواج عن ــد ف ــان جن ــب «بطق ــوس
امل ــرور أو العب ــور أو االنتق ــال» .فالتحـ ـ ّول واالنتق ــال م ــن
جماع ــة ألخرى وم ــن مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية
أخ ــرى يتطل ـ ّـب ممارس ــة ببع ــض ّ
الطق ــوس والش ــعائر،
والتي تهدف إلى مساعدة األفراد على عملية االنتقال.
واالنتق ــال م ــن أدوار (العزوبة) إل ــى أدوار الزواج يتضمن
نوع ــا من االحتف ــال ،ويعتبر هذا االحتف ــال الذي يكون
ج ــزءا م ــن النس ــق االجتماع ــي أم ــرا ش ــائعا يف جمي ــع
املجتمع ــات وإن اختلف ــت صوره وأش ــكاله.
طقوس زفة العروس التلمسانية:

بع ــد االنته ــاء م ــن تزي ــن الع ــروس ،تزغرد النس ــاء،
وه ــي إش ــارة لالنط ــاق نح ــو بي ــت العري ــس ،يف ه ــذه
اللحظة تقش ــعر األجسام ألنها حلظة الفراق والوداع،
فتط ــوي الع ــروس عال ــم طفولته ــا ،وفتوته ــا األول ــى
املفعم ــة بالذكري ــات الش ــيقة ،املفرح ــة منه ــا واحملزن ــة،
لت ــست ـق ـ ــبل ع ــامل ـ ــا مج ـه ــوال ،ويف ه ـ ــذه اللـح ـظـة تبــكي
الع ــروس .نتس ــاءل هن ــا ملاذا تبكي الع ــروس وهي يف ج ّو
يج ــب أن تك ــون س ــعيدة في ــه؟ ه ــل أل ّنه ــا س ــتفارق؟ أم
هن ــاك أس ــباب أخرى أعمق منه ــا .وإن ُوجدت فما مدى
حضوره ــا يف املخي ــال ّ
الش ــعبي؟
هن ــاك ع ـ ّـدة رموز لبكاء الع ــروس يوم زفافه ــا (أثناء
ّ
الزف ــة) ومن بينها:
تبك ــي العروس على فراق أس ــرتها م ــن األب الذّ ي حبا
الصادق
عل ــى تربيتها ،واأل ّم التي غمرته ــا بحنان َها َّ
الداف ــئ وإخوته ــا وأخواته ــا الذّ ي ــن ع ّودوه ــا عل ــى
ّ
األلف ــة واحمل ّب ــة ،وتب ــادل احلديث.
كما يرمز بكاء العروس إلى احلشمة واحلياء والوقار.
ويعتب ــر ب ــكاء الع ــروس أثن ــاء ّ
زفتها رم ــزا لإلخصاب.
ّ
السعيد .ويؤكد على هذا االعتقاد
فهو فأل
للحظ ّ
عم ــر بلعي ــد املزوغ ــي فيق ــول« :إنّ ب ــكاء الع ــروس
ضم ــان الس ــتمرار ال ّرخ ــاء واملط ــر واإلخص ــاب يف
موط ــن اجلماع ــة احلامل ــة له ــذا ملعتق ــد( »....عم ــر
بلعي ــد املزوغ ــي ،ص.)395
ـص أنّ هن ــاك تقارب ــا ب ــن
ويتب ــن لن ــا م ــن ه ــذا الن ـ ّ
الدم ــوع ُتش ــير
الدم ــوع واملط ــر .لك ــن ه ــل حقيق ــة أنَّ ّ
ّ
َ
للمط ــر (اإلخص ــاب)؟
وترم ــز
عادات وتقاليد
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إذا رجعن ــا إل ــى األحالم باعتبارها رموزا ،جند نفس
التصـ ـ ّور والتّفس ــير الذّ ي يجري يف الذهنية الش ــعبية.
الدم ــوع (إنس ــان يبك ــي) يف
تفس ــر ّأمهاتن ــا ّ
فكثي ـ ًـرا م ــا ّ
األحالم على أنّها إش ــارة إلى الغيث ،وتس ــاقط األمطار،
وظه ــور الف ــرح ،وهذا دليل على اخلي ــر والبركة .ونفس
التصـ ـ ّور ي ــورده عم ــر بلعي ــد مزوغ ــي فيق ــول« :إذا قرأنا
الدي ــن
كت ــاب «نهاي ــة األرب يف فن ــون األدب» جلم ــال ّ
الوهاب وهو كاتب مصري تناول التص ّورات
أحم ــد عبد ّ
الش ــعبية ويقول عن التص ّور ّ
الش ــعبي حول نزول أبينا
آدم و ّأمن ــا حـ ـ ّواء م ــن اجل ّن ــة« ،ق ــد نزل ــت باألراض ــي
املقدس ــة ،وم ــن دموعها حزنًا عل ــى خروجها من اجلنّة
ّ
ق ــد نبت القرنفل وأش ــجا ٌر كثي ــرة( »...بن عمر بلعي ــد املزوغي،
مم ــا س ــبق أنّ لب ــكاء الع ــروس ليل ــة
ص .)396نس ــتنتج ّ
زفافه ــا رم ــوزا متع ـ ّـددة الوظائ ــف حس ــب نظ ــرة وتص ّور
كلّ مجتم ــع ،فه ــي رم ــز للحش ــمة والوق ــار ،وداللة على
احلن ــان والعط ــف ورق ــة املش ــاعر ،وإش ــارة إل ــى هط ــول
األمط ــار واإلخصاب.
م ــن ناحي ــة أخ ــرى يراف ــق الع ــروس لبي ــت زوجه ــا
ـرد ه ــذا الكبري ــاء أنّ
كلّ أقاربه ــا م ــا ع ــدا أبوه ــا .وم ـ ُّ
ـض ب ــكارة ابنت ــه ،كم ــا ميك ــن
األب ال ميكن ــه حض ــور ف ـ ّ
أيض ــا باخلوف من الع ــار أو الفضيحة إذا
تفس ــير ذلك ً
اكتش ــفت أنّ ابنت ــه غير بك ــر (الطيب بن هاش ــم .)2001 ،ونفس
الع ــادة موج ــودة يف مص ــر ،حي ــث حتدث ــت عنه ــا فوزي ــة
دي ــاب يف بحثه ــا القي ــم والع ــادات االجتماعي ــة .ولع ــلّ
ه ــذا ال ّتش ــابه يف الع ــادات ب ــن مص ــر واجلزائ ــر يرج ــع
إل ــى هج ــرة القبائ ــل الهاللي ــة م ــن صعي ــد مص ــر إل ــى
الدولة الفاطم ّية ،والهجرة من
ش ــمال إفريقيا يف عهد ّ
الدولة الفاطم ّية
اجلزائ ــر إلى مصر يف بداية تأس ــيس ّ
وبعدها .كما ميكننا القول إنّه يرجع إلى كون احلاضر
التّاريخ ــي واالجتماع ــي واح ــدا لألم ــة العربي ــة.
وإذا حتدثن ــا ع ــن وس ــائل النق ــل املس ــتخدمة يف
نق ــل أو زف ــة الع ــروس إل ــى بي ــت زوجه ــا جن ــد أنه ــا كانت
تق ــام م ــن قب ــل باخلي ــل واجلم ــال( )1وأصبح ــت حالي ــا
تق ــام بالس ــيارات .كم ــا أن س ــماع صوت املنبه ــات والطبل
واملزم ــار إع ــان عن اقتراب وصول املوكب لبيت العريس،
وم ــا يلف ــت االنتب ــاه أن موكب العروس يف تلمس ــان فخم
وجمي ــل ،فأغل ــب الس ــيارات م ــن الط ــراز اجلي ــد ،خاصة
سيارة العروس وهي مزينة باألكاليل من الورود واألزهار
()2
اجلميل ــة ،وتك ــون الع ــروس مغط ــاة بلب ــاس احلاي ــك

الذي أرسله ل ـ ـهـ ـ ــا زوج ـ ـه ـ ــا ،وبرف ـقـ ــة اقربائه ـ ـ ــا .ح ـي ـ ـ ــث
أن م ــرافـ ـقـ ـتـ ــهم له ــا معن ــاه تثبي ــت العالق ــات األخوي ــة
واألس ــرية؛ أي جتس ــيد نظ ــام القرابة ،وإش ــارة أيضا إلى
ان للع ــروس إخ ــوة وأه ــا يحمونها ويقف ــون بجانبها إذا
م ــا ح ــدث مش ــكل يف ليل ــة الع ــرس.
وإذا حاولن ــا تطبي ــق املنه ــج الس ــيميوطيقي عل ــى
دراسة هذا املوكب سنجده مكونا من عدة عناصر مثله
مث ــل الكالم وه ــو يحتاج إلى تفكيك :س ــيارات ،عروس،
أق ــارب الع ــروس نس ــاء متزين ــات ،رج ــال ،ورود ،منبهات،
موس ــيقى ،ث ــم نح ــاول تركيب ــه م ــن جدي ــد ليدلّنا على
معن ــى مع ــن أال وهو املوك ــب الزفايف.
وإذا أخدنا نفس املوكب وحذفنا منه بعض العناصر
(املوس ــيقى ،النساء ،الورود) يصبح موكبا جنائزيا وهنا
تتغير الدالالت .وهذا نفس ــه ينطب ــق على اجلملة فإذا
حذفنا كلمة أو غيرناها بأخرى يتغير املعنى.
عن ــد وص ــول املوك ــب الزف ــايف تن ــزل الع ــروس وم ــن
ج ــاء معه ــا ،ويدخلون إلى بيت العري ــس أو إلى الصالة
ويرافقه ــم الطبال ــون ،عل ــى نغم ــات الطب ــل واملزم ــار،
فيرق ــص األه ــل واألحباب وتزغرد النس ــاء معبرات عن
فرحته ــن وغبطته ــن به ــذا اليوم الس ــعيد.
جتل ــس الع ــروس يف الصال ــة وس ــط احلاضري ــن،
ويستعمل «احلايك» الذي تنزعه كغطاء تتجمع حتته
الع ــروس ،وبعض قريب ــات العريس الالئي تقمن بإعادة
تزي ــن وجهها باملس ــاحيق (املكياج) الت ــي أحضرها لها
زوجه ــا يف ه ــذا الي ــوم ،كم ــا تق ــوم بتش ــكيل رس ــم دائري
أحم ــر على وجنتيها وتضع فوقه س ــبعة نقاط بيضاء،
ث ــم تعي ــد «العبروق» أو الوش ــاح عل ــى وجهها.
ويعتق ــد أهال ــي تلمس ــان أن الس ــبب املب ــن م ــن وراء
ه ــذه الع ــادة (أي تزيينه ــا يف بي ــت زوجه ــا) يع ــود عل ــى
الثواب ــت اإلس ــامية التي تقول إنه ال يج ــوز للزوجة أن
تتزي ــن إال يف بي ــت زوجه ــا ،ولزوجها فق ــط انطالقا من
ـن ِإ َّل ِل ُب ُعو َل ِت ِه َّن﴾(س ــورة
قول ــه تعال ــىَ ﴿ :وال ُي ْب ِدي ــنَ ِزي َنت َُه ـ َّ
النور ،اآلية  )31إن العروس مجبولة على التزيني والتعطر،
لزي ــادة ش ــدة الش ــوق واحلب ب ــن األزواج ،ولدفع النفور،
والكراهية (بن عمر غمشي .)2001 ،وهذا يدل على أن مفهوم
الزين ــة مش ــحون مبضم ــون جنس ــي ،والعالق ــة واضحة
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ب ــن العناي ــة باجلس ــد واجلن ــس ،فالعناي ــة والزين ــة
وضع ــت لتخدم غ ــرض إثارة الرغبة اجلنس ــية وهي من
أه ــم األس ــباب حلظ ــوة امل ــرأة عن ــد زوجه ــا.
وم ــا يلف ــت االنتب ــاه من زين ــة العروس التلمس ــانية
ي ــوم زفافه ــا ه ــو ذل ــك الرس ــم الدائ ــري األحم ــر عل ــى
وجنتيه ــا ،م ــع تلك النق ــاط البيضاء ،فإل ــى ماذا يرمز
هذا التش ــكيل؟
الطق ــوس والش ــعائر املرتبط ــة بال ــزواج كم ــا ذكرن ــا
س ــابقا كلها عالمات وإش ــارات ،واآلن يأتي دور املش ــاهد
أو املتلقي ،والتلقي معناه املالحظة واإلبصار والكشف
واملش ــاهدة بالتطل ــع عل ــى النص بصري ــا .وتبدأ من كل
م ــا يعكس ــه الن ــص م ــن خ ــط ول ــون وفض ــاء وم ــا ينش ــا
ع ــن كل ذل ــك م ــن عالق ــات حركي ــة تناغمي ــة وإيقاعي ــة
تض ــادا وانس ــجاما ث ــم م ــا يح ــدث م ــن ج ــدل ونق ــاش
ب ــن ه ــذه العالق ــات والت ــي س ــنتحدث عنها فيم ــا بعد.
وق ــد ينده ــش املش ــاهد م ــن ذلك الرس ــم الدائ ــري على
وجنت ــي الع ــروس وه ــو ال يعرف معن ــاه ،خاص ــة إذا كان
ال ينتمي إلى مدينة تلمس ــان وقد يس ــتدعيه الفضول
ليس ــأل ع ــن معناه .وق ــد وجدنا أن بعض أهل تلمس ــان
يجهل ــون دالالت ذل ــك الرس ــم والنق ــاط البيضاء ،فقد
اعت ــادوا علي ــه دون أن يس ــألوا عن ــه .ووج ــدوا أنفس ــهم
مضطري ــن التب ــاع تل ــك الع ــادات ألنه ــا موج ــودة يف
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الالش ــعور اجلمع ــي كم ــا عب ــر ع ــن ذل ــك يون ــغ .أما من
يعرف معناه فهن النس ــاء التلمس ــانيات املس ــنات .ففي
اعتقاده ــن أن الصبغ ــة احلم ــراء إش ــارة إل ــى احلي ــاء
واالحتش ــام .وه ــو نف ــس ال ــرأي ال ــذي ذك ــره ب ــن عم ــر
غمش ــي 2001 ،يف قول ــه« :فنس ــتطيع أن ن ــدرك ص ــوت
الل ــون ح ــن نبصره مرس ــوما فإذا رأيت حم ــرة يف اخلد
 الرام ــزة إل ــى اخلج ــل ،يختل ــج يف نفس ــك س ــماعها.وه ــذا م ــا أكده أيض ــا الباحث نعيم علوي ــة ملا قال :حني
ت ــرى حرف ــا مكتوب ــا تع ــرف صوت ــه أال جت ــد مخارج ــه
ق ــد ولدت ــه صامتا ،وانبعثت جروس ــه تلقاء يف الس ــمع.
وه ــذا يب ــرز يف حروف الوجه كله ــا .حيث ندرك صوتها،
ونتحسس ــها جارية يف املخارج من دون أن ننطقها على
اإلط ــاق ويتحق ــق ذل ــك ق ــدر م ــا ج ــرت علي ــه الع ــادة
والع ــرف وحس ــب العالم ــة اللوني ــة الظاهرة».
كم ــا ت ــدل الصبغ ــة احلم ــراء أيض ــا عل ــى ال ــدم أي
س ــامة غش ــاء ب ــكارة الع ــروس (أي أنه ــا ع ــذراء) ويعتبر
ه ــذا الرس ــم أيقون ــة ل ــه واأليقونة متث ــل موضوعها من
خ ــال التش ــابه بني ال ــدال (الدائرة احلم ــراء) واملدلول
(ال ــدم) وه ــذا ي ــدل عل ــى أن الع ــروس بك ــر .كم ــا يش ــكّ ل
التماس غشاء مهبلي بكر بالنّسبة للبنت ليلة الزّفاف
ضمان ــة ُ
حلس ــن أخالقه ــا ،وأحيا ًن ــا ال مفـ ـ ّر م ــن ذل ــك،
ّهف أهل العريس إلى
لبقائها (نور الدين طوالبي .)1988 ،فيتل ّ
معرف ــة أخب ــار العذر ّية ،أل ّنه ــم ُيح ّب ــون أن يتيقّ نوا أنّهم
عروس ــا تع ـ ُّـد بح ــقٍّ ثروة ومكسـ ـ ًبا م ــن النّاحية
اخت ــاروا
ً
ً
االقتصادي ــة أو اجلمالي ــة مث ــا ( ،فوزي ــة دي ــاب )1980 ،وإذا
رجعن ــا إل ــى املاض ــي جن ــده نف ــس املعن ــى ال ــذي حتمل ــه
الصبغ ــة احلم ــراء يف عص ــور م ــا قب ــل التاري ــخ « ،فف ــي
عص ــر الباليولي ــت كان ــت تش ــير الصبغ ــة احلم ــراء إل ــى
ال ــدم ال ــذي ه ــو ق ــوة وحياة وغ ــذاء وس ــمة عال ــم الرحم
(خزع ــل املاج ــدي.)....
أم ــا النق ــاط البيض ــاء ،فه ــي رم ــز للنق ــاء والصفاء
والطهارة والفرح ،والوجه املفرح للشخص كان يوصف
بأنه أبيض ( مانفرد لورلكر .)2000 ،ويفس ــر أهالي تلمس ــان
وج ــود هذي ــن اللونني معا (األحم ــر  +األبيض)  -على
وجنتي العروس  -على أنه دليل على السعادة والهناء،
ولدف ــع الع ــن ودرء احلس ــد عنه ــا .ويؤك ــد ه ــذا ماح ــي
عب ــد اللطي ــف حيث يق ــول« :توض ــع النق ــاط البيضاء
عادات وتقاليد
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الس ــبعة عل ــى األحم ــر تيمن ــا باخلي ــر ،وط ــول احلي ــاة،
والهن ــاء له ــا ،ولدف ــع الع ــن واحلس ــد عنها» (عب ــد اللطيف
ماح ــي .)2003 ،وق ــد يرم ــز هذان اللون ــان معا على وجنتي
الع ــروس  -أيض ــا -إل ــى العزة والكرام ــة .ونؤكد هذا مبا
جاء يف تفس ــير ابن س ــيرين لألحالم إذ يقول« :فحمرة
الل ــون وجاه ــة وف ــرج ،وإذا كان م ــع احلم ــرة بي ــاض ن ــال
صاحبها ع ــزا» (ابن س ــيرين.)1999 ،
إن أغلب الرس ــوم التي يتخذها اإلنس ــان على جسده
م ــا ه ــي يف الواق ــع إال تلبي ــة ملعتق ــد دين ــي وطق ــس م ــن
الطقوس التي متارسها اجلماعة يف مناسبات لها دورها
يف احلي ــاة عن ــد األق ــوام القدمي ــة ،والت ــي ما ت ــزال أثارها
باقي ــة إل ــى الي ــوم .ونس ــتخلص م ــن كل ما س ــبق أن ذلك
الرس ــم يش ــير إلى أن العروس بكر ،وأنها س ــوف تنال عزا،
وكرامة يف هذا اليوم (الدخلة) ،وحتظى مبكانة مرموقة
بني أهلها وذويها ،ألنها صانت عرضها وحفظت فرجها،
فس ــامة غش ــاء بكارتها ضمان حلسن خلقها.
ومم ــا ه ــو جدي ــر بالذكر أن هذا الرس ــم ال حتمله إال
الع ــروس ليل ــة الزف ــاف فق ــط ،وال يعاد رس ــمه يف الليلة
الثانية من الزفاف عندما تعيد لبس القفطان والشدة،
والسبب يف ذلك أنه يف اليوم الثاني يكون قد مت الدخول
بها (أي فقدت عذريتها) .كما أن هذا الرسم مييز بينها
وب ــن النس ــاء األخري ــات اللوات ــي يرتدي ــن القفطان مع
الفوط ــة واحلزام ،بخ ــاف العروس يف ذل ــك اليوم ،وهن
اللواتي يلتقني العريس.
وج ــرت الع ــادة يف ي ــوم الع ــرس بع ــد تزي ــن العروس
يف بي ــت عريس ــها ،أن مت ــر عل ــى احلاضري ــن واملدعوي ــن
برفق ــة امرأت ــن ،وعيناه ــا مغمضت ــان ليراه ــا اجلميع،
ث ــم تعي ــد املندي ــل عل ــى وجهه ــا إل ــى أن يص ــل العريس
فيكش ــف ع ــن وجهها ه ــذا النق ــاب .ويعود تفس ــير هذه
العادة (غمض العينني) حس ــب اعتقاد أهالي تلمس ــان
إل ــى أنه ــا رمز لالحتش ــام واحلي ــاء ،ويف اعتقاد البعض
اآلخ ــر ك ــي ال تص ــاب الع ــروس بالع ــن واحلس ــد .ألنها
س ــريعة التأث ــر ب ــاألذى يف مثل ه ــذا اليوم.
طقوس زفة العريس التلمساني:

أول عم ــل يق ــوم ب ــه العري ــس ليل ــة الزف ــاف حتلي ــق
الش ــعر والدخ ــول إل ــى احلم ــام .ألن االس ــتحمام قب ــل

الش ــروع بعم ــل مه ــم كالن ــكاح ،يه ــدف إل ــى تطهي ــر
اجلس ــد م ــن األوزار .فالق ــذارة اخلارجي ــة ت ــزال ع ــن
طري ــق االغتس ــال الش ــعائري واحلالق ــة (التطهي ــر).
الس ـ َـماءِ
وج ــاء يف قول ــه تعال ــى « َو ُي َنـ ـز ُِّل َع َل ْي ُك ـ ْـم ِمنَ َّ
َم ًاء ِل ُي َط ِّه َر ُك ْم ِب ِه َو ُيذْ ِه َب َعن ُْك ْم ِر ْج َز َّ
الش ْي َط ِان َو ِل َي ْر ِب َط
َع َل ــى ُق ُل ِوب ُك ْم َو ُي َث ِّبتَ ِب ِه ْ َ
القْ َدا َم»(س ــورة األنف ــال ،اآلية .)11
ولطق ــس احلم ــام معن ــى ظاه ــر ،ومعن ــى خف ــي؛
فالظاهر يتمثل فيما ذكرناه س ــابقا أي الطهارة ويعرفه
العام واخلاص ،أما الثاني فهو ما جنهله وال نكشفه إال
من خالل البحث املعمق .فحس ــب االعتقادات الس ــائدة
يف منطق ــة تلمس ــان أن امل ــاء ال يرم ــز للطه ــارة فق ــط،
وإمن ــا ه ــو رمز لإلخص ــاب أيضا ،فهناك عالق ــة بني املاء
واملن ــي .وإذا رجعن ــا إل ــى الثقاف ــات القدمي ــة ويف العص ــر
الكاليكوليت ــي ،جن ــد أن الس ــكان كان ــوا يتص ــورون املطر
يف كثي ــر م ــن معتقداته ــم عل ــى أن ــه املني اخلص ــب ألبي
الس ــماء ،فعندم ــا يكون امل ــاء (املني) قوي ــا خصبا ترتوي
األرض (امل ــرأة) فتقدم محصوال وفيرا (اإلجناب) ،فاملاء
(املن ــي) هو املس ــؤول ع ــن اإلخصاب.
وبع ــد خ ــروج العري ــس م ــن احلم ــام ،يلب ــس مالبس
داخلي ــة جدي ــدة ل ــم يس ــبق لبس ــها ،ويعط ــر نفس ــه ،ثم
يرت ــدي طقم ــا أس ــود ،وح ــذاء أس ــود جدي ــدا .وللعط ــر
أيض ــا مكانت ــه وقدس ــيته يف ي ــوم الزف ــاف فه ــو رم ــز
لتطهي ــر ال ــروح ودفعه ــا للتأل ــق .واعتب ــر أيض ــا العطر
الطي ــب م ــن اخلصائ ــص اإللهية مش ــيعا بق ــوة احلياة
األبدي ــة ،وعل ــى ه ــذا أدى اس ــتعمال الروائ ــح والزي ــوت
العطرية دورا يف العقيدة أكثر وأكثر من اس ــتعمالها يف
التجمي ــل (مانف ــرد لورك ــر.)2000 ،
أم ــا اختيار اللون األس ــود (الطق ــم واحلذاء) فيرجع
إل ــى أن م ــن القي ــم اخلاص ــة بالرج ــال ارت ــداء املالب ــس
الداكن ــة كاألس ــود ،ألن األلوان الداكن ــة توحي باالحترام
والوق ــار ،زي ــادة عل ــى ذل ــك فه ــي رم ــز للعظم ــة واألبه ــة
واإلجالل (بن عمر غمشي .)2001 ،ويف األخير يلبس العريس
برنوسا( )3أبيض ،يكون قد استعاره عن أهله أو أصدقائه،
متجها مع أحبابه وجيرانه إلى املقهى الذي يتلقى فيه
التبري ــك والتهان ــي .وع ــادة لبس البرنوس ليل ــة الزفاف
إش ــارة للس ــلطة وال ــوالء والوق ــار ،ف ــكان املل ــوك واألمراء

اتجاه العروس نحو بيت الزوجية

يلبس ــون ه ــذا ال ــرداء ،والل ــون األبيض يدل عل ــى النقاء
والطه ــارة ،والزف ــاف مؤسس ــة دينية مقدس ــة ال يدخلها
إال املتطهرون.
ويتس ــم الزف ــاف يف تلمس ــان بنكه ــة متف ــردة وه ــي
ركوب العريس الفرس ،وهو يرقص على نغمات الطبل
واملزم ــار ،وبعده ــا ينص ــرف املوكب طائفا بأزق ــة املدينة
إل ــى أن يص ــل إل ــى ال ــدار أو الصال ــة ،ث ــم ت ــدق الطب ــول
والزغاري ــد ويطل ــق البارود إعالنا بوص ــول العريس ،ثم
ين ــزل ع ــن احلصان ويدخل رأس ــا إلى البي ــت أو الصالة
أين توج ــد العروس.
إن ع ــادة رك ــوب الف ــرس أثن ــاء الزف ــة ف ــأل خي ــر يف
اعتق ــاد أهالي تلمس ــان ،ألنه يرمز إل ــى اخلير والرجولة
والش ــجاعة والكبري ــاء .وقد أقرت الس ــنة ه ــذا االعتقاد،
ع ــن أب ــي التي ــاح ق ــال« :حدثن ــا عب ــد اهلل ب ــن مس ــلمة:
حدثن ــا مال ــك ،ع ــن ناف ــع ،ع ــن عب ــد اهلل ب ــن عم ــر رضي
()4
اهلل عنهم ــا ق ــال :قال رس ــول اهلل« :اخلي ــل يف نواصيها
اخلي ــر إل ــى ي ــوم القيامة» (أب ــو عب ــد اهلل البخ ــاري .)1992 ،ويظل
للف ــرس مكانت ــه اخلاصة يف ذاكرتنا الش ــعبية الرتباطه
بتاريخ عريق من الفروس ــية والبطولة وحتقيق النصر.
ويرمز ركوب الفرس إلى قيم الشجاعة والبـأس والبسالة
واإلق ــدام واالعتزاز بالس ــاح.
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سيميوطيقا الفضاء المكاني للحفل:

سنقوم اآلن بوصف فضاء العرس ،فهو مثل املشهد
املسرحي يطرح بضاعته للمتلقي ،الذي يلعب هنا دور
الق ــارئ يف الن ــص األدبي .ولهذا الفضاء مؤش ــرات تدل
عل ــى أنه احتفال زفاف وهي كالتالي؛ األضواء الكثيرة،
املدعوون ،العريس والعروس املوسيقى ،الرقص ،الغناء،
رائح ــة الطع ــام .كل ه ــذه العالم ــات تر ّك ــب م ــع بعضه ــا
البعض لتعطي تفس ــيرا لهذا املش ــهد .ويحاول املتلقي
(املتف ــرج) أن يس ــلط عيني ــه ليق ــوم بفه ــم مختل ــف
األش ــياء التي يحددها بصره ،فاألش ــياء حتمل دالالت.
وتعتب ــر اللغ ــة الوس ــيلة الوحي ــدة جتع ــل هذه األنس ــاق
واألش ــياء غي ــر اللفظي ــة دال ــة .وم ــا دام ــت األنس ــاق
والوقائ ــع واألش ــكال الرمزي ــة دال ــة كم ــا يقول ب ــارت فال
عي ــب من تطبيق املقاييس اللس ــانية على الوقائع غير
اللفظي ــة أي األنظم ــة الس ــميوطيقية غي ــر اللس ــانية
لبن ــاء الط ــرح الداللي.
 .1الشخصيات:

مـ ـ ــا نـركـ ــز علـي ـ ــه يف حتلـيـ ــل مشـ ـهـ ـ ــد العـ ـ ــرس ه ـ ـ ــي
الشخصيات ووظائفها والعالقات التي تربطها .مبا أننا
نس ــرد ف ــا ب ــد للس ــرد من فع ــل ،وال ب ــد له ــذا الفعل من
مشاركني .وما يهمنا هو كيفية التعرف على املمثلني أو
القائمني بالفعل من خالل العناصر الستة التي ذكرها
غرمي ــاس ( )A.J. Greimas, 1983وه ــي:
العنصر األول من الش ــكل يس ــميه غرمياس باملرس ــل
ونس ــتطيع أن ن ــدرج حتت ــه األس ــباب الت ــي تدف ــع
الش ــخص للقي ــام بعم ــل م ــا.
العنص ــر الثان ــي املرس ــل إلي ــه ال ــذي يح ــاول حتقي ــق
النتيج ــة الت ــي يه ــدف إليها املرس ــل.
العنص ــر الثالث وهو الفاعل أو البطل أو الش ــخصية
احملورية يف القصة أو املش ــهد.
العنصر الرابع هو املس ــاعد أو املناصر ،وهو من يقوم
بتقدمي املساعدة للفاعل أو البطل.
العنص ــر اخلام ــس ه ــو املع ــارض وال ــذي يس ــعى إل ــى
عرقل ــة مش ــروع الفاع ــل ،وق ــد يك ــون من األق ــارب أو
األصدق ــاء أو اجلي ــران الذي ــن يكره ــون البط ــل.

عادات وتقاليد
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العنصر الس ــادس هو الغاية أو الوس ــيلة التي يس ــعى
إليها الفاع ــل (الزواج).
إن الفاع ــل (العري ــس والع ــروس) ه ــي الش ــخصية
الرئيس ــة يف احلكاي ــة (احلف ــل) ،وبالرغ ــم م ــن أن ــه
يتحك ــم يف معظ ــم األح ــداث إال أن ــه ال يق ــوم بأية حركة
هام ــة تتع ــدى الدور االس ــتعراضي الذي يلعب ــه ومييزه،
باس ــتثناء ح ــدث واح ــد مركزي تبنى علي ــه يف احلقيقة
كل فلس ــفة احلي ــاة والتواصل البش ــري ،وامت ــداده داخل
الوج ــود وه ــو عملية االس ــتهالك اجلنس ــي التي تش ــكل
ن ــواة القضي ــة يف كل قص ــة زواج (الزه ــراء ب ــن يوس ــفي.)2004 ،
وحتتل مكانة الفاعل مكانة متألقة داخل حفل الزواج،
وانطالق ــا منه ــا تبن ــي مختل ــف الش ــخصيات عالقاته ــا
وحت ــدد توجهاته ــا ،كل حس ــب الداف ــع ال ــذي يحرك ــه.
فهناك من يس ــعى إلى تقدمي العون واملس ــاعدة إلجناح
ه ــذا الزواج وهناك من يحاول أن يعرقل األمور ليفش ــل
ال ــزواج ولك ــن دون أن يظه ــر علي ــه ذل ــك.
إن أه ــم م ــا ميي ــز ه ــذا الزواج ه ــو الطاب ــع االحتفالي
الكبي ــر م ــع مظاه ــر التع ــاون الفعل ــي ب ــن أف ــراد العائلة
واجلي ــران واألصدق ــاء .حيث يتح ــرك املس ــاعدون يف كل
م ــكان ويتقاس ــمون األدوار وه ــم يراقب ــون تط ــور احل ــدث
ويس ــهرون عل ــى س ــيره احلس ــن ،ويتدخل ــون إلص ــاح كل
خلل حل به ،أو الستئصاله متاما .فتشكل هذه الطائفة
م ــن األش ــخاص احمل ــرك الرئيس ــي للح ــدث والبني ــة
الرئيس ــية الت ــي يق ــوم عليه ــا احلف ــل وبدونه ــا يلغى كل
ش ــيء ،وال يس ــتطيع الفاع ــل حتقي ــق هدف ــه (ال ــزواج).
 .2مالمح الوجه:

تع ــد مالم ــح الوج ــه عالم ــات غي ــر لس ــانية ،ولكنه ــا
ترم ــز إل ــى أم ــور ميك ــن التعبي ــر عنه ــا لس ــانيا كالف ــرح
والتعاس ــة والقل ــق واالرتي ــاح واخل ــوف واخلي ــر والش ــر
وغي ــر ذل ــك .وعالمات الوجه مذك ــورة يف القران الكرمي
وه ِه ْم﴾(س ــورة الفت ــح،
ـيم ُ
يف قول ــه تعال ــىِ :
اه ْم ِف ُو ُج ِ
﴿س ـ َ
اآلي ــة  )29ويقص ــد بالس ــمة العالم ــة ،ف ــإذا أخدن ــا مث ــا
األش ــخاص (املعارض ــون) الذي ــن حتدثن ــا عنهم س ــابقا
فنج ــد مالم ــح وجوهه ــم ت ــدل عل ــى الغي ــرة واحلس ــد
ب ــدون أن يصرح ــوا بذل ــك لفظي ــا أو صوتي ــا ،وكأن ذلك
مكت ــوب عل ــى جبينه ــم .ونس ــتطيع أن نكش ــف ذلك من

خالل بس ــمتهم الزائف ــة وانعزالهم يف م ــكان لوحدهم.
أم ــا إذا أخذن ــا املس ــاعدين فنجده ــم يتحرك ــون يف ،كل
م ــكان ،هن ــاك م ــن يرقص وهن ــاك من يس ــاعد العروس
يف تغي ــر ألبس ــتها ،والبع ــض اآلخ ــر يس ــتقبل الضيوف،
وآخ ــرون يأخ ــذون الصور م ــع العريس والع ــروس ،وغير
ذل ــك .فتب ــدو على وجوههم عالمات الفرحة والس ــعادة
واالرتي ــاح .أم ــا مالم ــح العري ــس والع ــروس فتش ــير إلى
الفرح ــة املمزوجة بالقلق واخل ــوف واالرتباك (وخاصة
العروس) وذلك ملا ينتظرهما من إجناز املهمة الصعبة
أال وه ــي فض الب ــكارة.
 .3اللباس:

م ــا يلف ــت االنتب ــاه يف ذل ــك الفض ــاء لب ــاس الع ــروس
وزينته ــا .وس ــنحاول أن ندرس ــه دراس ــة س ــيميوطيقية.
وسنقتدي يف هذه املقاربة مبنهج روالن بارت حينما حاول
التس ــلح باللس ــانيات ملقارب ــة الظواه ــر الس ــيميوطيقية
كأنظم ــة املوض ــة واألزي ــاء .ف ــروالن ب ــارت عندم ــا ي ــدرس
املوضة مثال يطبق عليها املقاربة اللسانية تفكيكا وتركيبا
من خالل استقراء معاني املوضة ودالالت األزياء وتعيني
وحداته ــا الدال ــة ومقصدياته ــا االجتماعي ــة والنفس ــية
واالقتصادي ــة والثقافية (س ــيميولوجيا الداللة).
يع ــد اللباس م ــن األنظمة الداللي ــة الكثيرة املعنى
وق ــد تع ــرض روالن ب ــارت إل ــى ه ــذا حي ــث ق ــال« :وه ــذا
اللب ــاس يطلعن ــي بدق ــة عل ــى مق ــدار امتثالية البس ــه،
أو ش ــذوذه» (روالن ب ــارث )1993 ،فال ــزي يظه ــر مرتب ــة البس ــه
ومنزلت ــه ومكانت ــه بني الناس واملنصب الذي يش ــتغله.
واللب ــاس يتح ــدد داخ ــل الش ــفرات االجتماعي ــة والت ــي
مبوجبه ــا يتم ترتيب األش ــخاص اجتماعيا وكل لباس
يح ــدد حدث ــا معينا.
وتظه ــر العروس يف ذلك الفض ــاء بلباس فاخر ثري
وجميل يس ــمى بالشدة التلمس ــانية وهو مكون من عدة
أجزاء وكل جزء عالمة وكل عالمة حتمل دالالت ورموز،
فيق ــوم املش ــاهد بتفكي ــك الرم ــوز الت ــي يري ــد س ــردها
املش ــهد مس ــتعينا يف ذلك باخللفية الثقافية واملعرفية
التي ميلكها .وأول عالمة يراها املش ــاهد هي القفطان.
ويج ــب أن ننظ ــر إل ــى هذا اللباس م ــن زاويتني:
األولى شكلية وهو ما نراه ظاهرا أي الوصف السطحي
كالتصميم واللون وهو ما يس ــمى باملس ــتوى األول أو
االصطالحي .denotatif

الثاني ــة فه ــي مفهومي ــه وه ــو كام ــن ،وال نكتش ــفه إال
ع ــن طري ــق التحلي ــل وه ــو ميث ــل املس ــتوى الثان ــي
أو االيحـ ــائ ـ ــي  .connotatifوهـ ـ ـ ــذا ال ــدلـ ـ ــيل ال
ي ـك ــون اعتبــاطيا مثل الدليل اللساني بل ينتج عن
سياق ( )processusمـ ــرئي ثـ ـ ــم حت ـلـيـلـ ـ ــي ،فـه ـ ــو
إش ـ ــارة إلى السلطة واملكانة العالية والثراء والغنى
الن السالطني كانوا يلبسون القفطان .وكان يلبس
يف ب ــادئ األول م ــن قب ــل الرج ــال ث ــم تغي ــر الوض ــع
وأصب ــح م ــن لب ــاس امل ــرأة اخل ــاص بحف ــل الزفاف.
ف ــا ي ــكاد يخل ــو ع ــرس تلمس ــاني م ــن حض ــور ه ــذا
الزي ،واس ــتمرار هذا الزي وتوارثه من الس ــلف إلى
اخلل ــف يعطي ــه ق ــوة ونف ــوذا وصم ــودا يحمي ــه م ــن
االندثار .فداللته ليس كعنصر زينة فحس ــب وإمنا
كإش ــارة وتعبي ــر ع ــن ع ــادات األج ــداد الت ــي تعتب ــر
كرم ــز لالنتم ــاء والهوية.
أم ــا اجل ــزء الثان ــي م ــن أج ــزاء لب ــاس الع ــروس ه ــو
احلل ــي واجلواهر التي تلبس ــها العروس يف ي ــوم الزفاف
من أعلى رأس ــها إلى أس ــفل قدميها ،وداللة احللي ليس
كعنص ــر زين ــة وغن ــى فحس ــب وإمن ــا يخف ــي م ــن حي ــث
باطن ــه مس ــتوى آخر م ــن الداللة أال وه ــو درء العني عن
الع ــروس ،فبري ــق احلل ــي واملجوه ــرات يف اعتق ــاد أهالي
تلمسان يجذب فيركز املشاهدين نظراتهم عليه وهكذا
تتف ــادى الع ــروس نظراتهم الس ــحيقة املدمرة.
أم ــا اجل ــزء الثال ــث فيتمث ــل يف التحويق ــة والكلم ــة
مأخ ــوذة م ــن فع ــل ح ــوق أي غط ــى رأس ــه .ويعتب ــر ه ــذا
اللباس نوع من الشاالت وهو جزء مهم من أجزاء الشدة
التلمس ــانية ،وال ترتدي ــه إال النس ــاء املتزوج ــات .وكان ــت
هذه الش ــاالت يف الس ــابق مغطاة بجواهر رقيقة وأحجار
كرمية ،وصياغة من ذهب لدى السيدات املوسرات .وكانت
ه ــذه الش ــاالت رم ــوز األنوث ــة واخلصوب ــة .وه ــي تذكرن ــا
بحج ــاب ايزي ــس الذي يرم ــز إلى ثراء الطبيع ــة الذي ال
ينف ــذ وص ــورة اللب ــاس الفاخر الذي كان ــت ترتديه اآللهة
 األم الضارب ــة يف الق ــدم  -كم ــا يرم ــز إلى القوة اخلصبة(.)Fatiha harzallah, 1992
وهن ــاك أجزاء أخرى خاصة بالش ــدة التلمس ــانية ال
تس ــتعملها العروس يف ليلة العرس وإمنا يف يوم السابع
(احلزام) ألس ــباب خاصة س ــنتحدث عنها فيما بعد.
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ومتت ــاز هذه املالبس التي صنعت خصيصا حلفالت
الزف ــاف بتن ــوع األنس ــجة ،وثراء امل ــادة األولي ــة ،والتفنن
يف الزخرف ــة ،والتحك ــم يف التقني ــة ،مب ــا يضف ــي عليه ــا
طراف ــة خاص ــة ،توح ــي إلين ــا دون ش ــك ببع ــد رم ــزي
يكم ــن في ــه الس ــحر اخلف ــي ل ــذوق يناقض ــه ن ــزوع ب ــارز
إل ــى التباه ــي .إن لب ــاس الع ــروس (ب ــكل أجزائه) الفخم
الباه ــظ الثمن يعبر عن املكانة العالية التي تتمتع بها
الع ــروس وعلى انتمائها إلى الطبقة البورجوازية وعلى
ال ــذوق الرفي ــع يف اختي ــار نوعي ــة اللب ــاس الذي يناس ــب
رتبته ــا املتمي ــزة ،ويحم ــل قيمه ــا الش ــخصية .ولك ــن إذا
أخذنا األمر  -كما تقول الباحثة يوسفي الزهراء  -من
ناحية باطن الش ــيء وما يخفيه فمن املمكن أن نكش ــف
حقائ ــق أخ ــرى ق ــد تنف ــي م ــا قلن ــاه أو بعض ــا من ــه عل ــى
األق ــل .ف ــإذا كان ــت الع ــروس حتم ــل لباس ــا فاخرا يش ــير
إل ــى يس ــر حاله ــا فإنن ــا ننخ ــدع به ــذا االعتق ــاد حينم ــا
نعل ــم ب ــان ه ــذا اللب ــاس واحلل ــي لي ــس مل ــكا له ــا ولكن
اس ــتعارته .فه ــذه االزدواجي ــة يف التعبي ــر تخضع إلى ما
يس ــميه غرمياس  Greimasبالثنائية املش ــكلة للشيء
املعب ــر حس ــب ما يطرحه ظاهر هذا الش ــيء م ــن دالالت
معين ــة ،وم ــا يخفي ــه باطن ــه م ــن مع ــان أخ ــرى مناقضة
لألول ــى وجوهري ــة م ــن حيث القيمة ألنه ــا متثل الوجه
احلقيق ــي املراد تبليغ ــه أو إخفاؤه (الزهراء بن يوس ــفي.)2004 ،
ويتواص ــل احلف ــل والع ــروس تلبس لباس ــا معين ــا يف كل
م ــدة زمني ــة معينة حت ــى ينتهي احلف ــل صباحا.
عادات وتقاليد
العدد 36
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وم ــن ب ــن الع ــادات الت ــي يقوم به ــا العري ــس عندما
يدخ ــل عند زوجته التي يك ــون وجهها مغطى بحجاب،
ه ــو قيام ــه برفع احلج ــاب عنها وتقبيل رأس ــها ومن ثم
اجللوس معها يف قاعة احلفل إلكمال السهرة .فحجاب
العروس ال يرفعه اال الزوج الش ــرعي الذي يتعرف على
س ــيدة األس ــرار التي حجبت ب ــرداء الع ــرس .وكانت جل
النس ــاء تتحجنب س ــواء املس ــيحيات أو املس ــلمات .وهذا
التحج ــب التاريخ ــي ل ــم يك ــن اس ــتجابة لنص ــوص او
مفاهي ــم ديني ــة ،ب ــل مفاهيم تاريخية س ــحيقة مضافة
لض ــرورات املناخ غالبا(ف ــرج اهلل صالح دي ــب.)2008 ،
ويسـ ـم ـ ـ ــى وضـ ـ ــع احلـ ـج ـ ـ ـ ــاب عـ ـل ـ ـ ــى رأس ال ـ ـعـ ــروس
بـ«اجللي ــة» ،وله ــا مكان ــة مركزي ــة يف حف ــات الزف ــاف،
وق ــد طورته ــا التقالي ــد ،على مر العص ــور ،لتجعل منها
مناس ــبة تتجاوز بكثير مجرد الكش ــف عن وجه العروس
لعريسها ،وفرصة تنتهز للتباهي بتلك احللي واملالبس
الفاخ ــرة أم ــام النس ــاء املدعوات حلف ــل كبير.
تع ــد ألبس ــة حف ــل الزف ــاف اجل ــزء العري ــق بالنس ــبة
لثقاف ــة تلمس ــان ،حيث يب ــرز العمل التقليدي النس ــوي
الـ ـ ــذي يلـ ـ ــعب دورا هـ ـ ــاما يف ب ـ ـ ـ ــاب اإلنـ ـ ــتاج احمللي ،كونه
يفـيـ ــد األصالة واحمل ــافـ ـظـ ـ ــة ع ـلـ ــى التـ ـ ــراث الش ــعبي يف
املي ـ ـ ــدان الف ـ ـن ـ ــي اإلبـ ـ ــداعي؛ «ك ــالق ـف ـ ــطان» و«ال ـكــراكـ ــو»
و«ال ـق ـس ــنطي ـنـ ــية» و«الـ ـ ـ ّردا» ،و«الـبـل ـ ــوزة التّـلم ـســانـ ـي ـ ــة»،
وغي ـ ـ ــرها م ـ ـ ــن األلـ ــبسة التقليدية.

 .4المأكوالت:

إن سل ـ ــوكي ـ ـ ــات تن ـ ـ ــاول الطعـ ــام وع ــادات ـ ـ ــه أم ــر ه ــام،
فالوالئم املجتمعية تق ــوم بإعادة تأكيد دورية للجماعة
االجتماعي ــة والواجبات املتبادلة .كما تؤكد املش ــاركة يف
الطعام بقاء اجلماعة على قيد احلياة ،على املستويني
االجتماع ــي وامل ــادي .فتناول الطع ــام جماعة هو عالمة
على القرابة والثقة والصداقة كما أنه عالمة احلميمية
اجلنسية أيضا يف بعض الثقافات .أما الكراهية ورفض
املش ــاركة يف الطعام فهي عالمة على العداوة والكراهية
(سهام عبد الس ــام.)2013 ،
م ــن ب ــن اس ــتعدادات حف ــل الزفاف والتي س ــتجعله
خال ــدا وحديث ــا مل ــدة طويل ــة ه ــي وليم ــة الع ــرس ،فه ــي
باهظ ــة الكلف ــة .ويف تلمس ــان يت ــم إطع ــام املدعوي ــن
واحلاضري ــن أطعم ــة خاص ــة باملناس ــبة ،وه ــي يف نف ــس
الوق ــت تس ــتخدم كرم ــوز وكإش ــارات .فف ــي الق ــدمي كان
الكس ــكس «الطع ــام» ه ــو الطب ــق املش ــهور واملف ــروض يف
الوالئ ــم واألعراس ،وكان يحظى مبكانة خاصة ،ويظهر
هذا جليا يف القول املشهور يف تلمسان «الطعام همة لو
كان باملاء» وقولهم أيضا« :الطعام يغلق لفام» .أما اليوم
فأصبح الكس ــكس يقدم كطبق للتحلية يف نهاية األكل
أي آخ ــر طب ــق عن ــد العائ ــات امليس ــورة وكطب ــق رئيس ــي
عن ــد العائ ــات الفقيرة.
أصب ــح أهال ــي تلمس ــان يكث ــرون م ــن التنوي ــع يف
املأك ــوالت اخلاص ــة بالع ــرس ،وه ــي احلري ــرة ،والبرق ــوق
أو الزبي ــب (العن ــب املجف ــف) باللح ــم م ــع الل ــوز املقل ــي
والدجاج املشوي ،إضافة إلى أنواع مختلفة من الفواكه
وبع ــض املش ــروبات .وال ش ــك أن ه ــذا يكل ــف الكثي ــر.
م ــن هن ــا يتض ــح أن ه ــذه املناس ــبة عب ــارة عن إع ــان عن
الوضعي ــة االجتماعي ــة ،ب ــل م ــن أج ــل تأكيده ــا أكث ــر
فأكث ــر .وه ــذا م ــن خ ــال محاولة قي ــام العائل ــة بإظهار
القيم ــة الكب ــرى لنفوذه ــا وأهليته ــا (مس ــعودة كم ــال.)1986 ،
لق ــد أصبحن ــا ن ــرى أن العديد من األش ــخاص يقومون
باس ــتعمال املناس ــبات لنقل رس ــالة غي ــر مخطوطة إلى
املجتم ــع تذكر مبس ــتواهم االجتماع ــي واملالي اجلديد،
في ــزداد التف ــن بط ــرق إع ــداد الطع ــام وط ــرق عرض ــه
وتقدمي ــه .وم ــا يثي ــر الدهش ــة أن ــه حتى الفقي ــر أصبح
يس ــعى إلقامة مأدبة عشاء فاخرة ،والتي تكون يف أغلب
األحي ــان ع ــن طري ــق االس ــتدانة واالقت ــراض ،فيتكل ــف
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فوق طاقته قاصدا بذلك تكثير الطعام وحتسينه ،لئال
يعاب عليه بتقصير عن القدر الذي أو ْل َم به جاره...
 .5الموسيقى والغناء والرقص:

تتمي ــز احتفاالت الزفاف مبدينة تلمس ــان بالطابع
الغنائي األندلسي الذي يتصدر األنواع األخرى .ويرجع
الس ــبب يف ذل ــك ال ــى «جمال الطبيعة التي يعيش ــون يف
حضنه ــا واندماجه ــم باألندلس ــيني ،أو تش ــجيع مل ــوك
بن ــي زي ــان له ــذا الف ــن» ،كل ذل ــك ب ــث فيه ــم ه ــذا احلب
الذي توارثته األجيال خلفا عن سلف ،وأمكنه أن يصل
إل ــى أيامن ــا ه ــذه ،و «تلمس ــان» لتعد ال ــوارث األمني لهذا
الت ــراث الثقايف» (محمد ب ــن عمرو الطم ــار.)1984 ،
ولكن هذا ال مينع من وجود تنوع يف أغاني وموسيقى
العرس التلمساني من أندلسي و«راي» وفلكلور «الڤالل».
ويرافق املوسيقى والغناء الرقص .والرقص من الطقوس
الت ــي كان يتق ــرب بها اإلنس ــان إلى مواله س ــواء كان ذلك
املول ــى عم ــا أو بش ــرا ،حس ــبما تفرض ــه الظ ــروف خالل
التش ــكيالت االقتصادي ــة واالجتماعي ــة يف التاريخ .ومع
م ــرور الزم ــن تغيرت وس ــيلة التق ــرب هذه فصار اإلنس ــان
يتقرب بها حلبيبه أو معبودته ،أو كما شاء حسب ظروف
الزم ــان وامل ــكان .وتتجل ــى وظيفت ــه الغن ــاء يف الترفي ــه
والتس ــلية ،يعتبر أيضا وس ــيلة تدفع اإلنس ــان عن طريق
تراك ــم ش ــحنات حراري ــة لدي ــه وتش ــوقه للعم ــل يف الي ــوم
التالي (حس ــن س ــالم باصديق.)1990 ،
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اجتماعية وثقافية كما أش ــرنا إليها س ــابقً ا كاالختالط
وع ــرض اجلهاز الفخم من تقليدي وعصري ،والتّباهي
بتق ــدمي مأك ــوالت وحلوي ــات ش ــهية ،م ــع ع ــرض ف ــرق
محترف ــة مش ــهورة ّ
تنش ــط ه ــذا احلف ــل .وكلّ ه ــذا م ــن
أجل اإلعالن عن الوضعية االجتماعية والقيمة الفنية
ألصح ــاب الوليمة.
سيميو أنثروبولوجيا االحتفال بالصباحية

صورة من العرس

ويف يوم الزفاف يرقص العروسان واملدعوون (خاصة
العزاب والعازبات) ،وذلك للتعبير عن الفرحة وللتسلية،
وللتفريغ والتنفيس ،وجذب االنتباه واإلثارة اجلنسية.
فأثن ــاء الرق ــص يق ــوم الراقص ــون ببع ــض احل ــركات
كـه ـ ــز ال ـب ـط ـ ــن واألرداف واألك ـتــاف والـنــظرات امل ـتـبــادلــة
واالبتس ــامات والت ــي يك ــون له ــا معان ــي عدي ــدة؛ كلف ــت
االنتب ــاه واإلعج ــاب .وكثي ــرا ما تك ــون ه ــذه االحتفاالت
موضع ــا لتع ــارف الش ــباب عل ــى الش ــابات ،ويف كثي ــر من
األحي ــان الختي ــار الزوجات.
لق ــد أصبح ــت احتف ــاالت ال ّزف ــاف يف امل ــدن الي ــوم
مثله ــا مث ــل االحتف ــاالت الغربي ــة ،يكثر فيها اإلس ــراف
والتّبذي ــر .والغاي ــة منه ــا إظهاره ــا يف أبهى حل ــل الذّ وق
وال ّرونق واجلمال ،واكتس ــاب ّ
الش ــهرة ليبقى هذا احلفل
خالد الذّ كر .مثل هذه األمور ال جتري يف مدن اجلزائر
فق ــط بل يف معظم املجتمعات العربية األخرى كتونس
الكعاك من خالل بحثه «التقّ اليد
مث ًال ،فيقول عثمان ّ
التّونس ــية»« :ه ــذه عادات الـ ـزّواج إلى عهد قري ــب ...وهي
تدع ــو إل ــى تكالي ــف ومصاري ــف ،وفيه ــا ب ــدع خارجة عن
الس ــنة .وص ــار الـ ـزّواج يتع ــذّ ر عل ــى الكثيري ــن ،ويح ـ ُـدو
ّ
الكثي ــرون إل ــى التدي ــن أو ح ّت ــى اإلف ــاس» (عثم ــان الكع ــاك،
 ،1981ص  .)93وم ــا ه ــو جدي ــر بالذك ــر أيض ــا انّ تغ ّير مكان
االحتف ــال يف تلمس ــان (بعدم ــا كان يف بي ــت العري ــس
أصب ــح الي ــوم يف فن ــادق وص ــاالت مؤج ــرة) ليس بس ــبب
تتدخ ــل أس ــباب نفس ــية
ضي ــق امل ــكان يف البي ــوت ،ب ــل
ّ
عادات وتقاليد
العدد 36
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ويف الصب ــاح ،أي بعدم ــا ينه ــي العري ــس والع ــروس
مهمتهم ــا الصعب ــة ،يه ــدي العري ــس لعروس ــه هد ّي ــة
تتم ّث ــل يف حلي ــة من الذّ هب «كعق ــد» أو « َز ُّروف» أو خامت
والس ــؤال ال ــذّ ي يط ــرح
أو «لوي ــزة» أو مبلغ ــا م ــن امل ــالّ .
نفس ــه هن ــا م ــا ه ــي رم ــوز الهد ّي ــة وإل ــى ماذا ُتش ــير؟
سيميو انثروبولوجيا االحتفال
بالسابع (الحزام)

ـابع» ألنّ ال ّزف ــاف بلغ
أيض ــا
س ـ ّـمي ه ــذا الي ــوم ً
َّ
«بالس ـ ْ
الس ــابع ،ويحتفل ب ــه عائلة الزوج وعائل ــة الزّوجة
الي ــوم ّ
بد من مراعاته ــا ،والتزامات
مع ــا ،وترتب ــط به ع ــادات ال ّ
ً
املدة الزمنية؛ كعدم قيام
يتح ّت ــم القيام بها ،خالل ه ــذه ّ
بأي عمل ،عدم خروجهما لوحدهما،
العريس والعروس ّ
عـ ـ ــدم بـ ـقـ ـ ــاء ال ـعـ ــروس يف ال ـبـي ــت لــوحــده ـ ــا (خ ـ ّـط ــاف
الس ــائدة يف
لعـ ـ ــرايس) ،وغيره ــا م ــن ه ــذه االعتق ــادات ّ
املجتمع التلمساني.
ونفس االعتقاد يجري يف العراق «فال يقوم العريس
ـأي عم ــل غي ــر الفع ــل اخلصب ــي ،خش ــية أن
وعروس ــه ب ـ ّ
أحده َما شـ ـ ًّرا أو يتعـ ـ ّرض ملكروه ،ولذلك لم يكن
يرتك ــب
ُ
يس ــمح للعريس خالل أس ــبوع بقط ــع طري ــق ،أو النّزول
إلى واد ،وال يس ــير خارج بيته إ ّال ومعه عدد من ّ
الش ــباب
األش ـ ّـداء يحرس ــونه ،ك ــي ال يتجـ ـ ّرأ أح ــد عل ــى خط ــف
املقدس ــة التّي
عقال ــه ،أو غطاء رأس ــه ،فيدنّس «ملكيته» ّ
تعلّق عليه ــا اآلمال.
ويتم
كم ــا يس ـ ّـمى هذا الي ــوم ً
أيض ــا بي ــوم «احلْ ـ ـزَا ْم»ُّ ،
االحتف ــال به وفق بع ــض اإلجراءاتّ ،
والطقوس املع ّينة
وس ـ ّـمي «بي ــوم احلْ زا ْم» أل ّن ــه يف هذا اليوم
واخلاص ــة بهُ .
ّ
يضع ــون احل ــزام على لب ــاس العروس .فما هي إش ــارات
وعالم ــات احلزام.

طقوس الحزام:

َت ُ
بد من اتباعها ،ومراعاتها،
رتبط بهذا اليوم عادات ال َّ
فتقضي التّقاليد يف تلمسان أن يزور أهل العروس ابنتهم
أنواعا من احللويات
يف صباح هذا اليوم حاملني معهم ً
واملكس ــرات ،حتمله ــا الفتي ــات يف أوان وص ــوان ،ويدخلن
ّ
به ــا منزل العريس بالزّغاري ــد والغناء .فأبلغ تعبير عن
أحاس ــيس املرأة هو زغاريد العرس الش ــعبي الذي يشكل
مناس ــبة فرح ومتنفس ــا للم ــرأة لتتغاوي مب ــا أجنبت ،أو
لتم ــدح أقاربها وعائلتها.
يف ه ــذا الي ــوم ُتعي ـ ُـد الع ــروس التلمس ــانية لب ــس
القفط ــان ،و ُتضي ــف إلي ــه الفوط ــة واحل ــزام الذي ــن ل ــم
تس ــتعملهما ي ــوم الزف ــاف ،وذل ــك اعتق ــادا يف أن هذين
العنصري ــن يعرضاه ــا للس ــحر (الربي ــط) .إضاف ــة إلى
أنهم ــا يع ــدان مبثاب ــة مئ ــزر خ ــاص باألعم ــال املنزلية،
والع ــروس يف ه ــذا الي ــوم س ــلطانة وملك ــة ال تعم ــل أي
ش ــيء بل الكل يخدمها .ومن طقوس وعادات «احلْ زَا ْم»
أن يق ــوم ول ــد صغي ــر بوض ــع احل ــزام عل ــى نط ــاق
الع ــروس ،وبع ــد ذلك ُيسـ ـلّم عليها ،وتعطي ــه مبلغً ا من
املهمة ف ــأل خير،
امل ــال .إنّ اختي ــار الول ــد للقي ــام به ــذه ّ
ـاش َر ِّب ْي َع َّم ـ ْـر ْع ِلي َه ــا) على
وترمي ــزٌ إلجن ــاب الذّ ك ــور ( َب ـ ْ
ح ـ ّـد تعبيرهم.
وبع ــد اجللوس عل ــى مأدبة الغداء ،تق ــوم أ ّم العروس
وإحدى قريباتها بإعداد القهوة ّ
والش ــاي ،وتوزّع الفتيات
أنواع ــا م ــن احللو ّي ــات «كاملق ــروط» و«الڤْ ريـ ـ َو ْش» و«كع ــب
ً
غْ ــزال» وغيره ــا من احلل ّويات التّقليدي ــة ،فاحلالوة رمزٌ
للس ــعادة وال ّنج ــاح يف احلي ــاة الزوجي ــة يف اعتقاد أهالي
ّ
منطقة تلمسان.
دالالت الحزام:

لكل عالمة مستويان «مستوى املعاني املتلقاة املقبولة
معان ــي املعجم والتي تس ــمى معاني التعيني ،ومس ــتوى
املعان ــي املتطفل ــة اإلضافي ــة والت ــي تك ــون ضمني ــة يف
أغلب األحيان والتي تس ــمى معاني اإليحاء (دليلة مرس ــلي
 .)1995،احل ــزام عالم ــة بصري ــة له وظائ ــف متعددة منها؛
الوظيف ــة اجلمالي ــة ،حيث ُيس ــاعد على حف ــظ القوام،
وإظه ــار ال ّرش ــاقة .ووظيفة تتع ّل ــق باجلانب العملي ألن
احل ــزام يس ــاعد املرأة عل ــى اخلفّ ة وس ــرعة احلركة أثناء
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القي ــام باألعم ــال املنزلي ــة أو اخلارج ّي ــة كجمع احلطب
أو إحض ــار امل ــاء م ــن العني ،أو جمع احملص ــول وغيرها...
أم ــا املعن ــى اخلفي والكامن له ــذا الطقس باعتباره
عالمة فيتمثل يف كونه يش ــير إلى انخراط العروس يف
حتمل املسؤولية
احلياة الزوجية ،واستعدادها ملواجهة ّ
امللق ــاة على عاتقها م ــن جهتني املاد ّية واملعنوية:
املاد ّية :تتمثّل يف أن العروس س ــتتعرض إلى امتحان
أي اختباره ــا يف كيفي ــة إش ــرافها وإتقانها لألعمال
ً
انطالقا
املنزلي ــة م ــن غس ــل وكنس ،وطب ــخ ،وعج ــن
يق َه ــاِ ،غير
م ــن قوله ــم« :ا ْملـ ـ َرا ال ّل ــي َم ــا ْتغ َْر َب ْل ـ ْ
ـش ْد ِق ْ
يق َه ــا»( .)5فامله ــارة ،وحس ــن التّدبير
طر ْ
َت ْر َج ـ ْـع ْع َل ــى ِ
ش ــرطان ضرور ّي ــان الس ــتمرار احلي ــاة الزوج ّي ــة
ملدة س ــبعة
وجناحه ــا .والع ــروس ال ّت ــي كان ــت ملك ــة ّ
أ ّي ــام ،يجب عليه ــا ارتداء احلزام ّ
للش ــروع يف القيام
باألعم ــال املنزل ّية.
املعنو ّية :االمتثال واالنضباط وتنفيذ األوامر.
نس ــتنتج من كلّ ما س ــبق ،أنّ «احلْ زَا ْم» خامتة لفترة
راح ــة الع ــروس ،وإعفائه ــا م ــن كثي ــر م ــن الواجب ــات،
حتمل املس ــؤولية ،والقيام مبا
لتب ــدأ بعد ه ــذا اليوم يف ّ
تفرض ــه قواع ــد احلي ــاة الزوج ّية.
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سيميو انثروبولوجيا االحتفال
بيوم الحمام

يـ ـجـ ـ ــري االحـ ـتـ ـفـ ـ ــال بيـ ــوم «ا َ
حل ـ َّـمـ ـ ــا ْم» ب ـعــد مــرور
يوم ــن إل ــى س ــبعة أ ّي ــام م ــن ال ّزف ــاف .يف ه ــذا الي ــوم
الدع ــو ُة ألق ــارب العروس ــن ملرافق ــة الع ــروس
توج ــهُ ّ
َّ
مخص ًص ــا له ـ ّـن بعد
احلم ــام ،وال ــذّ ي يك ــون ع ــادة
إل ــى
ّ
ّ
أن يت ـ ّـم ك ــراؤه وغلق ــه .وعن ــد الوص ــول تزغرد ال ّنس ــاء،
وتش ــرع الع ــروس يف خل ــع م ــالبس ـ ــها ،ث ـ ـ ّـم تلب ــس
فوط ــة املنس ــوج( ،)6والقبق ــاب( ،)7وتصـ ــطحبها امرأتان
حاملت ــان ّ
الش ــموع ،تنطل ــق الزّغاري ــد ويت ِّجـ ـ ْـهنَ إل ـ ــى
ون) ،ف ــا يج ــوز للع ــروس أن
(الس ـ ُـخ ْ
داخ ـ ــل احلـ ّـم ـ ــام ّْ
ـتحم ،أل ّن ــه يف اعتق ــاد أهال ــي
تدخ ــل لوحده ــا لتس ـ َّ
تلمس ــان ق ــد يع ّرضه ــا مل ــا ال يحم ـ ُـد عقب ــاه كظاه ــرة
ـس باجل ـ ّـن ّ
والش ــياطني.
امل ـ ِّ
وبعدما تستحم العروس تخرج مصحوبة بالزّغاريد
ثم
املتعالي ــة ،وجتل ــس عل ــى زرب ّية توضع فوق الكرس ــيّ .
تشرع يف عمل ّية اللّبس .أ ّو ًال تلبس ألبسة داخلية جديدة
ل ــم يس ــبق لبس ــها ،ث ـ ّـم ُتضيف بل ــوزة املنس ــوج ،بعد ذلك
ثم
احلزَام ،وتتز ّين بأن ــواع من
ترت ــدي ِ
احللي واجلواهرّ ،
ّ
مخصصة
تض ــع على رأس ــها «عكس ــة ث ــم ْب ِنيقَة» أخ ــرى
ّ
للخ ــروج وتك ــون مط ـ َّـرزَة بخي ــوط ذهبي ــة ويك ــون لونه ــا
ترش كلّ
ترش نفس ــها بالعطر ،كم ــا ّ
فاحتً ــا ،ويف األخي ــر ّ
احلم ــام كرم ــز للف ــأل واحل ـ ِّ
الس ــعيد.
م ــن يوج ــد يف
ّ
ـظ ّ
أنواع ــا م ــن احللوي ــات «كامل َ ْق ـ ُـروط»
بع ــد ذل ــك يو ّزع ــون ً
احلمام لكلّ
و«الڤْ ريـ ـ َو ْش» ث ـ ّـم تق ــوم العروس بدفع ثم ــن
ّ
من ج ــاء مع َها.
وأخي ـ ًـرا ترت ــدي احلاي ــك أو (اجل ّ
الب ــة) ،وت ّتج ــه مع
قريباته ــا إل ــى دار العري ــس لتكمل ــة حف ــل ه ــذا الي ــوم.
بعد ذلك تش ــرع العروس يف عرض مالبسها (جهازها)،
(محمد بن رمضان شاوش  ،2011،ص
يس»
ُ
ّ
ويس ـ ّـمى هذا «بال ّت َ
ْس ــغْ ِن ْ
 ،)384ث ـ َّـم ُتق ــام مأدبة غذاء ،ثم يش ــربن القهوة َّ
والش ــاي
م ــع أن ــواع من احلل ّوي ــات التّقليدية.
للحمام قبل
لكن قد نتس ــاءل مل ــاذا تذهب الع ــروس
ّ
ال ّزف ــاف وبع ــده؟ أو بص ــورة أخرى ما هي رم ــوز ودالالت
االستحمام (املاء)؟
عادات وتقاليد
العدد 36
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رموز ودالالت االستحمام:

اس ــتحمام الع ــروس طقس من الطق ــوس املرتبطة
بال ــزواج وه ــي آخ ــر مرحل ــة م ــن مراحل ــه .واس ــتحمام
الع ــروس لي ــس للطهارة فحس ــب كم ــا يظ ــن الكثير من
الن ــاس وإمن ــا له وظائ ــف أخرى كثيرة .يج ــري االعتقاد
عن ــد أه ــل منطق ــة تلمس ــان أنّ اس ــتحمام الع ــروس يف
حد
احلم ــام رم ــزٌ لإلخص ــاب أي ( َب ـ ْ
ـش ا ْملـ ـ َرا َ ْ
تـ ـ َم) عل ــى ِّ
ّ
ت ِملَ
تعبيرهم .فبخار املاء الساخن ُيساعدها على ْأن َ ْ
بس ــرعة .ووج ــود العالق ــة ب ــن امل ــاء واإلخص ــاب يؤكدها
ُ
جزءا من ال ّرمزية
املوروث الشعبي حيث قدميا «كان املاء ً
ثم
ال ّنس ــائية مث ــل املياه األزلية التّي متثّلت فيه ــا األب ّوة ّ
ال ــوالدة» (مانف ــرد لورك ــر  ،2000 ،ص.)215
والحظن ــا أن ــه نف ــس االعتق ــاد ال ــذّ ي كان يج ــري يف
الثّقافة الن ُّيوليتية .حيث كان املاء رمزا للتّكاثر وجريان
أيضا املرأة على اإلخصاب .يف هذه
ـاعد ً
احلياة ،وهو ُيس ـ ُ
الثّقافة َ
ربط اإلنسان اخلصوبة باملرأة التّي كانت ترعى
األرض ،والب ــذور ث ـ ّـم باحلي ــوان ،وتكاث ــره .وحت ّول ــت قـ ـ ّوة
(املق ـ ّـدس) إل ــى قـ ـ ّوة خص ــب ُتثّله ــا امل ــرأة واآلله ــة ،وقد
املقدس ــة
ظهرت هذه اآللهة أ ّو ًال قبل اإلله ممثّلة للق ّوة ّ
تض ـ ُّـم املرأة
ال ّت ــي تض ـ ّـم أج ــزاء الك ــون يف حناياه ــا ،كم ــا ُ
الرجل آنذاك يع ــرف دوره
جنينه ــا ،أو وليده ــا ،ول ـ ْـم يكن َّ
يف اإلخصاب ،ولذلك كان َي َرى أنَّ املرأة هي املسؤولة عن
التّكاث ــر واخلصوب ــة .املالحظ هنا أن س ــلوكات اإلنس ــان
يغل ــب عليه ــا طاب ــع التقدي ــس ،م ــن خ ــال م ــا يضفيه
عليه ــا من قداس ــة تتج ــاوز وجوده البش ــري لتنتقل إلى
ما هو س ــماوي كوني إلهي ،ولذلك ش ــبهت املرأة باألرض
املزروع ــة واألرض األم ،والفعل اجلنس ــي بالزواج املقدس
ب ــن الس ــماء واألرض (إلياد مارس ــيا.)1988 ،
كم ــا ي ــرى بع ــض الباحث ــن أن احلم ــام م ــكان يوحي
باإلث ــارة اجلنس ــية ،وه ــو حتضير للفعل اجلنس ــي .فهو
يف نف ــس الوق ــت مقدم ــة وخامت ــة األعم ــال اجلنس ــية،
ولذل ــك ن ــرى أن العريس والعروس يذهب ــان إلى احلمام
قب ــل وبع ــد العرس .وي ــرى البعض اآلخ ــر أن دور احلمام
يتمث ــل يف تخفي ــف التوت ــرات اجلس ــدية والنفس ــية
الناجم ــة ع ــن الفع ــل اجلنس ــي .وم ــن هن ــا يتح ــدد دور
الطه ــارة ،ويتض ــح جلي ــا احت ــواء الغس ــل عل ــى معن ــى
ميتافيزيق ــي ،فه ــو بالتحدي ــد أس ــلوب للتغل ــب عل ــى

القل ــق واالضطراب ــات بحي ــث يق ــوم بامتص ــاص الق ــوى
الغامض ــة املواكب ــة للجم ــاع ،واحلي ــض وال ــوالدة ،وميكن
لإلنس ــان بالتالي معاودة التحكم يف جس ــده والس ــيطرة
عليه .وتأتي عملية الذهاب إلى احلمام للطهارة ملعاودة
إخض ــاع تل ــك الق ــوى الغامض ــة للس ــيطرة والتقن ــن
واإلدم ــاج (صوفي ــة الس ــحيري ب ــن حتي ــرة.)2008 ،
ويرم ــزُ املاء للنَّظافة َّ
وأيضا إلى اس ــتمرار
والطهارةً ،
وجد أحواض
احلياة واخلير وال ّرفاهية.
فقدميا كانت ُت ُ
ً
أم ــام املعبد من أجل الغس ــل ّ
عدة مـ ـ ّرات «املاء
الطقس ــي ّ
للحي ــاة جميعها وللخي ــر وال ّرفاهية» (مانفرد لورك ــر.)2000 ،
وي ِق ـ ُّـر ه ــذا الق ــرآن ً
أيض ــا فيق ــول تعال ــىَ ﴿ :و َج َع ْل َن ــا ِمنَ
ُ
الْ َاءِ ُك َّل شَ ـ ْـيءٍ َح ٍّي﴾ (س ــورة األنبياء ،اآلية  )30ويف قوله تعالى:
ـاء ِل ُي َ
ط ِّه َر ُك ـ ْـم ِب ِه﴾ (س ــورة
الس ـ َـماءِ َم ـ ً
﴿ َو ُي َنـ ـز ُِّل َع َل ْي ُك ـ ْـم ِم ــنَ َّ
االنف ــال ،اآلية .)11
خاتمة

االحتف ــاالت الت ــي يقيمه ــا الن ــاس يف مختل ــف
املناس ــبات تعد يف واقعها نوعا من املمارس ــات الش ــعبية
الت ــي تتص ــف باملظه ــر الرس ــمي ،وه ــي كله ــا عب ــارة عن
إش ــارات ورم ــوز ،تبل ــورت ح ــول قي ــم ومع ــان وأح ــداث ال
ميك ــن لألف ــراد التخل ــي عنه ــا .بل يقوم ــون بترجمتها
وإعادته ــا وتكراره ــا ونقله ــا م ــن التجري ــد إل ــى الواق ــع.
كم ــا توصلن ــا إل ــى أن االحتف ــال بالع ــرس التلمس ــاني
يحم ــل يف ثناي ــاه ش ــعائر ،وطقوس ــا ،ومراس ــيم ،ورم ــوزا
تؤث ــر يف األف ــراد فتجعله ــم يتجاوب ــون عاطفي ــا م ــع
م ــا تتضمن ــه م ــن أف ــكار وم ــا تثي ــره م ــن ص ــور ذهني ــة.
والغري ــب يف ه ــذا األم ــر أن ه ــذا التأثي ــر العاطف ــي يف
األف ــراد يح ــدث بطريق ــة مبهم ــة تعل ــو عل ــى التحليل.
بحي ــث يج ــد أهال ــي منطق ــة تلمس ــان يف االحتف ــال
بالزف ــاف فرص ــة للتق ــارب ،والتماس ــك االجتماعي من
جه ــة ،ومن جهة أخرى فرص ــة إلثبات الذات اجلماعية
وإثب ــات الهوي ــة الثقافي ــة.

الهوامش
 1كانت الزفة يف السابق على ظهور اخليل والبغال...
كل يتبرع بفرسه أو بغله ،كل حسب ما ميلك من
دابــة يركبهــا باســتثناء صاحــب احلمــار الــذي ال
يحق له أن يشارك يف الزفة .انظر :محمد عجاج
( ،)1978اعراف ومراســيم الزواج يف قرى الشــمال
العربيــة التــراث الشــعبي ،العــدد األول ،الســنة
التاسعة ،بغداد ،ص .26
 2احلايك :من حاك يحيك ،ويسمى أيضا بامللحفة،
أو بالكســا (  ،)Kissaتلبســه املرأة لتســتر وتغطي
جســدها ،ومنــه مــا هــو مصنــوع من القطــن ومنه
مــا هــو مصنــوع مــن احلريــر ( للتوســع انظــر :
R.Dozy(1849) – dictionnaire des vêtements
chez les arabes، amsterdam 1849 p148
 3البرنوس :يعرف عند العرب قدميا باسم (البرنس)
وقــد عــرف اســتعمال البرنــوس منــذ عهــد قــدمي
وشكله العام مثل احلرملة قد تصل إلى الكاحل،
وبدون أكمام .وله غطاء رأس كالطرطور ،ويخاط
بحردة الرقبة ،فيعتبر جزء من هذا الرداء ،وهذا
الــرداء مفتــوح بــدون أزرار ،بــل يثبــت بطريقــة
شريط ثابت على الصدر.
 4نواصيها :جمع ناصية وهي الشعر املسترسل على
اجلبهــة .اخليــر :العاجــل هــو الربــح والغنيمــة،
واألجر :وهو الثواب عند اهلل عز وجل.
 5مثل شعبي يتر ّدد يف منطقة تلمسان.
 6فوطــة املنســوج هــي قطعــة مــن قمــاش املنســوج،
مستطيلة ّ
الشكل ،تط ّرز أطرافها ،تستعملها املرأة
لتغطية مفاتن أجزاء جسدها
وفوطــة املنســوج لهــا مدلــوالن مدلــول يـ ُّ
ـدل علــى
الصناعــة التّقليديــة للمنســوج
تواصــل قيمــة ّ
بالنّسبة للعروس ،ومدلول آخر يتمثّل يف اتّصاف
املرأة التلمسانية باالحتشام واحلياء.
 7القبقــاب مــن ألبســة القــدم ،وهــو عبــارة عــن قطعــة
ثم يدقّ
من اخلشب يحفر أسفلها لتكون الكعبّ ،
املقدمــة إلدخــال األصابــع
شــريط مــن اجللــد يف ّ
فيه.
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المراجع
القرآن الكرمي برواية ورش.

ماجستير مكتبة الثقافة الشعبية تلمسان.
كتاب :عثمان الكعاك ،)1981( ،التّقاليد التّونسية ،تونس،
الدار التونسية للنّشر.
ّ

كتــاب :ابــن ســيرين النابلســي ،)1999( ،تفســير األحــام
الكبير ،بيروت ،دار الكتب العلمية.

كتــاب :فــرج اهلل صالح ،الثقافــة الشــعبية مــن بيــروت الــى
احمليط ،بيروت ،نوفل.

كتاب :الياد مارسيا رموز واشارات ،)1998( ،ترجمة حسني
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تمثالت الموت في تاريخ المغرب
من خالل أمثال شعبية وأقوال مأثورة

()1

أ .رابحي رضوان
كاتب من المغرب

يرتبـــط معنى المثل في معاجـــم اللغة العربية بالتشـــبيه والمقارنة ،فهو عند الفراهيدي «الشـــيء
ُيضرب للشـــيء ُفيجعل مثله»( ،)1وعند ابن منظور «الشـــبه والصفـــة والنظير»( .)2و ُيقـــدم ابراهيم بن
ســـيار ّ
النظــــام (ت 230 .أو 231هـ845 - 844 /م ) تعريفا جامعا مانعا للمثـــل ومميزاته قائالَ « :يجتمع
فـــي المثل أربعـــة ال تجتمع في غيره مـــن الكالم :إيجاز اللّفظ وإصابة المعنى وحســـن التشـــبيه
وجودة الكناية فهـــو نهاية البالغة»( .)3ويظهر معنـــى المثل عند الدارســـين المعاصرين أكثر وضوحا،
ُعـــرف إيلي كونكاس مرانـــدا ( )Elli Köngäs - MARANDAاألمثال بأنهـــا «صور أو داالت
إذ ت ّ
()4
عـــرف كرم إدريس المثل بأنه «قالب لغوي يشـــير
مشـــتقة من الســـياق الذي ينتج المدلوالت»  ،و ُي ّ
الموجه إليه
إلـــى تجربة أو نموذج معرفي ناتج عن ســـلوك ســـابق ُيعتقد أنه ســـيتكرر من طـــرف َّ
الخطاب أو الذي يدور عليه الحديث ،ويتميز بالشـــمولية والجدية وســـهولة اإلقحام»( ،)5الشـــيء يوفر
فيه مرونة تجعله ســـهل التوظيف واالســـتعمال في وضعيات وســـياقات مختلفة.
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بن ــاء عل ــى ه ــذه التعريف ــات ،ميك ــن الق ــول أن املث ــل
ي ــؤدي معني ــن :معن ــى مباش ــر ُيس ــتمد م ــن م ــن املث ــل؛
ومعن ــى س ــياقي يحيلن ــا عل ــى التوظيف ــات املختلف ــة
للمثل؛ بالنظر إلى ما يتوفر فيه من مرونة وقدرة كبيرة
عل ــى التكي ــف م ــع التغي ــرات االجتماعية .وجتع ــل هذه
املواصفات املثلَ الشعبي يتربع على هرم أشكال التعبير
ُ
()6
الش ــعبي الش ــفوي األكثر ش ــيوعا  ،متفوقا بذلك على
باق ــي األن ــواع كالقص ــة واحلكاي ــة والنكتة واألس ــطورة.
ُتع ــد األمث ــال الش ــعبية م ــادة خام ــا متن ــح إمكانيات
كبي ــرة إلجن ــاز دراس ــات ح ــول مختل ــف مناح ــي احلي ــاة
االقتصـاديـ ــة ،واالجت ــماعــية ،والثقافـ ـ ــية ،والســياس ــية،
ل ــأمم والش ــعوب .وتكتس ــي أهمي ــة خاص ــة يف البح ــث
التاريخي ،إذ تعكس جوانب من املسكوت عنه يف املصادر
تس ــد بع ــض الثغ ــرات والفراغ ــات يف
الرس ــمية ،كم ــا ق ــد ُ
املوجه لألفراد
تاري ــخ الش ــعوب ،بل وميك ــن أن تلع ــب دور ِّ
واجلماع ــات ح ــن يغي ــب القانون.
ومع أن املقارنة بني املش ــرق واملغرب ال تس ــتقيم فيما
يتعلق بالعناية باألمثال الش ــعبية ،إذ أن املش ــارقة كانوا
أكث ــر اهتماما بها؛ حيث جمعوها يف عش ــرات املصنفات
واملجامي ــع الضخم ــة()7؛ فإن املؤ ّلف املغربي واألندلس ــي
كان عل ــى دراي ــة بأهمي ــة األزج ــال واألمث ــال الش ــعبية،
وكتب ــا حفظ ــت لنا ع ــددا م ــن األمثال
فخ ّل ــف مؤلف ــات ُ
املتداول ــة باملغ ــرب واألندلس منذ العصر الوس ــيط ،من
بينه ــا أزجال اب ــن قزم ــان( ،)8ونكتة األمث ــال للكالعي(،)9
وأمث ــال العوام للزجالي( .)10واس ــتمرت العناية باألمثال
خالل العصر احلديث عبر عدد من املؤلفات نذكر منها
على اخلصوص «زهر األكم» لليوس ــي( ،)11و«احملكم» ألبي
مدي ــن الفاس ــي( .)12كم ــا لم َت ْخ ــلُ من األمثال الش ــعبية
واألق ــوال املأث ــورة كت ــب من أصناف أخ ــرى ،ككتب الفقه
واملناق ــب واجلغرافي ــا والتاري ــخ الع ــام( .)13ويعك ــس ه ــذا
االهتم ــام م ــن ِقب ــل املؤرخ ــن واملثقف ــن الوس ــيطيني،
أهمي ــة املث ــل يف حياة األفراد واجلماع ــات ،عند «العامة»
و«اخلاص ــة» على الس ــواء.
ويف إط ــار التط ــورات الت ــي عرفها البح ــث التاريخي
من ــذ بداي ــة الق ــرن العش ــرين ،س ــواء م ــن حي ــث املنه ــج
بانفتاح ــه عل ــى باق ــي العل ــوم اإلنس ــانية واالجتماعية،
أو م ــن حي ــث املوض ــوع باش ــتغاله على مش ــكالت جديدة
مرتبطة بالبنى الفكرية والثقافية للمجتمعات؛ ظهرت
ف ــروع معرفي ــة تبح ــث يف تاري ــخ العقلي ــات والذهني ــات،
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الش ــيء ال ــذي دف ــع الباحث ــن إل ــى الع ــودة مج ــددا إل ــى
الثقاف ــة الش ــفوية واألمث ــال ،واس ــتنطاقها باعتباره ــا
خزان ــا للذاك ــرة اجلماعي ــة للش ــعوب( .)14وكان الغ ــرب
س ــباقا ،كعادت ــه ،حي ــث نش ــأ يف مطل ــع الق ــرن العش ــرين
أدب أطل ــق علي ــه «أدب الفلكل ــور»( ،)15يهتم بجمع التراث
واملأث ــور م ــن التقاليد الش ــفوية للش ــعوب ودراس ــتهما.
خ ــال العق ــود القليلة األخيرة ،ب ــدأ االهتمام يتجه
يف العال ــم اإلس ــامي إل ــى الت ــراث الالم ــادي الش ــفوي،
ُجن ــزت دراس ــات تناول ــت املث ــل الش ــعبي ،ووظفته
حي ــث أ ِ
يف معاجل ــة بع ــض مواضي ــع التاري ــخ االقتص ــادي
واالجتماعي( .)16غير أن دراسة املثل من حيث مساهمته
يف تاري ــخ العقلي ــات بق ــي خاف ــت احلض ــور ،وإذا ما تعلق
األم ــر مبوض ــوع م ــن مواضي ــع الذهني ــات كتاري ــخ املوت
مث ــا ،فإنن ــا جن ــد أنفس ــنا أم ــام ف ــراغ مه ــول ،اللهم من
بع ــض الدراس ــات النادرة الت ــي أُجنزت حول ص ــورة املوت
من خالل األمثال الشعبية يف بعض البلدان العربية(.)17
وألن الصورة التي ترسمها نصوص املعاجم والشعر
والفق ــه والتص ــوف عن امل ــوت ،تبدو نخبوي ــة مثالية يف
بعض جوانبها ،وال تعكس ،يف كثير من األحيان ،موقف
اإلنس ــان املغرب ــي الع ــادي؛ فإنن ــا نه ــدف إل ــى البح ــث
ع ــن معال ــم ص ــورة امل ــوت يف ذهني ــة اإلنس ــان املغرب ــي
عب ــر اس ــتنطاق بع ــض األمث ــال الش ــعبية واملأث ــورات
والتعبي ــرات العامي ــة؛ س ــواء تل ــك الت ــي حفظته ــا لن ــا
املص ــادر التاريخية اإلس ــامية واليهودي ــة ،أو تلك التي
مكنا هذا
ال ت ــزال متداول ــة يف املغ ــرب إل ــى الي ــوم .وق ــد ّ
البح ــث م ــن جم ــع مايزي ــد عن مئ ــة مثل ش ــعبي وقول
مأث ــور ،س ــواء باللغ ــة العربي ــة أو العامي ــة( ،)18بعضه ــا
ـوت يف
يتح ــدث ع ــن امل ــوت مباش ــرة ،وبعضه ــا ّ
يوظف امل ـ َ
س ــياقات اجتماعي ــة متنوع ــة .ول ــن يتأت ــى لن ــا حتقيق
األه ــداف املتوخ ــاة م ــن ه ــذا العم ــل إال عب ــر مس ــاءلة
ع ــدد م ــن النص ــوص املصدري ــة اليهودي ــة واإلس ــامية،
واس ــتنطاق م ــا تزخر ب ــه الذاكرة الش ــعبية املغربية من
أمث ــال وأق ــوال مأث ــورة()19؛ محاول ــن التفاعل معها من
خ ــال التس ــاؤالت التالية:
ه ــل ميك ــن اخل ــروج مبعال ــم ص ــورة امل ــوت يف تاري ــخ
املغ ــرب م ــن خ ــال األمث ــال الش ــعبية؟ كي ــف تعال ــج
األمث ــال موضوع املوت؟ م ــا طبيعة العالقة التي تربط
اإلنس ــان املغرب ــي بامل ــوت يف أمثال ــه؟

كي ــف يوظ ــف املغارب ــة تيمة امل ــوت يف أمثاله ــم؟ وما
ال ــت األمث ــال
أه ــم القضاي ــا الت ــي تناولته ــا؟ كي ــف َع َ َ
امل ــوت عن ــد يه ــود املغرب؟
الموت والمثل الشعبي ،مالحظات أولية

جت ــدر اإلش ــارة بداي ــة إل ــى أنن ــا ال نتوه ــم إمكاني ــة
اخل ــروح مبوق ــف واض ــح للمغارب ــة م ــن املوت م ــن خالل
األمث ــال الش ــعبية ،بقدرم ــا نح ــاول اس ــتنطاقها لع ّله ــا
تس ــعفنا يف جتاوز الص ــورة «النخبوية» التي يبدو عليها
امل ــوت يف املص ــادر املكتوب ــة ،والبحث عن متث ــل املوت عند
العام ــة؛ الت ــي تن ــدر اإلش ــارة إليه ــا يف املص ــادر كم ــا يف
ّ
الدراس ــات .إن الص ــورة الت ــي ميك ــن أن ترس ــمها األمثال
واألق ــوال املأث ــورة ع ــن ظاه ــرة م ــا يف متخي ــل اإلنس ــان
نس ــبية ال ميك ــن أن تعك ــس ب ــكل األحوال ذاك ــرة جمعية
وحمال
موح ــدة؛ فاملث ــل ابن بيئته وظروفه ،كما أنه َمرن ّ
أوج ــه يحتم ــل أكث ــر من تأوي ــل؛ بحيث ميك ــن أن ينتقل
م ــن م ــكان إل ــى آخ ــر ،وم ــن زمان إل ــى آخر ،متام ــا مثلما
ميكن أن ينتقل من سياق آلخر ،لتتم تبييئته وتكييفه
ِليحم ــلَ مع ــان ودالالت ميت ــزج فيه ــا الق ــدمي باجلديد.
وإذا م ــا تعل ــق األم ــر مبوض ــوع كري ــه ومخي ــف كامل ــوت،
تعبر
ف ــإن املس ــألة ت ــزداد تعقي ــدا ،إذ «رغ ــم أن اللغ ــة التي ّ
ع ــن امل ــوت تب ــدو بس ــيطة يف كثير م ــن األحي ــان؛ إال أنها
مخادع ــة؛ أو ليس ــت بريئ ــة يف جمي ــع احل ــاالت ،فه ــي
ُتخفي وراء تسمياتها للظواهر اإلنسانية واالجتماعية
مضام ــن ومع ــان ال نفهمه ــا إ ّال بفه ــم س ــياقاتها الت ــي
تختل ــف م ــن موق ــع إل ــى آخ ــر وم ــن حال ــة إل ــى أخ ــرى
وم ــن ش ــخص إل ــى آخ ــر بحي ــث ال يحم ــل امل ــوت معن ــى
واح ــدا»(.)20
الموت في أمثال مسلمي المغرب

حتفل الذاكرة الش ــعبية املغربية باألمثال واألقوال
املأث ــورة ع ــن امل ــوت ،وينس ــجم معظمه ــا م ــع التص ــور
الدين ــي اإلس ــامي يف نق ــاط كثي ــرة ،فعلى غ ــرار ما ورد
يف النص ــوص القرآني ــة واحلديثي ــة ،ف ــإن اهلل ه ــو م ــن
ويي ــت يف املث ــل الش ــعبي املغرب ــي« :رب ــي خلقنا
ُيحي ــي ُ
()21
وقهرن ــا بامل ــوت ُ ْ -ل ــوت م ـ ْـن عن ــد اهلل ْ -خ ــذاه اهلل ّ -دا
ُم ــول ا َ
ألمان ــة أ ََما ْن ُت ــو ،...أم ــا ا ُملنف ــذ العمل ــي فهو ملك

وت َيا َمالَك ْ ُلوت»( .)22واملوت
اش ْ ُ
ـاش َت ْق َتل َب ْ
امل ــوتَ « :ب ـ ْ
ت ْ
وح ــدا» ،وله أج ــل وتاريخ
ال يأت ــي إال م ــرة واح ــدة ْ ُ
«ل ــوت ْ
مح ــدد«ُ :ك ّل َحاج ــة ْف َوقته ــا ،ح ّت ــى ْ ُل ــوت ْب َد ّق ْت َه ــا» ،وهو
مصي ــر اجلمي ــع ب ــدون اس ــتثناء ،إذ يق ــال تعليق ــا على
الوف ــاة« :مش ــا فني منش ــيو كاملني  -ال ـ ّـدامي اهلل  -املوت
ـوت  -ال ــدوام هلل.»...
ح ــق علين ــا َ -ت ِالي ْت َها ُم ـ ْ
ـوت كحلقة من حلق ــات دورة
ُي ــدرج املثل الش ــعبي امل ـ َ
()23
احلي ــاة قائالَ « :دا كيعيش كيكبر ،ودا كيموت كيغبر» ،
ويق ـ ّـر بأن ــه ذه ــاب ب ــا رجع ــة حي ــث يق ــول« :ح ّت ــا ْيجي
ُ
()25
وي ِش ــيب الغ ــراب»(َ ،)24و ْ«ب َحال
امللح
ر
وينو
ـات،
ـ
م
ـي
ـ
ل
ال
ّ
ّ
ْ
ـردو» ،ال ينف ــع مع ــه إال
حمال ــن النعوش ــةّ ،
يدي ـ ْـو ماي ـ ُّ
الصب ــر ،م ــع قب ــول الب ــكاء كن ــوع م ــن العزاء عل ــى فراق
حبي ــب أو قري ــب .يق ــول أح ــد أمث ــال العصر الوس ــيط
الذي وثقه األديب أبو يحيى الزجالي القرطبي (تويف
مبراك ــش ع ــام  694هـ ــ1294 /م) « ْل ْبـ ـ َكا َواج ـ ْـب ْو ْص َب ْرن ــا
لم مي ــض ليرج ــع»( .)26واليتيم
أنف ــع...إن م ــن ق ــد مات ْ
أكث ــر قابلي ــة واس ــتعدادا للب ــكاء حزن ــا عل ــى فق ــدان
أوليائ ــهَ « :
توص ــي يتي ــم عل ــى ْبـ ـ َكاه» .وامل ــوت يف ــرق
ال ّ
األحب ــاب ،فالفراق هو النهاي ــة احلتمية لكل العالقات
االنس ــانية واالجتماعية ،وحت ــى وإن لم يتم يف احلياة،
ف ــإن املوت َي ْف ِرضه على اجلمي ــع « ْل ْف َراق َمبعوت باحلي
بال ــوت» .وامل ــوت قبيح وغير مرغ ــوب ال ُي َج ّوز امل َثل أن
أو ْ ُ
لعدوك».
تتمن ــاه ألحد ول ــو كان عدوا«ْ :ل ــوتَ ،م ْ َ
اها ُ
ات ّن َ
ُي َش ــبه املث ــلُ الن ــو َم بامل ــوت « -انع ــاس خ ــو ْل ــوت»(-)27
مب ــا ه ــو فق ــدان لإلحس ــاس واإلدراك .غي ــر أن ــه قد يأتي
اغ َت ـ ُـه امل ــوت وهو يف
عل ــى ح ــن غ ــرة ،لذل ــك ُيش ـ َّـبه م ــن َب َ
أمت ق ــواه وعافي ــة بدنه بآنية من خزف تس ــقط وتتكس ــر
طول».
اح ِط َ
يح ْة ال ّزالفةَ ،ماطَ ال َما ّ
بسهولة وسرعة «طَ ْ
دق ــة ال ّزالفة
طيني ّ
وبعض ـ ــهم يدع ــو على نفس ــه «اهلل َي ْع ِ
تطي ــح وته ـ ّـرس»( ،)28ولع ــل كث ــرة ح ــاالت امل ــوت املفاجىء
ِّ
ه ــي التي دفعت اإلنس ــان إلى اإلحس ــاس بإمكانية موته
«لوت َما َم ُّنو
«لوت ْاقرب َم ّنو مايكون»(َ )29و ْ ُ
يف أية حلظةُ ْ :
()31
()30
اتي ْف َخ ْطرة ِغي ْ ُلوت»  .غير أن هذا
ْه ُروب» َو َ
«ما َك ْ ِ
ناقضة يتض ــح من خاللها غياب
اليعن ــي غي ــاب أمثلة ُم ِ
املوت من حس ــابات وأذهان األحياء أو على األقل تأجيل
التفكي ــر في ــه ،إذ ُتظه ــر أمث ــال أخ ــرى التش ــبت باحلياة
يط َم ـ ْـع»(.)32
وبنادم ْ
حت ــى آخر رمـ ــق «ماح ـ ّـد ُّاروح َت ْطلَع ْ
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ـوت يف مواق ــف جماعي ــة على
ُيق ــدم املث ــل املغرب ــي امل ـ َ
()33
املوت
ـوت االنف ــرادُ ْ ،
وميي ــز َ
مـ ِ
«ل ــوت فاجلماعة ْنزاه ــة» ِّ ،
م ــن حي ــث س ــببه ،إذ ُيق ــال فيمن م ــات بش ــكل مفاجىء
ـات ُم ــوت اهلل»
«م ـ ْ
ودون أن مي ــرض أو يتع ــرض حلادث ــة َ
()34
«م ــرض وم ــات» .
متيي ــزا ل ــه ّ
عم ــن ت ــويف بع ــد م ــرض ْ
أم ــا م ــن ُقتل فيعبر عن ــه بالقول «م ــات مقت ــول» أو «مات
مغ ــدور» .ويظهر تنديد املوقف الش ــعبي بجرمية القتل،
وتأكي ــده عل ــى س ــوء عاقب ــة القات ــل «ي ــا قات ــل ال ـ ّـروح ِوين
ْت ـ ُـروح؟» ،خاص ــة م ــع املكان ــة الرفيعة التي حتتله ــا الروح
اإلنس ــانية عن ــد اهلل يف أذه ــان األحي ــاء «ال ـ ّـروح عن ــد ربي
ْعزيزة» ،بل ويصل امل َثل إلى درجة التأكيد على عدم قدرة
يبان يبـ ـاَن».
القات ــل عل ــى إخف ــاء جرميته«ُ :م ــول ال ـ ّـروح َ
تتض ــح محاول ــة التعبي ــرات الش ــعبية اله ــروب م ــن
اس ــتعمال لف ــظ امل ــوت وتعويض ــه بكلم ــات أخ ــرى أكث ــر
حتسيس ــا باآلم ــان ،وحتم ــل أيض ــا نوع ــا م ــن التس ــليم
لدار احلق َ -ر ْاه عند اهلل ّ -داه اهلل -
بالقدر احملتوم :مشا ْ
ْبغاه اهلل ْ -خ َت ُارو اهلل...؛ ونوعا من البحث عن الشفاعة:
يرح ُموا  -اهلل يرحمو ويوسع عليه» ،وأحيانا ُتضاف
«اهلل ْ
عبارة َت ِربط الرحمة بشرط حسن األفعال« :اهلل يرحمو
حموه ْف َع ْاي ُل ــو» .وإذا كانت الدني ــا مصالح وأهداف
إل ــى َر ُ
ميك ــن أن يبلغها املرء ع ــن طريق العالقات والنفوذ؛ فإن
ِللمصي ــر األخ ــروي عالق ــة مب ــا قدم ــت ي ــدا الراحل من
أفعال حس ــب بعض األمث ــال« :الدار ه ــي دار اآلخرة»(-)35
لهنم
«الط ِريق ْ َ
فعايل(ّ -)36
ّ
بالو ُجوه واآلخرة با ْل ْ
«الدنيا ْ
()38
()37
بدنياه» .
َم ْف ُروش ــة با ْل ـ َـو ْرد» ْ -
ـاع ِدي ُنو َ
«طل َْع ْه َو ْاه ،و َب ـ ْ
ويحض ــر هاج ــس املصي ــر املرتب ــط باألفع ــال يف أح ــد
األمثالْ « :تالثـ ــة َع ْد َي ــان ــي ِ :ع ِين ـ ـ ـ ــيَ ،و ْدن ـ ــي و ْلس ـ ــانـ ـ ــي ...
ندخ ْل ْل َق ْب ــري َهان ــي»( ،)39ويعكس هذا
وم ــا ُ
ل ــو كان َم ــا ُه َ
املث ــل هاج ــس اخلوف م ــن الذن ــوب املقترفة باس ــتعمال
اجل ــوارح ،فالع ــن ق ــد تش ــاهد أعم ــاال مش ــينة أوتقترف
ذنوبا (زنا العني مثال) ،واألذن قد تس ــمع كالما فاحش ــا،
أم ــا اللس ــان فيقترف خطايا النميمة والك ــذب وغيرها.
واملالح ــظ من خ ــال بعض هذه األمث ــال أنها تنهل من
الدين وتتعارض معه يف نفس الوقت ،رغبة يف التجاوب
م ــع حاجيات ومتطلب ــات املجتمع املختلفة.
تق ــدم األمث ــال الت ــي س ــجلتها مص ــادر العص ــر
الوس ــيط باملغرب واألندلس معلومات مهمة عن بعض
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ويبرز أحدها َ « -ك ْم َمن َح ّمال
الظواهر املرتبطة باملوتُ ،
املي ــت»( -)40التفاوت ــات والتماي ــزات االجتماعية
عل ــى َذا ّ
والثقافي ــة ب ــن األم ــوات ،إذ إن جن ــازات رجال السياس ــة
واألعي ــان والفقه ــاء واملتصوفة كان ــت  -وال تزال -تعرف
حض ــورا مكثفا أثناء مراس ــيم التش ــييع ،ق ــد يصل إلى
درج ــة التهاف ــت عل ــى حم ــل نعوش ــها وتكس ــير أعواده ــا
بالنس ــبة للمتصوف ــة والفقه ــاء خ ــال العصري ــن
الوس ــيط واحلدي ــث عل ــى األق ــل ،عل ــى عك ــس جن ــازات
الع ـ َـوام والن ــاس العاديني التي عادة ما يقتصر احلضور
َ
()41
فيه ــا على األق ــارب واجلي ــران  .ويخ ّلد مثل أندلس ــي
آخ ــر ظاه ــرة تاريخي ــة ه ــي مش ــكلة ع ــدم الق ــدرة عل ــى
ش ــراء الكف ــن« :فض ــول س ــود يف خبي ــر :مش ــات تع ــزي
أبيع ــت يف االكف ــان»( .)42كم ــا يش ــير مثل آخ ــر إلى وجود
«م ــا ُك ّل َم ــن
ظاه ــرة النف ــاق يف احل ــزن عل ــى املوت ــىَ :
ح ْز َن ــت ْت َق ْجدرت ،وال من ل ــه ميت بكيت»( ،)43بل ويظهر
تصن ــع الب ــكاء مقاب ــل األجر منذ
م ــن خ ــال مث ــل آخر ُّ
العص ــر الوس ــيط  ،يق ــول أح ــد أمث ــال الزجال ــي« :ليس
ذا الب ــكا عل ــى ذا املي ــت  ...لو عطيتن ــي بضيع كان نبكي
مع ــاك دمي ــع»( ،)44ويؤك ــد اب ــن ح ــزم وجود نس ــاء امتهن
الن ــواح عل ــى املوت ــى( .)45وتتض ــح م ــن خ ــال بع ــض
«ه ّم
األمث ــال الوس ــيطية النظرة الس ــلبية جتاه امل ــرأة َ -
البنات للممات»( ،)46خاصة يف احلاالت التي يكون فيها
ال
عدد النس ــاء كبيرا يف األس ــرة «ِ -وي على من مات وخ ّ
س ــبع بنات»(.)47
إن امل ــوت الك ــرمي أفضل م ــن العيش املرير بالنس ــبة
للفقي ــر ،إذ يق ــال كناية ع ــن املس ــكني أو املريض املعذب
()48
يجعل ْلوت تس ــبق
« ُملوت س ــتره»  ،كما يقال أيضا «اهلل ْ
لب ــا»(« -)49املوت بالردم وال الدال د اخلدم»(« -)50ذا مات
اهلل يرحم ــو وذا ع ــاش اهلل يرزق ــو»(« - )51ذا مات تهنا»(.)52
وم ــع م ــوت اإلنس ــان مت ــوت أس ــرارهّ « ،دا ْم َع ــاه َس ـ ّـرو» -
«س ـ ّـرو مش ــا معاه لقب ــرو» ،فاملي ــت يأخذ معه أس ــراره إلى
قب ــره ،غي ــر أن َت ِر َك َت ـ ُـه حاض ــرة يف املث ــل الش ــعبي ،خاصة
بالنس ــبة مل ــن ت ــرك بع ــده عددا م ــن األق ــارب الفق ــراء ،إذ
وخيو،
يق ــال فيم ــن م ــات ول ــم يت ــرك إرث ــا« :خ ــا اخل ــوا ّ
والكموسة دفليو» .وقد ُيستغل غياب اإلنسان بعد موته
شماعة يع َّلق عليها
ِقبل األحياء ،ليصبح  -وهو ميت ّ -
العجز ،و ُتنس ــب له أعمال وأقوال ال عالقة له بها ،يقول

ملي ــت ،كايطوال ــو رجلي ــه»(،)53
أح ــد األمث ــال «م ــن مي ــوت ّ
وي ــورد الزجال ــي مث ــا وس ــيطيا يحم ــل نف ــس املعن ــى «
إذا وقع ــت البق ــر ،غ ــزرت الس ــكاكني»( ،)54ال ي ــزال متداوال
بلف ــظ دارج ــي «مني ٍّطي ــح البقرة يكث ـ ُـرو اجل َن ــاوة»(.)55
يجمع عبد الرحمن املجذوب (ت975 .هـ1568 /م)
أهم هذه سمات ومتثالت املوت يف أبيات زجلية(:)56
تـدبــــــر
تخــمــــم ال
َل
ّ
ّ
الفلْــــك َما ُهو ْم َس ّمــــــر
ربــــي
األرض
ْ
ّ
فـــــد ان ّ
()57
حصاد فريـــد
ايـــن
َعزْ َر ْ
ّ

ـــــم ِد يــمـا
ال َت ْر ْ
فد ا ل َْه ْ
َ
يمـا
وال ّ
الد َ
نيا َما ل َْها ِق َ
َ
مجموع ِفيهـا
واخللق
ُ
ام ُر و فـ ْ ُكل ِجيها
ْم َط ْ

تيمة الموت في سياقات اجتماعية

ال يقتص ــر حض ــور املوت عل ــى األمث ــال والتعبيرات
لفظه
الش ــفوية الت ــي حتيل عليه مباش ــرة ،ب ــل ُي َو َّظ ُف ُ
وي َش ّبه االنسان الساكن
يف سياقات اجتماعية متنوعةُ ،
بامليت الراحل ،إذ ال قدرة له على التفاعل مع األحياء،
مايدي اخبار
العاصر ّ
مي ــت َ
يق ــول أحد األمثال «بحال ّ
()58
مليت مايدير
ما يجيب ُ
اخور»  ،ويقول آخر« :اش عند ّ
غس ــالو»َ ،و ُيض ــرب املث ــل األخير يف احل ــاالت التي
ُق ـ ّـدام ّ
ُيف ــرض فيه ــا عل ــى اإلنس ــان االستس ــام بعد اس ــتنفاذ
كل اإلمكاني ــات ،أوبع ــد عدم الق ــدرة على الرد كأن يقف
عاجزا أمام من يعرف عنه كل ش ــيء مثال .حيث ُيش ــبه
هذا الوضع بوضع امليت أثناء تغس ــيله بعد املوت ،إذ ال
إحس ــاس وال قدرة له ،فهو مستس ــلم لغساليه.
حتم ــل بع ــض األمث ــال والعب ــارات املتداول ــة مع ــان
متناقض ــة ،فقد يحمل امل ــوت يف رمزيته دالالت املاضي
ال ــذي ُيعتب ــر ميت ــا بالقياس م ــع احلاضر كم ــا يف املثل
القائ ــل« :ال ّل ــي ف ــات م ــات» ،وكم ــا يف األمثل ــة املذك ــوره
آنف ــا ،التي يظهر من خالله ــا أن املوت ذهاب بال رجعة.
عامة املغاربة يعتقدون
وعل ــى الرغم من ذلك فقد ظل ّ
ـتمرار التواص ـ ِـل ب ــن األحي ــاء واألم ــوات ،فعل ــى
باس ـ
ِ
س ــبيل املث ــال كان ــوا – وال يزال ــون -يضع ــون تاري ــخ وفاة
أح ــد الش ــخصيات القريب ــة أو املهم ــة كمرج ــع للتأريخ
لألح ــداث والزم ــن ،بامل ــوازاة م ــع التأريخ ــن الهج ــري
واملي ــادي املعتمدي ــن رس ــميا ،مم ــا يعك ــس حض ــورا
يومي ــا ودائم ــا لألموات يف أذهان األحي ــاء .ولم يقتصر

والكتاب
األم ــر عل ــى
العام ــة ب ــل جت ــاوزه إل ــى املثقف ــن ُ
ّ
ال ــذي ع ــادة ماكانوا يحاولون اس ــتدراك غياب التواريخ
الهجري ــة لبع ــض األح ــداث بربطه ــا بتاريخ وف ــاة أفراد
معروف ــن يف املجتم ــع(.)59
ُي َوظ ــف املث ــل بع ــض طقوس امل ــوت كاحلف ــر والدفن
يف س ــياق ترب ــوي كالنه ــي ع ــن إذاي ــة اآلخ ــر« :حتف ــر
فوس ــي وتن ــوي تدفن في ــه خ ــوك يف ساس ــو  ...راه لوقيد
م ــا يش ــعل حت ــى يح ــرق راس ــو» ،وه ــو نف ــس معن ــى املثل
العرب ــي «م ــن حف ــر حف ــرة ألخي ــه وق ــع فيه ــا» ،أو النه ــي
ع ــن بع ــض املمارس ــات الت ــي تأتي يف غير محله ــا كما يف
يب ماش ــي على من حرث يف الس ــطح،
املث ــل القائ ــلْ « :ل ِع ْ
وكايش ــطح» ،وه ــو يدع ــو إلى ض ــرورة
العي ــب ل ــي فامل ــوت ْ
جتنب الس ــلوكات املؤذية ملش ــاعر أقرباء امليت بإبداء نوع
من التضامن معهم .ومن بني األمثلة الوس ــيطية التي
()60
قب ــور»
أورده ــا الزجال ــي يف ه ــذا اإلط ــار« :ني ــة ّ
حف ــار ْل ُ
()61
ويس ــتخدم
تعبي ــرا عن «س ــوء نيته» وهو يع ــد القبور ُ .
ويب ــدي
امل ــوت أيض ــا للدالل ــة عل ــى م ــن يق ــوم بالش ــيء ُ
ويش ــي يف ْك َنا ْز ُتو».
نقيض ــهَ « :ي ْقت ــل املي ــت َ ْ
ُيثي ــر االنتب ــاه احلض ــور الق ــوي للم ــرأة يف األمث ــال
وظ ــف فيه ــا امل ــوت ،فه ــي حاض ــرة مبختل ــف
الت ــي ُي َّ
األعم ــار والوضعي ــات االجتماعي ــة؛ طفل ــة ،أوعج ــوزا،
أو زوج ــة ،أو أرمل ــة ،ويط ــرح ه ــذا احلض ــور أكث ــر م ــن
س ــؤال ،خاص ــة إذا م ــا اس ــتحضرنا عالق ــة امل ــوت بامل ــرأة
يف األس ــاطير املغربي ــة؛ عربي ــة ويهودية وأمازيغي ــة(.)62
واملالحظ أن هذا احلضور يتسم يف الغالب بالسلبية،
يق ــول أح ــد األمث ــال« :م ــوت ْمل ــرا س ــتره» ،ويرب ــط مث ــل
آخ ــر بني معايي ــر اختيار املرأة الزوج ــة والوضعية التي
مي ــوت عليه ــا ال ــزوج قائ ــا« :الل ــي خذاه ــا عل ــى زينه ــا
م ــات ْبصي ــر [أعم ــى] ،والل ــي خذاه ــا عل ــى ماله ــا م ــات
وده ــا م ــا ْيخيب».
فقي ــر ،والل ــي خذاه ــا عل ــى ُج ْ
عالق ــة امل ــرأة بالرج ــل حاض ــرة ،ه ــي األخ ــرى ،يف
األمث ــال الت ــي ُيس ــتحضر فيها امل ــوت« :من النه ــار االول
كاي ــوت مل ــش» حي ــت يوظ ــف قت ــل ال ــزوج للق ــط؛ ال ــذي
ُْ
ح ــاول خط ــف اللح ــم من عل ــى طاولة أول وجبة عش ــاء
جمع ــت الزوج ــن ،إلخض ــاع امل ــرأة يف بي ــت الزوجي ــة(.)63
والرج ــل املت ــزوج بأرملة ميوت يف حالة صعبة «مات ُمو َتا
ويوض ــح مث ــل آخ ــر موقف
معس ـ َـياه»ُ .
غريب ــة والهجال ــة ّ
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()2

امل ــرأة م ــن الرجل الذي يجمع بني التعن ــت وعدم القدرة
عل ــى إعال ــة أس ــرته« :راجل ُمصيب ــة ماع ــاش وكفاني وال
م ــات ه ّناني» .ويوضح مثل آخ ــر موقف املرأة من ظاهرة
تع ــدد الزوج ــات ،إذ يش ــبه عيش ــة امل ــرأة الثاني ــة بالقب ــر:
«مش ــية للحفر ،وال مش ــية لبي ــت أخ ــرى»( ،)64أي أن املرأة
تفض ــل امل ــوت عل ــى أن تك ــون ض ــرة .وعل ــى العم ــوم فإم ــا
الزواج أواملوت؛ خياران أمام البنت ال ثالث لهما« :البنت
إما َراج ْلها وإما قبرها» ،ويتبني من خالل هذا التش ــبيه
الصورة الس ــيئة للمرأة يف األمثال الش ــعبية املغربية(.)65
باملقاب ــل حتضر امل ــرأة يف عالقتها باملرأة بش ــكل إيجابي
يف أح ــد األمث ــال ال ــذي توظ ــف في ــه تيم ــة امل ــوت« :الل ــي
ماعنده ــا بنت؛ تدفن راس ــها فحياتها».
إن ه ــذا املوق ــف ال ــذي يق ــرن ال ــزواج بامل ــوت ،لي ــس
جدي ــدا عل ــى املجتم ــع املغرب ــي ،فق ــد كان حاض ــرا من ــذ
ق ــرون ،وم ــن األمث ــال الوس ــيطية الت ــي َربط ــت امل ــوت
يفوت»( .)66وهو َم َثل يكش ــف
بالزواج «الزواج ْ ُ
ولوت هم ال ُ
ع ــن بعض الصعوب ــات التي يواجهه ــا املتزوجون خاصة
خ ــال الفت ــرات العصيب ــة م ــن تاري ــخ املغرب الوس ــيط.
عادات وتقاليد
العدد 36
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إلـ ـ ــى ج ــان ــب ال ـع ــالق ــة اإلنســان ــية بـ ــني اجلـن ـس ــني،
ُيس ــتحضر امل ــوت يف أمثال تعبر ع ــن ظواهر اجتماعية
أخرى كالس ــرقة مثال ،فالس ــارق يبقى س ــارقا مهما كان
املوق ــف ،إذ ال يعي ــر اهتمام ــا لظ ــروف الضحي ــة ،حت ــى
ول ــو تعل ــق األم ــر بحدث مح ـ ِـزن كامل ــوت ،إذ يق ــال كناية
ع ــن الرج ــل غي ــر ذي موض ــع ثق ــة «جا ُب ــو يعاو ُن ــو فقبر
مياه ه ــرب ُلو بال َف ــاس»(.)67
ّ
ُتعب ــر بع ــض األمث ــال الت ــي ي ـ ِـرد فيه ــا امل ــوت ع ــن
اجتماعية عرفها املجتم ــع املغربي منذ القدم،
ظواه ـ َـر
ٍ
كالبطال ــة والكس ــل ،فامل ــوت خي ــر م ــن احلي ــاة بالنس ــبة
لالتكال ــي الكس ــول ال ــذي يعتم ــد عل ــى غيره يف ش ــؤون
احلي ــاة «الل ــي مايق ــرا برا ُت ــو ويغس ــل كس ــاتوا ويذب ــح
ش ــاتو موتو ْحس ــن من حياته»( .)68وتتعدد األمثلة التي
ُيفض ــل فيه ــا امل ــوت على عيش ــة الفقر واملذل ــة ،إذ يقال
«عيشة هاذي ،عيش المتوتُ ،موت احسن»ُ ،يقال فيمن
يقاس ــي ع ــددا كبيرا من احملن يف حياته ،بس ــبب مرض
موج ــع أو فق ــر مدق ــع ،أو غي ــر ذل ــك من نكب ــات الدهر،
فيتمن ــى امل ــوت ب ــدل احلي ــاة ،ويق ــول مث ــل آخ ــر «اللهم
قب ــر مج ّل ــي أو َ
ال ش ــكارة خاوية»()69ويق ــول آخ ــر «غ ــن
()70
امل ــوت وال مذل ــة الق ــوت»  .ويق ــرن أحد األمث ــال املوت
باخلس ــارة وخ ــراب البي ــت قائال« :امل ــوت والوخض ــة»(،)71
وتعك ــس أمثال أخ ــرى مكانة بعض الفئ ــات واألفراد يف
املجتم ــع ،ونظ ــرة املغارب ــة إليه ــم ،يقول أح ــد األمثال:
دو ُارو» ،ويس ــلط
«املطل ــق ُدوز عل ــى قب ــرو وال ّدوز عل ــى ّ
ه ــذا املث ــل األض ــواء عل ــى وضعي ــة املطل ــق يف املجتم ــع
ومعانات ــه الت ـ ــي ال تنته ــي إال مبوت ــه ،مبنط ــوق املَث ــل.
وعلى العموم حتتل كل من مؤسس ــة األس ــرة ،واألرض،
مكان ــة مهم ــة يف املث ــل املغرب ــي ،باعتب ــار األول ــى مصدر
اعت ــزاز وافتخ ــار ،والثاني ــة مص ــدر خي ــر ورزق وارتب ــاط
باألج ــداد ،إذ يجع ــل أح ــد األمث ــال اإلنس ــان املغرب ــي
«اراج ــل
مس ــتعدا للم ــوت م ــن أج ــل أس ــرته أو أرض ــهّ :
الدو و ّال ْب ــاَ ُدو».
كامي ــوت غي ــر عل ــى ْو ُ
يحض ـ ـ ــر ه ــاج ــس اخلـ ــوف م ــن الب ـحــر والت ـحــذي ــر
مـ ــن املوت احملقق ،إذ يـق ــال عــن الب ـح ــر «ال ــداخ ــل مـ ــيت
واخل ــارج ح ــي» ،و َي ْنه ــى مث ــل آخ ــر ع ــن التس ــرع قائ ــا
«ل ّلي زربوا ماتوا» .ويـ ــرتبـ ـ ــط امل ـ ـ ــوت بع ـمــر اإلن ـس ــان ،إذ
يقـ ــال« :ي ــاكل الق ــوت ويس ــتنا امل ــوت» كناي ــة عل ــى بل ــوغ
اإلنس ــان مرحلة الش ــيخوخة.

ل ــم يغب األولي ــاء األموات عن املثل الش ــعبي ،يقول
يس»(،)72
اش ْ ْ
أح ــد األمث ــال « َو ْ
ال َم ْار َك ْي ْع َر ْف ُم ــوال َْي ْاد ِر ْ
ويعك ــس املكانة الرمزية الكبي ــرة التي يحتلها األولياء
يف ذهني ــة املغارب ــة منذ الق ــدم ،خاصة كبيرهم « موالي
ويش ـ َّـبه من
ادري ــس» من ــذ العص ــر املرين ــي عل ــى األق ــلُ ،
اليع ــرف قيمت ــه باحلم ــار ،حيث وجه الش ــبه هو الغباء
ألن العق ــاء ُيعرف ــون مكانة م ــوالي ادريس.
ُيوظ ــف امل ــوت وطقوس ــه ،عل ــى س ــبيل التش ــبيه ،يف
بع ــض األمث ــال التي حتث عل ــى أداء الواجب ــات الدينية
يف وقتها ،حتى ولو على حس ــاب مس ــاعدة شخص عزيز
أو قري ــب يف حلظ ــات احتض ــار ،أو القي ــام بواجب العزاء،
يق ــول أح ــد األمث ــال» خ ّلي ّم ــك متوت ،وص ّل ــي املغرب ال
يف ــوت» ،ويقول مث ــل آخر« :ال تعزيني فول ــدي إيال مات،
وعزيني فضهور اجلمع ــة إيال فات»( ،)73ويربط مثل آخر
ب ــن ت ــرك الص ــاة واملصير األخ ــروي» ص ّل ــي وقطَ ْع ،من
جهن ــم م ــا تطلع»( .)74وم ــن الواضح أن توظي ــف املوت يف
ه ــذه األمث ــال مج ــازي يفي ــد ض ــرورة أداء الصل ــوات يف
أوقاته ــا  -خاصة صالة اجلمع ــة  -مهما كانت الظروف،
امتث ــاال لنص ــوص دينية كثي ــرة يف املوضوع.

األمث ــال كنم ــوذج ،ف ــإن امل ــوت يت ــردد فيه عش ــرات املرات،
ويظه ــر بص ــورة س ــلبية ومخيف ــة ،إذ ُيرب ــط بالش ــر
والذن ــوب والعق ــاب اإللهي على اخلطاي ــا ،فاملوت عاقبة
من يس ــتجيب للخطية( ،)76و«البر ينجي م ــن املوت»(،)77
واخلي ــر يطي ــل عمر اإلنس ــان ،أما الش ــر فيس ــبب هالكا
س ــريعا لفاعل ــه ،ألن «مخاف ــة ال ــرب تزي ــد األي ــام ،أم ــا
س ــنون األش ــرار فتقص ــر»( ،)78والش ــرير ُيطرد بش ــره ،أما
الصدي ــق فواث ــق عن ــد موت ــه( .)79تؤك ــد ه ــذه النص ــوص
الديني ــة اليهودي ــة الرؤي ــة الثنوي ــة للعال ــم؛ احلي ــاة يف
مقاب ــل امل ــوت واخلي ــر يف مقاب ــل الش ــر...إلخ ،فامل ــوت يف
العه ــد الق ــدمي نقي ــض للحي ــاة .وهك ــذا تقاب ــل احلياة
اخلي ــر ،يف ح ــن تواج ــه امل ــوت الش ــر« ،فاحلي ــاة مرادف ــة
للخير والبركة ،أما املوت فهو مرادف للشر واللعنة»(.)80

ُتم ــع املص ــادر التاريخية على قدم اس ــتقرار اليهود
باملغ ــرب ،حيث تبني بعض اآلثار املادية وجودهم به قبل
اإلس ــام ،ف ــا غ ــرو أن يكون ــوا ق ــد راكم ــوا م ــن اخلب ــرات
والتجـ ـ ــارب مـ ـ ــا جع ـل ـه ـ ــم ُينت ـج ـ ــون رصـ ـ ــيدا مهــما مــن
ـتمد
األمث ــال الش ــعبية ،منه ــا ما ه ــو يهودي صرف مس ـ ٌ
م ــن املعتق ــدات الديني ــة اليهودي ــة ،ومنه ــا م ــا ين ــدرج
ضم ــن الرصي ــد املش ــترك للمغارب ــة يه ــودا ومس ــلمني.
الم َست هذه التعبيرات الشعبية مواضيع متنوعة،
وقد َ
ضمنه ــا موضوع امل ــوت الذي نحاول من خاللها اخلروج
مبالم ــح صورت ــه عن ــد األقلي ــة اليهودية.

يكتس ــي امل ــوت إذن أهمي ــة بالغ ــة بالنس ــبة للف ــرد
اليهودي ،فهو يوم الدين وتقدمي احلساب ،وهو اللحظة
الت ــي س ــتقرر فيه ــا نهائي ــا الصف ــة التي س ــيكون عليها
وج ــوده األب ــديُ ،يعلق مثل قدمي على ي ــوم الوفاة قائال:
«ي ــوم ه ــا دين ي ــوم دي ــن وحش ــبون»( .)81ويقول مث ــل آخر:
«الكفن ليس له جيوب»( ،)82وهو مثل متداول بني اليهود
واملس ــلمني عل ــى الس ــواء ،ويعني أن امليت ل ــن يأخذ معه
أم ــواال إلى العال ــم اآلخر ،لذلك من األفضل أن ينفقها
يف دنياه .ويقول آخر «اإلنسان يفكر واإلله يضحك»(،)83
ومعن ــاه أن اإلنس ــان مهم ــا فكر أو خطط ملس ــتقبله ،فإن
مصي ــره مق ــرر ومقدر عن ــد اهلل .وتعكس بع ــض األمثال
واألق ــوال اليهودي ــة املأثورة اعتقادات وممارس ــات عريقة
عل ــى صل ــة بطق ــوس امل ــوت ،فه ــي تس ــتنكر عل ــى س ــبيل
ـدوي،
املث ــال مش ــاركة الول ــد يف جن ــازة وال ــده« :إك ــون يف ن ـ ّ
م ــن ازرع ديال ــو ودوز م ــن ورا كنازتو» ومعناه :أميش ــي وراء
نع ــش أبيه وه ــو من زرعه( ،)84ومن الواضح أن املثل ينهى
اإلب ــن ع ــن مرافق ــة املوك ــب اجلنائ ــزي لوال ــده املتوف ــى.
حلد»(،)85
ويقول مثل آخرّ « :لي مات فالس ــبت ،مايتس ـ ّـن ّ
ويب ــن ه ــذا املث ــل أن التعجيل بدف ــن امليت ض ــروري ولو
ُ
كان الي ــوم ال ــذي م ــات فيه هو يوم الس ــبت ال ــذي هو يوم
راح ــة وال يجوز أن يش ــتغل فيه اليه ــودي(.)86

َي ـ ِـرد املوت بق ــوة يف كتب العهد الق ــدمي التي احتلت
مكان ــة مهم ــة عند يه ــود املغ ــرب( ،)75وإذا ما اخذنا س ــفر

عل ــى العم ــوم يب ــدو م ــن خ ــال بع ــض الش ــواهد
التاريخي ــة ح ــرص اليه ــود عل ــى االعتن ــاء باألم ــوات
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ودفنه ــم وف ــق طقوس ــهم اخلاصة مهما كان ــت الظروف.
وم ــن األمثل ــة الت ــي نس ــوقها على ذل ــك م ــا ورد يف كتاب
«التواريخ» حول انتهاك اليهود حلرمة الس ــبت النتشال
موتى زلزال  5520عبرية 1760 /م( ،)87كما ُيعزي اليهود
بعضه ــم البع ــض باس ــتعمال بع ــض العب ــارات واحلك ــم
املس ــتقاة من ش ــعر أش ــعيا( .)88ويق ــارن أح ــد األمثال بني
أج ــواء اجلن ــازة والع ــرس يف ف ــاس ،مفض ــا اجلن ــازة:
«لن ــازة ْد ف ــاس احس ــن م ــن العروس ــة»( ،)89وه ــو يص ــف
ْ
أج ــواء اجلن ــازة عن ــد اليه ــود الت ــي كانت مت ــر يف ظروف
جد منظمة بفعل الدور الذي تقوم به اجلماعة املكلفة
باملوت ــى(.)90
إن امل ــوت يف املث ــل اليه ــودي املغرب ــي ،كم ــا ه ــو احل ــال
عن ــد باق ــي املغارب ــة ،مف ــرق لألحب ــاب ،وهو م ــن عالمات
«م ــوت
النح ــس وس ــوء الطال ــع ،يق ــول أح ــد األمث ــالُ :
لس ــحاب م ــن تع ـ َـواز ملـ ـ َزال»( )91أي أن ف َْقـ ـ َد األحب ــاب ُنزول
ْ
()92
للس ــعد  .وامل ــوت أفضل م ــن معاناة املرض« :ب ــوه بزرى
[ج ــرى] وبوه بالعس ــرا» ،ومعناه احلريف :اإلس ــهال مضر
والقب ــض مضر( .)93ويقول مثل يهودي آخر «ما هلل املوت
وال لعني ــوات»( ،)94فعل ــى غ ــرار مواطن ــه املس ــلم؛ يفض ــل
اليه ــودي امل ــوت عل ــى حي ــاة اليس ــتطيع فيه ــا مجابه ــة
املش ــكالت املادية ،فاملوت خير من حياة الفقر .ويتش ــابه
ه ــذ املث ــل مع مغ ــزى أمثلة مغربي ــة غير يهودي ــة كثيرة،
س ــبق ذكر بعضها.
يف س ــياق التوت ــرات الت ــي كانت تعرفه ــا العالقات بني
اليه ــود والس ــلطة املغربي ــة ،ورد يف كت ــاب «التواري ــخ» مثل
يه ــودي يق ــول «امل ــوت م ّن ــا والدي ــة علين ــا»( ،)95وه ــو مييط
اللثام عن جوانب من معاناة اليهود ،على غرار املسلمني،
من الضغط الضريبي والهجومات التي كانوا يتعرضون
له ــا ،والت ــي كان ــت تؤدي بع ــض األحيان إلى مقت ــل أعداد
كبي ــرة منه ــم ،خاصة بع ــد كل تغير يف هرم الس ــلطة(.)96
م ـ ـ ــن ال ــواضـ ـ ــح إذن مـ ـ ــن خ ـ ــالل ه ـ ـ ــذه النمـ ــاذج م ــن
األمث ــال اليهودية التي تناولت موض ــوع املوت والظواهر
املتصلة به مباشرة؛ غلبة املغزيني الديني واالجتماعي،
واحلض ــور الق ــوي لل ــوازع واخللفي ــة الديني ــة من خالل
حرصه ــا على التعجي ــل بالدفن.
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كم ــا ه ــو احلال عند كل الش ــعوبُ ،يوظ ــف املوت عند
ليحيل على معان
اليهود يف سياقات اجتماعية متنوعة ُ
وقي ــم؛ ويعب ــر ع ــن ظواه ــر مختلف ــة تعك ــس جوانب من
حي ــاة مجتم ــع يهود املغ ــرب ،يقول أحد األمث ــال« :اللي
يتسناك ميوت بال ِشمع»( )97يقال يف شخص ال ُيعتمد
علي ــه .م ــن األق ــوال اليهودية املغربية املأث ــورة «دخلت لو
الدبان ــا فراس ــو» ،ويحي ــل هذا املثل على س ــوء عاقبة من
يعت ــدي عل ــى الصاحلني واألتقياء ،إذ ُيحك ــى يف التراث
اليه ــودي أن منرود ،وهو الذي رام حرق ابراهيم اخلليل،
نف ــذت ذباب ــة إل ــى أذنه ،وصعدت إلى رأس ــه وقاس ــى منها
م ــا ال يط ــاق حتى ت ــويف( .)98ويعد هذا املث ــل من األمثال
املش ــتركة بني املغاربة يهودا ومسلمني.
وامل ــرأة حاض ــرة يف األمث ــال اليهودي ــة الت ــي ُيوظ ــف
فيها املوت ،يقول أحدها« :املرأة العاقر ش ــجرة ميتة»(،)99
يش ــبه املثل املرأة العاقرة بالش ــجرة امليتة ،ويعكس نظرة
اليهود وتصورهم الديني الذي شجع على اإلجناب(،)100
فق ــد ج ــاء يف س ــفر التكوي ــن «وباركه ــم اهلل وق ــال له ــم
أثم ــروا وأكث ــروا وام ــأوا األرض»(.)101
خاتمة

حاولن ــا م ــن خ ــال ه ــذا العم ــل أن نالم ــس بع ــض
وت ّث ِل ــه عن ــد
جوان ــب موض ــوع امل ــوت والعال ــم األخ ــروي َ َ
مس ــلمي ويه ــود املغ ــرب من العصر الوس ــيط إل ــى اليوم،
من خالل األمثال الش ــعبية واألقوال املأثورة ،وس ــمحت
لن ــا ه ــذه الدراس ــة بالوق ــوف عل ــى اإلط ــار الع ــام لصورة
املوت وعالم ما بعد املوت عند املغاربة يهودا ومس ــلمني؛
م ــن خالل رصدنا لبعض مظاه ــر االئتالف واالختالف
بني ثقافتني مختلفتني جمعتهما اجلغرافيا والتاريخ
املش ــترك ،عب ــر حتلي ــل أمث ــال امل ــوت؛ س ــواء تل ــك الت ــي
جتعل منه موضوعا مباش ــرا ،أو التي توظفه يف حقول
وس ــياقات أخرى.
لق ــد اتض ــح لن ــا جلي ــا التأث ــر والتأثير املتب ــادل بني
اليهود واملسلمني ،على الرغم من حرص كل طرف على
احلف ــاظ عل ــى معتقدات ــه وعادات ــه اخلاص ــة .وم ــن ثمة
أصبح ــت صورة املوت عند املغاربة مزيجا من املعتقدات

الدينية اليهودية ،والسامية واملتوسطية .ولفت انتباهنا
طيلة أطوار البحث ،التشابه الكبير بني عدد من أمثال
اليه ــود واملس ــلمني ،س ــواء من حيث األلف ــاظ والعبارات،
أو م ــن حي ــث املعان ــي ،ويف م ــا يتعلق باملوت فق ــد تعددت
عن ــد الطرف ــن األمثل ــة الت ــي ُيفض ــل فيه ــا امل ــوت عل ــى
عيش ــة الفق ــر واملذل ــة كم ــا رأين ــا .وم ــن األمثل ــة الن ــادرة
التي يحضر فيها املوت وتتشابه لفظا ومعنى ،وال زالت
متداولة بني اليهود واملسلمني؛ مثل يقول« :اللي حبني
م ــا بنال ــي قصر ،والل ــي كرهني ما حفرلي قب ــر»(.)102
وكغي ــره م ــن األمثلة الش ــعبية عن ــد كل األمم ،صمد
املثل املغربي يف وجه كل التحوالت التي عرفها املجتمع،
غي ــر أن ه ــذا الصم ــود اليعن ــي اجلم ــود ،بقدرما يعكس
مرون ــة املث ــل وقابليت ــه للتأوي ــل والتوظي ــف يف س ــياقات
مختلف ــة ،ومب ــا أن األم ــر يتعلق مبوضوع كري ــه ومزعج،
فق ــد حاول ــت التعبي ــرات الش ــعبية املغربية اله ــروب من
اس ــتعمال لف ــظ امل ــوت وتعويض ــه بكلم ــات أخ ــرى أكث ــر
حتسيس ــا باآلم ــان ،وحتم ــل أيض ــا نوع ــا م ــن التس ــليم
بالق ــدر احملت ــوم والبحث عن الش ــفاعة (تاليته ــا موت -
مش ــا ل ــدار احل ــق  -راه عن ــد اهلل ّ -داه اهلل)...
إن أبرز مالحظة تسترعي االنتباه يف معظم األمثال
التي بني أيدينا ،سواء التي أوردتها املصادر التاريخية ،أو
تل ــك املتداول ــة اليوم بني الناس ،مس ــلمني كان ــوا أم يهودا
اقت ِبس ــت
أم هما معا؛ هو كونها أمثال بالدارجة املغربيةُ ،
فدرجت ليس ــهل
بعضه ــا من األمثال العربية الفصيحة ُ
تداولها بني أفراد املجتمع .ومن الواضح أن خطاب املوت
يف املثل املغربي خطاب ذكوري ،ولو أنه موجه للجنس ــن،
فا ُمل َخاطَ ـ ُـب املباش ــر م ــن خالله ه ــو الذك ــر ،ال حضور فيه
الذ َكر.
للم ــرأة إال حينما تكون هي املقص ــودة دون َّ
كم ــا ُيالح ــظ احلضور القوي ألس ــلوب التش ــبيه،
(بح ــال ،دا
باس ــتعمال بع ــض أدوات التش ــبيه الدراج ــة ْ
 ،)...حيث ُي َش ـ ّـبه املوت وطقوس ــه بأش ــياء مادية وظواهر
اجتماعي ــة ملموس ــة ،وق ــد يك ــون م ــر ّد ذلك إل ــى طبيعة
موض ــوع امل ــوت املج ــردة ،التي تتطلب تش ــبيهها بظواهر
وأش ــياء مادي ــة قابل ــة ل ــإدراك واملقايس ــة لتس ــهيل فهم
وتوظيف األمثال الشعبية مادامت من إنتاج العوام ويف
خدمته ــم .كما الحظنا التوظيف الس ــلبي لتيمة املوت
يف التش ــبيهات باقترانه ــا بكل ماهو س ــلبي يف املجتمع.

ملحق :الئحة بأهم أمثال الموت بالمغرب
أمثال متعلقة بالمسلمين ،أو مشتركة:
مليت مايدير ُق ّدام غسالو.
اش عند ّ
وت َيا َم َ
اش ْ ُ
الك لْ ُ وت.
اش َتقْ تَ ل َب ْ
َب ْ
ت ْ
مايردو.
يو
ْب َحال حمالني النعوشةّ ،
ُّ
يد ْ
مايدي اخبار ما يجيب ُ
اخور.
العاصر
ّ
ميت َ
بحال ّ
البنت إما َراجلْها وإما قبرها.
وت.
َت ِاليتْ َها ُم ْ
حتفر فوسي و تنوي تدفن فيه خوك يف ساسو
راه لوقيد ما يشعل حتى يحرق راسو.
ينيَ ،و ْدني ولْساني
تْ الثة َع ْد َياني ِ :ع ِ
وما ُ
ندخلْ لْقَ ْبري َهاني.
لو كان َما ُه َ
مياه هرب ُلو بالفَ اس.
ُ
جابو يعاونُ و فقبر ّ
وي ِشيب الغراب.
حتّ ا ْيجي اللّي مات،
وينور امللح ْ
ّ
وخيو ،والكموسة دفليو.
خال اخلوا ّ
خلّي ّمك متوت ،وصلّي املغرب ال يفوت.
َدا كيعيش كيكبر ،ودا كيموت كيغبر.
ّدا ْم َعاه َس ّرو

ّدا ُمول َ
األمانة َأ َما ْنتُ و.
الداخل ميت واخلارج حي.
الدار هي دار اآلخرة.

ْفعايل.
ّ
بالو ُجوه واآلخرة بال ْ
الدنيا ْ
ذا مات اهلل يرحمو وذا عاش اهلل يرزقو.
ذا مات تهنا.
الدو والّ ْب َ
ال ُدو.
ّراجل كاميوت غير على ْو ُ
راجل ُمصيبة ماعاش وكفاني وال مات هنّ اني.
ربي خلقنا وقهرنا باملوت.
الروح عند ربي ْعزيزة.
ّ
الزواج ولْ ُ وت هم ال يفُ وت.
سرو مشا معاه لقبرو.
ّ

صلّي َ
وقط ْع ،من جهنم ما تطلع.
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يحةْ الزّ الفةَ ،م َ
طول.
اح ِط َ
اطال َما ّ
َط ْ
الط ِريق ْ َ
ّ
لهنم َمفْ ُروشة بال َْو ْرد.
بدنياه.
اع ِدينُ و
ْط َل ْع ْه َو ْاهَ ،
َ
وب ْ

ودها مـــا ْيخيب.
مالها مـــات فقير ،واللـــي خذاها علـــى ُج ْ
اللّي فات مات.
اللي ماعندها بنت؛ تدفن راسها فحياتها.

عيشة هاذي ،عيش المتوتُ ،موت احسن.

اللـــي مايقـــرا ُ
براتو ويغســـل كســـاتوا ويذبح شـــاتو موتو
ْحســـن من حياته.

فضول سود يف خبير :مشات تعزي أبيعت يف االكفان.

ليـــس ذا البـــكا علـــى ذا امليت  ...لـــو عطيتنـــي بضيع كان
نبكي معـــاك دميع.

غنب املوت وال مذلة القوت.
ُك ّل َحاجة فْ َوقتها ،حتّ ى لْ ُ وت ْب َد ّقتْ َها.
امليت.
َك ْم َمن َح ّمال على َذا ّ
ال تعزينـــي فولـــدي إيال مـــات ،وعزيني فضهـــور اجلمعة
إيـــا فات.
َ
توصي يتيم على ْبكَ اه.
ال ّ
اجب ْو ْص َب ْرنا أنفع
ل ْْبكَ ا َو ْ
لم ميض ليرجع.
إن من قد مات ْ
يب ماشـــي على من حرث يف الســـطح ،العيـــب لي فاملوت
ل ِْع ْ
وكايشطح.
ْ
لْفْ َراق َمبعوت باحلي أو بالْ ُ وت.
للّي زربوا ماتوا.
لْ ُ وت اقْ رب َمنّ و مايكون.
ُملوت ستره.

اتي فْ َخ ْطرة ِغي لْ ُ وت.
َما َك ْ ِ
َما ُك ّل َمن حزْ نَت تْ قَ ْجدرت ،وال من له ميت بكيت.
مات مقتول -مات مغدور.
ات ُموت اهلل.
َم ْ
مات ُم َ
معس َياه.
وتا غريبة والهجالة ّ
يط َم ْع.
وبنادم ْ
ّ
ماحد ُّاروح َت ْط َلع ْ
ْمرض ومات.
مشا فني منشيو كاملني.
لدار احلق.
مشا
ْ
مشية للحفر ،وال مشية لبيت أخرى.
دو ُارو.
املطلق ُدوز على قبروّ ٬
والدوز على ّ
املوت بالردم وال الدال د اخلدم.

لْ ُ وت فاجلماعة نْزاهة»

املوت حق علينا.

لْ ُ وت َما َمنُّ و ْه ُروب.

موت ملْرا ستره.
املوت والوخضة.

من عند اهلل.
لْ ُ وت ْ

يبان يب َان.
الروح َ
ُمول ّ

وحدا».
لْ ُ وت ْ
لْ وتَ ،م ْ َ
لعدوك.
اها ُ
اتنّ َ
يجعل لْ وت تسبق لبال.
اهلل ْ
اي ُلو.
حموه فْ َع ْ
اهلل يرحمو إلى َر ُ
يرح ُموا  -اهلل يرحمو ويوسع عليه.
اهلل ْ

طيني ّ
دقة الزّ الفة ِّ
وتهرس.
تطيح
اهلل َي ْع ِ
ّ
اللهم قبر مجلّي َ
أوال شكارة خاوية.

يكثرو اجلنَ اوة.
مني ٍّطيح البقرة
ُ
مليت ،كايطوالو رجليه.
مني ميوت ّ
نعاس خو لْ وت.
ْقبور.
نية حفّ ار ل ُ
َه ّم البنات للممات.
ِوي على من مات وخالّ سبع بنات.
الروح ِوين تْ ُروح.
يا قاتل ّ

اللـــي حبنـــي مـــا بنالي قصـــر ،واللـــي كرهني مـــا حفرلي
قبر .

ياكل القوت ويستنا املوت.

اللـــي خذاهـــا على زينهـــا مات ْبصيـــر ،واللـــي خذاها على

ويشي يف كْ نَ از ُْتو.
َيقْ تل امليت َ ْ

عادات وتقاليد
العدد 36
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أمثال يهودية أو متعلقة باليهود:
ندوي ،من ازرع ديالو ودوز من ورا كنازتو
إكون يف ّ

ْلنازة ْد فاس احسن من العروسة.
حلد.
لّي مات فالسبت،
مايتسن ّ
ّ
اللي يتسناك ميوت بال شمع.

اإلنسان يفكر واإلله يضحك.

ما هلل املوت وال لعنيوات.

بوه بزرى وبوه بالعسرا

املرأة العاقر شجرة ميتة.

جنيـــزة اليهـــود ،اجلري والســـكات( .مثـــل إســـامي متعلق
با ليهو د )
دخلت لو الدبانا فراسو( .مثل مشترك)

تعواز ملزَ ال.
لسحاب من َ
ُموت ْ

املوت منّ ا والدية علينا.

الكفن ليس له جيوب.

يوم ها دين يوم دين وحشبون.
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 14يــرى جــاك لوغــوف أن الذاكــرة يف التاريــخ « تعنــي قدرة
الفــرد أواجلماعــة علــى تخزيــن أفعــال أو معلومــات
ماضيــة ب ــهدف اســتحضارها لســبب مــن األســباب»
ويعتبرها «مادة أولية للتاريخ» ،نقال عن :محمد غالم ,
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اآلثاري اإلجنليزي
 15صاغ هذا التعبير { فلكلور «}Folklor
ّ
«وليــام جــون تومــس»  William John Thomsعــام 1846
ليحــل محــل « اآلثــار الشــعبية»  ،للمزيد من التفصيل
حــول املوضــوع ميكــن إلــى العــودة ألكســندر كــراب« ،علم
الفلكلــور» ،ترجمــة ،لطفــي اخلــوري ،مجلــة التــراث
الشــعبي،ع ،1 .الســنة االولــى ،أيلــول  ،1963دار الزمــان،
بغداد ،ص.3 .
 16تيتاوحميــد؛ لطيــف محمــاد ،مالمــح مــن التاريــخ
االقتصــادي واالجتماعــي لقبائــل آيــت عطــا من خالل
أمثالها :مساهمة يف تدوين األمثال األمازيغية مطبعة
النجاح اجلديدة.2003 ،
 17يف تونــس نذكــر :احلبيــب النهــدي« ،محاولــة يف دراســة
املواقــف أمــام املوت من خالل األمثال الشــعبية» ،ضمن
مجلــة  I.B.L.Aع ،2004 ،193 .ص-ص 39-25 .ويشــير
النهــدي إلــى اشــتغاله علــى املوضــوع ضمــن أطروحــة
دكتــوراه :املــوت كمــا يعيشــه املجتمــع التونســي احلالي،
إشــراف عبــد املجيــد الشــريف ،قســم علــم االجتمــاع
بكليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة مبنوبــة،2001 ،
ويف مصــر نذكــر عملــن  :شــحالن ســميح عبــد الغفــار،
املــوت يف املأثــورات الشــعبية ،عــن للدراســات والبحــوث
االنسانية واالجتماعية ،القاهرة2000 ،؛ وخضر فارس،
ميراث األسى؛ تصورات املوت يف الوعي الشعبي ،الهيئة
املصرية العامة للكتاب ،القاهرة.2009 ،
 18حــول األمثــال التاريخيــة باألمازيغية ،يذكر بنشــريفة
أن ال شــيء ُد ّون منهــا يف املصــادر ،ويفتــرض إمكانيــة
تعــرض بعضهــا للتعريــب بتعــرب الناطقــن بهــا،
بنشريفة محمد ،معلمة املغرب ،ج ،2 .م .س ،ص،687 .
ومــن الواضــح أن موضــوع املــوت يف األمثــال الشــعبية
األمازيغيــة التــي احتفظــت بهــا الذاكــرة اجلماعيــة
للمغاربة يحتاج إلى البحث والدراسة.
 19ال نزعــم أننــا جمعنــا كل أمثــال املــوت باملغــرب يف هــذا
العمل ،بقدرما اشتغلنا على أكثرها تداوال وشيوعا.
 20النهدي احلبيب ،محاولة يف دراسة املواقف أمام املوت
من خالل األمثال الشعبية ،م .س ،ص.31 .
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 21داوود محمد ،م .س ،ج ،1 .ص.105 .
 22بالجــي محمــد« ،املثــل يف اخلطاب السياســي املغربي»،
يف مجلــة ،فكــر ونقــد ع ،35 .س ،2001 .ص56 .؛
َوينســجم هــذا املَثــل مــع مــا يقدمــه التصــور الدينــي
اإلســامي ،إذ يعتقــد املســلمون مبــوت كل املالئكــة  ،ابن
حــزم علــي ،الفصــل يف امللــل واألهــواء والنحــل ،ج،4 .
مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ص21 .؛ َو ابن تيمية أحمد،
مجموع الفتاوى ،ج ،4 .حتقيق عبد الرحمن بن محمد
بن قاسم ،مجمع امللك فهد املدينة املنورة ،1995 ،ص.
.259
 23داوود محمــد ،م .س ،ج ،1 .صَ ،85 .و«دا» لفــظ دارجــي
معناه  :هذا.
 24دادون ادريس ،األمثال الشعبية املغربية ،جزآن ،مكتبة
الســام اجلديــدة ،ط ،2 .الــدار البيضــاء ،2007 ،ج،1 .
ص.441 .
 25لفــظ دارجــي يحــل محــل آداة التشــبيه ِ«مثــل» باللغــة
العربية
 26الزجالي القرطبي ،م .س ،ج ،1 .ص528 .
 27دادون ادريس ،م .س ،ج ،2.ص229 .
 28الزالفة لفظ دارجي تعني إناء من طني أو فخار
 29داوود محمــد ،األمثــال العاميــة يف تطــوان والبــاد
العربية ،مج ،1 .منشورات املجموعة احلضرية ،تطوان،
 ،1999ص.552 .
 30دادون ادريس ،م .س ،ج ،2 .ص.210 .
 31ن .م ،ص.225 .
 32بختــاوي فتيحــة  ،املثــل الشــعبي يف وجــدة ،بحــث لنيل
شــهادة اإلجــازة يف الدراســات العربيــة ،إشــراف ،محمــد
الشــامي ،كليــة اآلداب -جامعــة محمــد األول بوجــدة،
املوسم اجلامعي  ،1983/1982مرقون ،ص.73 .
« 33يقابلــه يف املشــرق املــوت يف الكثــرة ســترة» ويف اللغــة
العربيــة « املــوت يف اجلماعــة طيب» إميــل ناصيف ،أروع
مــا قيــل يف املــوت ،دار اجليــل ،ط ،1 .بيــروت ،1995 ،ص.
ويوظف هذا املثل ليحمل معاني ضرورة االنضباط
19؛ ُ
للجماعة وعدم الشذوذ عن مواقفها.
 34يســتعمل هــذا املثــل يف ســياقات أخــرى مبعنــى وجــوب
االختصار .

 35دادون ادريس ،م .س ،ج ،1 .ص.99 .
 36يصبــح املثــل يف كتــاب أمثــال تطــوان «الدنيــا بالوجــوه
والخرة بالزراوط» ،وهو يؤدي نفس املعنى تقريبا ،داوود
محمد ،م .س ،ج ،1 .ص.102 .
 37دادون ادريس ،م .س ،ج ،2 .ص.149 .
 38ن .م ،ص.147 .
 39مبعنى :ثالثة أعدائي ،عيني وأذني ولساني ....لوال هم
لدخلت قبري مرتاح البال.
 40الزجالي القرطبي ،م .س ،ج ،2 .ص.256 .
 41حقــي محمــد ،املوقــف مــن املــوت يف املغــرب واألندلــس
يف العصــر الوســيط ،ط ،1 .مطبعــة مانبــال ،بني مالل،
 ، 2007ص .ص 71 .و .75
 42الزجالي القرطبي ،م .س ،ج ،2 .ص.400 .
 43ن .م.
 44ن .م ،ص .ص279 .و  287و.313
 45ابــن حــزم علــي ،طــوق احلمامــة يف األلفــة واآلالف،
تقدمي البزم ،مكتبة عرفة ،دمشق ،د .ت ،ص.32 .
 46الزجالي القرطبي ،م .س ،ج ،1 .ص.243 .
 47الزجالي القرطبي ،م .س ،ج ،2 .ص452 .
 48يقــال يف اللغــة العربيــة :املــوت الفــادح خير من العيش
الفاضح ،إميل ناصيف ،أروع ما قيل ،م .س ،ص.20 .
 49داوود محمد ،م .س ،ج ،1 .ص.126 .
 50ن.م  ،ص.212 .
 51ن .م ،ص.219 .
 52ن .م ،ص.54 .
 53داوود محمد ،م .س ،ج ،1 .ص.85 .
 54الزجالي القرطبي ،م .س ،ج ،2 .ص.9 .
 55معنــاه احلــريف ،حينمــا يتــم إســقاط البقــرة بغــرض
الذبح ،تكثر آنذاك السكاكني.
 56املجــذوب عبــد الرحمــن ،القــول املأثور من كالم ســيدي
عبــد الرحمــن املجــذوب ،مكتبــة الوحدة العربيــة ،الدار
البيضاء ،د .ت ،ص .ص 8 .و .18
 57لــم َيــرد يف القــرآن وال يف احلديــث اســم محــدد مللــك
املــوت ُ
(قــلْ َي َت َو َّف ُاكـ ْـم َم َلـ ُـك الْ َـ ْو ِت ا َّلـ ِـذي ُو ِّك َل ِب ُكـ ْـم -ســورة

السجدة ،آية ،)11 ،ويظهر أن إطالق اسم عزرائيل عليه
منقول عن حضارات أخرى؛ محمود مصطفى ،نظرات
يف صحائــف العالمــة اإلنســانية؛ محمــد أمني شــيخو،
دار نور البشير للطباعة والنشر ،دمشق ،2005 ،ص56 .
–  58ومــن أجــل تفاصيــل أوفى حول عزرائيل يف التراث
الدينــي اإلســامي ميكــن مراجعــة مبحــث « ماحقيقــة
عزرائيل» ،ضمن نفس املصدر ،ص -ص.62–54 .
 58دادون ادريــس  ،م .س  ،ج ،1 .ص ،23 .واملقصــود مبيــت
العاصر :الذي يزامن موته صالة العصر.
 59تبــدو هــذه الظاهــرة واضحــة يف الكتابــات املناقبيــة
املغربية على سبيل املثال.
 60الزجالي القرطبي ،م .س ،ج ،2 .ص.355 .
 61حقي محمد ،م .س ،ص.114 .
 62أوســوس محمــد ،دراســات يف الفكــر امليثــي األمازيغــي،
منشــورات املعهــد امللكــي للثقافــة األمازيغيــة ،الربــاط،
 ،.2007ص 110 107- .ويالحظ أن املوت الذي يســمى
يف األمازيغية «متاتانت» مؤنث ،ولْ ُوت يف الدارجة كذلك
مؤنــث ،علــى عكــس «املــوت» يف أصلــه العربــي الفصيــح
الذي يعتبر مذكرا ،ص.110 .
 63عباس اجلراري ،حكايات من الفلكلور املغربي ،ج ،1 .دار
النشر املغربية ،الدار البيضاء ،د .ت ،ص.59 .
 64الزجالي القرطبي ،م .س ،ج ،2 .ص.350 .
 65للمزيــد مــن التفصيــل يف املوضــوع يراجــع :بوخريــص
فــوزي« ،صــورة املــرأة يف األمثــال الشــعبية :املــرأة يف
مؤسســة الــزواج كنمــوذج» ،يف :مجلــة فكــر ونقــد ،ع،63 .
س ،2004 .ص .ص65 – 53 .؛ َو بل العافية منى ،املرأة
يف األمثــال املغربيــة ،دار توبقال للنشــر ،الدار البيضاء،
.2008
 66زمامة عبد القادر ،األمثال املغربية دراســات ونصوص،
ط ،1.دار القلم ،الرباط ،2010 ،ص41 .؛ َو داوود محمد،
م .س ،ج ،1 .ص.109 .
 67داوود محمد ،م .س ،ج ،1 .ص .ص.77 .76 .
 68مثل مغربي دارجي معناه« :إن الذي ال يستطيع قراءة
الرسالة ،وتنظيف املالبس ،وذبح اخلروف ،موته أفضل
من حياته»
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 69يــرد عنــد داوود محمــد بالعبارات التالية « :قبر منســي
وال شكارة خاوية» ،م .س ،ج ،1 .ص.169 .
 70دادون ادريس ،م .س ،ج ،2 .ص.162 .
 71اليــزال هــذا املثــل شــائعا يف بعــض مناطــق املغــرب
الشــرقي .بوجنــون م ،الســجع ،قبيلة بدويــة بني البربر،
ترجمــة محمــد لغرايــب ،مطبعــة ربــا نيــت ،الربــاط،
 ،2008ص.103 .
 72الكنوســي ســميرة ،بالغــة الســخرية يف املثــل الشــعبي
املغربي ،يف :فكر ونقد ،ع .35
 73معنــاه :ال تعزينــي يف ابنــي إذا مــات ،وعزينــي يف صــاة
اجلمعة إذا لم ُأؤَدها يف وقتها.
 74األمثلة الثالثة األخيرة نقال عن ،بختاوي فتيحة ،م.
س ،ص.78 .
 75حــول املوضــوع ميكــن العــودة إلــى :الزعفرانــي حاييــم،
ألف سنة ،م .س ،ص.107 .
 76سفر األمثال ،اإلصحاح  ،9اآلية .18
 77أمثال سليمان ،اإلصحاح  ،10اآليات  2و.3
 78سفر االمثال ،إص ،10 .أية .27
 79سفر االمثال ،إص ،14 .آية .32
 80سفر التثنية ،إص ،30 .آيات  15و .19
 81الزعفراني حاييم ،يهود املغرب ،ج ،2 .م .س ،ص.473 .
82 Victor Malka, Journal d›un rabbin raté, Seuil, 2009
, p. 71 .
Isabelle Casta, Nouvelles mythologies de la mort,
Honoré Champion, 2007, p. 32.

83

 84ن .م ،ص.492 .
 85شحالن أحمد ،اليهود املغاربة ،م .س ،ص.286 .
 86يحرص اليهود على أن يتم الدفن يف يوم الوفاة إال إذا
كان يوم سبت ،شحالن ،ن .م ،ص.486 .
 87مجموعــة أحبــار مــن عائلــة يهودية فاســية (ابن دنان)،
كتــاب التواريــخ أو تاريخ فاس ،مطابع الشــويح ،تطوان،
د .ت ،ص.103 .
 88الزعفراني حاييم ،يهود املغرب ،م .س ،ج ،2 .ص495 .
 89مجموعــة أحبــار مــن عائلــة يهودية فاســية (ابن دنان)،
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م .س ،ص.85 .
 90الفاســي أبنــر(ت1884 .م)« ،يحــاس فــاس» ،ترجمــة
وتعليق ،محمد لغرايب ،يف :مجلة كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالقنيطرة ،ع ،2005 ،5 .ص-ص 167 .و 168؛
ومــن بــن تســمياتها يذكــر الزعفرانــي ،إخــوان الرحمــة
و»ح ْب َرت ِح ِس ِد ِوإ ِمت» ،للمزيد ميكن العودة
واحلقيقةِ ،
إلــى :الزعفرانــي ،يهــود املغــرب ،ج ،2 .م .س ،ص480 .؛
وتـ ِـرد عنــد لوتورنــو باســم «هيبرا» :لوتورنــو روجي ،فاس
قبــل احلمايــة ،ج ،2.ترجمــة محمــد حجــي؛ محمــد
خلضر ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،1992 ،ص.824 .
 91املــزال كلمــة عبريــة تعنــي احلــظ والســعد ،شــحالن
أحمــد ،اليهــود املغاربــة مــن منبــت األصــول الــى ريــاح
الفرقة ،قراءة يف املوروث واألحداث ،ط ،1 .دار أبي رقراق
للطباعة والنشر ،الرباط ،2009 ،ص.289 .
 92شحالن أحمد ،اليهود املغاربة ،م .س ،ص.285 .
 93ن .م ،ص.286 .
 94شحالن أحمد ،اليهود املغاربة ،م .س ،ص.284 .
 95مجموعــة أحبــار مــن عائلــة يهودية فاســية (ابن دنان)،
م .س ،ص.16 .
 96حــول املوضــوع يراجــع :مجموعــة أحبــار مــن عائلة ابن
دنان ،م .س ،ص .ص.73 - 62 .
 97ن .م ،ص.280 .
 98ن .م ،ص .ص 288 .و.293
 99الزعفراني حاييم ،ألف سنة ،م .س ،ص.48 .
 100املسيري عبد الوهاب ،م .س ،ج ،2 .ص.76 .
 101سفر التكوين ،إص ،1 .آية .28
 102شــحالن أحمــد ،م .س ،ص274 .؛ َو داوود محمــد ،م.
س ،ج ،1 .ص.80 .

المصادر والمعاجم
القرآن الكرمي برواية ورش.
الكتــاب املقــدس؛ العهديــن القــدمي واجلديــد ،الطبعــة
الصادرة عن جمعية الكتاب املقدس يف لبنان ،اإلصدار
الثانــي ،ط1995 ،4 .م ،وقارناهــا بالنســخة العربيــة
للعهد القدمي املتاحة على املوقعhttp://st-takla. :

 ،org/pub_oldtest/index_.htmlمتــت آخــر
زيارة للموقع بتاريخ .2015/08/20
ابــن تيميــة أحمــد ،مجمــوع الفتــاوى ،ج ،4 .حتقيــق عبــد
الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع امللك فهد املدينة
املنورة.1995 ،
ابــن حــزم علــي ،الفصــل يف امللــل واألهــواء والنحــل ،ج،4 .
مكتبة اخلاجني ،القاهرة.
ابــن حــزم علــي ،طــوق احلمامة يف األلفــة واآلالف ،تقدمي
البزم ،مكتبة عرفة ،دمشق ،د .ت.
ابن منظور ،لسان العرب ،مج ،11 .دار صادر ،بيروت ،د .ت
أبو زكرياء يحيى بن عمر الكناني االندلسي(ت 289 .هـ)،
أحــكام الســوق ،حتقيــق محمــود علــي مكــي ،يف ،مجلــة
املعهد املصري للدراســات اإلســامية يف مدريد ،مج،4 .
ع ،2-1 .مدريد .1956 ،ص .ص.151 - 59 .

احلميد ،مطبعة السنة احملمدية ،القاهرة.1955 ،
ابــن بشــكول خلــف بــن عبــد امللــك ،الصلــة يف تاريــخ أئمــة
األندلــس ،ج ،2 .حتقيــق :إبراهيــم األبيــاري ،دار الكتاب
املصــري  ،القاهــرة؛ دار الكتــاب اللبنانــي ،بيــروت ،ط،1 .
1410هـ1989/م.

المراجع والدراسات
ابراهيم نبيلة ،أشكال التعبير يف األدب الشعبي ،دار نهضة
مصر ،القاهرة ،د .ت.
أبــو العــزم عبــد الغني« ،كتــب األمثال ،مجامع أم معاجم»،
فكــر ونقــد ،ع ،2001 ،35 .دار النشــر املغربيــة ،الربــاط،
 ،2001ص-ص.136-120 .
أرينال كارسيا مرسيديس« ،البلديون الفاسيون ،مجموعة
مــن املســلمني اجلــدد مــن أصــل فاســي» ،ترجمــة عبــد
العزيــز بــل الفايــدة ،يف ،مجلــة أمــل ،ع ،27 .س،2001 .
ص .ص.307 - 276 .

الزجالي القرطبي أبي يحيى عبيد اهلل ،ري األوام ومرعى
الســوام يف نكــت اخلــواص والعــوام أو أمثــال العــوام
يف األندلــس ،جــزآن ،حتقيــق وشــرح ومقارنــة ،محمــد
بــن شــريفة ،منشــورات وزارة الدولــة املكلفــة بالشــؤون
الثقافيــة والتعليــم األصيل ،مطبعــة محمد اخلامس،
فاس.1975 ،

أصراف روبير ،معطيات من تاريخ اليهود بفاس من 808م
إلــى اليــوم ،تعريــب محمد مزين ،دار أبي راقــراق ،ط،1 .
الرباط.2010 ،

الفاســي أبنر(ت1884 .م)« ،يحاس فاس» ،ترجمة وتعليق،
محمــد لغرايــب ،يف :مجلــة كليــة اآلداب والعلــوم
اإلنسانية بالقنيطرة ،ع ،2005 ،5 .ص-ص .172 – 155

اخلالــدي يونــس عبــد العزيــز ،اليهــود يف الدولــة العربيــة
اإلســامية يف األندلــس (897-92ه ــ1492-711 /م)،
مطبعة ومكتبة دار األرقم ،غزة.2011 ،

الفراهيــدي اخلليــل بــن أحمد (ت 180 .هـ) ،العني ،ترتيب
وحتقيــق ،هنــداوي عبــد احلميــد ،ج ،4 .منشــورات دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط.2003 ،1 .

دندش عصمت« ،من مظاهر احلياة االجتماعية باالندلس
(طقوس اجلنائز)» ،يف ،مجلة دراســات اندلســية ،ع،19.
ع1994 ،19.م ،ص ص.122 - 105 .

مجموعة أحبار من عائلة يهودية فاسية (ابن دنان) ،كتاب
التواريخ أوتاريخ فاس ،مطابع الشويح ،تطوان ،د .ت

ألكســندر كــراب« ،علــم الفلكلور» ،ترجمــة ،لطفي اخلوري،
ضمن مجلة التراث الشــعبي،ع ،1 .الســنة االولى ،أيلول
 ،1963دار الزمان ،بغداد ،ص ص.9 - 3 .

مجموعة من املؤلفني ،ثالث رســائل يف احلســبة ،حتقيق
ليفي بروفنسال ،القاهرة. 1955 ،

إميــل ناصيــف ،أروع مــا قيــل يف املــوت ،دار اجليــل ،ط،1 .
بيروت.1995 ،

محمــد بــن أحمــد بــن ميــارة ،نصيحــة املغتربــن وكفايــة
املضطريــن يف التفريــق بني املســلمني ،دراســة وحتقيق،
مينــة املغــاري وحفيظة الدازي ،مطبعــة أبي رقراق ،ط.
 ،1الرباط.2007 ،

أوســوس محمــد ،دراســات يف الفكــر امليثــي األمازيغــي،
منشــورات املعهــد امللكــي للثقافــة األمازيغيــة ،الربــاط،
.2007

امليداني أبو الفضل أحمد بن محمد (ت 518 .هـ) ،مجمع
األمثــال ،ج ،01 .حتقيــق ،محمــد محــي الديــن عبــد

بختــاوي فتيحــة  ،املثــل الشــعبي يف وجــدة ،بحــث لنيــل
شــهادة اإلجــازة يف الدراســات العربيــة ،إشــراف ،محمــد
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الشــامي ،كليــة اآلداب -جامعــة محمــد األول بوجــدة،
املوسم اجلامعي  ،1983/1982مرقون.
بالجي محمد« ،املثل يف اخلطاب السياســي املغربي» ،يف:
فكر ونقد ع ،35 .س ،2001 .ص .ص.60 - 46 .
بنشريفة محمد ،مادة « أمثال املغرب» ،يف :معلمة املغرب،
ج ،2 .مطابع سال ،1989 ،ص.688-686 .
بوعمامــة فاطمــة ،اليهــود يف املغــرب اإلســامي خــال
القرنني  7و  8هـ (  13و  14م) ،دار كنوز احلكمة ،اجلزائر،
 ،2011ص.155 .
احلبيب النهدي« ،محاولة يف دراسة املواقف أمام املوت من
خــال األمثــال الشــعبية» ،ضمــن مجلــة  IBLAع،193 .
 ،2004ص-ص.39-25 .
حقــي محمــد ،املوقــف مــن املــوت يف املغــرب واألندلــس
يف العصــر الوســيط ،ط ،1 .مطبعــة مانبــال ،بنــي
مالل2007،م.
خضــر فــارس ،ميــراث األســى؛ تصــورات املــوت يف الوعــي
الشعبي ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة2009 ،
اخلطيبــي عبــد الكبيــر ،االســم العربــي اجلريــح ،ترجمــة،
محمد بنيس ،ط ،1 .منشورات اجلمل ،بيروت.2009 ،
دادون ادريــس ،األمثــال الشــعبية املغربيــة ،ج ،1 .مكتبــة
السالم اجلديدة ،ط ،2 .الدار البيضاء.2007 ،
دوتــي إدمونــد ،الصلحــاء؛ مدونــات عــن اإلســام املغاربــي
خالل القرن 19م ،ترجمة ،محمد ناجي ،ط ،1 .إفريقيا
الشرق ،الدار البيضاء2014 ،م.
شحالن أحمد ،اليهود املغاربة من منبت األصول إلى رياح
الفرقــة ،قــراءة يف املوروث واألحــداث ،دار أبي رثراق ،ط.
 ،1الرباط.2009 ،

املجذوب عبد الرحمن ،القول املأثور من كالم سيدي عبد
الرحمن املجذوب ،تقدمي ،مكتبة الوحدة العربية ،الدار
البيضاء ،د .ت.
محمود مصطفى ،نظرات يف صحائف العالمة اإلنسانية؛
محمد أمني شــيخو ،دار نور البشــير للطباعة والنشــر،
دمشق.2005 ،
املريني مأمون ،اليهود يف األمثال املغربية ،يف مجلة :فكر
ونقد ،ع ،35 .س ،2001 .صص.71-67 .
واعــراب مصطفــى ،الســحر واملعتقــدات الســحرية ،ط،2 .
دار احلرف للنشر والتوزيع ،القنيطرة2007 ،م.

المراجع باللغة الفرنسية
BEN AMI Issachar, culte des saints et
pélerinages judéo-musulmans au
maroc, éditionts, maisonneuve et
larose, Paris, 1990.
CASTA Isabelle, Nouvelles mythologies de
la mort, Honoré Champion, 2007.
MALKA Victor, Journal d’un rabbin raté,
Seuil, 2009.
COULVIN Joseph, Les mellahs de RabatSalé, librairie orientaliste paul geuthner,
Paris, 1927.

عطــا علــي محمــد شــحاته ريــه ،اليهــود يف بــاد املغــرب
األقصى ،يف عهد املرينيني والوطاســيني ،ط ،1.دمشــق،
1999م.

الصور

كــرم ادريــس ،االدب الشــعبي باملغــرب؛ األدوار والعالقات يف
ظل العصرنة ،نشر ،احتاد كتاب املغرب.2004 ،

1 https://i.ytimg.com/vi/7AAcYDXYwdc/max1resdefault.jpg

لوتورنــو روجــي ،فــاس قبــل احلمايــة ،ج ،2.ترجمــة محمد
حجــي؛ محمــد خلضــر ،دار الغــرب اإلســامي ،بيــروت،
. 1992

2 http://tippytricks.com/wp-content/
uploads/2016/02/depositphotos_8348450_m.jpg
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موسيقى وأداء حركي
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“األغنية الشعب ّية الجديدة” في تونس وتحديث المجتمع إثر االستقالل118 :

دراسة توثيق ّية
عندما ُيع ّبر اإلنسان عن نفسه موسيقياً آلــة الناي نموذجاً

140

''األغنية الشعب ّية الجديدة'' في تونس

ّ
وتحديث المجتمع إثر االستقالل :دراسة توثيقية

()1

الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التونسية

د .محمد الدريدي
كاتب من تونس

يمثـــل مفهوم التحديـــث مبحثا هاما مـــن المباحث التحليليـــة في علم االجتمـــاع المعاصر
لشـــرح الفعل الكونـــي أو العملية الكونيـــة بما هي عملية تقـــوم على التحول والتغيـــر عبر الزمن
بواســـطة تحقيق المجتمعات التقليديـــة مرحلة من التجديـــد والتعصير ،أي التحـــول من القطب
التقليـــدي إلى القطب الحضري العلماني حســـب نظريـــة روبرت ريدفلـــد( .)1وللتحديث عدة أوجه
تناولتهـــا مباحث علم االجتمـــاع بالتحليل والـــدرس ،من ذلك:

118

التحدي ــث أو التجدي ــد السياس ــي :وذل ــك م ــن خ ــال
تطوير املؤسسات الرئيسية مثل األحزاب السياسية
والبرملان ــات والعملي ــات االنتخابي ــة الت ــي تقوم على
التصوي ــت الس ــري ال ــذي يع ــزز نس ــبة املش ــتركني يف
اتخ ــاذ القرار.

ومل ــا كان ــت تون ــس آن ــذاك دول ــة فت ّي ــة حديث ــة العهد
باالستقالل ،فقد م ّرت يف إطار تأسيس الدولة احلديثة
بع ـ ّـدة جت ــارب تهدف إلى النه ــوض باملجتمع وباملواطن
التونسي يف مختلف املجاالت« ،ذلك أن الدولة هي أداة
التح ــول االجتماعي والثقايف واالقتصادي ،وهي أيضا
جه ــاز تقي ــد السياس ــة مثلم ــا هو احل ــال يف تونس منذ
أواخر اخلمس ــينات ...فالدولة هي التي تنجز املش ــروع
التحديث ــي يف كل مراحل ــه ،بحكْ م طابعها املركزي»(.)6

التحدي ــث أو التجدي ــد االقتص ــادي :وه ــو املتمث ــل يف
تركي ــز أنظم ــة تقس ــيم العم ــل واس ــتخدام تقني ــات
حديثة يف إدارة املؤسسات االقتصادية والعمل على
تطوي ــر وحتس ــن التكنولوجي ــات ومن ــو الوس ــائل
التجاري ــة وتطويرها.

الموسيقى والدولة والمجتمع

التحدي ــث أو التعصير الثق ــايف :وهو الذي يبرز بصفة
خاص ــة يف ظه ــور العلماني ــة والتمس ــك بالعقائ ــد
الوطني ــة القومية.

التحدي ــث أو التجدي ــد االجتماع ــي :وال ــذي يب ــرز
خاصة يف الترفيع يف نس ــبة املتعلمني واملتحضرين
(نسبة متساكني املراكز احلضرية) وانهيار السلطة
التقليدية(.)2
وميكن لنا أن نلمس بعض أوجه التحديث السالفة
الذكر خالل دراس ــتنا لتاريخ تونس احلديث خاصة إثر
االس ــتقالل( ،)3لك ــن بأش ــكال وصيغ مختلفة اقـ ــتضتها
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
الفكري ــة املتأث ــرة بش ــكل كبي ــر مبخلف ــات االس ــتعمار
الفرنس ــي ،ذل ــك أن الدولة التونس ــية احلديثة( )4عملت
منذ نش ــأتها عل ــى تركيز مقومات الس ــيادة وبناء أس ــس
التقدم العلمي والتكنولوجي
الدولة احلداث ّية ل ُـمواكبة
ّ
املتقدم ــة آنذاك.
الذي تس ــير في ــه الدول
ّ
وتتمث ــل هذه اإلجن ــازات يف إعالن اجلمهورية وإلغاء
النظام امللكي وإصدار الدس ــتور وإنشاء اجليش الوطني
وتونسة األمن وتوحيد القضاء وإجالء القوات الفرنسية
العملة التونس ــية وبعث البنك املركزي
احملت ّل ــة وإصدار ُ
عمرين على األراضي يف إطار
التونسي وإنهاء سيطرة ا ُمل ّ
اجل ــاء الزراع ــي وإص ــدار مجل ــة األح ــوال الش ــخصية
والتحك ــم يف النم ــو الدميغ ــرايف ع ــن طري ــق التنظي ــم
العائل ــي وإصالح التعليم وتعميم ــه إلى جانب االعتناء
بالتخطي ــط ال ــذي ُيعتب ــر مي ــزة أغل ــب ال ــدول العربي ــة
احلديثة النش ــأة يف أواس ــط القرن العش ــرين(.)5
موسيقى وأداء حركي
العدد 36
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ُ
الدولة التونسية يف سياستها إثر االستقالل
فت
َوظ ّـ َ ْ
ِع َّد َة وس ــائل منها ما هو خَ َطابي سياس ــي ،ومنها ما هو
مناهج اقتصادية طبقا خليارات الس ــاعة آنذاك ،ومنها
ما هو سياس ــة خارجية ،إلرضاء حلفائها ،جعلت الدول
الغنية متدها باملس ــاعدات العين ّية والدعم السياسي يف
مشاريعها االقتصادية واالجتماعية ،ومن هذه الوسائل
أيضا نذكر توظيف الثقافة وال سيما اجلانب املوسيقي
منها يف حتويل الشعارات السياسية إلى إجنازات عملية
عل ــى أرض الواق ــع ،إذ مت اس ــتغالل املوس ــيقى بطريق ــة
مباش ــرة لتكون وسيلة ِدعائية تواكب احلمالت القوم ّية
ذات األبع ــاد االجتماعية واالقتصادية والتربوية.
ولم يكن تداخل املوسيقى مع السياسة االجتماعية
املتبعة بالبالد التونس ــية إثر االستقالل أمرا اعتباطيا،
فق ــد كانت لبورﭬـ ــيبة( )7رؤيتُ ه اخلاص ــة وموقفُ ه الواضح
م ــن املوس ــيقى قب ــل تولي ــه رئاس ــة الب ــاد ،إذ صـ ـ ّرح يف
احلدي ــث ال ــذي أدل ــى ب ــه جلري ــدة «اللطائ ــف» يف أواخ ــر
س ــنة « :1955إني أحب املوس ــيقى الشرقية والبدوية وأما
املوس ــيقى الغريب ــة واحلديث ــة فإن ــي ال أفهمه ــا»( .)8ومن
خاصة من
خ ــال ذل ــك ن ــرى أن بورﭬـ ــيبة مهتم بنوعي ــة ّ
املوسيقى سيوظفها الحقا يف خدمة أغراضه السياسية
ذات األبع ــاد االجتماعي ــة واالقتصادي ــة والتربوي ــة ،وهو
م ــا ُيؤك ــد مقول ــة أن «كل عم ــل ف ّن ــي أو نش ــاط إبداع ــي
خ ـ ّـاق ه ــو يف األص ــل ذو ارتباط سياس ــي اتض ــح ذلك أو
كان خفي ــا وع ــى الفنان ال ــذي يقوم باإلب ــداع دوره أو كان
جاه ــا لطبيع ــة ذل ــك الدور وبغ ــض النظر عن الش ــكل
ال ــذي ُيق ـ َّـدم في ــه العم ــل الفن ــي ،إال أن حقيق ــة ارتب ــاط
الف ــن بالسياس ــة تبقى ثابت ــة غير قابلة للنق ــض» (.)9

لئن كانت املوسيقى إحدى أهم ركائز املشهد الثقايف
ل ــدى كل شَ ـ ْـع ٍب ،فإنه ــا ل ــم تلع ــب دورا ُمهم ــا يف تطوي ــر
العامة يف اإليالة التونس ــية (البالد التونس ــية
األوض ــاع
ّ
خ ــال فت ــرة االحتالل الفرنس ــي) خاصة على املس ــتوى
الفك ــري والثق ــايف .فف ــي عه ــد احلماي ــة الفرنس ــية
انتش ــرت أغ ــان م ــن نت ــاج األوض ــاع املتردي ــة اجتماعي ــا
واقتصادي ــا وسياس ــيا وفكري ــا ،عل ــى غ ــرار أغل ــب أغان ــي
الط ــرق الش ــعبية( )10والزواي ــا وأغان ــي األف ــراح وأغان ــي
الرب ــوخ والزندال ــي (أغان ــي املس ــاجني) ومعظ ــم األغاني
البدوية التي اجتاحت املناطق احلضرية مع استفحال
ظاهرة الن ــزوح.
أما يف مرحلة االستقالل فقد ظهرت نوعية جديدة
م ــن األغان ــي ج ــاءت مس ــايرة لألوض ــاع املمي ــزة للدول ــة
التونس ــية احلديث ــة ذل ــك أن «ارتب ــاط الف ــن بالقضي ــة
السياس ــية ه ــو إضاف ــة موضوعي ــة ل ــه ،حي ــث يعن ــي
ذل ــك توجيها عقالنيا للكتاب ــة واإلبداع»(.)11فاملوس ــيقى
نسب ًّيا من الناحية الفنية نتيجة
التونسية عرفت تطورا ْ
توسيع التركيبة األوركسترالية للتخت التقليدي ،منذ
محاول ــة اس ــتغالل بع ــض اآلالت الغربي ــة كبع ــض آالت
الرباع ــي الوت ــري يف تنفي ــذ املوس ــيقى التونس ــية ،وذلك
انطالق ــا م ــن نش ــأة جمع ّي ــة الرش ــيد ّية للموس ــيقى
التونس ّية وصوال إلى تأسيس «فرقة احملطة» التي يعود
لها الفضل يف تنفيذ هذه األغاني .وهي أول فرقة تابعة
لإلذاعة التونسية ،جتمع نخبة موسعة من املوسيقيني
والعازف ــن واملطرب ــن الذي ــن احترف ــوا العم ــل الفن ــي
وتفرغ ــوا له كموظفني قارين تابع ــن لهذه الفرقة التي
أصبحت فيما بعد تس ــمى «فرقة اإلذاعة التونسـ ـ ّية» ثم
«فرق ــة اإلذاع ــة والتلفزة التونسـ ـ ّية».
كم ــا يع ــود الفضل يف ب ــث هذه األغاني إلى مؤسس ــة
اإلذاعة والتلفزة ،وخاصة اإلذاعة الوطنية التي خدمت
األغنية التونسية بتكثيف عرضها يف فترات طويلة من
اليوم وكذلك تخصيص برنامج ُي ْعنَى باألغاني البدوية
الش ــعبية وه ــو برنامج «ﭬـ ــافله تس ــير» ال ــذي انطلق بثه
منذ س ــنة  1955إلى أواخر س ــنة .1987
وله ــذا البرنام ــج مزي ــة أخ ــرى ه ــي حف ــظ رصي ــد
كبي ــر م ــن األغان ــي التي ل ــم يتم ترويجها على «أش ــرطة

كاس ــات» لتب ــاع يف األس ــواق عل ــى غرار أغلبي ــة النوعيات
األخرى من األغاني .وقد كان هذا البرنامج ُيـ َب ُّـث مرتني
يف األس ــبوع على امتداد س ــاعة كل حصة ،أشعارا وأغاني
وأق ــواال مأث ــورة (حك ــم باللهج ــة العام ّي ــة التونس ــية)
ومحالت ش ــاهد (ألغاز) وسكاتشات (مسرحيات إذاع ّية)
ت ــؤدى غالبيته ــا باللهجة التونس ــية البدوية.
ولئ ــن انطل ــق البرنام ــج بش ـ ّـد اجلماهي ــر بالغ ــرض
الغزل ــي احملب ــب إل ــى قل ــوب عام ــة الن ــاس م ــن خ ــال
ودع ــاس» وس ــكاتش «زين ــة وراب ــح»
ب ــث س ــكاتش «ح ـ ّـدة ّ
وغيرهم ــا ،فقد حت ّول البرنامج إلى تش ــجيع الش ــعراء
التونس ــيني والش ــعبيني باخلصوص عل ــى إنتاج أعمال
ملتزم ــة باملس ــائل الوطني ــة كتخلي ــد مراح ــل الكف ــاح
الوطن ــي وإب ــراز دور احل ــزب احلاك ــم يف قي ــادة املعرك ــة
ضد االس ــتعمار الفرنسي يف املاضي ويف خوض املعركة
ـيع
اإلمنـ ــائـ ـيــة بعــد االستقــالل «حــيث تت ـن ــاول امل ــواض ـ ُ
ع ــدة أغ ــراض كاال ّدخار وتعصير الفالح ــة والدعوة إلى
جتدي ــد النظ ــرة يف التنظي ــم العائل ــي وغي ــر ذل ــك م ــن
األغ ــراض االجتماعي ــة»(.)12
وق ــد تولى عبد املجيد بن ج ــدو( )13مراجعة محتوى
البرنام ــج ح ــن إش ــرافه علي ــه ،وكان «يضط ــر يف بع ــض
األحي ــان إل ــى تبدي ــل بع ــض الكلم ــات وف ــق م ــا يتطلبه
الس ــياق أو ال ــوزن وأحيان ــا الظ ــرف السياس ــي»( .)14وم ــن
هن ــا يتض ــح خض ــوع برنام ــج «ﭬـ ــافله تس ــير» إلم ــاءات
مصلح ــة الثقاف ــة مبؤسس ــة اإلذاعة التي تنفذ سياس ــة
الدول ــة يف تثقي ــف اجلماهي ــر وب ــث الوع ــي يف صف ــوف
الش ــعب وخاص ــة الريفي ــن منه ــم وأه ــل البادي ــة ،وم ــا
إسناد مؤسسة الرئاسة ميدالية ذهبية لبرنامج «ﭬـ ــافله
تس ــير» إال دلي ــل على ح ــرص الدولة على مترير أفكارها
السياس ــية عب ــر وس ــائل اإلع ــام الس ــمعية والس ــمعية
البصري ــة عام ــة وه ــذا البرنام ــج خاص ــة مل ــا احت ــواه من
وجهة.
أغ ــان توعو ّي ــة ُم ّ
ولئ ــن متي ــزت ه ــذه النوعي ــة اجلدي ــدة م ــن األغان ــي
بتط ــور نس ــبي م ــن الناحي ــة الفني ــة ،فق ــد متي ــزت أيضا
بتطورها يف مستوى املضامني .إذ واكبت التيار السياسي
التحديث ــي يف تون ــس ،فع ّب ــرت ع ــن توجهات ــه وس ــاندت
حمالت ــه القومي ــة التوعوي ــة وتغ ّن ــت بإجنازات ــه.
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تتمي ــز األغني ــة التوعوي ــة مبضمونه ــا االجتماعي،
إذ تأت ــي يف إط ــار حتس ــيس الش ــعب وتعدي ــل س ــلوكه
وتوجيه أعماله نحو وجهة تعود بالنفع على الفرد أوال
وعل ــى املجتم ــع ثاني ــا ،وكثي ــرا م ــا يتصل ه ــذا املضمون
االجتماع ــي يف تل ــك األغان ــي باحلياة اليومية للش ــعب
م ــن جه ــة ،وبالناحي ــة االقتصادي ــة بالب ــاد م ــن جه ــة
أخ ــرى ،وكذل ــك بالناحية التربوي ــة التعليمية من جهة
ثالث ــة .وم ــن أج ــل ذل ــك ارتأين ــا أن نصنف ه ــذه األغاني
التوعوي ــة حس ــب ه ــذا التوجه.
األغاني ذات األبعاد االجتماعية:

م ــن األغان ــي ذات األبع ــاد االجتماعي ــة م ــا يتعل ــق
باألس ــرة ،فيك ــون موضوعه ــا متصال مبس ــألة األطفال
وكيفي ــة تربيته ــم ،أو يك ــون مرتبط ــا بامل ــرأة وقضاياها،
كم ــا جند أغاني أخرى متعلقة بظروف عيش اإلنس ــان
تهتم بهندامه وس ــكنه وعمله
عام ــة ،إذ تتناول مس ــائل ّ
وغي ــر ذلك.
 .1أغاني األسرة:

ظيع
ب ْرض فْ
ُع ْض ِو ْم ْ
ريض ْ َ
ْ
دمي
تـ ْه ْ
ْ
جرثومةْ َ

ضيع»
الر ْ
َل ِك ِ ّن ْبــ«دار َّ
ِص ْرنا ن ْ
رمي
َش ْء كْ ْ
************
تــني
قولوا ِ ّ
المي ِالّلي ِول ِْد ْ

رتـني
ْو ِز ْه ِد ْت فـي ْحياتي ْو َنـكْ ْ
ضاعه ُف ْطمتْ ني
ير ْر َ
ْو ِم ْن ِغ ْ
رمي
ها ُهو ّ
ربي كْ ْ

تـني
َس ّخ ْر لي ِ ّام َ
يمه َح ِ ّ
بـ ْ
حيم
ْبـقل َْب ْح ْ
نني ْر ْ

تـبنّ انَا
بورﭬـيبه ملّا ْ

ِو ْب َع ْطفو ْو ِحنّ و َغ ّذانَا
ت ْهنَ انَا
زالْ ْشقانَا ْو َ ْ

ظيم
ُْ
ـنـ ِق ْذنا ا َل ْع ْ
ب ْ
ُ
تـنادي َف ْرحانَه
ِواأل ّمه ْ
عيم.
َب ْح ِ
ياة الزَ ْ

جند يف هذا اإلطار عدة أغان تعالج قضايا الطفولة
ج ــاء بعضه ــا ليواك ــب احلرك ــة اإلنس ــانية الت ــي أقدم ــت
ومتجد من عمل على بعثها.
عليها الدولة ولتمتدحها
ّ
وتتمث ــل ه ــذه احلرك ــة النبيل ــة يف احتض ــان األطف ــال
اليتام ــى وأبن ــاء الفق ــراء واملشـ ـ ّردين وذل ــك بتأس ــيس
«دار الرضي ــع» الت ــي مت تعميمه ــا يف بع ــض اجله ــات ث ــم
أصبحت الحقا ُتعرف «بقُ َرى أطفال بورﭬـيبة» .وأحسن
مث ــال عل ــى ذلك األغنية التي حلنه ــا صالح املهدي من
كلم ــات الش ــاعر أحم ــد خي ــر الدين التي يق ــول فيها:

وم ــن األغان ــي الت ــي ُتعال ــج قضاي ــا الطفول ــة أيض ــا،
جن ــد منها م ــا جاء ليبرز مكانة األطفال يف األس ــرة ويف
املجتم ــع ،وكذل ــك ليدعو إلى حس ــن رعايتهم وتربيتهم
واالعتن ــاء بهم س ــواء يف املناطق الريفي ــة أو يف املدن مع
اإلق ــرار بجه ــود الدول ــة املبذول ــة يف ه ــذا الس ــياق وذل ــك
بإح ــداث فضاءات تربوية الحتضان األطفال ،تتمثل يف
«ري ــاض األطفال» وإحداث خطة «املرش ــدة االجتماعية»
لتوعية األمهات بالطرق املثلى لتربية أطفالهن .وجند
مث ــل ه ــذا التوج ــه يف األغني ــة الت ــي أداه ــا ك ــورال فرق ــة
اإلذاع ــة والتلف ــزة م ــن أحل ــان محم ــد األحم ــر وكلم ــات
أحم ــد خي ــر الدين ،وفيه ــا يقول:

تـجلّى ْع ِلينا ِ ّ
ـيم
الض ْ
ْ
ُ
بيب األ ّمه
َو ِالّلي ُبوه ْح ِ

اخلض َرا
يا َش ْعب
ْ

أطفال ْك
اخلض َرا
يا َش ْعب
ْ
ِ

تيم
يتـ َ
ـس ّمى ْي ْ
ما ْ

مالك
اس
ْ
فـي ْح ْ
ياتك ُه َ
وما َر ْ

بعد ال ُْغ ّمه
بعد ْشقانا ْو ِ
ِ
بعد ال ُْغ ّمه
بعد ْشقانا ْو ِ
ِ

َش ُء ْو ْ
ُكنّ ا ن ْ
يع
باش ْنـ ِض ْ
نيع
ْون ْ
لع َل صنْ َعه ال ْص ْ
َط ْ
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وم ْ
اطفالْ ْو ُغ ْد َوه ْرجالْ
ال ُْي َ
طال ْك
مي َ
دان ْاب ِ
ُو ْف َم ْهما ْ

يم ْو َراعي ِول ِْد ْك
ُك ْ
ون ْح ِك ْ
ما ْه ِو اال ِق ْط َعه ِم ْن ِك ْب ْد ْك
دك
جه ْ
تـ َر ّبي ْو ِت ْب ِذلْ ْ
ِب ِـلّلي ْ
مالك
نك ُو ْ
ِوتْ َض ِ ّحي ْب َب ْد ْ
دك
تبلغْ َق ْص ْ
ِكي ِيكْ ِب ْر ِل ْك ْ
عدِ ،وال ِْع َ
اللك
ت ْ
يشه ِ ْ
ِت ْس ْ
عيده
وم ْس َ
مهما ّأم ُ
الي ْ

شيده
تـ ُو ْج ْ
دت فـي ُدو َله ْر َ
ِكي ْ
تيده
ُدولةْ بورﭬـيبه ا َل ْع َ

اطفالك
دك ان ِْت َو
ْ
سع ِ
يا ْ

اطفالْ » ْو ِع َ
«ر َ
ديده
ياض ْ
يشه ْج َ
ِ
بالك
ما
ْ
كانت ُتـ ْخ ُط ْر َعلْ
ْ
فـي مهما َد ْش َره ِو ْمدينَ ه
تــلْقَ ى ُأ ّم ْع ِلينا ْحنينَ ه
َ

شد فينا
ِبنْ صائحها ُتـ ْر ْ
تـ َو ِ ّري ِلينا الْ َس ِال ْك
ِو ْ

وم ْح ِيينا
َب ْع ِد ا ُمل ْ
وت ال ُْي ْ
هال ْك
ِو ْنـجينا ِم ْن ُكلْ ْم ِ

ناتك
يا خضرا ْاوالدك ِو ْب ْ
ياتك
راس
مالك فـي ْح ْ
ْ
ُه َ
ومه ْ
واتك
ثر ْ
تـ ّ
ِب ْ
كون ْ
يهم ِت ْ

تقالل ْك
اس
ِ
تـحقّ ق معنى ْ
ْو ِي ْ

رات ْك
«ح
ْ
بيبك» َي ْحظي ِل ْك زَ ْه ِ
ْ
جال ْك
ضحي ِب ْشـبابو َعلْ ِ
ْو ّ
بورﭬـيبه
فـي َد ْولةْ ُبونا
َ
يبه
قـ َ
ـد ْر ْو ِه َ
ِص ْرنا ِلينا ْ

بيبه
ْم
دارس ِونْوادي َش َ
ْ
مال ْك
ْو ُبونَا الْكاري َولَّى ِ

يبه
ْومهما
تـ ْ
ـكون ْص ِع َ
َ
حاجه ْ
ْعيمك ُه ّو ْي َس ّهـلْها ِل ْك.
ز
ْ

أم ــا األغان ــي الت ــي تتن ــاول مس ــألة امل ــرأة ،فق ــد جاء
الفع ــال
بعضه ــا ليب ــرز مكان ــة ه ــذا العنص ــر األساس ــي ّ
يف مجتم ــع الدول ــة احلديث ــة متاشـ ـ ًيا م ــع التوجه ــات

اجلدي ــدة للدول ــة يف ه ــذا اإلط ــار مث ــل أغني ــة محم ــد
اجلموس ــي «النس ــاء» ،وه ــي أغني ــة ذات طاب ــع هزل ــي
لكنه ــا ُأنتج ــت يف س ــياق سياس ــي واجتماع ــي يخ ــدم
التوج ــه الع ــام للدول ــة يف إط ــار حتدي ــث املجتم ــع ،وقد
ج ــاء يف مطلعه ــا:
لنساء النساء
ِا ِ ّ
النساء
عي ِش ِ ّ
اهلل ْي ّ
فتاح
النساء ُه َ
وما ْ ِال ْ

فتاح
ِو َاذا ال ْ
ير ِم ْ
ْباب ِمن ِغ ْ
تاح
ِو َاذا ْ ِ
ت ِ ّب تْ ِعيش ِم ْر ْ
النساء
عي ِش ِ ّ
ُق ِ
ول ْي ّ
النساء
عي ِش ِ ّ
اهلل ْي ّ

وم ــن ه ــذه األغان ــي ما ج ــاء ليعاض ــد جه ــود الدولة
آن ــذاك يف حتري ــر امل ــرأة التونس ــية انطالق ــا م ــن املوق ــف
اجلدي ــد م ــن قضي ــة ُس ــفور امل ــرأة ،إذ أصبح ــت امل ــرأة يف
ه ــذا الط ــور م ــن تاري ــخ تون ــس احلديثة مه ّي ــأة للتخلي
ع ــن الوس ــائل التي تعيقها ع ــن خوض معت ــرك احلياة،
و«السفْ س ــاري»
فظه ــرت الدع ــوات إل ــى ت ــرك «احلْ ــرا ْم»
ِ
(ثوبني تقليديني ترتدي املرأة أحدهما  -حس ــب اجلهة
الت ــي تنتمي إليها  -عندما تك ــون يف الفضاءات العامة)
السفْ َس ـ ِـاري» الت ــي
مث ــل أغني ــة اله ــادي الق ــال «ن َِّح ــي ِ
كم ــون وحلنها محمد ساس ــي.
كتبه ــا املخت ــار ّ
كم ــا ج ــاءت بع ــض األغان ــي لتقـ ـ ّرب إل ــى املواطن ــن
ص ــورة امل ــرأة النموذجي ــة التي تتالءم مع ظ ــروف الدولة
التونس ــية احلديثة التي حتتاج إلى امرأة تكون ش ــريكا
للرج ــل وس ــندا ل ــه يف السـ ـ ّراء والض ّراء م ــن أجل حتمل
أعب ــاء األس ــرة وتربي ــة األبن ــاء .وجند مثل ه ــذه األغاني
يف البرنامج اإلذاعي «ﭬـافله تسير» كاألغنية التي تقول:
ام ْصغاري
ما ْنــسيتكْ ِشي يا ْ
يت ْ
الزينَ ه
االي ِام ِ ّ
ْوما ْنـ ِس ِ
ش َّ
ـيتك يا ْعمارة داري
َحب ِ ّـ ْ
االثــنينه
إنت ِعينَ ّي
ِ
ْ

ام ْاوالدي
تـ ِع ْب ِت ْمعايا يا ْ
ْ
ـوم الغالي
النـ ِ
ْوياما ِب ْع ِت ُّ
************
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الد ْك يا ُح َّره
ـيت ْاو ِ
رب ِ
ِّ

هــاملده انـزادولي اثـنـيـنـه
ّ

وم ْرجالْ
حتـى َص ْب ُحوا ال ُْي ْ
ّ

  رشــيــــــدة و رشــــــاد

الل َْوه ِوالْ ُ ّره
يت ْ
ْو َع ّد ِ

هذا يـصيح وهذا ينادي

ابر ال ُب ّد ْينالْ
ِو َّ
الص ْ

يدرجح يف شريطة
وهذا ّ

 .2أغاني الحمالت القومية:

جن ــد يف ه ــذا الس ــياق ع ــدة أغ ــان تواك ــب احلم ــات
القومي ــة الت ــي نظمته ــا الدول ــة التونس ــية احلديث ــة
من ــذ فج ــر االس ــتقالل ك ــي تس ــاهم يف حتس ــن ظروف
عي ــش املواط ــن التونس ــي .وق ــد تع ــددت مواضي ــع ه ــذه
احلم ــات ،فمنه ــا م ــا ج ــاء يف األصل للحد م ــن النمو
الدميغ ــرايف املتزاي ــد يف الب ــاد فكان ــت له آث ــار إيجابية
عل ــى األس ــرة وعل ــى دخله ــا ،وق ــد أطل ــق عل ــى ه ــذه
احلملة اس ــم «احلمل ــة القومية لتحديد النس ــل» .وقد
اخت ــار بعض الفنانني معاجلة هذه املس ــألة احلساس ــة
بطريق ــة هزلي ــة لتقبيح ص ــورة العائلة الوفي ــرة العدد
كم ــا فع ــل محم ــد املورال ــي عندم ــا غن ــى م ــن كلم ــات
محم ــد عـ ـزّوز وأحل ــان البش ــير جوه ــر:
يا جماعة عنــدي طــزّ ينـه
طـفـلــة وتــسعــة أوالد
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************

()15

()16

وهذا يتكـربـس ويدادي

()17

يزمـر بترمبيطـه
وهذا ّ

الخر يف الكرسي من غادي
كريطة
راكب زعمه يف ّ

خـبش خـوه الـهـادي
عـادل ّ
صور خريطة
يف وجهو ّ

فــوزي يجـبـدلي يف أفـادي
مقيمـلي عيطــه
يبكـي و ّ

ماعرفت آش نعمل يا والدي
قــدر ربي و راد
عـليـــا ّ
************
مهمـا وقــت عشا وفطور
بـالـصفّ ــارة نـجمـع فـيهـم
م العسكر عنــدي طابــور

ﭬـزرنــه( )18يـمكــن تــزيـهــم
نـبـدا ننــادي يـا مـنصـور

************
يــا جماعة عنــدي طــزّ ينـه

يـا زينب ننسى أسامـيـهـم
ْح ِل ْق ْح ِل ْق( )19العـيـلـة تــــدور

طـفـلــة وتــسعــة أوالد
هــاملده انـزادولي اثـنـيـنـه
ّ

وسـط احلومة وال يكفيهم
وإذا نهــار خــرجت نــدور

نسير فـيهم
صفوف كثيرة ّ
وإذا ركـبـنــا فـي بــابـــور

()20

()21
تعبــات
الفـاﭭونـه تــراهــا ّ
************

مـا تسمع كان كلمة هــات
وال كلـمـة بـابـا اشـريـلي
والّ ِإتـرة الــزيــت وفـــات

الدبوزة( )22تنـاديــلي
وهـاك ّ
لــقـفيفـة بحــذايـــا تبــات
تـوسعلي بــالي وحتكيـلي
تفـكــر فيــا يف القـضيــات

رشــيــــــدة و رشــــــاد

كم ــا جن ــد حم ــات أخ ــرى كحمل ــة حتس ــن الهندام
وحتس ــن املس ــكن وحمل ــة االدخ ــار الت ــي وإن ج ــاءت يف
الظاه ــر لتخ ــدم أغراض ــا اقتصادي ــة كتفعي ــل قط ــاع
النس ــيج الوطني وجتميع األموال يف البنوك واس ــتثمار
املدخ ــرات يف تش ــييد املس ــاكن العصري ــة وإتاح ــة ف ــرص
اقتناء املس ــاكن الش ــعبية اجلاهزة ،فإنها خدمت بدرجة
أول ــى املواط ــن التونس ــي إذ كان ــت ه ــذه احلمالت وس ــيلة
فعال ــة لتحس ــن حيات ــه وظروفه املعيش ــية.
ّ
وم ــن األغان ــي الت ــي تفاعل ــت م ــع ه ــذه احلم ــات
نذك ــر أغني ــة محم ــد املورال ــي «حتس ــن الهن ــدام» الت ــي
حلنه ــا اله ــادي اجلوين ــي وكتبه ــا أحم ــد خي ــر الدي ــن
ويق ــول فيه ــا:
دامك
ْ
ـن هنْ
حس ْ
يا ُخ َ
ويا ِ ّ

تقصـرلي يف ليـلي
حتكي ّ
الصحــة وفات
يـا ّ
وخياني ّ

دامك
ْ
ـن هنْ
حس ْ
يا ُخ َ
ويا ِ ّ

راسي شــاب وحار دليلي
شــاطت الكـبـدة وتشـوات

عامك
كيليشي ْعلى ْط
ْ
ْوما حتْ
ِ

ماعرفت آش نعمل يا عباد
************
()23
شويه
بـاللّي ْنكَ ْر َك ْر باقي ّ
واللّي جنيـبــو مـا يــزّ يــش
غــارق يف الديـن لعـينيـا

واللّي
نـصــور( )24مــا يكفيش
ّ
مقـدر لـيــا
بــاش نقــول
ّ
كــالم فــارغ ومـا ميشيـش
عـمــالي وعملتــو بيديــا
أنـــا مــا نـعـرفـش نعـيــش
ثمه عليا
والّ عـالش آش ّ
وجنـمـع يف اجليـش
نــولـد
ّ
كنت نعيش يف عيشة هنية
يـا لو عـنــدي زوز أوالد

ْو ّ
ديك
نظ ْم َمل
ْبوسك ِي ْه ْ
ْ

ــيك
قـ ْ
ِ
عش ْك ُع ْمرو ما ْي َر ِ ّ
ملبوسك
يا ُخويا َر ِت ْب
ْ

لوسك
تــقَ ْرن ْ
َط ِشي(ْ )25على فْ
ْ
ْوما ِت ْ
()26

ْروسك
لع ز
ْ
تـ ْـب ْ
َخ ِ ّم ْم ِكي َ

()27

يك
ما ِي ْس ِخفْ ْشي َح ّد ْع ِل ْ

تاح
ْيقولوا ها الْ َغْ ْ
ـبون ْار ْ
ما َش ِاف ْ
الح
ش ّأي ْ
ام ْم ْ
الح
كان زَ ْع َمه
ْ
أكبر َف ْ
ْ

ْبيليك
صان ال
ْ
ْو ُه ّو ِكي ْح ْ

()28

ْباس
ال َر ّو ْق َنفْ سو ِبل ْ
اس
تــنَ ّو ْر ما ِبني النّ ْ
ْوال ْ

ْ
اس
عاش ْعلى ِرزْقو َع ّس ْ
يك
ْوال عنْ ُدو َو ْ
ارث ال ْش ِر ْ
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يشك
تـ َـع ّدى ْع ِل ّي ْب ِر
ْ
قالوا ْ

يشك
تــفْ َخ ْر ِشي ْع ِل ّي ْب ِع
ْ
ْوما َ

كم ــا جن ــد أيض ــا أغنـ ـي ــة «يـ ــا ســامــع منــي االقـ ـْوال»
الت ــي س ــجلها برنام ــج «ﭬـ ــافله ْتس ــير» ي ــوم  2م ــارس
 1979وه ــي تق ــول:

يك
اص
حابك ِش ْ
ْ
َو َ
اظه ْر ِبني ْ

امع ِم ِ ّني االقوال
يا َس ْ

دارك ْ
يشك
بع َب ْح ِش
فـي
ْ
ْ
اش ْ
قالواِ :كي ِتكْ سي ا َل ْع َو ِ ّي ْد

ْي َو ِل ّــي ِل ْك َمقْ دود ْج َو ِ ّي ْد
تــفَ ِ ّي ْد
ِبل
ْ
ْباسك ِت ْر ْ
بح ِو ْ

يك
كب ْر ِب ْ
َو ِال ّــلي ْي ْ
راك ْي ّ

قومه
ْبس ِل ْب َسه َق ْم َ
ِكي ِتل ْ

رج ِت ّد ّر ْج فـي ُ
ومه
احل َ
ْو ُتـ ْخ ْ

لومه
تـ َـو ِلـ ّـي
ْ
إسمك ِسيدي ْس َ
ْ
تــفَ ِ ّي ْ
تـ ِـح ِ ّـب ْ
ش
ش ْ
ِواذا ما ْ

()30

()31

وفوك ْم َر ِ ّي ْ
ِوالناس ِي ُش
ش
ْ

()32
()33

رك ِوان ِْت ْم َط ّي ْ
ش
تـ َـع ِ ّدي ُع ْم ْ
ْ
يك
ال تلْقَ ى َم ْن َي ْعنَ ى ِب ْ

ْباسك
تــجلّى ِبل
ْ
ُذ ْ
وقك ِي ْ

سك
رك َيع َلى ْم َع ُجالّ ْ
ْو َق ْد ْ
ساسك
اح
ْ
رح ِل ْك ّ
ْوما ِي ْج ْ
حد ْ
يك
ـاذ ْ
تـ ِ
ـس َم ْع َ
تـ ْ
كلمه َ
ْوال َ

تــكَ ل ّْم
بيب
ِ
َهكّ ه ْح ِ
الشعب ْ

تــنَ ّظ ْم
ْو َح ّب ْك يف ل
ْ
ْباسك ِت ْ
تـ َـعل ّْم
ا ُْخزُ ٍر( )34ل ِْغ ْ
يرك ِو ْ
ْ
يك
فاخ ْر ِب ْ
باش ِي َو ِلـ ّـي ْي ِ
بيب ُ
األ ّمه قالْ
َهكّ ه ْح ِ
يع ال ُْع ّمالْ
ْو َح ّر ْ
ض ْج ِم َ
حسن
ْ
تــنالْ
ّ
هندامك ْ
يك
ْرضا ز
ير ْي ِج ْ
ْ
ْعيمكِ ،و ْ ِ
ال ْ
يك َظ ّه ْرها
ربي ْع ِل ْ
ِن ْعمةْ ّ
بال ْك ُتــنْ كُ ْرها
ْو ِخيراتو ِ

حاحه( )35اقْ َه ْرها
ْو َنفْ ِ
سك ْ ِال ْش َ
يك
باش الْ ُ و َلى َي ْر َضى ْع ِل ْ
ِ
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يك ْو ِص َّـيه
افْ ِه ْمني ن َْع ِط ْ

()36

ن ِْح ِ ّب ْك فـي
املظهر ِم ْس َوالْ
ْ
()37

()29

يك
ِو
الناس ْي ِك ُّبو ْع َلى ْي ِد ْ
ْ

امع ِم ِ ّني االقوال
يا َس ْ

تـ َـهنْ كَ ْر
ِت ْ

ُص ْب َحه َو ْع ِش َّيه

اع ْ
الش
باهلل ْ

ِوالل ِـ ّـ ْح َيه زَ ِ ّي الْقَ ْر َد ْ
اش

()38

ـتـ َعنَّ ْ
اش
ْو ِبل ِ
ْباس ْك ما ِت ْ

()39

ِو ْم َه ْد َر ْ
ش ِكي ُبو َس ْع ِد َّيه
ْباسك
ِا ْعنَ ى ِبل
ْ

ـياسك
قـ
ْ
تــكُ ْ
ون ْ
ِك ْس َوه ْنظيفَ ه ْ
جامةْ
ْ
راسك
ْ
ما ِتنْ
ساش ْح ِ

ون ْ
ناقص َعقْ ِل َّيه
ش
وما تْ كُ ِ
ْ
تـ َـه َّم ْم
ِت ْب َدا ِم ْ

ـوب ْم َّ
نظ ْم
فـي ل
ْ
ْباسك َم ْر ُتـ ْ

وم ْو َح َّج ْم
ما ِتغْ ِفلْشي ُع ْ
تـ َ
ـخ ِلّي الل ِ ّـ ْح َيه َق ْد ِر َّيه
َل ْ

()40

()41

موم
ِك ِ
يف الْ َ ْش ْ

ْظافه َو ْع َ
ن َ
ْزوم
فافه َمل ْ
وم
ن ََّو َاره ما ِب ْ
ني القُ ْ
مع ِكل َْمه ِم ْر ِز َّيه
ـس ْ
تـ ْ
ال َ

()42

وب
ِت ْب َدا َم ْح ُب ْ

مطلوب
اخلارج
حتـى فـي
ْ
ْ
َّ
وب
ِو ْيقولوا ما فيه ْع ُي ْ
تـ َـر ْ
اش ِآذ َّيه
فـي ُع ْم ْ
رك ال ْ
اس
ما ِبني النَّ ْ
اس
وع َّ
الر ْ
يا ُخويا َم ْر ُف ِ

تـ ُـر ِ ّبي ن َ
ساس
ْظافه ِو ْ
اح ْ
ُم ْ
القك ال ِهي ُد ِون َّيه
اخ
ْ
َو ْ

()3

فرقة اإلذاعة التونسية سنة 1963

بورﭬـيبه
بيبك
ْح
ْ
َ
ْهيبه
َص ْ
حب ْك فـي ل َ
حك ِو ْي ِ ّ
ن ْ

ونـ ــذكـ ــر أيـ ـض ــا هـ ــذا الـم ـق ـطـع م ــن األغ ـن ـيــة ال ــتي
تت ـغ ـن ـ ــى ب ــاإلنـج ــازات التــي واك ــبت احل ـمـلــة القــوم ــية
لتحـس ــني املس ــكن:
()...

نـ َ
الدونيه
ـظ ْر االكْ واخْ ُّ
ْو َم ْ
بيه
ب
ْ
تـ َـب َّدلْ ِ ْ
شع َّ
ساكن ْ
ْ
اه َّيه
اص َب ْحنا فـي َر َف ِ
ِو ْ

تــجالّ ْت
ِوال ُْغ َّمه ْع ِلينا ْ
()...

للحد
إل ــى جان ــب ذلك جن ــد حملة هام ــة انتظمت
ّ
مـ ـ ــن الن ـ ــزوح والنتهـ ـ ــاج سياسة تثبيت سكان الريف يف
أماكنهم ،فقامت احلملة على التغني بالريف والبادية
وتص ــوي ــرهمـ ـ ــا يف أحس ـ ــن صـ ـ ــورة مع تن ـف ــيذ بــرن ــام ــج
اقتصـ ـ ــادي ذي صبـغــة خصــوصـ ـ ــية يتعـلــق بــالـتـن ـم ــية
الريفــية وإزال ــة األك ــواخ.
وم ــن األغان ــي التي واكبت ه ــذه احلملة نذكر أغنية
«البادي ــة» التي كتبها محمد بوذينة وغناها وحلنها عز

الدي ــن ايدي ــر ،ونذك ــر أيض ــا أغني ــة إس ــماعيل احلطاب
الع َ
يش ــه يف الريف»:
احسـ ـنْها ِ
«ما ْ
يف
الر ْ
ما ْ
احسنْ ها ال ِْعيشه فـي ِ ّ
ان
يو ْ
باي ْت ِح َ
الحه ِو ْر ِ
فْ َ
ْطيف
ْو َس ِاكنْ ها فـي َج ْو ل
ْ
كان
اعزْ ْم ْ
تـ َـ ْع يف َ
تـ َـم ّ
ِم ْ

يف ال ِْع َ
اها
يشه ما ْاب َه َ
الر ِ
فـي ِ ّ
تار
تــفَ ْر َه ْد َعلْ قلْب ْ ِ
ال ْ
ْ

تــلقاها
يرات
ِْ
ال ِ
َ
السبعه َ
ضار
بيع
ْر ْ
ْ
الزر ْع ْخ ْ
فايح ِو ْ

ـخبلْ يا ما اذْ َكاها
ْو ِن َ
تـ َّ
سمه ْ
ايح ِمن َّ
ْهار
كل از ْ
ِو ْر َو ِ ْ

فرحانَه
فـي
ْ
الريف ِ ّ
الدنيا ْ
ني
عد من َر َ
اها بال ِْع ْ
ِي ْس ْ

كم ــا ظه ــرت أغ ــان أخ ــرى س ــاهمت مبضامينه ــا يف
توعي ــة املواط ــن م ــن أج ــل حتس ــن ظروف ــه املعيش ــية،
فدع ـ ْـت إل ــى ت ــرك اخلن ــوع واإلقب ــال عل ــى العم ــل ب ــكل
جدي ــة يف جمي ــع املج ــاالت وإل ــى تعل ــم حرف ــة تس ــاعد
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صاحبه ــا عل ــى إف ــادة نفس ــه ونف ــع ب ــاده .وم ــن ه ــذه
األغان ــي نذكر أغنية «م ــا عادش يف ا ْل ْو َط ْن ْبطاله» التي
غنته ــا صفية الش ــامية من كلمات أحم ــد زاوية وأحلان
ـدك ي ــا ف ـ ّـاح» التي
جه ـ ْ
الناص ــر زغن ــدة ،وأغني ــة «اب ــذل ْ
أداه ــا مصطف ــى الش ــريف وكتبه ــا بوجمعة عب ــد النبي،
وأغني ــة محم ــد الفرشيش ــي «يا ج ــاه ربي يا ج ــاه» التي
أطلق عليها اس ــم «نش ــيد العمال التونس ــيني» وهي من
ِ
أحل ــان اله ــادي اجلويني ومن كلمات أحمد خير الدين
نقتط ــف منه ــا املقاط ــع التالية:
نشيد العمال التونسيني
جاه
جاه ّ
ربي يا ْ
يا ْ
حقّ ْق َ
ام ْرجا ْه
للخ ّد ْ
جاه
جاه ّ
ربي يا ْ
يا ْ
واع ْدنا
ْبفَ ْض ِل ْس ِ
اضدنا
ْو ْبفَ ْض ِل ِ
ـص ْرنا ْو َع ْ
الـ ّــلي ْنـ َ
ْح ِيينا تونسنا ْو َج ّددنا

ــتــنا
ْو َر ِ ّدينا
ْ
اخلضرا َج ّ
نـ ْ

ْ َ
سدنا
ن ْحنا ِوكْ ِم ْدنا ال ِـ ّــلي ْح ْ

جنانا ْو َ َّ
ربي ّ
اه
ْو ّ
ن ْ

جاه
جاه ّ
ربي يا ْ
يا ْ
ِعلّةْ ِال ْبطا َله

َخالّ ِت ُ
األ َّمه فـي حا َله
يف لْها فْ قَ ْر ْم َع ْجها َله
ِض ِ

()43
حالتــنا
كانت
ايه
ْ
ِهكّ َ
ْ

الر َّجا َله
ِوال ُْي ِ
وم ْبفَ ْضلْ َّ

متــنا
ْح ِيينا ِم ْن ْ
بع ْد ما ْ

ِو ْر َج ْع لْنا ال ِـ ّــلي ْخ َس ْرنا ْه
جاه
يا جا ْه ّ
ربي يا ْ

ويف هذا الس ــياق أيضا نذكر «أغنية ش ــعبية وطنية»
م ــن كلم ــات أحمد خير الدين وأحل ــان صالح املهدي:
ان
ُت ِ
س َيا ِعزِّ ال ُْبل َْد ْ
ون ْ

ان
ُت ِ
س َيا ِعزِّ ال ُْبل َْد ْ
ون ْ

ان
الدك ِا ْهنَ ا ْ
او ِ
واط َم ْ
َب ْ

حتــنا
ِوالْ ُ و َلى َ
تـ ّـمم َف ْر ْ
جاه
يا جا ْه ّ
ربي يا ْ

الصغْ َره
َر ِئ ِ
يس ْك َح ِّب ْك ِم ُّ

اه
َح ّصلْنا ِ
تـ َمنّ ْ
الـ ّــلي ِن ْ

النــغْ َره
ْبالد ال ِْعزَّ ة َأ ْرض َّ

الع ّمالْ
ْج ِميع ُ

ان
ير ْك ِف ال ُْبل َْد ْ
اد ْب ِخ ِ
ْو َش ْ

وح ْنـ َ
ـض ّحي ِوالْ الْ
ّ
بالر ِ

ثـ ْـورتنَ ـا
ِت ْش ِه ْد ْع ِلينا َ

ْو ِكي ُفزْ نا باالستقالل

يك َيا َخ ْض َرا
ص ِل ْ
ْح ِب ِ
يب ْك ُم ْخ ِل ْ
ان
اي ْب ُح ْس ِن ْك َول َْه ْ
َه ِ ْ
الد ْك
اد َأ ْو ِ
ِب ْج َه ْ

س َح َّصل ِْت ْم َر ِاد ْك
َيا ُتـ ِ
ون ْ

تــنا
ْر َف ْعنا فـي ّ
الدنيا ِ
راي ْ

َما َع ِاد ْ
اس َي ِاد ْك
نـ ِـد ْك ْ
ش ِع ْ

جاه
جاه ّ
ربي يا ْ
يا ْ

وم ْر َج ْع ِل ْك ِمل َْك َأ ْج َد ِاد ْك
ال ُْي ْ

ريناه
النص ْر ْش
الد ْم
ْو ِب ّ
ْ
ْ
********
وم َ
ام
اخل ّد ْ
ال ُْي ْ
ام
َف ْر ْ
حان ْو َس ْع ُدو لْقُ َّد ْ
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تــنا
ال ِـ ّــلي ِح ْرمونا ِم ْن ُخ ْب ِز ْ

س ْ ُ
ال َّره
ُتـ ِ
ون ْ

التـ
حرير ْابطالْ
ْ
فـي َح ْر ِب ّ
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()44

ان
ْو َص ُاروا ِكي َك ِان ْك َما َك ْ

ان
االم ْ
ْو َد ْستُ ِ
ور ْك َحـقَّ ْق َ
َع َلى ذْ َر ِاع ْك َش ِّم ْر

تـ َ
ـذ َّم ْر
تـ ِ ّـي ْ
َل َ
س َوال ِت ْ

اخ ِد ْم َأ ْر َض ْك ِكي الْ ُ َع َّم ْر
ْ

()45

الس ــياق نذك ــر أغنية «التعاض ــد» التي مطلعها:

ان
َم ْ
اك ِإال ِكيفُ و ِإن َْس ْ

التـ َـع ُ
ـصميم
التـ
ْ
اض ْد ِو َّ
ِب َّ

ان
ِو ْي َع ِّدي ُع ْم ُرو َح ْي َر ْ

ن ـ ْـح ِال ْب ــاد» الت ــي
ِ
وكذل ــك أغني ــة
«تصميم ـ ْـك َ ّ
غناه ــا يوس ــف التميم ــي م ــن كلم ــات محم ــد اله ــادي
عم ــران وأحل ــان عب ــد العزي ــز ب ــن عب ــده ،وأغني ــة «مولع
باالش ــتراكية» الت ــي غناه ــا اله ــادي الق ــال وكتبه ــا
محم ــد بوذين ــة وحلنه ــا اله ــادي الب ــش.

ا ِّللي َما َي ْع َملْ ِ ّي َّد َّم ْر
ير ْك
اع َملْ ِكي ِغ ِ
ْ

ير ْك
استَ ْخ ِر ْج ِم ْن َأ ْر َض ْك ِخ ِ
ِو ْ
ير ْك
قـ ُـم ِ
ز ُْي ِ
وح ْك ِو ْش ِع ِ
وت ْك ِو ْ
ان
ِو ْم َع ِاد ْن ِو ْغ ُل َّل َال َْو ْ

ير ْك
ْو ِكي َي ْخفَ ْق ِف َج ِّو ْك ِط ِ
ان
ْي َه ُاب ْ
يع ال ُْبل َْد ْ
وك ْج ِم ِ
ام َث ِال ْك
ْ
اع َملْ ِكي ْ

َب ْ
اس ِتقْ َل ِل ْك
اتـ َ
ـح ِق ْق ْ
اش ْ

َما َك ِان ْ
اح َم ِال ْك
ش ُح ْ
ط ْع َلى ْ
ان
ور ْو ُم َه ْ
ُواقْ ُع ْد َم ْحقُ ْ
اع ْب َعلْ َج ِال ْك
تـ ِ
َر ِئ َ
يس ْك َ
ان
المو ُتـ َص ْ
اع َملْ ِبكْ ُ
ْ

األغاني ذات األبعاد االقتصادية:

جن ــد منه ــا م ــا اس ــتعمل يف متجي ــد السياس ــة
االقتصادية التي قامت يف فترة مع ّينة على االشتراكية
والتعاضد ،ومنها ما يخلد بعض اإلجنازات االقتصادية
خاصة يف املجالني الفالحي والصناعي ومنها ما يعرف
بقط ــاع مس ــتحدث يف اقتص ــاد الدول ــة احلديث ــة وه ــو
قط ــاع الس ــياحة بالتش ــجيع عل ــى زي ــارة امل ــدن اجلميلة
وبع ــض املناط ــق الس ــياحية واألثري ــة وغيرها.

اخلضرا ْي ِع ْ
رمي
شعب
ْ
يش كْ ْ
ِ

وم ــن األغان ــي الت ــي احت ــوت عل ــى مقاط ــع متج ــد
ه ــذه السياس ــة االقتصادي ــة نذك ــر مث ــا «نش ــيد العمال
التونس ــيني» ال ــذي كتب ــه أحم ــد خي ــر الدي ــن وحلن ــه
اله ــادي اجلوين ــي.
التصميم
ـصميم
التـ
ْ
ْبفَ ْض ِل َّ

تــجلّى َع َ
اخل َّد ِام ِ ّ
يم
الض ْ
ْ

عاد ْ
دمي
ما ِ
ـس َّمى ْخ ْ
تـ َ
ش ِي ْ
تــنا
ْوزَ ِال ْت ْع ِلينَ ا ِم ْح ِن ْ

رمي
ْح ِم ْدنا َر ِ ّبي ْح ْ
نني كْ ْ
لتــنا
ْو ُبورﭬـيبه َب ِاني َد ْو ْ
فعنا ْه
لمنا ْر ْ
ْو ِب ْجهادو ْع ْ
يا جاه ربي يا جاه
ِب ْ َ
هوريه
ال ْم َّ

صار ْت ُأ َّمه َح َّيه
تونس ِ
ْ
ياستــنا البورﭬـيبيه
ْو ِب ْس
ْ

 .1األغــــانــــي الــمــســـانـــــــدة للــســـيــاســـة
االقتصادية:

ايتــنا
ْنـ ْ
ـجحنا ِو ْو ِصلْنا ل َْغ ْ

َسـ ـ َر ْت يف األوس ــاط الفنية التونس ــية خالل ستينات
القـ ـ ــرن العشـ ـ ــرين مــوج ــة مـ ـ ــن األغــانـ ـ ــي ذات ال ـتــوج ــه
االش ــتراكي ع ّب ــر فيه ــا أصحابها عن إعجابهم بسياس ــة
أغاني
يخصص ــون له ــا
الدول ــة االقتصادي ــة ،فأصبح ــوا
ّ
َ
خاص ــة وأحيانا يقحم ــون مفهوم التعاض ــد والتصميم
واالش ــتراكية يف س ــياقات أخرى باعتبار أن هذه املفاهيم
هي مما يفتخر به الشعب التونسي كإجنازات اقتصادية
باه ــرة للدول ــة آن ــذاك .فم ــن األغاني التي ب ــرزت يف هذا

وحدتــنا
تــحقَّ ْق
ْ
ِبيها ِت ْ

توريه
ِا ْش
تراكيه َد ْس َّ
َّ

ـساه
ِوالْ َاضي ْ
نـ ْ
االظ َل ْم ِن ْ
يا جاه ربي يا جاه

ومم ــا يؤك ــد تأثي ــر اجلان ــب السياس ــي يف األغني ــة،
تغيي ــر بع ــض املقاط ــع الغنائية لتصبح مالئم ــة للتيار
االش ــتراكي الس ــائد يف الس ــتينات م ــن الق ــرن املاض ــي،
ومث ــال ذل ــك م ــا ج ــرى يف أغني ــة ِ«نتْم ّن ــى ن ِ ّ
ْول ــي ف ـ َّـاح»
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عدله ــا عب ــد املجي ــد ب ــن ج ــدو
لعب ــادة الس ــليطي الت ــي ّ
املش ــرف على برنامج «ﭬـ ــافلة تس ــير» باإلذاعة حتى يقع
اخلاصة ل ــأرض.
جتن ــب احلدي ــث ع ــن ملكي ــة الف ــاح
ّ
فبعدم ــا كان مطلعه ــا:
ـولّي فالّ ح
ِنتمنى ْنـ ِ

ير
ْو َأ ْر ِضي ِن ْخ ِد ْمها ِب ْض ِم ْ

أصبح ــت بع ــد حذف ي ــاء النس ــبة (الضمير املتصل
العائ ــد على املتكلم) ُتش ــير إل ــى أن الفالح يعمل يف أية
أرض دون حتدي ــد ،وهكذا أصبح ــت األغنية تقول:
تـ َمنَّ ى ْنـ َـو ِلّي فالّ ح
ِن ْ

َ
مير
اضي ِن
اال َر ِ
ْ
خدمها ِب ْض ْ
راح
ن َْع ّدي ُع ْمري ْبكُ لُّه اَفْ ْ
ير
وسط
الغابه ِو ِ
َ
ْ
الهنْ ِش ْ

()46

تـ َمنَّ ى ْنـ َـو ِلّي فالح
ِن ْ

تـ َمنَّ ى ْنـ َـو ِلّي فالّ ح
ِن ْ

َ
مير
اضي ِن
اال َر ِ
ْ
خدمها ِب ْض ْ
راح
ن َْع ّدي ُع ْمري ْبكُ لُّه اَفْ ْ
ير
وسط
الغابه ِو ِ
َ
ْ
الهنْ ِش ْ
ِن ْخ ِد ْمها َب ْع َر ْق ْجبيني

ييني
َ
وم ْجهوداتي ْو َك ِ ّد ْ ِ
تـ ْـعطيني
ِبالْقُ َ
دره ِه َّي َ

بح ِو ْنـ َـو ِلّـي فـي ِخير
ِن ْر ْ
()47
اس
ـجح ِو ْنـ ِ
نـ ْ
ـولّـي ال َب ْ
ِن ْ
الناس
ْو َي ْع َلى َق ْدري ِبني
ْ

ساس
ِو ِالّلي عنْ ُدو ِكيفي ْ
اح ْ
يب
سر ال ْي ِخ ْ
ْ
عم ُرو ال َي ْخ ْ
يان
عمرو ال َي ْبقى ِع ْر ْ
ْ

يعان
ال َم ْخ ُصوص ْوال ِج ْ

وم ــن خ ــال ه ــذا النم ــوذج نالح ــظ أن األغني ــة
التونس ــية أصبحت مس ــتجيبة للتخطيط الذي اتبعه
دع ــاة االش ــتراك ّية م ــن أجل إث ــراء موضوعاته ــا ولذلك
ظه ــرت ه ــذه األغني ــة عل ــى ه ــذا الش ــكل إل ــى جان ــب
الكثي ــر م ــن األغان ــي الت ــي تع ّبر عن محاس ــن الطبيعة
موسيقى وأداء حركي
العدد 36

129

العم ــال والفالح ــن وغيره ــم
وجماله ــا وتصـ ـ ّور جه ــود ّ
وتتعـ ـ ّرض للمش ــاغل اليومي ــة للمواط ــن التونس ــي يف
مختل ــف مج ــاالت حيات ــه.
 .2األغاني المخلدة لإلنجازات االقتصادية:

ال ش ــك أن السياس ــة االقتصادي ــة يف الدول ــة
احلديثة قد أحدثت نقلة نوعية يف املشهد االقتصادي
للب ــاد لفت ــت انتب ــاه اجلمي ــع والس ــيما املوس ــيقيني
الذي ــن راح معظمه ــم يع ــد مجموعة م ــن األغاني التي
عمل ــت عل ــى تخلي ــد ه ــذه االجن ــازات.
ففي املجال الفالحي تغنى مصطفى الشريف
ب ــوادي مج ــردة يف أغني ــة كتبه ــا الش ــاعر من ــور صمادح
وحلنه ــا أحم ــد القلع ــي وعنوانه ــا «مج ــردة» كم ــا غن ــت
زهي ــرة س ــالم ع ــن االجن ــازات الفالحي ــة يف جه ــة باجة
م ــن خ ــال أغني ــة «باج ــة أرض املن ــدرة والصاب ــة» .كم ــا
حلن الس ــيد ش ــطا أغنية «ضيعة احلبيبية» من كلمات
أحم ــد خي ــر الدي ــن التي تس ــجل اإلجن ــازات الفالحية
الكب ــرى يف منطق ــة احلبيبي ــة الس ــيما بع ــد أن تول ــت
الدول ــة توزي ــع  5000هكت ــار س ــنويا عل ــى الفالح ــن
حت ــى أصبح ــت ه ــذه املنطق ــة قري ــة فالحي ــة منوذجية
يف الب ــاد ،تق ــول:
احلبيبية
ضيعة
ّ
بيب َّيه
ور َ ْ
هيا ْم َ
ّ
ال ِ
عايا ْوزُ ْ

ثـ ْـم ِر ِة ْ ُ
ال ِ ّر َّيه
ُوان ُْظ ْر ْب ِع ِن ْ
يك َ
َق ْر َيه ْج ِمي َله

ْف ِلي َله ْو ِلي َله
ْتـها فـي َأل ْ
تـ َخ َّيل ْ
ْ
سيمه ْع ِلي َله
ِإل ُْبل ُْبلْ ْي َغ ِ ّني ِو َّ
الن َ
يد ُتو ِ ّ
عريه
قـ ِ
ـص ْ
الش َّ
ِو ْ
الواد ُيل ِْقي ْ
ْياره ِليها
ز َ

()48

يك ُروح ال َْعزْ ْم يف َّام ِاليها
تـ َو ِ ّر ْ
ْ

ميه َم ْج ْر َده ْي َغ ِ ّذيها
ُتـ ْـر َبه كْ ِر َ
َوالّ ْت َجـنَّ ه ْم َش َّج َره َم ْح ِظ َّيه
ـوصلْ لْها
ِكي ُتـ ِ

تـ ُ
وف َأ ْر ِض ْك ِعزْ ها ِو ْج َملْها
ـش ْ
ِو ْ

تـ ُ
ْهارها ِو ْغ ِللْها
ـش ْ
يرها َواز ْ
وف ِخ ْ
ْ

اه َيه ْو َم ْر ِض َّيه
تـ
ْ
ـتائج َب ْ
ـشاهد ْنـ ْ
ْ

وصوت اخلالله( )54قصايدي وغنايا

ْخ ِد ْم ْبالدو

صوته صادي

الْفَ الّ ْح فيها ْض َم ْن َع ْي ْ
ش ْوالدو

من صنعتو نكسي أوالد بالدي

اونو فـي ْج َهادو
ِّ
ربي الْكْ ِر ْ
مي ْي َع ْ

يزهى دليلي ونبلغ ملرادي

يف ُأ َّمه َح َّيه
َص ْب ُحو ِك ْ
ِل ْ
ني ن ْ

ويهون عندي يف العمل شقايا
()55

نخبر ريدي
ّ

ـص ْرنا
نـ َ
ِكي ِت ْ

بيبنا ْو َح َّر ْرنا
ْو َج ْ
اهد ْع ِلينا ْح ْ
وم ْنـ َـر ْج ُعو ِالّلي ْخ َس ْرنا
ِيل ِْز ْم ال ُْي ْ
البورﭬـيبيه.
ـتـ ْـب ُعو الْ َ ْبدا
َّ
ِو ْنـ َ

كم ــا جند عدة أغان أخرى تهتم باجلانب الصناعي
والس ــيما الصناع ــات التقليدي ــة ،فق ــد غن ــى مصطفى
الش ــريف أغني ــة «النق ــش والفخ ــار» الت ــي كتبه ــا محمد
بوذين ــة وحلنه ــا محم ــد ساس ــي .كم ــا غن ــت املطرب ــة
نرج ــس أغني ــة «أحمي الصنعة التقليدي ــة» التي كتبها
َلت
ـري .كم ــا اس ــتغ ْ
محم ــد اللجم ــي وحلنه ــا ون ــاس ك ـ ّ
بع ـ ُ
ـات التقليديـ ـ َة يف
ـض األغان ــي العاطفي ــة الصناع ـ ِ
معاض َد ًة
َزَّل بها فج ــاءت هذه األغاني
ِ
وص ــف املرأة املتغ ِ
للنش ــاط االقتصادي بطريقة غير مباش ــرة ،فقد غنى
محم ــد أحم ــد أغنية يق ــول مطلعها:
ﭬـد ْك ِي ْس ِح ْر يا ِم ْس ِم َّيه
ّ

كـمـ ـ ــا غـ ّنـ ـ ــى ق ــاسـ ـ ــم كــافـ ـ ــي مـ ـ ــن كـ ـلـمـ ـ ــات م ـح ـمــد
الطرهون ــي وأحل ــان علي ش ــلغم يف نفس اإلطار أغنية
يق ــول مطلعها:
ام ْب َ
ان
األل َْو ْ
َو ْحزَ ْ

()57

جبه مقردشه( )56واحلرام جريدي
ّ
وبرنوص

()58

يضوي يف مثيل مرايا
والزربية

من صنع طفلة حاذقة قرويه

()59

يف كل بقعة خذات شهره قويه
باتقانها وصلت ألعلى غايه
بصوف بالدك
تلبس وتكسي عيلتك ووالدك
ارجع ألصلك كون مثل أجدادك
يخلف على االنعاج( )60والسدايا
قول للغافل
()61

لوقتاش من سلعة بالدك جافل

إنتاج اجلريد وقروان وساحل

الل َّيه
وبا(ْ )49ه ِ
الب ْسه ُر َ
يا ْ

()50
ير ْو ُف َ
وري
ام
وطه ُس ِ
ْح َر ْ
ْح ِر ْ

عز اللباس اللي صنعتو بيدي

()51

()52

وري
التـ ْـب ُر ِ
َ
ﭬـ ّد ْو َم ْع َص ْم ِكي َّ
حان
االم ْ
زَ ُاد ِوني ْ

وكذل ــك أغني ــة صليح ــة الت ــي حلنها صال ــح املهدي
وكتبها أحمد خير الدين حتت عنوان «أغنية املنسوجات
التونسية» التي تقول:
أغنية املنسوجات التونسية
()53

أوتاري وعودي الصوف والسدايا

ومنسوج قصر هالل فيه كفايه

 .3األغانـــي المع ّرفـــة بالمـــدن والمناطـــق
الســـياحية:

لئ ــن أقـ ـ ّر املوس ــيقار املرح ــوم صال ــح امله ــدي أن ه ــذه
األغان ــي اخلاصة باملدن كانت ُتنجز إما مبناس ــبة إقامة
مهرجان ــات فيه ــا وإم ــا بطل ــب م ــن الس ــلط اجلهوي ــة
التابعة لها وإما النتماء بعض الفنانني إليها ،فقد أكد
()62
«عدم وجود توجه معني إلحداث األغاني الس ــياحية»
إال أن األكي ــد أن ه ــؤالء املطرب ــن ق ــد س ــاهموا فع ــا -
س ــواء ع ــن قص ــد أو دون قص ــد  -يف توفي ــر رصي ــد هائ ــل
من األغاني املتعلقة بأجمل املدن التونسية فع ّرفت بها
ومب َم ّيزاتها فأخرجتها من عزلتها وجعلتها مشهورة يف
ُ
كام ــل الب ــاد ،وقد خدم ذلك كثي ــرا اجلانب االقتصادي
باعتب ــار أن أغلب هذه امل ــدن تنطوي على مخزون ثقايف
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()4

فرقة ﭬـافلة تسري يف أحد استوديوهات اإلذاعة

ثري ،وحتتل مكانة هامة من الناحية السياحية وميكن
أن جتل ــب السـ ـ ّياح م ــن الداخل وم ــن اخلارج.
وم ــن ه ــذه األغان ــي نذك ــر« :ع ــز الب ــاد وفخره ــا ي ــا
سوسة» و«حتية املستير» (حت ّية املنستير) و«يا طبرقة يا
أرض اخلي ــر» و«ب ــاد اخلالعة س ــكرة» و«ﭬـ ــفصة جميلة»
و«البي ــر والصفص ــاف والناع ــورة» و«ي ــا بوس ــعيد العالي»
و«ام ِ ّيـ ـ ْة زغ ــوان» و«الهواري ــة ب ــادي» و«الزه ــر تفت ــح يف
َّ
روس ــه يا حمامات»
و«ع َ
ناب ــل» و«قالولي ع الش ــهلة تغني» ْ
وجم ــال واملهدية»
احل ــى ش ــطك ي ــا ر ّواد» و«سوس ــه ّ
و«م ــا ْ
و«سوس ــه حل ــوه ب ــاد الصي ــف» و«أغنية اجلريد» و«ش ــط
ل ْرب ــه ويراها»
راس الدمي ــاس» و«املهدي ــة» و«من ميش ــي ْ ِ
و«ش ــمس اجلنوب يا صفاقس امليمونة» و«يا زاير تونس»
و«ي ــا زي ــن الصح ــرا» و«حتي ــا ب ــادي حافل ــه ْب َواحته ــا»
و«نوب ــة اخلض ــراء» ...إل ــى جان ــب األغان ــي التي تتحدث
عن حماية اآلثار كأغنية «آثار بالدي» التي كتبها أحمد
ـري والت ــي تقول:
خي ــر الدي ــن وحلنه ــا ونّاس ك ـ ّ
َحميها
آثار ْبالدي ن ْ
ْ
َحميها
آثار ْبالدي ن ْ
ْ

َحفظها ِم ْن َي ْد ال َْعادي
ْون
ْ
َـقــرا فيها
ِكي ْ
ند ْ
رسها ن ْ

موسيقى وأداء حركي
العدد 36
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اجدادي
َصفْ َحه ِم ْن َأ ْمجاد ْ
اآلثار
َف ّن
ْ

ِع ْب َره ْو ُمتـ َـعه َ
كار
لألفْ ْ
ْ

غار
َي ْ
بار ْم َع ْص ْ
ـنفعنا كْ ْ
فيه َنـقْ را تاريخْ ْبلدي
ْو ْ

ـط ْق َ
ـنـ ُ
بار
باأل ْخ ْ
َح ْج َره ُتـ ْ
اجدادي
ْوحتْ ِكي ِلي ْع َلى ْ
مج َد ْ
كْ نو ْز ْم ُخ ِ ّب َّيه

ـراب ْ َ
هوريه
ال ْم َّ
تـ ِ
حتت ْ

نـ ِـس َّيه
كانت
َ
مهجوره ْو َم ْ

ْو َج ْح ُدوها ْع ِل َّي ُح ّسادي
ـسيم ْ ُ
ال ِ ّر َّيه
ْو ِكي َه ّب ْنـ ِ
حتــى ْح َج ْر ْبلدي
َح َّر ْر ّ
الزَّ ِاي ْر ِكي ْي ِجينا

ْو ْب ِعينو ْي ُش َ
آش ْب ِنينا
وف ِ
َي ْش َه ْد ْب ِع ِ ّز ْة ماضينا
يه َّ
الشادي
ماضي غنَّ ى ِب ِ
فـي َم ْه َما ُبقْ َعه ِالّلي ل ِْقينا

جيد ْبالدي
تـ ْـم ْ
َيكْ في فـي َ
قــه ِو ْ َ
ال ْم
ُد َّ

ِوز ِْليز َّ
الظفْ ري ْمنَ َّظ ْم
تم
تـ ْـه ْ
َو ْحنايا ِبيها َ

الس ّو ِاح ِالّلي ْيزُ وروا ْبالدي
ُّ
َق ْع ِد ْت ِع ْب َره ُ
م
لأل َ ْ
الر َاي ْح َوال َْغادي.
ِت ْع ِج ِب َّ

األغاني ذات األبعاد التربوية:

على الرغم من أن الش ــعب التونسي معروف بشغفه
بالعل ــم والتعل ــم( ،)63فق ــد عرف ــت الس ــنوات األول ــى بع ــد
االس ــتقالل حم ــات لتوعي ــة الش ــعب بأهمي ــة الكس ــب
العلم ــي والتحصي ــل املع ــريف ،حي ــث استش ــرى التخلف
واستفحلت األمية نتيجة السياسة التعليمية الفاشلة
الت ــي اتبعه ــا أغلب باي ــات تونس قبل انتص ــاب احلماية
الفرنس ــية وبعدها.
وأم ــام ه ــذه الوضعي ــة الت ــي تعرقل مس ــيرة التنمية
يف الدول ــة التونس ــية احلديث ــة ،عمل ــت احلكوم ــة على
اتباع سياس ــة تربوية تهدف إلى إحياء الشغف بالتعلم
والتعلي ــم ل ــدى األجي ــال الصاع ــدة م ــن أطف ــال تونس
وش ــبابها م ــن ناحي ــة ،وته ــدف إل ــى مح ــو األمي ــة م ــن
ناحي ــة أخرى.
ونظ ــرا إل ــى أن املوس ــيقى تظ ــل دائم ــا مواكب ــة
للتط ــورات السياس ــية واالجتماعي ــة يف الب ــاد ،فق ــد
انخ ــرط العدي ــد من الفنانني يف هذا الس ــياق ملعاضدة
جه ــود الدول ــة لتحقي ــق أهدافه ــا التربوي ــة النبيل ــة.
فظه ــرت أغ ــان يتوج ــه فيه ــا املط ــرب باخلط ــاب
إل ــى الن ــشء مباش ــرة حلثهم عل ــى اإلقبال عل ــى العلم
بش ــغف مع إب ــراز فوائد ذل ــك على الفرد وعل ــى البالد.
ويف هذا الس ــياق غنت علية «اقْ را يا ولْدي وتْع ِّلم» وأدى
محم ــد املورال ــي أغني ــة فكاهي ــة يق ــول مطلعها:
أقرا واحفظ يا للي تسمع
ما تكونش مغرور
كون كيفي أنا متعلم
راهو العلم نور
************

يف األدب نقلك أنا
التاريخ أنا عالم كبير
كيمياء وحساب وجغرافيا
نعرفهم م اللي أنا صغير
شعر ونثر معاهم زاده
نكتبهم من غير تفكير
علم الذرة أنا وضعتو
خملتو( )64يف قاع البير
بالسوري( )65محصل شهادة
()66
يسموها طبلو دونار
************
أنا يف علم التاريخ
أول مؤرخ يف زماني
حواء ماتت يوم خميس
ثمانية يف ربيع الثاني
()67
عنتر أبيض موش وصيف
تاريخي ثابت أصالني
شمشون كان أقرع و ضعيف
()68
يف أصلو يرجع فزّ اني
قيس و روميو راهو توامه
()69
وماتوا يف أبه قصور
************
اجلغرافيا يا رجالة
قاريها م اللي أنا صغير
تقلي طوكيو فني نلقاها
()70
انقلك موجودة يف خمير
يف فيانا( )71كيف تاخو الدورة
()72
تلقى حذاها بلفيدير
باش متشي للقطب اجلنوبي
()73
تتعدى على بو ﭭرنني
و إذا حتب متشي لشيكاغو
من مطماطه( )74أبدأ دور

إل ــى جان ــب أغني ــة عب ــادة الس ــليطي الت ــي يقول يف
ج ــزء منها:
وس ْك
ِولْدي ا ْنكَ ّب ْع َلى ْد ُر ِ
ني
ون فْ ِط ْ
َخ ِ ّد ْم ِفكْ ِر ْك ُك ْ
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يش َ
تـ َ
ـخ ِل ْ
وس ْك
اجل ْهلْ ْي ُد ِ
َما ْ
تـ ْـبقَ ى ْم َط ِ ّي ْ
ين
ش ِكي ْ
الخ ِر ْ
َ
اقـ َـرا َد ْر ِس ْك
تـ ِ
ِحلْ كْ َ
ـاب ْك َو ْ
يح
َط ِال ْع ُو َان ُْظر ِف ْ
يه ْم ِل ْ

اقـ َـرا َد ْر ِس ْك
ْاب ِذلْ َم ْج ُه ِ
ود ْك َو ْ
يح
َج ِاو ْب ُكلْ ْج َو ْ
اب ْص ِح ْ
اك ِو ْي ِت ْم ِع ْر ِس ْك
تــنَ الْ ْمنَ ْ
ْ
ابيح
ثـ ْـر َوه ِو ْم َر ْ
ِتكْ ِس ْب َ

كم ــا ظه ــرت عدة أغان أخرى يتوج ــه فيها املطربون
باخلط ــاب إلى اآلب ــاء لدعوتهم إلى ع ــدم إغفال تعليم
أبنائه ــم وإل ــى تربيتهم على أحس ــن وج ــه .ومثال ذلك
ـأمم س ـ ْـر ْبقاها» .كما
أغني ــة خمي ــس الترن ــان «العلم ل ـ ْ
مت التوج ــه إل ــى اآلب ــاء الريفي ــن حلثه ــم عل ــى حس ــن
تربي ــة أبنائهم وعلى تعليمهم عل ــى غرار أغنية املختار
البرهوم ــي التي يق ــول فيها:
يهم
ويا َأ ْو ِ
يا ُخ َ
الد ْك َر ِ ّب ْ
يهم
ويا َأ ْو ِ
يا ُخ َ
الد ْك َر ِ ّب ْ
يهم
َو ِ
قـ ِ ّـر ْ
اج ْب َ
ريق ال َْو َ
يهم
ْو ِفـي ْط ِ
اق ْع َم ِ ّش ْ
ليك
وم ْع ْ
َملْزُ ْ

()75

اريك
تـ َـر ِ ّبي ذْ َر ْ
ِم ُّ
الصغْ َرى ْ
يك
َه ِاني ْنـ َـو ِ ّع ْ

ـقول ْ
يهم
تـ ِ
ش ِو ْص ُلوا ِي ِ ّز ْ
َر ْاو ْي َع ِلّيهم ْوما ْ
ال ِْعل ْْم ْي َع ِلّي

وم ْي َغلّي
الس ْ
ْو َل ْصحابو فـي ُّ
ْوفـي ال ِْع ْ
يش ْي َح ِلّي

ام(ْ )76ي َج ِـلّي
ْو ْع َلى َقلْب الْ ُ َض ْ
ْو َب ْح َذاه ْي َولَّي

تـ َـع ِلّي
ُم ْط َم ْ
ان ْو َق ْدرو ِم ْ

كم ــا ظه ــرت بع ــض األغان ــي الت ــي تدع ــو إل ــى تعلم
اللغ ــة العربي ــة إلزال ــة آث ــار االس ــتعمار الفرنس ــي الذي
ح ــاول يف مناس ــبات عدي ــدة أن يطم ــس الهوية العربية
يف التونس ــيني ،ويف ه ــذا اإلط ــار أدت علية أغنية «اللغة
العربي ــة» وه ــي م ــن كلم ــات حم ــادي الباج ــي وأحل ــان
قدور الص ــراريف.
وم ــن ناحي ــة أخ ــرى ب ــرزت بع ــض األغان ــي الت ــي
تس ــتهجن األمي ــة وتنفر منها مثل أغني ــة «رفع األمية»
الت ــي حلنها ق ــدور الصراريف وكتبها أحم ــد خير الدين
وه ــي ح ــوار غنائ ــي دار ب ــن مجموعة من الش ــخصيات
يقول ــون فيها:
األمية
رفع
ّ
َع َّي ْرني ِب ِلّلي يظهر ِل ْك

تـ َ
تــساهلْ
م ْ
ُ ْ
ـغاضى ْو ِن ْ
كن ِن ْ
ضاشي ِم ِ ّن ْك
َل ِك ْن ما ن َْر ِ

ينيك
ْع َلى ْاو ِ
تـ ْـح ِع ِ
الدك َف َّ

تـ َـع َّي ْرني ْب ِكل ِْمةْ جاهلْ
ِكي ْ

يك
ايد ْ
ني ِ
تــقبلْهم ِب ِ
ُم ْس َ

صيبه
ْو ِل ْ َ
كب ْر ُم َ
ب ِآد ْم َأ َ

ـحلْ
ـتـ َ
تـ ِـحب ا ُمل ْشكلْ ِي ْ
ِإ َذا ْ

ْواحلْ
االمه خالّ ص ال ِ
ـبيب َّ
حـ ْ
ْ

َفكَّ ْر َي ْهديك

ن َْع
ـثــلْ
ْ
طيك َم َ

عيبه
ِكل ِْمةْ جاهلْ ُم َّره ْص َ

صوصي فـي َد ْو ِلةْ
بورﭬـيبه
ْخ
ِ
َ

ِال ِْعل ِْم ْ َ
تـ ْـح ِو ْينَ ّو ْر ا َل ْعقَ لْ
اللْ ْيفَ ّ

ـريبه
قـ َ
ِيل ِْز ْمنا فـي ُم َّده ْ

ف ِو ْيكَ َّو ْن ا َل ْع َملْ
ثــقّ ْ
ْي َ

يا ماذا ْطويلْ ْبال َغلَّه

ْي َو ّصلْ لل َْحلْ

ْو ِلل ِْخير ِي ِدلْ

تـ ِـملْ
يهم ْو َّاي ْ
َق ِ ّر ْ
اك ْ

ـخاف ْ
ليهم
تـ ِ
ش ِم ال ِْعل َْم ْع ْ
ما ْ
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ما يبقى فـي
تونس جاهلْ
ْ
اسمو َع الْقُ لَّه
يع ِ
ال ْ
رف ْ
وبةْ َّأل
َـقــرا ْعـقُ َ
ْيقُ لْ ِل ْك ن ْ
ـقــلو كاملْ
ِو ْي ِح ْب َنفْ سو َع ْ

()5

فرقة اإلذاعة والتلفزة التونسية بمقر جمعية الرشيديّ ة

ريض ْب َأ ْخ َط ْر ِعلَّه
ْو ُه َّو ْم ْ

نحي ِكل ِْمةْ بابا جاهلْ
ْو ِ ْ

ـس َّمى جاهلْ
ما ُ
تـ َ
دامو ِي ْ

رث َر ْب ِعي
َح ْ
تـ َّـوا ن ْ
ِيل ِْز ْم َ

سبه
ِكل ِْمةْ جاهلْ أفْ َظ ْع َّ

خبى
ـتـ َّ
َو ْص َمه ْع ُم ْرها ما ِت ْ
حارت فيها ُّ
الط َّبه
ِعلَّه
ْ

يف ْصفَ ا ِلي ن َْب ِعي
ْونُ ْش ُر ْب ِك ْ

()77

ـصحاح ْب ُص ْب ِعي
التـ ْ
ْو ِي ِ ّزي ِم ُّ

القادم
ـبس ْم ِل ْربيعي
ْ
تـ َّ
ْو ِن ْ

ْقاتلْ
داها ِي ْسري فـي ِال ِ

الهل ْنـ َـب َّدلْ َط ْبعي
ْب َرفْ ِع ْ

ْ
ـضي ْع َلى ِكل ِْمةْ جاهلْ
نقـ ِ
باش ْ

تـ ُ
وشي ِص ْر ْت ْعزوزَ ه
ـظنُّ ِ
ما ْ

تـ َع َّبى
ِيل ِْز ْم ُقوانا ِت ْ

تــعل َّْم
ْم َع ُك ْبري ْ
نر َضى ِن ْ

ِو ْنـ َـو ِلّي ْنــعل َّْم فـي اجلاهلْ

ْو ْ
نبقى َو ْحدي َمغْ زوزَ ه
باش ْ
ال ُب َّد ِن ْشري ْأردوزَ ه

()78

()79

ـكل ّْم
تـ ِ
ِو ْنـ َـو ِلّي ْ
نع ِر ْف ِن ْ
تــ َأل َّْم
ْوال ْنـ ِ ّ
ـعدي ُع ْمري ِن ْ
الافلْ ِوالْغافلْ
ني ْ
ما ِب ْ

مل ُّ
الش َّبان ا ْنحوزَ ه
أج ِ
ْ

فر ْق ْيقَ ِ ّس ْم
ثم ِ
ما َّ
اشي ْ

اشي ْب
شايب جاهلْ
ْوما ن َْر َض ِ
ْ

نبقى ُأ ِ ّمي
ما ن
ِ
َرضاشي ْ

تــنا البورﭬـيبيه
ْو ِب ْس ِ
ياس ْ

ما ِبني ا َمل ِ ّي ْت ِواجلاهلْ

تــعاني فـي َه ِ ّمي
ِو ْوالدي ْ
تـ َّوا ْنـ َ
ـش َّم ْر َعلْ ُك ِ ّمي
ِم ْن َ

ِوال
ْواعر َي ْر َج ْع ِلي ساهلْ
ْ
جلّي َغ ِ ّمي
تــعل َّْم ِو ْنـ ِ
ِن ْ

الخلْ
لو ن ْ
هن ِ ْ
ال ِ
َعرف ن َْر ْ
ْ

()80

جهود ُ
ْسيه
ْو ْب
ِ
األ َّمه التون َّ
يو ُ
اال ِ ّم َّيه
الز ْم ِ ْ
ِ
ن ِح ْ

ْراحلْ
ْو ِن ْط ِو ْو ْب ُس ْر َعه ِال ِ
أم ِن َّيه
ـق ْ
ـقـ ْ
أغلى ْ
ِو ْنـ َح َّ

آخ ْر جاهلْ
ـتـعل َّْم ِ
ِكي ِي ْ
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الشعبية
عامة حول «األغنية
اســـتنتاجات ّ
ّ
التونسية:
الجديدة» بالبالد
ّ

من أهم االس ــتنتاجات التي ميكن اخلروج بها من
ه ــذه الدراس ــة التوثيقي ــة لألغني ــة الش ــعبية اجلدي ــدة
بالبالد التونس ــية نذكر:
ارتباط األغنية الش ــعبية اجلديدة يف البالد التونسية
يف منتصف القرن العشرين بتوجهات الدولة الفت ّية
التي رأت يف إتّباع املسار التحديثي للمجتمع منهجا
وسبيال للخروج من التقاليد البالية املعرقلة ملسيرة
تط ّور البالد اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
عامة الشعب
اس ــتغالل الس ــلطة احلاكمة آنذاك تعلّق ّ
باألغان ــي الش ــعبية وخاص ــة البدو ّي ــة منه ــا لتمري ــر
أفكاره ــا «اإلصالحي ــة» أحيان ــا وط ــرح «البدي ــل
الفكري» للمنوال االجتماعي واالقتصادي والثقايف
أحيان ــا أخرى.
اعتم ــاد الدول ــة عل ــى ق ــدرة تأثير الوس ــائل االتصالية
الس ــمع ّية (الرادي ــو على وجه اخلص ــوص) يف عامة
الش ــعب لش ـ ّـد اهتمامه ــم من خالل جمل ــة األغاني
الش ــعبية اجلدي ــدة إل ــى سياس ــة الدول ــة احلديث ــة
به ــدف انخ ــراط املواط ــن تدريجي ــا يف املنظوم ــة
اجلدي ــدة للمن ــوال املجتمع ــي املنش ــود.
انخ ــراط الفنان ــن الش ــعبيني م ــن مغن ــن وملحن ــن
وش ــعراء يف منظوم ــة اإلنت ــاج اجلدي ــد لألغان ــي
الش ــعبية احلاملة للمعان ــي التوعوية واإلصالحية
وحت ــى املعاني التمجيدية لسياس ــة الدولة ورمزها
آن ــذاك املتمث ــل يف ش ــخص الرئي ــس ،وذل ــك م ــن
أج ــل إيج ــاد موط ــئ ق ــدم يف الس ــاحة الثقافي ــة يف
ذل ــك الوق ــت م ــن خالل الب ــروز واالنتش ــار فنيا عبر
مختل ــف البرامج اإلذاع ّية وخاصة برنامج «ﭬـ ــافلة
تس ــير» باإلذاع ــة الوطني ــة ال ــذي ميت ـ ّـد إرس ــال بثّها
عل ــى كام ــل ت ــراب اجلمهورية.
اس ــتغالل الس ــلطة السياس ــية له ــذه األغاني الش ــعب ّية
اجلدي ــدة لغاي ــة ترس ــيخ املن ــوال السياس ــي اجلدي ــد
عام ــة الش ــعب املتم ّث ــل يف النظ ــام
للب ــاد عن ــد ّ
اجلمه ــوري ال ــذي ب ــدأ اعتم ــاده منذ ي ــوم  25جويلية
 1957عل ــى أنق ــاض احلك ــم امللك ــي ال ــذي امت ـ ّـد عل ــى
ط ــول فترة حكم مختلف البايات بالبالد التونس ــية،
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إذ جن ــد يف أغلب األغاني الش ــعبية اجلديدة متجيدا
لرمز الدولة آنذاك املتمثّل يف شخص الرئيس ا ُمللهم
التقدمي ــة واإلصالح ّي ــة الت ــي ُأ ِنتج ــت م ــن
لألف ــكار
ّ
أجله ــا تل ــك األغاني ،وذل ــك يف متازج تام ب ــن الدولة
وش ــخص رئي ــس الدول ــة ،وه ــو م ــا صـ ـ ّرح ب ــه الرئيس
احلبيب بورﭬـيبة يف العديد من اخلطابات السياسية
املباش ــرة وحت ــى يف مختل ــف احللق ــات التلفزيوني ــة
ا َ
خلطاب ّية ذات الطابع التوعوي «من توجيهات الس ّيد
الرئي ــس» ح ــن يق ــول «الدول ــة ه ـ ّـي أنا».
اعتم ــدت الدول ــة احلديث ــة لتوعي ــة وإص ــاح الش ــعب
وتق ــدمي البديل االجتماع ــي واالقتصادي والثقايف
اعتمادا ش ــبه كلّ ــي على األغاني الش ــعبية اجلديدة
املرتك ــزة أساس ــا عل ــى منظوم ــة الش ــعر الش ــعبي
املتك ّون ــة أساس ــا م ــن املوﭬـ ــف والـﭭـ ــسيم وامللزوم ــة
واملس ـ ّـدس ،وعل ــى املنظومة املوس ــيقية البدوية بكل
خصائصها اإليقاعي ــة واللحنية واألدائية (الغناء)
والتنفيذي ــة (الع ــزف) ،وذل ــك لس ــببني هام ــن،
العامة باملنظومة
أ ّولهم ــا تع ّل ــق الذائقة املوس ــيق ّية
ّ
املوس ــيقية والش ــعرية الش ــعبيتني يف ذل ــك الوق ــت،
وثانيهم ــا ح ــرص املنتج ــن املوس ــيقيني مبؤسس ــة
اإلذاع ــة اخلاضع ــة لس ــلطة الدول ــة ورقابته ــا عل ــى
توج ــه إصالح ــي وتوع ــوي لعام ــة
إنت ــاج أغ ـ ِ
ـان ذات ّ
الش ــعب تس ــتجيب لذائق ــة رم ــز الدول ــة املتم ّث ــل يف
الرئي ــس حس ــب ما صـ ـ ّرح ب ــه يف احلديث الصحفي
س ــنة « 1955إني أحب املوس ــيقى الش ــرقية والبدوية
وأم ــا املوس ــيقى الغربية واحلديث ــة فإني ال أفهمها»
كم ــا ذكرن ــا يف بداي ــة هذه الدراس ــة.
اقتصرن ــا يف ه ــذه الدراس ــة املوج ــزة عل ــى توثي ــق
بع ــض النم ــاذج م ــن األغان ــي الش ــعبية اجلدي ــدة الت ــي
ُأنتج ــت يف تونس عبر منظوم ــة الراديو التي حتتكرها
الدولة خدمة لترس ــيخ املن ــوال املجتمعي واالقتصادي
والسياس ــي والفك ــري ا ُمل ــراد حتقيق ــه لبن ــاء الدول ــة
احلديثة إثر االس ــتقالل ،واجلدير باملالحظة أن أغلب
ه ــذه األغان ــي وق ــع إتالفه ــا م ــن محفوظ ــات اخلزين ــة
الس ــمعية مبؤسس ــة اإلذاع ــة والتلف ــزة الوطني ــة نظ ــرا
إل ــى ع ــدم مواكبته ــا للعص ــر الراه ــن إذ كان إنت ــاج هذه
األغان ــي الش ــعبية اجلدي ــدة أله ــداف وغاي ــات مع ّين ــة
جتاوزته ــا األح ــداث.
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روبــرت ريدفلــد ،)1958 – 1897( :أنثروبولوجــي أمريكــي
اهتــم يف ُمجمــل أبحاثــه األكادميية بالتغ ّير الثقايف يف
املجتمعات الريفية.
العمــر (معــن خليــل) ،Modrnization ،يف :معجــم علــم
االجتماع املعاصر ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،الطبعة
العربية األولى ،عمان  -األردن ،ص302 .
متّ اســتقالل البــاد التونس ـ ّية عــن هيمنــة املســتعمر
الفرنسي يوم  20مارس .1956
ُيقصــد بـ»الدولــة التونس ـ ّية احلديثــة» يف ُمختلــف
الدراســات األكادمي ّيــة يف اختصــاص التاريــخ ا ُملعاصــر
التونســي الفتــرة املمتـ ّـدة مــن  20جويليــة  1957إلــى
 7نوفمبــر  ،1987أي منــذ إعــان النظــام اجلمهــوري
والتخ ّلــي الرســمي عــن النظــام امللكــي إلــى نهايــة فتــرة
حكم الرئيس األ ّول لتونس احلبيب بورﭬيبة.
صعب (حسن) ،مقدمة لدراسة علم السياسة ،منشورات
املكتب التجاري ،ط ،1 .بيروت – لبنان ،1961 ،ص105 .
وناس (املنصف) ،الدولة واملسألة الثقافية يف تونس ،دار
امليثاق للطباعة والنشــر والتوزيع ،ط ،1 .تونس،1988 ،
ص46 .
احلبيــب بورﭬ ــيبة ( 3أوت  6 – 1903أفريــل  ،)2000أ ّول
رئيس حكم تونس من االستقالل حتى  7نوفمبر .1987
القصــار (محمــد) ،فخامــة الرئيــس يتحــدث عــن األدب
والفــن واملســرح والثقافــة ،مجلــة اإلذاعــة والتلفــزة
التونســية ،عــدد  12 ،601نوفمبــر  ،1983حديث صحفي
ُأعيد نشره نقال عن جريدة «اللطائف» سنة 1955

 9أبو سرية (رجب) ،األغنية السياسية اجلديدة يف الوطن
العربــي ،منشــورات رجــب أبــو ســرية ،األردن ،دون تاريــخ،
ص7 .
 10الطــرق الشــعبية يف مقابــل الطــرق الصوفيــة وليــس
الطــرق الشــعبية مبفهــوم علــم االجتمــاع الــذي قدمــه
وليام كراهام سمنر عام  1906ليصف األنشطة اليومية
ضمن املجتمع الصغير.
 11أبو سرية ،م .س ، .ص12 .
 12ﭬ ــافلة تســير  25ســنة يف بــث القصائــد واألغانــي

الشعبية ،يف :مجلة اإلذاعة والتلفزة ،عدد  ،478تونس،
 16ديسمبر  ،1980ص21 .
 13عبــد املجيــد بــن جـ ّـدو ( ،)1994 – 1918شــاعر وصحفــي
ومنتــج إذاعــي تونســي لــه العديــد مــن اإلســهامات يف
املشهد الثقايف التونسي.
 14خواجــة (أحمــد) ،الذاكــرة اجلماعيــة من مــرآة األغنية
الشــعبية ،أليــف – منشــورات البحــر األبيــض املتوســط
كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة بتونــس ،تونــس،
 ،1998ص214 .
 15طزّينــة :كلمــة عام ّيــة تونســية مــن أصــل فرنســي
( )douzaineتعني اثنا عشر .12
ويحــدث
 16يتكربــس ويــدادي :يقــوم بحــركات بهلوانيــة ُ
الضجيج والصخب.
 17طرمبيطه :كلمة باللهجة العامية التونسية من أصل
فرنسي ( ،)trompetteوهي آلة موسيق ّية هوائية تُصنّف
ضمن اآلالت النحاسية.
 18ﭬ ــزرنه :كلمــة باللهجــة العاميــة التونســية مــن أصــل
فرنسي ( )caserneتعني الثكنة العسكر ّية.
 19حلق حلق  :حلقات حلقات.
 20بابور :باخرة ،وجمعها بوابير .اُنظر:
http://www.almaany.com/ar/dict/ar/88%D8%B1%ar/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9
 21الفاﭬونــه :كلمــة باللهجــة العام ّيــة التونســية من أصل
فرنسي ( )wagonتعني عربة القطار.
 22الد ّبــوزة :كلمــة باللهجــة العاميــة التونســية مــن أصــل
أمازيغي تعني القارورة.
 23نكركر :أجلب.
 24نص ّور :أكسب من األموال.
 25ال تبخل.
 26فكّ ر عندما تصبح يف أرذل العمر.
 27ال يرأف أحد حلالك.
 28البيليــك :كلمــة باللهجــة العام ّية من أصل فرنســي ()
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تعنــي امللــك العمومــي ،واملقصــود هنــا احلصــان الــذي
كان ُيســتعمل حلمــل األوســاخ مــن قبــل أعــوان النظافة
العاملني بالبلديات.
 29قمقومه :ممتازة.
 30ينحنون لتقبيل يديك.
 31تف ّيش :تفتخر بنفسك.
 32مر ّيشُ :مفلس.
 33مط ّيشُ :ملقى.
بتمعن.
 34اُخزر :اُنظر
ّ
 35املشحاحه :البخيلة.
وبهي الطلعة.
 36مسوال :متم ّيز ّ
 37تتهنكر :تتبختر.

 38القرداش :جهاز تفليدي ُيستعمل لتنقية الصوف من
الشوائب واألوساخ ،يتك ّون من مجموعة أسالك قصيرة
حــادة األطــراف قــد تــؤذي مــن يلمســها ،وهنــا تشــبيه
اللحية التي ال يعتني بها صاحبها بجهاز القرداش.
 39مهدرش :غير منتظم اللباس.
كي بو ســعد ّية :مثل بو ســعدية :شــخصية خراف ّية منحدرة
مــن ثقافــة الزنــوج يف تونــس ُت ّســد خــال عــروض
االســطنبالي و/أو البنقــة وذلــك بارتــداء أحــد الزنــوج
خــرق باليــة متعــددة األلــوان ومجموعــة مــن القطــع
اجللديــة ملختلــف احليوانــات مختلفــة األحجــام
واألشكال ممسكا آلة «الشقاشق» (آلة إيقاعية حديدية
مص ّوتة بذاتها) مداعبا األطفال الصغار خالل العرض
الفُ رجوي.
 40اللحيــة قدر ّيــة :علــى طبيعتهــا وغيــر محفّ فــة وغيــر
ّ
منظمة.
 41املشــموم :مجموعــة أعــواد مــن احللفــاء حاملــة أزهــار
الفُ لّ أو الياسمني (زهرتان تتميزان بالرائحة الط ّيبة)
بطريقة دائر ّية ّ
منظمة جدا تس ّر الناظرين.
 42كلمة مرز ّيه :كلمة ناب ّية ُمهينة.
 43هكذا.
قصــة يرويها
 44صــار مثــل «كان يــا مــكان» أي صــار مج ـ ّرد ّ
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األجــداد لألطفــال الصغــار لالعتبــار واســتخالص
الدروس واملواعض.
 45األجنبــي الفرنســي الــذي كان يســكن البــاد فتــرة
االحتالل.
 46الهنشــير :كلمــة باللهجــة العام ّيــة التونســية من أصل
أمازيغي تعني الضيعة الفالحية الكبرى.
 47نولي ال باس :أصبح ثر ّيا.
ّ 48إماليها :أهاليها.
ُ 49روبا :كلمة باللهجة العام ّية التونسية من أصل فرنسي
( )robeتعني الفُ ستان.
ْ 50حــرا ْم :كلمــة باللهجــة العاميــة التونســية ُيقصــد بهــا
اللحاف أو الغطاء اخلارجي الذي ترتديه املرأة املدينية
قدميا يف الفضاءات العامة إلخفاء ُحرمة اجلسد.
 51فوطه سوري :قطعة قماش كبيرة ومزركشة تلفها املرأة
حــول جســدها إلخفاء الردفني حتــى أخمس القدمني
و ُتشـ ّـد أعلــى اخلصر بحزام قماشــي مزركــش أيضا .أما
كلمــة ســوري فهــي كلمــة باللهجــة العام ّيــة التونســية
وحتريــف للكلمــة ذات األصــل الفرنســي ()français
واملقصــود هنــا أن ارتــداء «الفوطــة» جــاء علــى شــكل
ارتدائه من قبل الفرنسيات املتقدمات يف السن.
 52التبــروري :كلمــة باللهجــة العام ّية التونســية من أصل
أمازيغــي ُيقصــد بهــا قطــع الثلــج الصغيرة التــي ترافق
بشدة البياض.
تساقط األمطار واملتميزة ّ
 53السـ ّـدايا :املنســج الكبير احلديدي ا ُملخصص لصناعة
األقمشة وخاصة صناعة الزرب ّية.
 54اخلالله :جهاز حديدي صغير تابع للســدايا للضغط
احلياكة.
على أجزاء الصوف واخليوط أثناء ِ
 55ريــدي :كلمــة باللهجــة العام ّيــة التونســية تعنــي الــذي
أريده و/أو أح ّبه.
 56ج ّبه مقردشه :ج ّبه لباس تقليدي رجالي فضفاض/ .
مقردشة :أي مصنوع بصوف عالي اجلودة ونظيف جدا
وخال من كل الشوائب.
ٍ
 57جريدي» نسبة إلى منطقة اجلريد جنوب غرب البالد
التونسية وخاصة منطقة توزر ونفطة.

 58برنــوص :كلمــة باللهجــة العام ّيــة التونســية مــن أصــل
أمازيغي تعني العباءة الصوفية املفتوحة التي يرتديها
الرجال للتوقي من برد الشــتاء وأيضا من شـ ّـدة حرارة
ويصنــع
الشــمس باملناطــق الصحراويــة التونســيةُ ،
البرنوص عادة صوف اخلرفان للتوقي من البرد أو من
وبر اإلبل للتوقي من احلرارة.
59
60
61
62

قرو ّيــة :كلمــة باللهجــة العاميــة التونســية ُيقصــد بهــا
املرأة القيروان ّية نسبة إلى مدينة القيروان.
االنعاج :جمع نعجة كلمة باللهجة العامية التونسية
ُيقصد بها الشاة أنثى اخلروف و/أو الكبش.
جافــل :كلمــة باللهجــة العام ّيــة التونســية مــن أصــل
أمازيغيُ ،يقصد بها ُمته ّرب وخائف.
املهــدي (صالــح) ،محادثة خاصة برســالة املاجســتير:«املوسيقى يف الدولة التونسية احلديثة» ،املعهد العالي
للموسيقى – جامعة سوسة ،تونس 25 ،ديسمبر 2004

 63جعل األســتاذ البشــير بن ســامة من الشــغف بالتعلم
والتعليــم إحــدى أهــم مقومــات الشــخصية التونســية
وذلــك إلــى جانــب اللغــة وأيضــا املؤالفــة وروح التعــاون.
اُنظر:
بــن ســامة (البشــير) ،الشــخصية التونســية :خصائصهــا
ومقوماتهــا ،مؤسســات عبــد الكرمي بن عبد اهلل للنشــر
والتوزيع ،تونس.1974 ،
خملتو :رتّبته وخ ّبأته.
ّ 64
 65بالسوري :أي باللغة الفرنسية.
 66طبلو دونار :باللغة الفرنسية ( )tableau d’honneurأي
جائزة شرف.
 67وصيف :أســود البشــرة و ُتســتعمل للداللة علة الزجني
اململوك أو العبد.
 68فزّاني :نسبة إلى مدينة فزّان الليبية.
 69أبه قصور :منطقة يف الشمال الغربي التونسي قريبة
من احلدود اجلزائرية تُعرف البوم باسم الدهماني.
 70خمير :سلســة جبلية بالشــمال الغربي التونســي على
احلدود اجلزائرية.
 71فيانا :اسم مدينة ( )Vienneوهي العاصمة النمساو ّية.

 72بلفيديــر :كلمــة فرنســية (ُ )Belvédèreيقابلهــا يف اللغة
اإليطاليــة ( )belvedereأي (bello = beau / vedere
 ،)= voirواملقصــود بهــا هنــا حديقــة حيوانــات ومنتــزه
عمومي بالعاصمة التونسية .اُنظر:
http://www.la-definition.fr/definition/belvedere
 73بــو ﭬرنــن :جبــل بالضاحيــة اجلنوبيــة للعاصمــة
التونسية.
 74مطماطــه :قريــة باجلنــوب التونســي شــاهدة علــى
احلضارة أمازيغية بالبالد التونسية.
 75ذراريــك :كلمــة باللهجــة العاميــة التونســية مــن أصــل
أمازيغي تعني :أطفالك أو أبناؤك.
 76ا ُملضام :احملتاج إلى دعم معنوي كبير.
 77التصحاح بصبعي :استعمال بصمة األصابع للتوقيع
على مختلف الوئائق اإلدارية وغيرها.
 78عزوزة :كلمة باللهجة العامية التونسية وهي حتريف
املتقدمة جدا يف العمر / ،مغزوزة:
لكلمة عجوز أي املرأة
ّ
كلمــة باللهجــة العام ّيــة التونســية مــن أصــل أمازيغــي
تعني مغلقة على نفسها ومانعة عن نفسها اخلروج.
 79أردوزة :كلمــة باللهجــة العام ّيــة التونســية مــن أصــل
فرنســي ( )ardoiseتعنــي اللوحــة اخلشــبية التــي ُيكتــب
عليها بالطباشير من ِقبل التالميذ الصغار أثناء تعلّم
الكتابة.
الفضة تلبســه النســوة
 80اخلالخــل :حلــي مــن الذهــب أو
ّ
يف أقدامهــن للزينــة خــال فتــرة شــبابهن ،ثـ ّـم حتتفظ
تقدمهن يف الســن لتُ باع فور
النســوة بهــذه احللـ ّـي عنــد ّ
موتهن من قبل أحد األبناء أو الورثة ُمقابل مبلغ مالي
خصص لسداد مصاريف مراسم دفنهن.
وفير ُي ّ

المراجع
أبو ســرية (رجب) ،األغنية السياســية اجلديدة يف الوطن
العربي ،منشورات رجب أبو سرية ،األردن ،دون تاريخ.
بن ســامة (البشــير) ،الشــخصية التونســية :خصائصها
ومقوماتهــا ،مؤسســات عبــد الكرمي بن عبد اهلل للنشــر
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والتوزيع ،تونس.1974 ،
خواجــة (أحمــد) ،الذاكــرة اجلماعيــة مــن مــرآة األغنيــة
الشــعبية ،أليــف – منشــورات البحــر األبيــض املتوســط
كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة بتونــس ،تونــس،
.1998
الدريــدي (محمــد) ،املوســيقى يف الدولــة التونســية
احلديثة ،رسالة ماجستير ،املعهد العالي للموسيقى –
جامعة سوسة ،تونس( .2004 ،يف هذه الرسالة محادثة
علميــة مــع املرحــوم صالــح املهــدي املســؤول األول عــن
قطاع املوسيقى والفنون الشعبية يف تونس خالل فترة
البحث).
صعب (حســن) ،مقدمة لدراســة علم السياســة ،منشورات
املكتب التجاري ،ط ،1 .بيروت – لبنان.1961 ،
العمــر (معــن خليــل) ،معجــم علــم االجتماع املعاصــر ،دار
الشروق للنشر والتوزيع ،الطبعة العربية األولى ،عمان
– األردن.2001 ،
ﭬ ــافلة تســير  25ســنة يف بث القصائد واألغاني الشــعبية،
يف :مجلــة اإلذاعــة والتلفــزة ،عــدد  ،478تونــس16 ،
ديسمبر .1980
القصــار (محمــد) ،فخامــة الرئيــس يتحــدث عــن األدب
والفــن واملســرح والثقافــة ،مجلــة اإلذاعــة والتلفــزة
التونسية ،عدد  ،601تونس 12 ،نوفمبر .
ونــاس (املنصــف) ،الدولة واملســألة الثقافيــة يف تونس ،دار
امليثاق للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1 .تونس.1988 ،

المراجع اإللكترونية
الفرقــةhttps://www.google.tn/search?q=+
الوطنية+للفنون+الشعبية+التونسية
فرقة+ال=https://www.google.tn/search?q
إذاعة+التونسية
https://www.google.tn/search?tbm=isc
+&imgrc=4Dis8فرقة+اإلذاعة+التونســية=h&q
I82ha5HUM%3A&cad

موسيقى وأداء حركي
العدد 36

139

الصور
الصور من الكاتب
=https://www.google.tn/search?q 1الفرقة+ال
وطنية+للفنون+الشعبية+التونسية
فرقــة+اإلذ=2 https://www.google.tn/search?q
اعة+التونسية
 3مجلــة اإلذاعــة والتلفــزة ،عــدد  ،478تونــس 16 ،ديســمبر
 ،1980ص31 .
 4مجلــة اإلذاعــة والتلفــزة ،عــدد  ،478تونــس 16 ،ديســمبر
 ،1980ص33 .
5 https://www.google.tn/search?tbm=isc
+&imgrc=4Dis8فرقة+اإلذاعة+التونســية=h&q
I82ha5HUM%3A&cad

عندما ُيع ّبر اإلنسان عن نفسه موسيقياً
ً
آلــة الناي نموذجا

()1

أ .بريهان فارس عيســى
كاتبة من العراق

اكتشـــف اإلنســـان اآلالت الموســـيقية ،حتى ُي ّعبر من خاللها عن خلجات نفســـه ،فتحمل
بذلك صوته إلـــى اآلخرين ،ولعل آلـــة الناي ،تُع ّد من أكثر اآلالت الموســـيقية التي اكتشـــفها
اإلنســـان ،وجعلها حاملة لشجنه.
اقترن وجود آلة الناي بحياة الوحدة والعزلة ،فاإلنســـان الذي يرى نفســـه وحيدا تراه يســـتعين
بآلة النـــاي حتى تكون أنيســـته ورفيقة عزلته ،ربما ألنها آلة بســـيطة وبذات الوقـــت معبرة أكثر
من أي آلـــة أخرى ،ففي القرى نـــرى الرعاة يستأنســـون بهذه اآللة التي تتخذ أشـــكاال مختلفة
وغاية في البســـاطة ،وكذلـــك ترى الفالح الذي يشـــدو ويعبـــر عن فرحه وترحـــه من خالل
الجلوس لبعـــض الوقت والنفخ في هـــذه اآللة التي تخفـــف الكثير عنه.
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ثم ــة مقول ــة يف الت ــراث العرب ــي لكات ــب مجه ــول
تقول :املوس ــيقى حكمة عج ــزت النفس عن إظهارها يف
األلفاظ املركبة ،فأظهرتها يف األصوات البسيطة ،فلما
أدركتها عشقتها ،فاسمعوا من النفس حديثها .الصوت
احلس ــن والنغم الصحيح يجري يف اجلس ــم ويس ــري يف
الع ــروق ،فيصف ــو له ال ــدم ،وتنقاد له النف ــس ،ويرتاح له
القل ــب ،وتهتز له اجل ــوارح ،وتخ ــف احلركات.
مناف ــع الص ــوت احلس ــن واألنغ ــام الش ــجية أنه ــا
ـتوصـل منها إلى الهدوء ،ألن منها ما يبعث الشجاعة،
ُي ّ
ويح ــدث النش ــاط ،ويؤن ــس الوحي ــد ،ويري ــح التعب ــان،
ويسل ّـ ــي الكئي ــب ،ويبس ــط األخ ــاق.
لي ــس بوس ــعنا أن نذك ــر الت ــراث املوس ــيقي دون أن
تقف ــز إل ــى أذهانن ــا آلة الن ــاي وصوتها الش ــجي املقترن
عل ــى األغل ــب بالش ــجن واملواوي ــل الريفي ــة احلزين ــة.
وميك ــن له ــذه اآلل ــة أن تغن ــي ع ــن الكثير م ــن اآلالت يف
العديد من املقاطع املوس ــيقية التي تعبر عن مكنونات
اإلنس ــان ال ــذي يعزف على ه ــذه اآللة ،فه ــي مبقدورها
أن حتم ــل إلى الس ــامع احلالة التي يش ــعر به ــا العازف
وكأنه ــا كلم ــات تتلى على مس ــمعه.
خصوصيـة آلـة الناي

يعتب ــر الن ــاي آل ــة موس ــيقية قدمي ــة يع ــود وجودها
إلى القرن التاس ــع عش ــر وهي جزء من التراث الثقايف
للش ــعب الرومان ــي وش ــعارا للمنطق ــة الت ــي تطوقه ــا
جب ــال «أبوس ــيني» يف غ ــرب رومانيا .يق ــول املؤرخون إن
آل ــة الن ــاي الطوي ــل اس ــتخدمت منذ عهد ال ــداك ،وهم
الس ــكان األصليون ألراض ــي رومانيا احلالية يف العصر
الق ــدمي إلط ــاق اإلش ــارات والعزف.
ونظرا لس ــهولة العزف على هذه اآللة فهي س ــريعة
التنقل من مكان إلى آخر لتحل على التراث املوسيقي
يف غالبي ــة بق ــاع األرض .ويذك ــر أن ه ــذه اآلل ــة حل ــت
م ــكان املطرقة التي كان يس ــتخدمها الفالحون لضرب
لوح ــات معدني ــة به ــدف إطالق إش ــارات أو ن ــداءات إلى
أهال ــي القرية .
ف ــكان الن ــاس يصع ــدون بآلة الن ــاي الطويل اجلبل
املج ــاور ويعزف ــون أنغام ــا متفق ــا عليه ــا فيم ــا بينه ــم،
فثم ــة م ــا يش ــير إلى وق ــوع حدث س ــيئ ،وثمة ما يبش ــر
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بخي ــر ،أو م ــا يك ــون مبثاب ــة اإلن ــذار بوق ــوع ش ــر ،فيكون
الن ــاس يف حال ــة م ــن الطوارئ إلى أن يأت ــي النغم الذي
يخبره ــم بحل ــول األم ــن .ويعلن ــون أيض ــا والدة طف ــل
أو م ــوت أح ــد الفالح ــن كم ــا كانوا ين ــادون الن ــاس إلى
االجتم ــاع للذه ــاب إل ــى الصي ــد ،أو العمل املش ــترك.
ول ــكل إش ــارة حلنها املع ــن ،فكان ال ب ــد للعازفني أن
يجي ــدوا تل ــك األحل ــان على أفضل وج ــه .وكانت بعض
تل ــك األحل ــان معروف ــة لدى أف ــراد القري ــة فيحافظون
عل ــى س ــرية املعنى له ــذا النغ ــم أو ذاك حتى ال يفهمها
الذي ــن يدخل ــون تلك الق ــرى ويريدون بها س ــوءا.
ويف إيحاء إلى التعبير عن مشاعر العاشق الولهان
أخذ اليونان هذه اآللة وأطلقوا عليها:
(م ــون ) أو (ل ــوس) .كما ورد اس ــمها يف التوراة حتت
اسم (أوقاب) .
ويف الواق ــع ف ــإن الن ــاي يف األج ــواق العربي ــة ال
ميك ــن أن تقتصر عل ــى ناي واحد أو نايني ،فلكل طبقة
صوتي ــة ول ــكل نغم ــة ن ــاي خ ــاص بهما.
أم ــا ع ــدد النايات املس ــتعملة عند ع ــازيف هذه اآللة
يف األج ــواق العربي ــة ،أربع ــة وعش ــرون نايـ ـ ًا الس ــتخراج
أربع ــة وعش ــرين طبق ــة صوتي ــة .واألس ــاس يف ه ــذه
الناي ــات هم ــا ناي ــان :الش ــاه ،واملنص ــور.
األول يعتب ــر أساسـ ـ ًا أو ق ــرار ًا لنغم ــة البيات ــي م ــن
احلس ــيني ،والثان ــي يس ــتخرج منه ق ــرار نغمة الراس ــت.
وهنا ميكن االعتماد على ستة نايات لدراسة خصائصها:
األول تس ــتخرج من ــه نغم ــة البيات ــي م ــن الراس ــت
ودرجته ــا (دو) وق ــرار ه ــذه الدرج ــة املنص ــور.
الدرجة الثانية :بياتي الدوكاه ،وطبقتها (ره).
الدرجة الثالثة :نغمة البوسليك ،ودرجتها (سي).
الدرجة الرابعة :بياتي من اجلهار كاه ،وطبقتها (فا).
الدرجة اخلامسة :نغمة بياتي نوا ،وطبقتها (صول).
الدرجة السادسة :نغمة بياتي احلسيني ،وطبقتها (ال).
كم ــا أن هن ــاك س ــتة ناي ــات أخ ــرى ترتف ــع طبقته ــا
الصوتي ــة ث ــاث كوم ــات تقريبـ ـ ًا.
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وستة نايات أخرى تنخفض ثالث كومات.
وكذل ــك هن ــاك س ــتة أخ ــرى تنخف ــض ب ــن األرب ــع
واخلم ــس كوم ــات تقريبـ ـ ًا.
تقنيات متعددة لصنع الناي

ومل ــا كان للن ــاي ه ــذا احلض ــور الب ــارز ل ــدى الن ــاس،
وكذل ــك يف تألي ــف اإليق ــاع املوس ــيقي فقد أبدع صنـ ّــاع
ه ــذه اآلل ــة يف تقني ــات صناعته ــا م ــن أج ــل احلص ــول
عل ــى معزوف ــات غني ــة ومتنوع ــة تعبر ع ــن أدق احلاالت
واملش ــاعر اإلنس ــانية.
فالش ــرط األول لصناعة ناي جيد ،هو أن يتم قطع
القصب ساعة نضوجه.
وأن يك ــون ثقب ــه من الداخ ــل بدء ًا من طرف الفم ,
فيك ــون الثق ــب صغيرا ويتدرج يف التوس ــع حتى نهايته
ويك ــون الثق ــب يف نهايت ــه بحج ــم قط ــر القصب ــة  .ث ــم
بع ــد ذل ــك يقص ثل ــث العقدة األول ــى تقريبا .
يصن ــع الن ــاي م ــن قصب ــة عادي ــة يف ثماني ــة عق ــد،
وأطوال املس ــافات التي بني العقد ،تس ــعة قصار بنس ــب
واح ــدة تثقب.
ه ــذه القصب ــة م ــن نص ــف املس ــافة اخلامس ــة متام ًا،
وبذل ــك يك ــون م ــن كال ط ــريف املس ــافة املثقوب ــة أربع ــة

مس ــافات .ويك ــون ه ــذا الثق ــب م ــن خل ــف الن ــاي ،ث ــم
يقس ــم النصف الس ــفلي إلى أربعة أرباع ويقسم الربعان
األوس ــطان كل منهم ــا إل ــى أرب ــاع املس ــافة.
بع ــد ذل ــك يش ــار إل ــى مس ــافات األرب ــاع بخط ــوط
عدده ــا س ــبعة تثق ــب الثالث ــة العلي ــا والس ــفلى ويترك
اخلط األوس ــط ،وتك ــون الثقوب من الط ــرف األمامي.
وف ــق ه ــذا النح ــو تأخ ــذ آل ــة الن ــاي ش ــكلها األول ــي
الكام ــل صاحل ــة للع ــزف.
كم ــا أن ــه توج ــد طريق ــة أخرى لفت ــح ثق ــوب الناي،
إذ تـُ ــقسم الناي إلى س ــتة وعش ــرين مس ــافة متس ــاوية،
وعن ــد املس ــافة الرابع ــة يثق ــب الثقب األول يف األس ــفل
م ــن األم ــام ،وعن ــد املس ــافة اخلامس ــة يثق ــب الثق ــب
الثان ــي ،وعند السادس ــة يثق ــب الثالث ،وتترك املس ــافة
الس ــابعة ب ــدون ثق ــب .وعن ــد املس ــافة الثامن ــة يثق ــب
الثق ــب الراب ــع ،وعند التاس ــعة يثقب اخلام ــس ،وعند
العاش ــرة يثقب الس ــادس ،وعند املس ــافة الثالثة عش ــرة
يثق ــب الثق ــب اخللف ــي ،وه ــي نص ــف مس ــافة الن ــاي
متام ًا .
وم ــن املعل ــوم أن مس ــاحات ه ــذه اآلل ــة ل ــم تق ــف يف
إط ــار املي ــدان املوس ــيقي الغنائ ــي فحس ــب ،ب ــل تعدت ــه
ودخل ــت مواط ــن الط ــرق الصوفي ــة يف التكاي ــا والزوايا
وإط ــارات الديك ــور املنزل ــي.
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التقني ــة األول ــى ،فه ــي طريقة النفخ ،حي ــث أن إخراج
الصوت الطبيعي منها هي أول صعوبة يجب التغلب
عليه ــا بالنس ــبة لطالب عل ــوم العزف عليه ــا .لذلك
ينص ــح ع ــادة بأن يتم ــرن م ــن يريد التعل ــم بالتدرب
عل ــى إخ ــراج الص ــوت ،وم ــن ث ــم عندم ــا يتمك ــن من
ذل ــك يب ــدأ بالتعلم عل ــى إخراج الدرج ــات الصوتية.
فاخلبيـ ـ ريس ــتطي عبتغييـ ـ رطريقـ ـ ةالنف خ
والع ــاز 
ببه ــذ هاآللـ ـ ةاملس ــتجيب ةخلبرتـ ـ هالعزفية،
التالعـ ـ 
فاملتمك نأ نيخ ــر جأكث رم ن
ثيس ــتطي عالعاز 
حيـ ـ 
ف
تصحيحة،وهنايكو نبإمكا نالعاز 
س ــب ععالما 
تأخفض،
املتمتـ ـ عبتمريـ ـ نجيـ ـ د أ نينت ج7أص ــوا 
ى.
تأعل 
و 7أص ــوا 
التقني ــة الثاني ــة :ه ــي إمالة الش ــبابة بأكثر م ــن زاوية
إلخ ــراج أص ــوات معينة أو رب ــع التون.
التقنية الثالثة  :وهي طريقة سد الثقوب ،بحيث ينتج
األص ــوات املطلوب ــة أو س ــد الثق ــوب بطريق ــة معين ــة
إلنتاج رب ــع التون.

()3

أشـكال العزف على آلة الناي

إن ه ــذه اآلل ــة ومب ــا ت ــدل م ــن إمكان ــات موس ــيقية
وإيقاعي ــة بالغ ــة العذوبة ،فإنها حتتاج إلى عازف ماهر
ك ــي يك ــون ق ــادرا عل ــى اس ــتخراج ه ــذه األنغام م ــن هذه
اآلل ــة الصغي ــرة العجيب ــة ،فعلي ــه أن يواظ ــب على هذه
اآلل ــة حت ــى متكن ــه من نفس ــها وتهبه مفاتيح أس ــرارها
الثمينة.
م ــن قواع ــد العزف عل ــى هذه اآلل ــة أن يوضع الناي
عل ــى جان ــب الفم ويحب ــس الهواء م ــن اجلانب األمين،
ـتقيما.
وم ــن ثم يوضع الناي مس ـ ً
وعندم ــا يرغ ــب الع ــازف بالتص ــرف بالنغم ــات  -أي
اس ــتعمال عالم ــات التحويل الراف ــع واخلافض  -مييل
الن ــاي إل ــى اجله ــة اليمنى ،ثم إلى اجلهة اليس ــرى من
الف ــم .وللناف ــخ بالن ــاي أن يحتف ــظ بكمية م ــن الهواء
يف فم ــه يصرف ــه عند احلاج ــة إليه لكي تص ــدر النغمة
املوس ــيقية س ــليمة من الشوائب.
حتت ــاج ه ــذه اآلل ــة إل ــى براع ــة ش ــديدة حي ــث لها 3
تقنيات:
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تبقى لهذه اآللة شفافيتها الشرقية اخلاصة ،فهي
مليئة بعذوبة وش ــجن وسحرية أولئك الذين يقطنون
شرق األرض.
آلة الناي هي على األغلب صديقة اإلنسان الوحيد
ال ــذي تنه ــال عليه األحزان فيس ــتقبلها بش ــاعرية ،إنها
أنيسة الوحدة.
وقد استطاعت أن حتفظ الكثير من اإلرث املوسيقي
سواء يف بالدنا ،أو يف غالبية بالد العالم.
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كسوة الكعبة ..
نسيج ينطق بالتاريخ العربي

()1

د .إيمان مهران
كاتبة من مصر

ارتبط النســـيج بالتاريخ اإلنســـاني ،فقد كان مصـــدر حماية لإلنســـان ،وكان أيض ًا مصدرا
للجمـــال والخصوصية الثقافيـــة ،ومرآة حقيقية للتنـــوع واإلبداع.
وبتطورالصناعـــة تطورت المنســـوجات لكن ظل تاريخ النســـيج مرتبطا بالتاريخ السياســـي
واالجتماعي والثقافي للمجتمعات اإلنســـانية.
وهنـــا نتحدث عن كســـوة ارتبطـــت بعواطف ومشـــاعر الماليين ،وهـــي إن كانت بدأت
كتغطيـــة لمبنى ارتبـــط باهلل فـــي األرض ،فإنها صارت آيـــة من آيات الجمـــال وجزءا أصيال
من تاريـــخ العرب.
لقـــد ارتبط البيت الحـــرام بأبي األنبياء ســـيدنا إبراهيم ،وهو قبلة المســـلمين ،يقول اهلل في
كتابـــه الكريم أنه أول بيت وضع للناس..بســـم اهلل الرحمن الرحيـــم ﴿إن أول بيت وضع للناس
للذي ببكـــة مبارك ًا وهدى للعالميـــن﴾ [آل عمران آية ]96
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ويحكي التاريخ الش ــفاهي للعرب أن أول من كس ــا
البيت احلرام كس ــوة كاملة قد يكون (إس ــماعيل) ،أو قد
يك ــون (تب ــع ب ــن أبي ك ــرب أس ــعد) ملك حمي ــر اليمنية
وذل ــك ع ــام  220قبل الهجرة (حوالي  400ميالدي) ،أو
ق ــد يكون عدنان جد س ــيدنا محمد.
واملقص ــود بالكس ــوة تغطي ــة به ــدف احلماي ــة ،س ــواء
كان ــت التغطي ــة جلس ــم جم ــاد أو كائن ح ــي .وهنا نقصد
بالكس ــوة ُ
«الكس ــوة َّ
الش ــريفة» وه ــي قم ــاش مت حياكت ــه
بحج ــم بي ــت اهلل احل ــرام ُتكس ــى ب ــه الكعب ـ ُـة كل ع ــام
حلمايت ــه م ــن أي ــدي ال ــزوار الت ــي تتب ــرك مبالمس ــته،
وأيضـ ـ ًا م ــن العوام ــل اجلوي ــة الت ــي حتي ــط ب ــه.
وت ــرى الكاتب ــة أن كس ــوة احلرم املكي ب ــدأت مع بنائه،
وأن إس ــماعيل أول م ــن فك ــر يف ذل ــك ،وال يوجد ما يؤيد
أو ينف ــي البداي ــات األول ــى للكس ــوة وفكرته ــا ،لك ــن م ــن
املؤك ــد تطوره ــا على يد اليمنيني كتج ــار ميرون باحلرم
إبان توجههم لبالد الش ــام بهدف التجارة ،حيث يكسون
الكعب ــة للتبرك بها.
ومـ ـ ـ ــع الفتوحـ ــات العربي ـ ــة تنـ ــوع ــت الكـ ـس ــوة بـ ـ ــني
اليمن والعراق ومصر واستقـ ــرت اآلن بالسعودية ،لكن
الفترة الكب ـ ــيرة يف جتهيز كسـ ـ ــوة احلرم كانت فيها من
الكسوة املصرية.
فق ــد ب ــدأت كس ــوة الكعب ــة بع ــد فت ــح مك ــة م ــن أي ــام
الرسول صلى اهلل عليه وسلم (من بيت مال املسلمني)
وذل ــك إب ــان حج ــة ال ــوداع وكانت من النس ــيج اليمني.
أما يف عهد اخللفاء الراش ــدين فقد كس ــاها سيدنا
أبو بكر الصديق ،و س ــيدنا عمر بن اخلطاب ،و س ــيدنا
عثم ــان ب ــن عفان ،بأثواب بيضاء رقيقة كانت تصنع يف
مصر مبدينة الفيوم.
ويف عهد األمويني فقد كس ــا معاوية بن أبي سفيان
الكعب ــة بكس ــوتني م ــن دمش ــق ،كس ــوة يف يوم عاش ــوراء،
وكس ــوة آخر ش ــهر رمضان.
وحينم ــا ج ــاء اخلليف ــة املأمون كس ــاها ث ــاث مرات
يف الع ــام األول ــي م ــن (القباط ــي املصري ــة) أول ش ــهر
رج ــب ،والثانية ،من (الديباج األبيض) يف عيد الفطر،
ث ــم م ــن (الديب ــاج األحم ــر) يف ي ــوم التروية.
ثقافة مادية
العدد 36
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الكسوة اليمنية

كان لليم ــن قدميـ ـ ًا دوره ــا الب ــارز يف صناعة املنس ــوجات،
فقد أنشأ ملوك اليمن دور ًا للنسيج يف العديد من املدن
والق ــرى اليمني ــة ،حي ــث اختص ــت بعضه ــا بإنت ــاج أنواع
معينة صارت من أهم منتجاتها والتصق اس ــمها باس ــم
املدين ــة الت ــي تنتجه ــا ،وكانت هذه املناس ــج تقوم بنس ــج
األقمش ــة اخلاص ــة باخلليف ــة وحاش ــيته ،باإلضافة إلى
م ــا حتتاج إليه الدولة من خلع وأعالم وأقمش ــة للهدايا
وكس ــوة للكعبة ..حيث اختصت (س ــحول) بإنتاج البرود
املوش ــاة ،و(ش ــرعب) بإنتاج البرود الش ــرعبية ،فض ًال عن
(ب ــرمي) و(وص ــاب) ،الذي ــن كان ــا ينتج ــان الب ــز البرمي ــي
والوصابي..
أنـــواع النســـيج اليمنـــي التي كســـيت به
الكعبة الشـــريفة:

تـ ـ ـ ـ ــرى الكاتـ ـ ـ ـ ــبة أن األسمـ ــاء التـ ـ ــي ذك ــرهـ ــا الـ ـ ــرواة
عب ــر التاري ــخ وترتب ــط بتاري ــخ املنس ــوج اليمن ــي إب ـ ـ ــان
نـفـ ــس الفــترة الت ــاريـ ـخ ـيـ ــة التــي كس ـ ـ ــيت به ــا الكعبـة،
ل ـ ـ ـ ـ ــه أهميـ ـ ــة ف ــي تـ ـ ــوثـ ــيق ت ـ ـطـور املنسوجــات الع ــرب ـ ــية،
وبعـ ــد الرج ــوع للمراج ــع والروايات الشـف ـهــية العــربــية
ميكــن تق ــدمي تــلك ال ــرؤيا ع ــن كس ــوة الك ـعــبة الي ـم ـنـية،
لتك ــون كالتالي:
 .1الحصف:

نس ــيج م ــن خ ــوص النخي ــل ،وأول م ــن تعهد كس ــوة
الكعب ــة ب ــه تب ــع أبي ك ــرب أس ــعد احلمي ــري اليمني ،يف
حوال ــي  400مي ــادي (س ــنة  220قب ــل الهج ــرة).
 .2الوصايل:

أث ــواب حم ــر مخطط ــة يوص ــل بعضه ــا ببع ــض،
ومميزات ــه يف ع ــدم وجود تصميم زخريف مس ــبق  ،وإمنا
تت ــم الزخرف ــة ع ــن طري ــق اس ــتخدام خي ــوط ملون ــة
«مصبوغ ــة» تس ــتخدم يف الس ــدة (اخلي ــوط الطولي ــة)
أو اللحم ــة (اخلي ــوط العرضي ــة) بطريق ــة متصل ــة أو
منفصل ــة مش ــكلة نوع ًا م ــن الزخرف ،تقت ــرب تقنياتها
م ــن طريق ــة القباط ــي املصري ــة.
 .3اآلدم:

نسيج من بلدة املعافر باليمن.

 .4البرود:

ط ــول الواحد منه ــا ثمانية أذرع وكانت تصدر منها
عل ــى اجلم ــل الواح ــد  122ب ــرداً ،وغالبـ ـ ًا م ــا تصن ــع من
الكت ــان يف بل ــدة املعافر باليمن.
 .5الماليا:

كس ــوة لين ــة رقيقة من ش ــقق احلرير وطول الش ــقة
منه ــا عش ــرون ذراعـ ـ ًا ،وأول م ــن تعه ــد كس ــوة الكعب ــة به
تب ــع أب ــي ك ــرب أس ــعد احلمي ــري اليمن ــي ،إب ــان فت ــرة
حكم ــه حلمي ــر يف الق ــرن الراب ــع املي ــادي .
 .6العصيب:

أث ــواب ميني ــة يعص ــب غزلها (أي يجمع ويش ــد) ثم
يصبغ وينسج.
 .7المعافير:

نس ــيج ص ــويف يصن ــع م ــن الص ــوف وينت ــج يف بلدة
املعافي ــر باليم ــن ،وأول م ــن تعهد كس ــوة الكعب ــة به تبع
أب ــي ك ــرب أس ــعد احلمي ــري اليمن ــي ،إب ــان فت ــرة حكمه
حلمي ــر يف الق ــرن الراب ــع امليالدي.
 .8الحبرات:

فهو ما كان من البرود مخططا وهو من ثياب.
.9األنماط:

فهي ضرب من البسط.

الكسوة الدمشقية

ل ــم يذك ــر لن ــا التاري ــخ إال ع ــن كس ــوة كان ــت يف عه ــد
األم ــويـ ـ ــن ف ـقــد كسـ ــا معــاويــة ب ــن أبــي سفــيان الكـعــبة
بكسوتني من دمشق ،كسوة يف يوم عاشوراء ،وكسوة آخر
ش ــهر رمضان.
الكسوة العراقية

ذكر التقي الفاسي يف «شفاء الغرام» أنه كسا الكعبة
حسني األفطس العلوي كسوتني من قز رقيق ،إحداهما
صف ــراء ،واألخ ــرى بيض ــاء .أم ــر بعملهم ــا أبو الس ــرايا.
صنعا يف مدين ــة الكوفة بالعراق ،مكتوب عليهما:
«بس ــم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على س ــيدنا
محم ــد وعل ــى أه ــل بيت ــه الطيب ــن األخي ــار .أم ــر أب ــو

()2

أقدم كسوة للكعبة الشريفة

الس ــرايا األصف ــر ب ــن األصف ــر داعي ــة آل محم ــد صلى
اهلل عليه وس ــلم بعمل هذه الكس ــوة لبي ــت اهلل احلرام».
ويف العصر احلديث أمر (الشريف احلسني) بصنع
كسوة الكعبة من «القيالن» حيث نسجت يف العراق سنة
1342ه ـ ـ احتياطا ،لوجود خ ــاف بني احلكومة املصرية
والسلطة السعودية ،لكن جاءت الكسوة املصرية كالعادة
وكسيت بها الكعبة  ،وبقيت كسوة (القيالن) محفوظة.
فلما كان عام 1343هـ اس ــتعاد امللك عبد العزيز مكة
املكرمة و تنازل الش ــريف احلس ــن عن امللك البنه امللك
عل ــي ،فامتنع ــت احلكوم ــة املصري ــة يف أثن ــاء ذل ــك م ــن
إرس ــال كس ــوة الكعبة العائدة لعام 1343هـ فكساها امللك
عب ــد العزي ــز ذل ــك الع ــام بالكس ــوة «القي ــان» العراقي ــة
الت ــي س ــبق وأمر بصنعها الش ــريف احلس ــن بالعراق.
كسوة خراسان

اشته ــرت مــدي ــنة خ ــراس ــان بــالــديـبــاج ،وقــد كس ـيـت
الكعبة بالديباج اخلرساني ملرات ،وقد ذكرت العديد من
املراج ــع ذلك ،ومن املعروف ش ــهرة إيران يف املنس ــوجات.
ويحك ــي التاري ــخ أن يزي ــد ب ــن معاوي ــة أم ــر بكس ــوة
الكعب ــة بالديب ــاج اخلراس ــاني ،فلم ــا كان اب ــن الزبي ــر،
اتب ــع أث ــره ،فكان يبعث إلى مصعب بن الزبير بالكس ــوة
كل س ــنة ،فكان ــت تكس ــى ي ــوم عاش ــوراء .وه ــذه الرواي ــة
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احلديث ،باس ــتثناء بعض الفترات التي تأثرت بظروف
احل ــرب يف املنطقة.
وكان احلري ــر التنيس ــي املصن ــوع يف مص ــر (تني ــس
بل ــدة يف الدلت ــا املصري ــة ،موقع مدينة بورس ــعيد اآلن)
أو حري ــر ش ــطا وتون ــة (ق ــرب محافظ ــة دمي ــاط بدلت ــا
مصر) أش ــهر ما مت جلبه من تلك املنتجات النس ــجية
املصري ــة إب ــان العهد اإلس ــامي.

تقنية القباطي وكسوة الكعبة:

()3

احتفال المصريين بخروج كسوة الكعبة الشريفة

ت ــدل عل ــى أن يزيد بن معاوي ــة وعبد اهلل بن الزبير كانا
يكس ــوان الكعبة الديباج املصنوع يف خراسان.
الكسوة المصرية

اش ــتهرت فن ــون املنس ــوجات املصري ــة من ــذ العه ــود
القدمي ــة ،وق ــد اهت ــم الفراعن ــة باملنس ــوجات فق ــد كان
هن ــاك آله ــة فرعوني ــة حامي ــة للنس ــيج وآله ــة ناس ــجة
وأخ ــرى خالق ــة للنس ــيج.
لق ـ ــد ف ــاق ــت ش ـه ــرة املن ـسـوج ــات املـ ـصــري ــة األزمــان
لتعيش طوال العهد الروماني واإلس ــامي يف املقدمة،
وكان أش ــهرها عل ــى اإلطالق منس ــوجات الكتان و التى
ت ـصـنع بـطـري ـقــة ال ـقـبـاطــى .وت ـعــد فـ ـنــون الـجــوب ــالن أو
األبيسون أوالتابسترى كـل ـهـا تقنية واحــدة ت ــوازي فـ ــن
ال ــقب ــاطي امل ـصــري.
ويف العص ــر القبط ــي ص ــادق ف ــن النس ــيج الرهب ــان
واله ــارب ــني م ــن ب ـط ــش ال ــرومـ ــان يف الــصحارى املصرية،
ليعـ ـ ــرف ال ـع ـه ـ ــد الـق ـب ـ ــطي بتمـيـز صنـ ــاعاته النسجية
ُ
خاص ــة القباطي.
لقد كان ضمن هدايا املقوقس حاكم مصر لس ــيدنا
(محم ــد) صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم قطع من املنس ــوجات
املصري ــة ،فعرفه ــا اخللفاء م ــن بعده واهتم ــوا بإحضار
ال ـك ـ ـس ـ ـ ـ ــوة مـ ــن مص ـ ــر ،لتس ـت ــمر وتتـط ــور م ــع العـ ـص ــر
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القباط ــي مصطل ــح أطلقت ــه س ــعاد ماهر عل ــى هذا
النوع من املنس ــوجات الذي يعني بالعربية (النس ــجيات
املرس ــمة) .وه ــو نس ــيج غي ــر ممت ــد يعتمد عل ــى تقاطع
الرأس ــي (خي ــوط الس ــدا) مع األفقي (خي ــوط اللحمة)
مم ــا يس ــمح بتش ــكيل مس ــاحات زخرفي ــة ،وق ــد قس ــمت
تبع ــا للعناص ــر
نس ــيج القباط ــي يف فت ــرة االنتق ــال ً
واألس ــلوب الزخ ــريف إل ــى خمس ــة ط ــرز وأس ــاليب ،حيث
تنس ــب تس ــميته للبلدة التي يصنع فيها هذا األس ــلوب،
فهناك طراز الدلتا وطراز البهنس ــا وطراز تنيس وطراز
الفي ــوم وط ــراز الصعي ــد ،وه ــي بالفع ــل األماك ــن الت ــي
صنع ــت منه ــا الكس ــوة يف أوج احلض ــارة اإلس ــامية.
توقفت إرسال الكسوة المصرية:

توق ــف إرس ــال الكس ــوة الش ــريفة م ــن مص ــر من ــذ س ــنة
1962م حتى اآلن ألس ــباب سياس ــية ،وإن كان الكثير من
احلرفيني يحكون عن ذكريات عملهم باململكة عقب ذلك
حي ــث تعاقدت اململكة م ــع العديد منهم للعمل هناك.
الكسوة السعودية

مت إنشاء مصنع «أجياد» كأول مصنع سعودي لكسوة
الكعب ــة املش ــرفة ،وكان أغل ــب العامل ــن ب ــه م ــن الفنيني
الهن ــود مع بع ــض املصريني .ويف ع ــام (1352هـ ــ1934/م)
كسيت الكعبة املشرفة بأول كسوة مصنوعة بالسعودية.
مصنع «أم الجود» بمكة المكرمة:

ويف عام (1397هـ1977/م) أنش ــأت الس ــعودية مصنع ًا
جديدا لكسوة الكعبة مبنطقة «أم اجلود» مبكة املكرمة،
ً
وزودت ــه اململك ــة بأح ــدث اإلمكاني ــات الالزم ــة إلنت ــاج
الكس ــوة ،ول ــم يب ــق من اإلنت ــاج الي ــدوي س ــوى الزخارف
املوجودة يف الش ــرائط ،وتنس ــج كسوة الكعبة من احلرير
الطبيع ــي املصبوغ باللون األس ــود.

وصف الكسوة السعودية:

كانت كسوة الكعبة السعودية عام 1345هـ من اجلوخ
األس ــود الفاخ ــر مبطن ــة بالقل ــع الق ــوي ،وح ــزام مط ــرز
بآل ــة التطري ــز وكتب ــت اآلي ــات علي ــه بالقص ــب الفض ــي
املم ــوه بالذه ــب م ــع س ــتارة الب ــاب «البرق ــع» ،وتل ــك أول
كس ــوة س ــعودية عل ــى اإلطالق.
تشكيل الكسوة:

ارتبط تش ــكيل الكس ــوة ببناء الكعبة الهندسي وهو
بن ــاء م ــر مبراح ــل عدي ــدة ،و يعتم ــد تش ــكيل الكس ــوة
هندس ــي عل ــى املقاس ــات احلقيقي ــة للجس ــم املغط ــى،
وه ــو أيضـ ـ ًا يرتب ــط بالعدي ــد م ــن العوام ــل املرتبط ــة
بتجمي ــع املنت ــج النس ــجي.
مراحل التصنيع:
 .1الخامة (قماش الكسوة):

يأتي قماش الكسوة من احلرير اإليطالي الطبيعي
وخيوطه تسمى (سرسني) ،وهو أفخر أنواع احلرير.
 .2الصباغة:

تع ــد الصباغ ــة م ــن املراح ــل الهام ــة يف املنس ــوجات
فعوام ــل التعري ــة والطق ــس يؤث ــر على الل ــون ،ألهمية
جتري ــب الل ــون واختب ــاره واألس ــود ال ــذي يعتب ــر األكثر
مقاوم ــة لعوام ــل الطبيعة املوج ــودة يف محيط احلرم.
 .3الطباعة:

كان ــت الطريق ــة القدمي ــة الت ــي تس ــتعمل ه ــي نث ــر
الب ــودرة واجلي ــر بفرده ــا عل ــى الثق ــوب املفتوح ــة الت ــي
حت ــدد الكتاب ــات ،فتم ــر م ــن خ ــال ذل ــك ويت ــم طبعه ــا
وم ــن ث ــم حتديده ــا بالطباش ــير عل ــى القم ــاش ليت ــم
بعده ــا التطري ــز.
 .3التطريز:

تطريز كس ــوة الكعبة باألس ــاك الفضي ــة والذهبية،
يت ــم بوض ــع اخلي ــوط القطني ــة بكثاف ــات مختلفة فوق
اخلط ــوط والزخ ــارف .كم ــا يط ــرز احل ــزام بتطري ــز بارز
مغط ــى بس ــلك فضي مطل ــي بالذهب ،ويحي ــط احلزام
بالكس ــوة كله ــا ويبل ــغ طول ــه  47مت ــرا ،كم ــا يوجد حتت
احل ــزام عل ــى األركان س ــورة اإلخ ــاص مكتوب ــة داخ ــل
دائ ــرة محاط ــة بش ــكل مرب ــع من الزخ ــارف اإلس ــامية،

()4

وعلى االرتفاع نفس ــه وحتت احلزام أيضا ،توجد  6آيات
من القرآن الكرمي ،يفصل بينها شكل قنديل كتب عليه
«ي ــا ح ــي يا قيوم» أو «يا رحمن يا رحيم» أو«احلمد هلل رب
العامل ــن» ،أما ما حت ــت احلزام فمكتوب جميعه باخلط
الثل ــث املرك ــب ومط ــرزًا تطريزًا ب ــارزًا ،ومغطى بأس ــاك
الفضة املطلية بالذهب.
 .4الخياطة والتجميع:

ويت ــم إنت ــاج قماش الكس ــوة م ــن مكنة اجل ــاكارد على
هيئ ــة قط ــع كبي ــرة (طاق ــة) كل قطع ــة بع ــرض (10س ــم)
وبط ــول 14م ( 15تك ــرا ًرا ) ،ث ــم يت ــم تفصي ــل كل جنب من
جوان ــب الكعب ــة على حدة حس ــب ع ــرض اجلن ــب ،وذلك
بتوصي ــل القط ــع بعضه ــا مع بع ــض م ــع احملافظة على
التصمي ــم املوج ــود عليه ــا ،ث ــم تبط ــن بقم ــاش القط ــن
(قل ــع املرك ــب) وعن ــد التوصيالت تت ــم خياطتها مبكائن
اخلياطة اآللية وبها مكنة متتاز بكبر حجمها يف الطول
إذ تبل ــغ حوال ــي ( 16مت ـ ًـرا) وبطاول ــة خياطة ( 14مت ـ ًـرا).
 .5القياسات:

يبل ــغ ارتف ــاع الكس ــوة ( 14مت ــراً) ،ويوج ــد يف الثل ــث
األعلى من هذا االرتفاع حزام الكسوة بعرض (95سم)
كتب ــت عليه آي ــات قرآنية مختلفة.
 .6وزن الحرير:

يـ ــزن الـ ـح ــري ــر نـ ـح ــو  670كــيل ــو جــرامـ ـ ــا مـن احلرير
الطبيعي.
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 .7وزن الذهب والفضة:

يزن سلك الذهب والفضة حوالي  150كيلو جراما.

 .8قطع الكسوة:

تتك ــون الكس ــوة م ــن خمس قطع تغط ــي كل واحدة
وجه ــا م ــن أوجه الكعب ــة والقطعة اخلامس ــة هي
منه ــا ً
الس ــتارة الت ــي توضع عل ــى الباب.

 .9ستارة باب الكعبة:

ست ـ ـ ــارة ب ـ ـ ــاب الـ ـكـ ـع ـب ـ ـ ــة ويطلـ ـ ــق عـ ـل ـي ـ ــها الـ ـبـرقـ ــع،
فم ـصـ ـن ـ ــوعة مـ ـ ــن ن ـفـ ـ ــس قـ ـم ـ ــاش ال ـح ــريـ ـ ــر األس ـ ـ ـ ــود،
وارتفاعه ــا س ــتة أمت ــار ونص ــف ،وعرضه ــا ثالث ــة أمت ــار
ونص ــف ،ومكتوب عليها آي ــات قرآنية وزخارف إس ــامية.
وق ــد اس ــتحدثت الس ــتارة املنقوش ــة الت ــي توض ــع عل ــى
واجه ــة ب ــاب الكعب ــة وه ــي املس ــماة «البرق ــع» يف ع ــام 810
هج ــري ث ــم انقطع ــت ماب ــن س ــنتي  816و 818هج ــري
واس ــتؤنفت ع ــام  819ه ـ ـ حت ــى اآلن.
 .10الكتابة على الكسوة:

ب ــدأت الكتاب ــة عل ــى الكس ــوة من ــذ العصر العباس ــي
ويعتب ــر ش ــريط الط ــراز وثيق ــة تاريخية .وكان ش ــريط
معا ،ثم ذكر
الط ــراز يب ــدأ بالبس ــملة أو الدعاء أو بهم ــا ً
اس ــم اخلليفة وولي عهده أو وزيره ،ثم تاريخ الصناعة،

ث ــم اس ــم مركز الصناعة وأحيانًا اس ــم ناظ ــر الطراز ،أو
ال ــذي ق ــام بالصناع ــة ،أو التطري ــز ،ويف الكس ــوة كتب ــت
العب ــارات التالية:
(ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل)
(سبحان اهلل وبحمده)
(سبحان اهلل العظيم)
(يا حنان يا منان يا اهلل)

وتك ــرر ه ــذه العب ــارات عل ــى قط ــع قم ــاش الكس ــوة
جميعها .وتنفذ باخلط الثلث املركب أومطرزة حروفها
بأس ــاك الفض ــة املطلي ــة بالذه ــب  ،و اآلي ــات القرآني ــة
املكتوب ــة عل ــى الكس ــوة الس ــعودية ه ــي نفس ــها اآلي ــات
القرآني ــة الت ــي كان ــت تكت ــب عل ــى الكس ــوة املصري ــة يف
جميع اجلهات مع تعديل بس ــيط بالزيادة أو النقصان،
واس ــتحداث بعض القطع املكتوب ــة ووضعها حتت قطع
احل ــزام يف اجله ــات األرب ــع .
وبع ــد أن تابعن ــا تاري ــخ الكس ــوة التي ارتبط ــت بأقدم
بي ــت لألدي ــان الس ــماوية الكعب ــة ..نؤك ــد أن النس ــيج
العرب ــي كان دائم ًا مرآة صادقة للتقدم الفني والتجاري
والسياس ــي ب ــن دولن ــا العربي ــة ليصب ــح نس ــيجا ينطق
بتاريخن ــا العربي املش ــترك.
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المفارش السعف َّية (ال ِبرُوش)
في الموروث الثقافي السوداني بالمنطقة الشمالية؛
ِِ ْ
ِِ ْ
ً
البرش األبيض والبرش األحمر نموذجا

د .أسعد عبد الرحمن عوض اهلل
كاتب من السودان

إذا ألقينا الضوء على حرفة األعمال الســـعفية ،ولنأخذ منها على ســـبيل المثال ضفيـــرة البِ ُر ْو ْ
ش
أي المفـــارش ،نجدها متجذرة فـــي التاريخ القديم ،فبالرجوع إلى الســـجل اآلثـــاري ،أثبتت الدالئل
أنها اســـتخدمت منذ فترة العصور الحجرية ،واســـتمرت خالل الفترات التاريخيـــة المختلفة والمتعاقبة،
مـــرورا ً بحضارة كرمـــة ،ونبتة ومروي والفترة المســـيحية واالســـامية ،ولم يحدث بهـــا أي تغيير
يذكر ،مما يؤكد مـــدى العمق التاريخي والبعد الحضاري واالســـتمرارية في تاريخ الســـودان القديم،
وارتبطـــت بحياة الناس من خـــال عاداتهم وتقاليدهم ،حيـــث نجدها في التاريـــخ القديم مرتبطة
بعادات دفـــن الموتى ،فقد تم اكتشـــاف متوفى ُحفِظ بفعـــل الطبيعة ملفوفا ببرش يعـــود إلى فترة
العصـــر الحجري الحديـــث ،وفي مواقع أخـــرى وجد أن الميـــت يرقد على البـــرش ،وفي غيرها
مغطى بـــه ،وتمت صناعتها من ســـعف النخيل(.)1
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هيكل المتويف ملفوف بالب ْ
ش
ِِ

يف فترت ــي نبت ــة وم ــروي اس ــتخدمت الب ــروش ألغراض
مختلفة ،منها استخدامها يف تقنيات صناعة الفخار،
حي ــث مت العثور على عدد كبير من األواني التي يظهر
عل ــى س ــطحها طبع ــات ضفي ــرة الب ــروش ،وتس ــتخدم
البروش بفرش ــها على حفر صناع ــة األواني الفخارية،
ويت ــم تبليله ــا بامل ــاء ،ومن ث ـ َّـم تأخذ ش ــكل تلك احلفر،
ويت ــم بن ــاء األواني عليها بالط ــن ،وبالتالي تأخذ هذه
األوان ــي ش ــكل الضفي ــرة يف س ــطحها م ــن اخل ــارج(.)2
وه ــذا يؤك ــد الوج ــود األث ــري للبروش واس ــتخدامها يف
فترتي نبت ــة ومروي.

فالب ـ ِـر ْش جن ــده يرتبط بدورة حياة اإلنس ــان منذ امليالد
ِ
وحتَّ ــى املم ــات ،حي ــث جن ــد أنَّ املرأة النفس ــاء يفرش لها
ب ــرش أحمر لترقد علي ــه بعد ال ــوالدة ،والطفل املختون
أيضـ ـ ًا يف ــرش ل ــه ِب ـ ِـر ْش أحم ــر ،وكذلك عند ال ــزواج البد
من أن ُيفْ َرش للعريس يف ليلة احلناء على «ال َع ْنقَر ْي ْب»
الـ ـ ــذي يجـل ـ ــس عـل ـ ــيه ِب ِر ْش أحمر ،وكذلك ُيفرش على
العنقريبالذيي ـجـ ـلــسعلــيهال ـعــروسـ ــنيألداءطــقوـس
«ا َ
جلـ ْـرتـ ـ ـ ـ ْـق» .فاللون األحمر أيض ًا له داللة معتقدية يف
الثقاف ــة ،وذل ــك لإلعتق ــاد أنَّ الل ــون األحم ــر يس ــاعد يف
الش ــفاء من ما يع ــرف بـ«دم التاي ــر»(.)4

الب ـ ُـر ْوش حت ــى الفترة املس ــيحية،
اس ــتمر اس ــتخدام ِ
وتعددت وظائفها حيث مت العثور من خالل املكتش ــفات
األثري ــة احلديث ــة مبنطق ــة الضانقي ــل ،يف حفري ــات
الهيئ ــة العام ــة لآلثار واملتاح ــف يف موس ــم 2014م ،على
وش ،يعود إلى الفترة املسيحية،
هيكل ملتويف ملفوف ِبب ِر ْ
«انظ ــر الصورة رق ــم (.»)1

البروش أي مفارش السعف جندها مختلفة األشكال
واألحجام ولها وظائف مختلفة ،وتقوم بصناعتها املرأة
وبرع ــت يف ه ــذه الصناع ــة الت ــي تب ــدأ بضفيرة الس ــعف
لعم ــل ما يعرف بـ«القَد ْيقَة»( ،)5وتختلف أنواع الضفيرة،
بحس ــب ن ــوع األداة الت ــي تري ــد امل ــرأة صناعته ــا،؛ لذل ــك
اختلف ــت أش ــكال وأحج ــام الب ــروش؛ الت ــي منه ــا البرش
األبي ــض ،أي ب ــرش «ال َع َو َج ــة» ،ال ــذي يفرش على س ــرير
اجلن ــازة «ال َع ْنقَر ْي ــب» ،والب ــرش األحمر الذي يس ــتخدم
يف ممارس ــات دورة حي ــاة اإلنس ــان من ــذ املي ــاد واخلت ــان
وال ــزواج ،ويف الس ــطور أدن ــاه أق ــدم ش ــرح ًا ملراح ــل إنت ــاج
الب ـ ِـرش األحم ــر ،وقبل
الب ـ ِـرش األبي ــضِ ،
ه ــذه املف ــارشِ ،
ذل ــك ِّ
نوض ــح طريقة إعداد الس ــعف.

اس ــتمر ه ــذا التقلي ــد يف الفت ــرة اإلس ــامية ،حي ــث
أصب ــح ُيحم ــل املت ــويف عل ــى عنقري ــب ،عب ــارة عن س ــرير
خش ــبي ،مف ــروش علي ــه ِب ـ ِـر ْش أبي ــض يع ــرف ب ِـ«ب ـ ِـر ْش
ال َع َو َج ــة»( ،)3فنجد أنَّ هذا االرتباط بعادات الدفن مازال
الب ُروش ليس فقط يف حالة املوت،
مس ــتمراً ،واستخدام ِ
ب ــل تس ــتخدم أيض ًا يف ح ــاالت املي ــاد واخلتان وال ــزواج،
ثقافة مادية
العدد 36
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قطع َس َع ْ
الم ْن َج ْل.
ف ْال َق ِل ْب ،باستخدام أداة ُ

َجريْ َدة من َس َع ْ
ف ْال َق ِل ْب ،وبجانبها أداة ْال ُم ْن َج ْل
ِ
الذي يستخدم َ
للق ْطع.

طريقة إعداد السعف:

الس َع ْف:
َض ِف ْي َرة َ

يت ــم َق ْط ــع الس ــعف م ــن َق ْل ـ ْـب الن َّْخ َل ــة باس ــتخدام
ت َرى ل ــه بعض املعاجلات،
ْج ــلْ  ،وبع ــد إحضاره ُ ْ
أداة ا ُملن َ
ات ،ووضعه حتت أش ــعة
بحي ــث يتم تقطيعه إلى َسـ ـلْخَ ْ
َّ
الش ــمس لتجفيف ــه ،مل ـ َّـدة يوم ــن ،ث ـ َّـم تش ــقيقه ،وكس ــر
قع ــوره ،ث ـ َّـم بع ــد ذل ــك يتم اس ــتخدامه بع ــد َب ِّل ــه باملاء،
ووضع ــه يف م ــا يع ــرف بـ«ا ْل َب ـ َّـالْ » ،وه ــو عبارة ع ــن َج َّوال
ـش» ،وهو من ن ــوع ا َ
م ــن «ا َ
االت الت ــي يع َّبأ فيها
خل ْي ـ ْ
جل َّو ْ
ـ«الض ِف ْيـ ـ َرة»،
الت َْم ـ ْـر ،ث ـ َّـم تب ــدأ امل ــرأة بعم ــل م ــا يع ــرف ب َّ
والت ــي تس ــتخدم إلنت ــاج األدوات ا ُملخت َِلف ــة.

السـ ـ َعف ،وهي أن ــواع مختلفة،
تق ــوم امل ــرأة َ
بض ِف ْي َرة َّ
بحس ــب ن ــوع األداة الت ــي تري ــد إنتاجه ــا ،وطريق ــة
الس ــعف،
َّ
الض ِف ْيـ ـ َرة واح ــدة ،لكنه ــا تختل ــف يف ع ــدد َّ
وبال َّتال ــي عرضها ،كما تختلف أيضـ ـ ًا يف أطوالها .ومن
أنواعه ــا؛ ( ُأ ْم ِإ ْتن ـ ْ ْـن) ،وتعن ــي اس ــتخدام َسـ ـ َعفَتني ،و( ُأ ْم
َات ،و( ُأ ْم أَ ْر َب َعـ ـ ْه)،
َت َ ْ
ل َتـ ـ ْه) ،وتعن ــي اس ــتخدام ث ــاث َسـ ـ َعف ْ
َات ،ونالحظ أن ال َّتس ــمية
وتعن ــي اس ــتخدام أرب ــع َسـ ـ َعف ْ
السـ ـ َع ْف الذي
تطل ــق عل ــى نوع َّ
الض ِف ْي َرة ،بحس ــب عدد َّ
الض ِف ْيـ ـ َرة ،لكن
تق ــوم امل ــرأة احلرف َّي ــة بط ِّي ــه يف عمل َّي ــة َّ
بع ــد بداي ــة الضفيرة يظهر عدد الس ــعف مضاعف ،أي
الض ِف ْيـ ـ َرة تتح ـ َّـدث
م ــا يع ــرف ب ـ ـ (ا ْل َق ْل َبـ ـ ْه) .وع ــن أن ــواع َّ
الراوي ــة فاطم ــة فض ــل املول ــى س ــليمان وتقول:
َّ
«الض ِف ْيـ ـ َر ْه ِد ْي أَ ْنـ ـ َو ْاع ِ ْ
ف ُأ ْم ِإ ْتن ـ ْ ْـن ِب ُكـ ـ ْو ْن ِع ْن َد َها
َّ
ُ
بي ِه ِن ْي ُوأ ْم َت َل َت ْه
بي ِه ِن ـ ْـي ُو ِإت ْ ْ
أَ ْر َب َعـ ـ ْه َسـ ـ َع َفا ْْت ِإت ْ ْ
ْني ْ
ْني ْ
َات َت َل َتـ ـ ْه ب ـ ْـي ِه ِن ـ ْـي ُو َت َل َت ْه ب ـ ْـي ِه ِن ْي
ِع ْن َد َهـ ـ ْا ِسـ ـ َّت ْه َسـ ـ َعف ْ
ُو ُأ ْم أَ ْر َب َعـ ـ ْه ِد ْي ِب ُكـ ـ ْو ْن ِع ْن َد َهـ ـ ْا َ َ
ت ْا ْن َيـ ـ ْه َسـ ـ َع َفا ْْت أَ ْر َب َعـ ـ ْه ب ـ ْـي
بي ا ْل َق ْل َب ْه َي ْع ِن ْي با ْل َع َد ْد
ني ِبن َْس ِّم ْي َها ْ
بي ِه ْ
ني ُو أَ ْر َب َع ْه ْ
ِه ْ
ب د ْي ــلْ ُود ْيلْ ُك َّل ِه ْن ِبن َْضفُ ِر ْن ُوأَ ِّي
ِب َتا ْْع ال َّْسـ ـ َع َفاْت ال ِْبن َْق ِل ِ ْ
ات د ْي ــلْ والْ ُ ْع ـ َ ْـاقْ ِبن َْضفُ ْر
اجـ ـ ْه َض ِف ْي َر َت ــا َب َرا َْه ــا ا ْل َه َّبا َب ْ
َح َ
ُأ ْم ِإ ْتن ـ ْ ْـن والْقُ فَّ ـ ـ ْه أ ْم َت َل َتـ ـ ْه ُو ُأ ْم َت َل َتـ ـ ْه ِد ْي ِبن َْع َم ــلْ ِم َّن َه ــا
ْص ـ َـا َدا وال ِْب ـ ِـر ْش
الْتُّ َبا َبـ ـ ْه ِب ْن َت ِّب ـ ْـب ب ْي َه ــا ال ِْب ـ ِـر ْش ال ِّل ْي ــلْ ال َّ
أه ــا أَ ِّي َض ِف ْي َر ْه ِم ْن
ال َّل ْب َي ـ ْ
ـض َب ْر ُضـ ـ ْو ُو ُأ ْم أَ ْر َب َع ْه لل ِْب ُر ْو ْش َ

السـ ـ َع ْف ،وكيف َّية معاجلته ِّ
توض َحها
ه ــذا النَّوع من َّ
الراو َية س ــعاد س ــيد أحمد حمد وتقول:
لنا َّ
ِ«بن ِْج ْي ـ ْـب ال َّْسـ ـ َع ْف َح ـ ْـق َ ُ
ت ـ ْـر الْ ُ ْش ـ ِـرقْ َو َّل الْ َ ِد ْي ـ ْـن َو َّ ْل
ض ُو َج ْن ُب ْو ِبن َْق َط ْع
الْقُ نْد ْي َل ن َْق َط ْع ا ْلق َِل ْب ال َْسـ ـ َع ْف ا َّل ْب َي ْ
ِم ـ ْـن ْ َ
الخَ ـ ـ َد ْر ال ِْب ُك ْو ْن ُم ْت َف ِّر ْع ِم ْن ا ْلق َِل ـ ْـب َوا ْلق َِل ْب َد ْا ِب ُك ْو ْن
ِ ْ
ْجلْ
ـص ال َّت ْمـ ـ َر ْه ِبن َْق َط ـ ْـع ِمنُّ ـ ـ ْو َوا ِْح ـ ْـد أَ ْب َي ـ ْ
ـض ب ـ ْـي الْ ُن َ
ف ُن ـ ْ
ن ْس ُك ْو ن ََشقِّ قُ ْو ن ََط ِّل ْع
ن ْي ن ََس ِّل ُخ ْوا نَخَ ِّل ْي ِإن َْش ْف َ ِ
َي ُ
اه ْو َ ِ
ِمنُّ ـ ـ ْو ْ َ
ال ْنقُ ـ ـ ْوقْ ال َّل ْي ُلـ ـ ْو َد ْا ُو ْن َك ِّس ـ ْـر ُق ُع ْو ُر ْو ِد ْي ُو ِبن َْش ـ ْـف ِ ْ
ف
ـس ن َُش ـ ُّـر ْوا ال ّل ْي َلـ ـ ْه ِ ْ
ف َّ
ن ْس ـ ُـك ْوا ُبكْ ـ ـ َر ْه
الش ـ ِـم ْش َ ِ
ي ْوم ـ ْ ْـن َب ـ ْ
()6
ن ََش ــقِّ قُ ْوا ن َِاع ْم ُون َِب ُّل ْوا ِ ْ
ن ْي ن َُضفْ ُر ْوا» .
ف ا ْل َب َّلْلْ ِهنَا ُو َ ِ

ولبي ــان ذلك« ،انظر الصور رقم،)5( ،)4( ،)3( ،)2( :
( ،)7( ،)6على التَّوالي».
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()5

الس َع ْ
ف إىل َس ْل َخ ْ
طريقة َت ْق ِطيْ ع َّ
ات.

طريقة وضع َس ْل َخ ْ
ات َّ
الس َعف لجفافها بأشعة الشمس.

()7

()6

طريقة ْ
تش ِقيْ ْق ْال َّس َع ْ
ف ،بإخراج أطرافه القويَّ ة اليت تعرف
ـ(الح ْن ُق ْو ْق)َ ،
ب َ
وك ْسر ُق ُع ْو ِره.

ف بعد ِّبله بالماء ،يف ما يعرف بـ ْ
الس َع ْ
وضع َّ
(البَ َّل ْل) ،عبارة عن
ْ
َّ
ْ
ْ
المبَ لل بالماء ،للمحافظة عىل ليونة َّ
الس َعف
َّ
جوال من (الخيْ ش) ُ
الىت تساعد يف عمليَّ ة َّ
الس َع ْ
ية ،وبجانبه ضفرية َّ
الض ِف ْ َ
ف.

()9

()8

ات َّ
تستخدم الحرفيَّ ة هنا أربعة َس َع َف ْ
للض ِف ْ َ
ية ،وتعقدها يف
الوسط باستخدام سعفة تقوم بطيها يف الوسط ،وتحيك بها

بداية شكل َّ
الض ِف ْ َ
ية ،ويظهر أنه حينما تقوم الحرفيَّ ة بطي
ات ،تظهر وكأنها ثمانية َس َع َف ْ
األربعة ّس َع َف ْ
ات ،بمعىن أربع

األربع سعفات.

سعفات ناحية اليمين وأربع ناحية اليسار.
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د ْي ــلْ ِبن َْع َم ـ َ ْـا ن َْضفُ ـ ْـر ُو ن َِل ـ ْـف ن َْضفُ ـ ْـر ُو ن ِْل ـ ْـف َ ْل ِم ـ ْـن َت ِت ـ ْـم
ـاع ز َْي َت َل َتـ ـ ْه ُض َر ْاع َك ِد ْي ال ّْشـ ـ ْوط
ا ْلقَد ْي َقـ ـ ْه ُو َب َع ِب ـ ْـر با ْل َب ـ ْ
ـاس ِبن ِْق ْي ُسـ ـ ْوا بال ُّْضـ ـ َر ْاع َن َب ِّي ُعـ ـ ْو
ُو ُك ُّل َح َ
اجـ ـ ْه ِع ْن َد َه ــا َم َق ـ ْ
()7
َك ـ ِـد ْي وال ِْب ـ ُـر ْو ْش ِد ْي ِبن ِْق ْي َس ــا بال ّْشـ ـ ْو ْط» .
الضفيرة ،مب ِّينَة
هنا شرحت لنا الراوية فاطمة ،أنواع َّ
الس َع ْف يكون ضعف ،عدد النَّوع ،وأنَّ النوع سمي
أنَّ عدد َّ
الض ِف ْي َرة؛ وذلك ألنَّه
السعف املستخدم يف َّ
نتيجة لعدد َّ
لضفْ َره؛ لذلك يظهر العدد مضاعف،
دائم ًا ما يتم ط َّيه َ
«انظر الصور رقم ،)9( ،)8( :على التوالي».
السـ ـ َعف
نس ــتنتج أنَّ ن ــوع َّ
الض ِف ْيـ ـ َرة ُت َس ـ َّـمى ِبع ــدد َّ
نوع
ال ــذي َّ
حددت ــه احلرف َّي ــة لعم ــل َض ِف ْي َر َت َه ــاِ ،ب َح َس ـ ْـب ْ
الراوي ــة فاطم ــة،
األداة الت ــي تري ــد عمله ــا ،كم ــا ب َّي َن ـ ْـت َّ
وأضاف ــت الراوية بأنها َت ْضفُ ْر ،وك َّل َم ــا طالت َض ِف ْي َر َت َها،
تقوم ِب َط ِّي َها ،يف ش ــكل دائرة ،تس ـ َّـمى بـ«ا ْلقَد ْيقَة»« ،انظر
الصـ ـ ْورة رق ــم(.»)10
َّ
ث ـ َّـم تقوم بقطع املقي ــاس الذي يكفيها لعمل األداة،
إذا كان ُم ْع َلْقْ  ،أو ُقفَّ ة ،أو غيرها .و متارس املرأة عملها
الض ِف ْيـ ـ َرة ،يف أوقات فراغها
يف منزله ــا ،وتق ــوم بعمل َّي ــة َّ
من أعمالها املنزل َّية ،وتقول الراوية س ــعاد س ــيد أحمد:
«أَ َن ــا َب ْضفُ ـ ْـر ِ ْ
اض َي ْه ِف ْيـ ـ ْو َما ِعن ِْد ْي
ف أَ ِّي َو ِك ـ ْـت أَ ُكـ ـ ْو ْن َف ْ
ـس أَ َق ِّن ـ ْـب ِ ْ
ف َسـ ـ َع ِف ْي َد ْا ُو َكا ْْن ِع ْن ـ ِـد ْي َحا َْجـ ـ ْه
شَ ـ ـ َغ َل ْه َب ـ ْ
َبخَ ِّل ـ ْـي ِ ْ
ل ُلـ ـ ْو َد ْا َب ِج ـ ْـي َب ْل َق ــا َس ـ ِّـم ْح َمـ ـ ْا ِع ْن ـ ُـد ْو َع َو َجـ ـ ْه
ف َب َّ ْ
َي ْع ِن ـ ْـي أَ َنـ ـ ْا ِ ْ
ـس ُو َب ْضفُ ْر
ف الْب ْي ـ ْـت َب ْشـ ـت َِغلْ َو ِك ـ ْـت َف َرا ِْغ ـ ْـي َب ـ ْ
أَ ِّي نـ ـ ْو ْع َب ْع َم ــلْ َك ـ ْـم َقد ْي َق ــه ُو َبخ ِّل ْي ُه ـ ْـن َو ِك ـ ْـت َم ــا أَ ُكـ ـ ْو ْن
َدا ْيـ ـ َر ْه أَ ْع َم ــلْ ْ َ
ْني
اجـ ـ ْه ال َّْدا ْي َر َ
اه ــا َب ْع َم ـ َـا ِمن َُّه ـ ْـن ُأ ْم ِإت ْ ْ
ال َ
ِد ْي َب ْع َم ــلْ ِم َّن َهـ ـ ْا الْ ُ ْع ـ َ ْـاقْ ُو َب ْع َم ــلْ ِم َّن َهـ ـ ْا ا ْل َه َّبا َبـ ـ ْه َو الْقُ فَّ ْه
اجـ ـ ْه ِع ْن َد َهـ ـ ْا َقد ْي َقـ ـ ْه َب َرا َْهـ ـ ْا َب ْس
ِد ْي ب ـ ْـي ُأ ْم َت َ ْ
ل َتـ ـ ْه ُو ُكلْ َح َ
ْعي
الْ ُ ْعْ ـ َـاقْ َحقَّ تُ ـ ـ ْو ِد ْي َمـ ـ ْا َك ِب ْيـ ـ َر ْه الْ ُ ْع ـ َ ْـاقْ ُك َّل َه ْا ِإ ُكـ ـ ْو ْن َبا ْ ْ
ل َت ْه شـ ـ ْي َطا ْْن ِبن َْع َم ْل َب ُه ْن الْ ُ ْع َلْقْ َوا ْل َه َّب ْا َب ْه شـ ـ ْو ْط َو ِاح ْد
َت َ ْ
ِب ْي ْع َم ــلْ ا ْل َه َّب ْا َبـ ـ ْه َوالْقُ فَّ ـ ـ ْه ِد ْي َسـ ـ ْب َع ْه َبـ ـا ْْع َ َ
ت ْا ْن َي ْه َبـ ـا ْْع ُو ُأ ْم
أَ ْر َب َعـ ـ ْه ِد ْي َب ْع َم ــلْ ِم َّن َهـ ـ ْا ال ِْب ـ ُـر ْو ْش ِد ْي ُك َّل َه ْا ِب ـ ْـر ْش ا ْل َع َو َج ْه
ل َوال ِْب ِر ْش ال َّل َح َم ْر
ْص َ ْ
ُو ِب ِر ْش ال ُّْدخَ ا ْْن وا ْل َتقَر ْو َق ْه ال َّل ْت ال َّ
ال َّنـ ـاْ»(.)8
ِب ْر ْش ْ ِ
الض ِف ْي َرة كما
َنسـ ـ َتنْتج أيض ًا م ــن قول الراوية ،أن ــواع َّ
أي
ذك ــرت لن ــا الراوية فاطم ــة ،وتضيف الراوية ُس ــعاد أنَّ ِّ
محددة ،مث ًال
نوع من أنواع ال َّ
ْض ِف ْي َرة يستخدم لعمل أداة َّ
ْني ،والْقُ فَّ ة،
اله َّبا َبة ،والْ ُ ْع َلقُ ،ي ْضفَر لهما َض ِف ْي َــر ْة ُأ ْم ِإت ْ ْ

الب ـ ُـر ْو ْش ،ب ــأ ْم أَ ْر َب َعـ ـ ْه ،واألط ــوال
ُأ ْم َت َ ْ
ل َتـ ـ ْه ،وجمي ــع أن ــواع ِ
تختلف بحس ــب نوع األداة ،يتم َط َّي َها بعمل الـ« َقد ْي َقةْ»،
الض ِف ْيـ ـ َرة؛ لك ــن هنال ــك ثواب ــت ،يف أنَّ ه ــذه
أي لّفَّ ــة َّ
األطوال التي تستخدم ،يتم قياسها مبا يعرف بـ«ال َبا ْْع»،
ب ْق َدار طول ال َي َد ْين ،وهي َمفْ ُر ْو َدة بش ــكل
وه ــو مقي ــاس ِ ِ
وي َع ِادل ال َبـ ـا ْْع ثالثة أَ ْز ُرع ،أي ُ
(ضـ ـ َرا ْْع) ،ويعادل
مس ــتقيمُ ،
الراوي ــة ُسـ ـ َعاد .والب ــاع
ط ــول الي ــد الواح ــدة ،كم ــا ذك ــرت َّ
محدد
يع ــادل (180س ــم) تقريبـ ـ ًا ،ف ــكل أداة له ــا مقي ــاس َّ
ـاع» ،ويتم ط َّيه ،بلف ــة «ا ْلقَد ْي َقـ ـةْ» .وطريقة
ـاس ب ـ ـ «ال َب ـ ْ
ُيق ـ ْ
الض ِف ْيـ ـ َرة متش ــابهة يف كل األدوات؛ لكنه ــا تختل ــف يف
َّ
السـ ـ َعف ،فبع ــد أن حت ـ ِّـدد احلرف َّية ن ــوع األداة التي
ع ــدد َّ
ثم تقوم
السـ ـ َع ْف لل َّ
ْض ِف ْيـ ـ َرةَّ ،
ُتر ْيد ُص ْن َع َها ،حتس ــب عدد َّ
ثم
م ِسـ ـ َك ٌة بأطراف ــهَّ ،
بوض ــعَّ ،
السـ ـ َع ْف ليك ــون متوازيـ ـ ًاْ ُ ،
الض ِف ْيـ ـ َرة املرصوف
تق ــوم ِب َط ْي َسـ ـ َعفَة يف وس ــط َسـ ـ َع ْف َّ
بشكل طولي ومتوازي ،ووظيفة هذه السعفة العرضية،
السـ ـ َع ْف ،وذل ــك بتمريرها بش ــكل َل ْو َل ِب ْي ،بحيث
تثبي ــت َّ
ثم تبدأ
تربط َ
الس َع ْف و ُتق َِّس ْمه إلى نصفني متساوينيَّ ،
ِ
السـ ـ َع ْف بالترتيب،
احلرف َّي ــة يف ط ــي اجل ــزء األمين من َّ
الس َعفَة َ
الط َر ِف َّية أ َّو ًال ،وتقوم بتشبيكها يف
بحيث تطوي َّ
السـ ـ َع َفت َْي
السـ ـ َع ْف ،بحيث ُتن ِْزلْ َسـ ـ َعفَتني ،و َت ْر َفع َ
بق َّية َّ
التَّال َي َْت ـ ْـن له ــا ،إل ــى آخ ــر َسـ ـ َعفَة ،وبالطريق ــة نفس ــها
تط ــوي الت ــي تليه ــا ،والت ــي تليه ــا ،حت ــى تكم ــل َسـ ـ َع ْف
ثم تك ِّر ْر العمل َّية نفس ــها يف سعف اجلزء
اجلزء األمينَّ ،
األيس ــر ،لتكون احلركة ُ
معك ْو َس ــة ،وبهذه الطريقة يكون
الرقم َسـ ـ ْب َعه ،ومتس ــك به امل ــرأة من
َّ
السـ ـ َع ْف أخ ــذ ش ــكل َّ
الوسط ،وتستمر يف تشبيك كل مجموعة ،على التَّ َوالي،
ثم على ال َي َس ــار ،بالتَّ َب ـ ُـادل ،وهذه هي
عل ــى اليم ــن أ َّو ًالَّ ،
الض ِف ْيـ ـ َرة« ،انظر الص ــور رق ــم،)13( ،)12( ،)11( :
طريق ــة َّ
عل ــى التَّ والي».
الض ِف ْي َرة،
تس ــتمر امل ــرأة بعد ذلك يف مواصلة عم ــل َّ
وكل م ــا ُتكْ ِم ــل َسـ ـ َعفَة ،تق ــوم بإدخال َسـ ـ َعفَة يف مكانها،
السـ ـ َع ْف امل َ ْب ُلـ ـ ْولْ باملاء يف ما
ويك ــون بجانبه ــا كم َّي ــة من َّ
الض ِف ْي َرة،
يع ــرف بـ«ا ْل َب َّللْ » ،وبهذه الطريقة يزيد طول َّ
تتكون
وك َّلم ــا زاد طولها تقوم احلرف َّي ــة بط ِّيها ،وبذلك َّ
لفَّ ـ ـ ــة ا ْل َق ــد ْيقّ ـ ـ ــة« ،انظر الصـ ـ ــورة رق ـ ــم ( .»)14وت ـس ـتـمـر
الض ِف ْيـ ـ َرة إل ــى أن تكتم ــل القَد ْي َق ــة ،وتقوم
احلرف َّي ــة يف َّ
بقياس ــها بـ«ال َب ْاع» ،لتحديد الطول املناسب لألداة التي
ُتر ْيد ُص ْن َعها.
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()11

()10

شكل ْال َقديْ َقة ،أي َّ
الس َع ْ
ي ْة َّ
لفة َض ِف ْ َ
ف.

طريقة وضع َس َع ْ
ف ْال َّض ِف ْ َ
ية بشكل متوازي ،وطريقة
َّ
بالس َع َفة العرضيَّ ة ،وطيها بشكل لوليب.
تثبيته،

()13

()12

ف الجزء األيمن ،من سعف َّ
طريقة َط ْي َس َع ْ
الض ِف ْ َ
ية ،عىل
التوايلَّ ،
َّ
حت يتم إكماله.

شكل بداية َّ
الض ِف ْ َ
ية ،الذي يأخذ شكل الرَّ قم سبعة.

()15

()14

لفة َ
ية ،ونالحظ َّ
الحرفيَّ ة وهي تقوم بعمليَّ ة َّ
الض ِف ْ َ
القديْ َقة
تتكون بزيادة طول َّ
الض ِف ْ َ
ية ،وبجانب الحرفيَّ ة البَ َّل ْل،
اليت
َّ
ف الذي تستخدمه يف عمليَّ ة َّ
الس َع ْ
وبداخله َّ
الض ِف ْ َ
ية ،كلما
ْ
نقص طول َّ
الس َعف.
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ش َ
ين يحاك منهما (الب ْ
شكل ْال َق َديْ َق َتيْ ْن َّ
األبْ يَ ْ
الل َت ْ
ض).
ِِ

()17

()16

طريقة بَ ْل َ
الق َديْ َق َتيْ ْن بالماء.

ـــض ( ِب ِر ْ
طـــريـــقـــــة عـــمـــل ال ِبـــــــ ِر ْ
شا َ
أل ْب َي ْ
ش
جـــة):
ا ْل َ
ـــو َ
ــع َ

الب ـ ِـر ْش َ
ـض ،ه ــو عب ــارة ع ــن مفرش من َسـ ـ َع ْف
األ ْب َي ـ ْ
ِ
َقل ْْب ن َِخ ْيلْ ْ َ
الا ْو؛ ألنَّه ميتاز بشَّ ــدة بياضه ،ويس ــتخدم
بفرش ــه عل ــى س ــرير َع ْنقَر ْي ـ ْـب ا َ
جل َن ــازَة ،ال ــذي يحم ــل
علي ــه امل َ ِّي ــت؛ لذلك ُس ـ ِّـم َي ِب ِـ«ب ـ ِـر ْش ا ْل َع َو َجة».
الب ـ ِـر ْش َ
ـض ،م ــن ه ــذا اإلس ــم؛
األ ْب َي ـ ْ
طريق ــة عم ــل ِ
البد من اس ــتخدام َسـ ـ َع ْف َقل ْْب ن َْخ َلة ْ َّ
الا ْو ،ألنَّه ميتاز
بش ـ َّـدة بياضه ،وتتم معاجلت ــه بالطريقة التي َّ
وضحها
الكاتب يف بداية حديثه عن إعداد الس ــعف والضفيرة،
َي بنوع َض ِف ْي َرة ( ُأ ْم أَ ْر َب َعة)،
وتقوم املرأة َ
بض ِف ْي َرةَ ،ق َد ْي َقت ْ ْ
وط ــول الواح ــدة (ُ 24ض َراعـ ـ ًا) ،م ــا يع ــادل (15,85متر)،
وعرضه ــا ( 7س ــم)« ،انظر الص ــورة رقم (.»)15
يت ــم ف ــرش مف ــرش ،عب ــارة ع ــن ج ـ َّـوال كبي ــر عل ــى
األرض ،وإحض ــار إن ــاء ب ــه م ــاء ،عب ــارة عن َص ْح ـ ْـن كبير
احلج ــم ،وتق ــوم امل ــرأة ِب َب ــلْ ال َق َد ْي َق َت ـ ْ ْـن بامل ــاء ج ِّيـ ـ َداً،
ملدة نصف س ــاعة ،حتى تتش ـ َّـربان
وتضعهما يف ال َب َّللْ َّ ،
بامل ــاء« ،انظ ــر الص ــورة رق ــم (.»)16
تق ــوم املرأة بف ــرد القَد ْي َقت َْي مبقياس مترين على
الض ِف ْي َرة على
املف ــرش بش ــكل متواز بحيث يكون وج ــه َّ
األرض ،وظهره ــا ألعلىِ ،بت ََل ِقي رأس ــيهما ،وتثبيتهما

طريقة َفرْ د ْال َقديْ َق َتيْ ن عىل مفرش األرض ،بشكل متوازي،
(عيُ ْو ْن َّ
الض ِف ْ َ
ية) ،وتثبيت رأسيهما بحجر،
بحيث تتالقى ِ
ً
تمهيدا لحياكتهما.

بحج ــر ،متهي ــد ًا حلياكتهم ــا م ــع بعضهم ــا البع ــض،
(ع ُي ْو ْن
م ــن ِّات ــاه َلفَّ َت ـ ْـي َّ
الض ِف ْيـ ـ َرة ،والبد م ــن التق ــاء ِ
الض ِف ْيـ ـ َرة) ،حلياكتهم ــا م ــع بعضهم ــا ،وجتل ــس امل ــرأة
َّ
عليهم ــا ،لعمل َّي ــة احلياك ــة ،وتس ــتخدم لذل ــك َسـ ـ َع ْف
َح ْنقُ ـ ـ ْوقْ ال ـ ّـد ْو ْم« ،انظ ــر الص ــور رق ــم ،)18( ،)17( :عل ــى
التَّ والي».
تس ــتمر امل ــرأة يف احلياك ــة ،حتَّ ــى تص ــل إل ــى رأس
ثم تفرد
القَد ْي َق َت ـ ْ ْـن ،وتلف اجلزء ال ــذي متَّ ت حياكتهَّ ،
القَد ْي َق َت ـ ْ ْـن م ـ َّـرة ُأخ ــرى ،وتواص ــل يف عمل َّي ــة احلياك ــة
هك ــذا ،حتَّ ــى تكم ــل حياك ــة القَد ْي َق َت ـ ْ ْـن م ــع بعضهم ــا
البع ــض« ،انظ ــر الص ــورة رق ــم (.»)19
بع ــد حياكتهم ــا تتح ــوالن إل ــى قد ْي َق ــة واح ــدة،
ُ
ـان ،وتق ــوم امل ــرأة ب َل ِّف َه ــا ،ث ـ َّـم تف ــرد منها
عرض َه ــا َضفْ َر َت ـ ْ
الس ــرير ،وتقطعه باس ــتخدام أداة
ج ــزء ًا تقيس ــه بطول َّ
ْجلْ  ،ويس ـ َّـمى اجلزء املقطوع َّ
الشـ ـ ْو ْط ،وتقيس عليه
ا ُملن َ
الب ـ ِـر ْش« ،انظ ــر
الب ـ ِـر ْش ،ومي ِّث ــل ط ــول ِ
باق ــي أش ــواط ِ
الص ــور رق ــم ،)21( ،)20( :عل ــى التَّوال ــي».
يت ــم َف ـ ْـر ْد َّ
ثم
الشـ ـ ْو ْط امل َ ْق ُط ْوع على مف ــرش األرضَّ ،
الي ْسـ ـ َرى،
َتفْ ـ ِـر ْد امل ــرأة القَد ْيقَة إلى جانبه ،من النَّاحية ُ
بحي ــث تك ــون موازي ــة ل ــه ،متهي ــد ًا حلياكتهم ــا م ــع
الس ــابقة
بعضهم ــا البع ــض ،وتت ــم احلياك ــة بالطريقة َّ
نفس ــها ،بع ــد أن تق ــوم امل ــرأة بتبلي ــل أط ــراف القَد ْي َق ــة
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()18

()19

طريقة حياكة َ
القديْ َق َتيْ ْن مع بعضهما البعض ،باستخدام
ُ
ْ
ْ
ْ
الد ْو ْم.
َس َعف َحنق ْوق ّ

الم َح ْ
الق َديْ َق َتيْ ْن ،ونالحظ َ
اك من َ
الق َديْ َق َتيْ ْن من
شكل الجزء ُ
الجانب اآلخر.

()21

()20

شكل َل َّفة َ
الق َديْ َق َتيْ ن بعد حياكتهما.

الق َ
حياكة الشوط المقطوع مع َ
الم َحاكة.
ديقة ُ

()23

()22

طريقة أخذ مقياس ،طول الب ْ
ش األبيض ،وذلك بقطع شوط
ِِ
الق َ
من َ
ديقه المحاكة ،وقياسه بطول َّ
الس ِريْ رْ .
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َّ
الشكل النهايئ لحياكة األشواط ،اليت هي ثمانيةَّ ،
بالزوج،
َّ
وستة عشر منفردة.

والش ـ ْ
َّ
ـوط ،باملس ــح عليهم ــا باس ــتخدام قطع ــة قم ــاش
مبلول ــة بامل ــاء؛ ويف عمل َّي ــة احلياك ــة الب ــد م ــن وج ــود
إن ــاء ب ــه م ــاء وبداخل ــه قطع ــة القم ــاش؛ الس ــتخدامها
باس ــتمرار ،أثن ــاء عمل َّي ــة احلياك ــة الت ــي تتط َّل ــب ليونة
تتكس ــر يف احلياك ــة« ،انظر
الض ِف ْيـ ـ َرة؛ حتَّى ال
أط ــراف َّ
َّ
الص ــورة رق ــم(.»)22
الشـ ـ ْوط ُ
بع ــد إكم ــال احلياكة ،يتم قطع َّ
املاك من
ْج ــلْ  ،ويت ــم ف ــرد م ــا تبقَّ ى
القَد ْي َق ــة ،باس ــتخدام أداة ا ُملن َ
املرة تكون م ــن الناحية اليمنى
م ــن القَد ْي َق ــة ،ويف هذه َّ
للجزء ُ
وتتكرر
املاك ،وتستمر املرأة يف احلياكة هكذا،
َّ
اليمن ــى،
عمل َّي ــة احلياك ــة ،م ــن الناحي ــة اليس ــرى ،ث ـ َّـم ُ
أشـ ـ َو ْ
ض،
الب ـ ِـر ْش األ ْب َي ْ
إل ــى أن تكمت ــل عمل َّية حياكة ْ
اط ِ
وه ــذه َّ
الطريق ــة يف احلياك ــة متك ــن م ــن وزن اس ــتقامة
األش ــواط ُ
املاك ــة م ــع بعضها البع ــض ،وبالتَّالي يكون
الب ِر ْش مس ــتقيم ًا ،ويكون عدد األش ــواط ُ
املاكة
عرض ِ
ً
ثماني ــة ،واألش ــواط الفرد َّية سـ ـ َّتة عش ــر شَ ـ ـ ْوطا« ،انظر
الصورة رق ــم(.»)23
تأت ــي بعد ذلك مرحل ــة «التُّ َبا َب ــة»( ،)9وتكون احلرف َّية
أع ـ َّـدت له ــا َض ِف ْيـ ـ َرة َقد ْي َق ــة ،بن ــوع « ُأ ْم أَ ْر َب َع ــة» ،بط ــول (9
ُضـ ـ َر ْاع) ،م ــا يع ــادل ( 6.10متر) ،والبد من أن تكون كبيرة
العرض ،بحيث ُي ْضف َْر َسـ ـ َع ِف َها ،دون تش ــقيقه ،ومقياس
الض ِف ْيـ ـ َرة ( 7س ــم) ،ويت ــم تلوينه ــا بـ«ال ِّتفْ َت ــة»
ع ــرض َّ
الس ــوداء ال َّل ــون ،بحي ــث يت ــم احلص ــول على ه ــذا ال َّلون
َّ
بإضافة ال َّلون األحمر إلي ماء بعد َغل ِْيه يف النار يف إناء
مخصص لذلك ،وخلطه بال َّلون األخضر ،و ُت ْعطي هذه
َّ
َّ
ثم توضع عليه َقد ْيقَة «التُّ َبا َبة»،
األسود،
ون
ل
ال
اخللطة
َّ
و ُت َل ـ َّـون به ــذا ال َّل ــون« ،انظر الصورة رق ــم (.»)24
تت ــرك القَد ْي َق ــة مل ـ َّـدة (15دقيق ــة) ،ويت ــم قلبه ــا م ــن
اجلَّ انب ــن ،ث ـ َّـم يت ــم إخراجه ــا ،وتوض ــع عل ــى ج ـ َّـوال
مف ــروش؛ جلفافه ــا باله ــواء ،مل ـ َّـدة نص ــف س ــاعة ،ث ـ َّـم
«احل َضا َي ــة»،
تت ــم حياكته ــا ،وتس ـ َّـمى عمل َّي ــة احلياك ــة ِ
وتت ــم َ
الب ِر ْش ،م ــن جوانبه األربعة
بط ِّيه ــا على أط ــراف ِ
وسـ ـ َع ْف
الطول َّي ــة
ِ
والعرض َّي ــة ،وحياكته ــا بإب ــرة امل َ َسـ ـ َّلةَ ،
الـ ـ ـ ّـد ْو ْم امللـ ـ ـ َّـون بــال ِّتفْ ـ ـ ـتَة احلـمـ ــراء واخلـضـ ــراء ،وتـبـ ـ ــدأ
الر ِف ْيع ،وربطه
ب ــإدخ ـ ــال َّ
الس َع ـ َفــة يف امل َ َسـ ـ َّلــة بطــرف ـهـ ــا َّ
عليه ــا ،ث ــم تق ــوم امل ــرأة برب ــط َّ
الط ــرف اآلخ ــر م ــن
السـ ـ َعفَة ،وبذل ــك تك ــون َسـ ـ َعفَة ال ـ ّـد ْو ْم ُأ ِع ـ َّـدت للحياكة،
َّ
الد ْو ْم
ويك ــون بجان ــب املرأة إن ــاء به ماء وبداخله َسـ ـ َع ْف ّ

املل ـ َّـون؛ حتَّ ى يك ــون ل ِّي َن ًا ،ومتين ًا ،وحياك ــة التُّ َبا َبة تكون
الب ـ ِـر ْش ،تقوم بها املرأة وهي جالس ــة
م ــن ِّات ــاه واجهة ِ
الب ـ ِـر ْش ،وتأخذ بطرف َقد ْي َق ــة التُّ َبا َبة ،مفرد ًة لها
عل ــى ِ
الب ِر ْش العرض َّية،
ومتس ــك بطرفها ،وتطويه على زاوية ِ
م ــن ناحي ــة يده ــا اليمن ــى ،وتب ــدأ يف حياك ــة التُّ َبا َب ــة،
«انظ ــر الص ــورة رق ــم (.»)25
الد ْو ْم
تس ــتمر املرأة يف احلياكة ،وبعد إكمال َسـ ـ َعفَة ّ
اخلضراء ،تدخل َسـ ـ َعفَة حمراء يف امل َ َس َّلة ،وتواصل بها
السـ ـ َعفَة يف كل م ـ َّـرة،
عمل َّي ــة احلياك ــة ،وتس ــتبدل ل ــون َّ
وتأخذ احلياكة ش ــكل زقزاق« ،انظر الصورة رقم (.»)26
تستمر املرأة بحياكة التُّ َبا َبة ،بطريقة طي القَد ْيقَة،
وسـ ـ َع ْف
الب ِر ْش األربعة ،وحياكتها بامل َ َسـ ـ َّلةَ ،
على أطراف ِ
الب ِر ْش ،تقوم بطي َقد ْي َق ْة التُّ َبا َبة،
ّ
الد ْو ْم ا ُمل َل َّو ْن ،ويف زوايا ِ
الب ـ ِـر ْش ،ومن
زاوية
مع
ـة
ـ
م
قائ
زاوية
ـكل
ـ
ش
تأخذ
ـث
ـ
ي
بح
ِ
ث ـ َّـم تق ــوم ِب َل ـ ْـم أطرافها من ناحية اجل ــزء الغير محاك،
إل ــى اجل ــزء ال ــذي متَّ ــت حياكت ــه ،وتقوم بالطع ــن عليه
ات ،لتثبيته« ،انظر الصورة رقم (.»)27
مر ْ
باإلبرة َّ ،
عدة َّ
تس ــتمر امل ــرأة يف حياكة التُّ َبا َبة ،حتَّ ــى تكمل أطراف
الب ـ ِـر ْش األربع ــة ،وعن ــد مالق ــاة التُّ َبا َب ــة يف النِّهاي ــة تقوم
ِ
َ
بقط ــع اجل ــزء الزَّائ ــد م ــن قد ْي َق ــة التُّ َبا َب ــة ،باس ــتخدام
ْج ــلْ  ،وت ــرك جزء صغير مبقياس (5س ــم) ،وتقوم
أداة ا ُملن َ
للداخ ــل ،على ط ــرف بداية
احلرف َّي ــة بط ــي هذا اجل ــزء َّ
عدة
وسـ ـ َع ْف ال ـ ّـد ْو ْم َّ
حياك ــة التُّ َبا َب ــة ،وحتيكهم ــا بامل َ َسـ ـ َّلة َ
طعن ــات؛ لتثبيتهما مع بعضهما البعض« ،انظر الصور
رق ــم ،)30( ،)29( ،)28( :عل ــى التَّ وال ــي».
الب ـ ِـر ْش ليك ــون ظهره
بع ــد ذل ــك تق ــوم امل ــرأة ب َق ْل ـ ْـب ِ
الس ـ َعـ ْـف الــزَّائ ـ ــد ،بــاستخدام أداة
إل ـ ـ ــى أعل ـ ـ ــى؛ لق ـط ــع َّ
ْجـ ــلْ  ،والغرض نظافته من النُّ توءات« ،انظر الصورة
ا ُملن َ
رق ــم (.»)31
الب ـ ِـر ْش
به ــذه املرحل ــة تك ــون امل ــرأة أكمل ــت إع ــداد ِ
األبيض ،الذي يكون طوله (2متر) ،وعرضه (90س ــم)،
«انظ ــر الص ــورة رق ــم (.»)32
الب ـ ِـر ْش َ
ض،
األ ْب َي ْ
الزم ــن الذي تس ــتغرقه املرأة لعمل ِ
َيَ ،
س َّتة أيامَّ ،
وض ِف ْي َرة َقد ْيقَة التُّ َبا َبة،
(ض ِف ْي َرة ال َق َد ْي َقت ْ ْ
ثالث ــة أ َّيام ،واحلياكة ،ثالث ــة أ َّيام)؛ وذلك ألنَّ املرأة دائم ًا
ما متارس عملها يف أوقات فراغها من واجباتها املنزل َّية،
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()24

()25

التبَ ابَ ةَّ ،
طريقة تلوين َقديْ َقة ُّ
باللون األسود.

التبَ ابَ ة ،عىل طرف الب ْ
التبَ ابَ ة ،بطي َق َديْ َقة ُّ
بداية حياكة ُّ
ش،
ِِ
يف زاويته العرضيَّ ة من ناحية اليد اليمىن للمرأة ،ونالحظ
الم َس َّلة معقود بها سعفة خضراء ،لحياكة ُّ
التبَ ابَ ة.
َ

()26

()27

وس َع ْ
الم َس َّلة َ
الد ْو ْم
ف ّ
طريقة وشكل الحياكة ،باستخدام َ
الم َل َّون.
ُ

التبَ ابَ ة عند زاوية الب ْ
شكل ثين َقديْ َق ْة ُّ
ش لتأخذ هي األخرى،
ِِ
شكل زاوية قائمة وذلك بثين الجزء الغري محاك وطيَّ ه عىل
عدة مرَّ ات للتثبيت.
الجزء المحاك وحياكتهما َّ

()28

()29

للداخل ،عىل طرف بداية حياكة
طريقة طي الجزء المقطوع َّ
ُّ
التبَ ابَ ة.
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طريقة قطع َّ
الطرَ ْ
ف الزائد من َقديْ َقة ُّ
التبَ ابَ ة ،باستخدام أداة
الم ْن َج ْل ،وترك جزء صغري ،بمقياس (5سم).
ُ

()30

()31

طريقة حياكة طريف َقديْ َقة ُّ
التبَ ابَ ة ،بعد عمليَّ ة طي طرف
نهاية َ
القديْ َقة للداخل ،وطيِّ ه عىل بداية حياكة ُّ
التبَ ابَ ة؛ وذلك
عدة مرَّ ات لتثبيتهما.
بالطعن عليها َّ

الزائد من عىل ظهر الب ْ
الس َع ْ
ف َّ
تقوم المرأة بتقطع َّ
ش،
ِِ
ْ
ْ
المن َجل.
بإستخدام أداة ُ

وغالبـ ـ ًا م ــا يك ــون زم ــن العم ــل ،عق ــب وجبة اإلفط ــار يف
أثناء س ــاعات النِّهار ،وبعد العصر.

فرد َّي ــة منه ــا .واحلياكة تتم بالطريقة نفس ــها التي متت
ض؛ لكن االخت ــاف هنا بعد أن
الب ـ ِـر ْش األ ْب َي ْ
به ــا حياك ــة ِ
حتيك املرأة املقياس الذي تريده تقوم بقطعه؛ وذلك ألن
محدد،
كل مقي ــاس م ــن ه ــذه األطوال يت ــم تلوينه بل ــون َّ
ـض يتم حياكة القَد ْي َقت َْي بقرنهما مع
الب ـ ِـر ْش األ ْب َي ـ ْ
ويف ِ
بعضهما البعض بطولهم ــا دون تلوين.

الب ـ ِـر ْش لفرش ــه عل ــى َع ْنقَر ْي ـ ْـب ا َ
جل َن ــازَة؛
يس ــتخدم ِ
ولذل ــك ُس ـ ِّـم ْي ب ـ ـ ِ(ب ـ ِـر ْش ال َع َو َجـ ـ ْه) ،والب ــد م ــن وج ــوده
جوال،
يف كل بي ــت ،ويت ــم حفظ ــه بط َّي ــه ووضعه داخ ــل َّ
وتعليق ــه ليتد َّل ــى م ــن عل ــى س ــقف الغُ ْر َف ــة ،والب ــد من
أن يكون لونه أبيض ،ك ــال ـكـ ـفـ ـ ــن الـ ــذي يكفَّ ن به امل ِّيت؛
ولذل ــك يستخـ ــدم َسـ ـ َع ْف َق ْل ـ ْـب ن َْخ َل ــة اجلَّ ــا ْو األبي ــض؛
ح َّت ــى يك ــون ناص ــع البياض.
الب ُر ْوش ،بس ــوق مدينة
تع ــرض النس ــاء إنتاجها م ــن ِ
َاس ـ ْـي ،وس ــعر
ي ــة ،واألس ــواق القريب ــة َ
َك ِر ْ َ
مبـ ـ َر ِوي ،و َت ْنق ِ
الب ـ ِـر ْش (25جنيهـ ـ ًا).
ِ
طريقة عمل ال ِب ِر ْ
شا َ
ح َم ْر:
أل ْ

بض ِف ْيـ ـ َرة َق َد ْي َق َت ـ ْ ْـن ،ط ــول الواح ــدة (30
تق ــوم امل ــرأة َ
ُض َراعـ ـ ًا) ،أي ( 10أش ــواط) ،م ــا يع ــادل ( 17.40مت ــراً)،
بن ــوع َض ِف ْيـ ـ َرة ( ُأ ْم أَ ْر َب َع ــة) ،وتقوم احلرف َّية بحياكتهما مع
ُ
(24ض َراع ًا)،
بعضهما البعض مبقياس 8( ،أش ــواط) ،أي
ثم حتيك القَد ْي َقت َْي مبقياس،
وتقوم بقطع هذا اجلزءَّ ،
( 6أش ــواط) ،أي (ُ 18ض َراعـ ـ ًا) ،وتقط ــع ه ــذا اجل ــزء أيض ًا،
أش َو ْ
اط
َي ،ثم تقوم بتقطيع ستَّ ة ْ
وما تبقى من القَد ْي َقت ْ ْ

األشـ ـ َو ْ
اط الت ــي حتتاج إليها
بع ــد عمل َّي ــة تقطيع كل ْ
األح َم ْر ،تقوم بعمل َّية تلوينها مبا َّدة
املرأة حلياكة ِ
الب ِر ْش ْ
(ال ِّتفْ َت ــه) ،ويل ـ َّـون كل مقي ــاس بل ــون ،بحي ــث تلـ ـ ِّون الـ ــ(8
أش َو ْ
أش َو ْ
اط) ،بال َّلون األخضر،
األح َمر ،والـ(ْ 6
ْ
اط) ،بال َّلون ْ
األش َو ْ
تلون بال َّلون األسود ،والذي
وأربعة من ْ
اط الف َْرد َّيةَّ ،
يتم مزجه من ال َّلون َْي ،األحمر واألخضر ،وش ــوطان من
األش ــواط الفرد َّية ،تتركهم ــا املرأة دون تلوي ــن ،أي يكونان
بلون َسـ ـ َع ِف ِهما األبيض.
يت ــم ال َّتلوي ــن بال ِّتفْ َت ــة بإضاف ــة ال َّل ــون ال ــذي تري ــده
امل ــرأة ،بع ــد أن تق ــوم بغل ــي م ــاء يف اإلن ــاء اخل ــاص به ــذه
العمل َّي ــة ،وهو عب ــارة عن ح َّلة كبيرة نس ــب َّي ًا ،وبعد تذويب
بالسـ ـ َع ْف،
ال َّل ــون تقوم بإدخال لفَّ ة َّ
الض ِف ْي َرة ،بعد ربطها َّ
وبع ــد إخراجهاُ ،ت ْد ِخل حزمة مربوطة من َسـ ـ َع ْف ال ـ ّـد ْو ْم،
الض ِف ْيـ ـ َرة نفس ــها ،فغالبـ ـ ًا م ــا تب ــدأ
لتلوينه ــا بل ــون لفَّ ــة َّ
أشـ ـ َو ْ
اط) ،ث ـ َّـم ال َّلون
ـون األحم ــر ،وتلـ ـ ِّون ب ــه لفَّ ة الـ ــ(ْ 8
بال َّل ـ ْ
أشـ ـ َو ْ
ثم ال َّلون األس ــود،
األخض ــر ،وتلـ ـ ِّون به لفَّ ة الـ(ْ 6
اط)َّ ،
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()33

()32

ش َ
َّ
النهايئ لـ (الب ْ
الشكل ِّ
األبْ يَ ْ
ض).
ِِ

لفة الـ ( 8أشواط)َّ ،
طريقة تلوين َّ
باللون األحمر.

()34

()35

لفة الـ (ْ 6
اط)َّ ،
أش َو ْ
طريقة تلوين َّ
باللون األخضر.

لفة األربعة ْ
اط الفرديَّ ة َّ
أش َو ْ
طريقة تلوين َّ
باللون األسود.

()37

()36

الد ْو ْمَّ ،
باللون األحمر ،بعد إخراج َّ
طريقة تلوين حزمة َس َع ْ
لفة
ف ّ
َّ
الض ِف ْ َ
ية الحمراء.
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َّ
لفات َّ
جوال من
الض َف ِايرْ بألوانها المختلفة ،موضوعة عىل َّ
ْ
َ
ْ
لونة باأللوان
الخيْ ش؛ لجفافها ومعها حزم َس َعف ّ
الم َّ
الد ْو ْم ُ
َّ
نفسها ،وبجانبهما شوطان من الض ِف ْ َ
ية دون تلوين.

والذي تخلطه من األخضر ،يف اإلناء بإضافة لون أحمر
أش ـ ْ
ـواط فرد َّي ــة ،ويف كل لون تدخل مع
ل ــه ،وتل ِّون به أربعة ْ
الض ِف ْيـ ـ َرة حزم ــة ملفوفة م ــن َسـ ـ َع ْف ال ـ ّـد ْو ْم ،والذي
لفَّ ــة َّ
تس ــتخدمه امل ــرأة يف عمل َّية حياكة التُّ َبا َب ــة« ،انظر الصور
رق ــم ،)37( ،)36( ،)35( ،)34( ،)33( :عل ــى ال َّتوال ــي».
بع ــد ذل ــك تق ــوم امل ــرأة بف ــرش مف ــرش عب ــارة ع ــن
ج ـ َّـوال كبي ــر احلجم ،وعليه تت ــم عمل َّية حياك ــة البرش،
وتق ــوم بتجهي ــز ،إن ــاء ب ــه م ــاء ،وبداخل ــه قطع ــة قماش،
الضفي ــرة أثن ــاء احلياك ــة،
ويس ــتخدم لتبلي ــل أط ــراف َّ
الس ــعف املل ـ َّـون بداخلها ،ليك ــون َل ِّين ًا ،حتى
وتض ــع ِحزَم َّ
ثم تس ــتخدم لفَّ ة
يس ــهل اس ــتخدامه يف حياكة التُّ َبا َبةَّ .
الض ِف ْي َرة اخلضراء ال َّلون ،وتقوم بفردها ،واضعة طرفها
َّ
حت ــت ق ــدم رجله ــا اليمن ــى ،وتق ــوم بش ـ ِّـدها باس ــتخدام
يديه ــا بفردهما إلى أعلى وهي ممس ــكة بطرفها اآلخر،
«انظ ــر الص ــورة رق ــم (.»)38
الض ِف ْيـ ـ َرة
ث ــم تق ــوم امل ــرأة بقي ــاس ش ــوط م ــن لفَّ ــة َّ
بالس ــرير ال ــذي يوج ــد يف الغرفة التي تعمل
اخلض ــراءَّ ،
به ــا ،وطول ــه ( 190س ــم) وتق ــوم بقطع ــه ،باس ــتخدام أداة
ْج ــلْ  ،وتف ــرد ه ــذا َّ
الش ــوط عل ــى املف ــرش ب ــاألرض،
ا ُملن َ
الب ِر ْش ،ويعتبر
وتث ِّبت نهايتيه .وعليه ُتاك كل أشواط ِ
ه ــو املقياس لباق ــي األش ــواط« ،انظر الصور رق ــم،)39( :
( ،)40عل ــى التَّوال ــي».
بع ــد ذل ــك تب ــدأ عمل َّي ــة حياك ــة األش ــواط ،وأ َّول
ش ــوط تت ــم حياكت ــه؛ لقرن ــه م ــع َّ
الشـ ـ ْوط األخض ــر ،هو
الض ِف ْيـ ـ َرة
ش ــوط أبي ــض ،تق ــوم امل ــرأة بف ــرده ،م ــن لفَّ ــة َّ
ا ُمل ْن َف ـ ِـر َدة ،عل ــى ِّ
اجله ــة اليس ــرىِّ ،
التاه احلرف َّي ــة ،وتبدأ
أش ـ ْ
ـض
الب ـ ِـر ْش األ ْب َي ـ ْ
يف حياكت ــه بطريق ــة حياك ــة ْ
ـواط ِ
نفس ــها ،باس ــتخدام َسـ ـ َع ْف َح ْنقُ ْوقْ ال ـ ّـد ْو ْم ،بع ــد محاذاة
رأس الش ــوطني ،وف ــرد َّ
ـض ،عل ــى امت ــداد
الشـ ـ ْوط األ ْب َي ـ ْ
الش ــوط األخض ــر ،وتثبي ــت لفَّ ــة َّ
َّ
الش ــوط األبي ــض ،م ــع
الش ــوط األخض ــر ،وتبدأ احلياكة من ه ــذا ِّ
رأس َّ
االتاه،
لتنته ــي عن ــد ملتق ــى رأس لفَّ ة الش ــوط األبي ــض برأس
نهاية َّ
الشـ ـ ْو ْط األخض ــر ،واحلياكة تكون من ِّاتاه ظهر
الض ِف ْي َرة« ،انظر الصور رقم ،)42( ،)41( :على ال َّتوالي».
َّ
يتم فرد لفَّ ة ال َّلون األحمر َ
بش ِّدها بطريقة شد لفَّ ة
ال َّل ــون األخض ــر نفس ــها ،بالي ــد وال ِّرج ــل ،وحياكته ــا من
رأسها مبحاذاة شوط اللون األبيض ،وقطع ما تبقَّ ى من

ثم حياكة ش ــوط من لفَّ ة
ال َّلفة باس ــتخدام أداة املنجلَّ .
ثم ش ــوط م ــن اللون األخضر ،ثم ش ــوط
الل ــون األس ــودَّ ،
ثم أخير ًا حياكة ش ــوط أحمر .كل هذه األش ــواط
أس ــودَّ ،
تت ــم حياكته ــا من اجلانب األيس ــر عل ــى التَّوال ــي .وبعد
ذل ــك تب ــدأ امل ــرأة يف تك ــرار الترتيب نفس ــه من األش ــواط
بألوانه ــا م ــن اجلان ــب األمي ــنَّ ،
الش ــوط األبي ــض املفرد،
عل ــى مي ــن األخض ــر األس ــاس ،أول ش ــوط متَّ ف ــرده ،ث ـ َّـم
ثم َّ
ثم َّ
َّ
الشوط
الش ــوط األس ــود املفردَّ ،
الش ــوط األحمرَّ ،
ثم أخير ًا َّ
ثم َّ
الش ــوط
الش ــوط األس ــود املف ــردَّ ،
األخضرَّ ،
الب ـ ِـر ْش األحمر
األحم ــر .وبذل ــك تك ــون حياكة أش ــواط ِ
ق ــد اكتمل ــت« ،انظر الصورة رق ــم (.»)43
بع ــد ذلك تقوم املرأة بحياك ــة التُّ َبا َبة ،والتي َت ِع ُّد لها
َقد ْي َق ــة َض ِف ْيـ ـ َرة « ُأ ْم أَ ْر َب َع ــة» ،بط ــول (ُ 9ضـ ـ َر ْاع) ،ما يعادل
الس ــوداء ،وه ــي
( 6.80مت ــر) ،ويت ــم تلوينه ــا بال ِّتفْ َت ــة َّ
للب ـ ِـر ْش َ
ـض ،وحت ــاك
األ ْب َي ـ ْ
التُّ َباب ــة نفس ــها الت ــي تعم ــل ِ
بالطريق ــة نفس ــها ،واخلطوات نفس ــها ،وتس ــتخدم إ ْب َرة
وسـ ـ َع ْف ال ـ ّـد ْو ْم ،ال ــذي متَّ تلوين ــه بأل ــوان ال ِّتفْ َت ــة
امل َ َسـ ـ َّلةَ ،
الب ـ ِـر ْش األحم ــر ،وعمل َّي ــة حياكته ــا
م ــع لفَّ ــات أش ــواط ِ
«احل َضا َية» ،ويتم تبادل األلوان ،وحتاك بطريقة
تسمى ِ
َّ
الزق ــزاق« ،انظر الصور رق ــم ،)45( ،)44( :على التَّ والي».
الب ِر ْش َ
األ ْح َم ْر،
الزَّ من الذي تس ــتغرقه املرأة إلنتاج ِ
َي،
عش ــرة أي ــام ،كاآلت ــي( :س ــتَّة أي ــام َ
لض ِف ْيـ ـ َرة القَد ْي َقت ْ ْ
وي ــوم لقَد ْي َق ــة التُّ َبا َب ــة ،ويوم للتلوي ــن بال ِّتفْ تَة ،ويومان
ي ــه ،أو
للحياك ــة) .ويت ــم تس ــويقه بس ــوق مدين ــة َك ِر ْ َ
األس ــواق القريب ــة ،بس ــوق مدين ــة َمـ ـ َر ِو ْي ،أو س ــوق
َاس ـ ْـي ،وأحيانـ ـ ًا يت ــم طلب ــه م ــن احلرف َّي ــة ،خصوص ًا
َت ْنق ِ
يف مناس ــبات ال ــزواج ،وس ــعره (60جني ــه).
األح َم ـ ْـر يف املناس ــبات املرتبط ــة
يس ــتخدم ِ
الب ـ ِـر ْش ْ
ب ــدورة حي ــاة اإلنس ــان م ــن املي ــاد ،حيث يف ــرش للمرأة
النَّفس ــاء طيلة فترة األربع ــن ،ويف اخلتان َّ
يحن عليه
املختون ،بعد فرش ــه على س ــرير ال َع ْنقَر ْي ـ ْـب ،ويف الزَّواج
يح ـ َّـن علي ــه العري ــس أيض ًا بجلوس ــه عليه بعد فرش ــه
عل ــى س ــرير ال َع ْنقَر ْي ـ ْـب ،وتس ــتخدمه ال َع ـ ُـر ْوس أيضـ ـ ًا
الدخل ــة ،وتس ــتخدمه
طيل ــة فت ــرة َح ْب َس ــها قب ــل ليل ــة ُّ
كفـ ـ َراش؛ لتجل ــس علي ــه وتن ــام عليه.
ِ
تق ــوم النس ــاء ع ــادة بضفي ــرة الب ــروش يف أوق ــات
فراغهن ،ويحصلن على عائد مادي من بيعها ،يساعد
َّ
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ية الخضراء َّ
طريقة فرد َّ
لفة َّ
الض ِف ْ َ
اللون.

ية الخضراء َّ
طريقة قياس الشوط من لفة َّ
الض ِف ْ َ
اللون
بقياسه بطول السرير ،ثم يتم قطعه.

طريقة فرد َّ
الش ْ
وط األخضر عىل مفرش األرض.

طريقة َفرْ د الشوط األبيض ليكون موازيا للشوط األخضر،
من الناحية اليسرى.
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طريقة حياكة َّ
الش ْوط األبيَ ْ
ض ،مع األخضر عىل يسار المرأة.

الشكل النهايئ الكتمال حياكة الب ْ
ش األحمر ،ونالحظ
ِِ
الح ْن ُق ْو ْق َّ
الحرفيَّ ة تقوم بتقطيع عقد َس َعف َ
الزائدة،
باستخدام أداة المنجل.

يف زي ــادة دخ ــل األس ــرة ،فه ــذا يش ــكل بع ــد ًا اجتماعيـ ـ ًا
واقتصاديـ ـ ًا هامـ ـ ًا ،حي ــث أنَّ ه ــذه احلرفة تش ــكل فرصة
عم ــل كبي ــرة لقط ــاع النس ــاء ال ــذي ميث ــل نس ــبة كبي ــرة
م ــن الق ــوى العامل ــة مبنطق ــة م ــروي ،والت ــي تنع ــدم
فيه ــا ف ــرص العم ــل األخ ــرى بالنس ــبة له ــذا القط ــاع.
وم ــن الناحي ــة االجتماعي ــة حتق ــق مس ــاهمة امل ــرأة يف
ميزاني ــة األس ــرة ع ــن طري ــق الدخ ــل ال ــذي جتني ــه يف
تعزي ــز دوره ــا ومكانتها يف األس ــرة واملجتمع ،وهو عمل
في ــه إبداع جمال ــي وفنِّي ،وال تزال ه ــذه احلرفة رائجة،
ويقب ــل عليه ــا الن ــاس حلاجته ــم لوظائفه ــا العملي ــة
واالجتماعي ــة والثقافي ــة واجلمالي ــة الت ــي ال ت ــزال
مس ــتمرة يف املجتمع .وتس ــتخدم املرأة كما ذكرنا سعف
نخيل اجلاو ،أو ا ُمل ْش ـ ِـرقْ  ،أو امل َ ِد ْين ،وهذه مسميات أنواع
النَّخيل باملنطقة الشمالية من السودان ،باإلضافة إلى
السـ ـ َع ْف من قلب
س ــعف ذك ــر النخي ــل ،ويتم قطع ه ــذا َّ
النخل ــة باس ــتخدام أداة املنجل ،وهو م ــن أدوات الزراعة
التقليدي ــة التي تس ــتخدم إلزالة احلش ــائش ،وأغراض
أخ ــرى ،وتس ــتخدمه امل ــرأة لقط ــع الس ــعف ،وه ــو كمادة
خ ــام حتص ــل علي ــه امل ــرأة يف أي زمن ومجانـ ـ ًا ،فحينما
حتتاج إلى السعف لصنع تلك األدوات ما عليها َّإل أن
تذهب إلى أقرب مزرعة نخيل بالنس ــبة لها ،وكل الذي
تقوم به تس ــتأذن املزارع مالك النَّخيل ،وهو يس ــمح لها
بذل ــك دون ت ــردد؛ لذلك فإنَّ هذه احلرفة ال حتتاج إلى

رأس م ــال حت ــى تدخ ــل احلرفي ــة يف مش ــكلة احلص ــول
ت ِض ــر احلرفي ــة س ــعفها،
عل ــى امل ــواد اخل ــام ،وبع ــد أن ُ ْ
تقوم بتش ــقيقه وجتفيفه بأش ــعة الشمس ،مستخدمة
لذل ــك يديه ــا ،وتقوم بتخزين هذا الس ــعف الذي يكون
بكمي ــات كبي ــرة ،وبعد ذلك تس ــتعمل من ــه الكمية التي
تري ــد ضفيرتها ،مس ــتخدمة لذلك أداة (ال َب ـ َّـالْ ) ،وهو
جوال من (ا َ
خل ْي ْش) الذي يس ــتخدم لتعبئة
عب ــارة ع ــن َّ
ً
التم ــر يف أي ــام احلص ــاد ،وميك ــن أن يك ــون أيضـ ـا عب ــارة
ع ــن ِب ـ ِـر ْش ق ــدمي ،ووظيفة ا ْل َب ـ َّـالْ هي َبلْ الس ــعف بعد
وضع ــه بداخل ــه ورش ــه بامل ــاء ،كم ــا يب َّل ــل أيض ًا الس ــعف
الس ــعف ل ِّي َنـ ـ ًا وطائعـ ـ ًا،
بامل ــاء ،ويحاف ــظ ال َب ـ َّـال عل ــى َّ
ويس ــهل اس ــتخدامه يف الضفي ــرة ،وتعم ــل احلرف َّي ــة
يف منزله ــا ،يف وق ــت فراغه ــا ،حي ــث تضف ــر ع ــددا م ــن
لف ــات الس ــعف املختلف ــة ،بحس ــب ن ــوع الضفي ــرةُ ( ،أ ْم
ِإ ْتن ـ ْـن)ُ ( ،أ ْم َت َل َت ــة)ُ ( ،أ ْم أَ ْر َب َع ــة) ،وكم ــا ب ــن الكات ــب ه ــي
بحس ــب عدد س ــلخات الس ــعف ،وتس ـ َّـمى لفة الضفيرة
(القَد ْي َق ــة) ،وكل ن ــوع ضفي ــرة ل ــه اس ــتخدام لصنع أداة
الب ُر ْو ْش
محددة ،وتس ــتعمل نوع ضفي ــرة أم أربعة لعمل ِ
بأنواعه ــا ،وجن ــد أنَّ املرأة بش ــكل عام مت ــأ وقت فراغها
ومت ــارس عمال إبداعي ــا وجماليا ،وله وظيفة عملية يف
وتتكس ــب من هذا العمل ،ويش ــكل لها مصدر
املجتمع،
َّ
دخ ــل م ــادي ،تس ــاهم ب ــه يف دخ ــل األس ــرة ،مم ــا يع ــزز
دوره ــا يف محيطه ــا األس ــري واالجتماعي ،كم ــا أنَّ هذا
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ش َ
األ ْح َمرْ  ،وتشبه ُتبَ ابَ ة الب ْ
التبَ ابَ ة يف الب ْ
طريقة حياكة ُّ
ش
ِِ
ِِ
األبْ يَ ْ
ض.

ش َ
َّ
النهايئ لـ (الب ْ
الشكل ِّ
األ ْح َمرْ ) ،بعد اكتمال ُّ
التبَ ابَ ة.
ِِ

العم ــل يع ِّب ــر ع ــن ثقافته ــا ،وميث ــل هويته ــا الت ــي تعتز
به ــا ،ألنَّ له ــذا العمل تاريخا طوي ــا يف املوروث الثقايف
باملنطقة.
حرف ــة صناع ــة املف ــارش الس ــعفية متث ــل نش ــاط ًا
اقتصاديـ ـ ًا مهمـ ـ ًا للمجتمع؛ ألنها وس ــيلة وعنصر مهم
م ــن عناص ــر اإلنت ــاج ،فه ــي تلب ــي احتياج ــات الناس يف

املجتم ــع ،ووس ــيلة لكس ــب العي ــش ،وتوف ــر االس ــتقرار
لشريحة كبيرة يف املجتمع ،و ُتبعد عنهم شبح البطالة،
كما تساعد يف تقوية العالقات االجتماعية بني الناس،
ولهذا جندها تس ــاعد يف اس ــتقرار الفرد واملجتمع ،كما
تس ــهم يف ح ــل مش ــكالت عدي ــدة تواج ــه املجتم ــع؛ مما
يؤكد أهميته ــا االجتماعي ــة واالقتصادية.
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تاريخ مهنة القصارين في البحرين
دراسة تاريخية تحليلية

()1

عين قصاري الصغري أو عين الدوبية1961،م

أ .حسين محمد حسين
كاتب من البحرين

مـــن المهن القديمـــة في البحرين والتـــي انتهت ولم يعـــد يزاولها أحد منذ عـــدة عقود ،هي
مهنة غســـيل المالبس والتي كانت تعـــرف في البحرين ،وباقـــي البلدان العربية ،باســـم القِصارة
القصار وتعني الذي يقوم بغســـل المالبس،
أو مهنـــة القصارين .ولفظـــة القصارين جمع ومفردهـــا ّ
وقـــد وردت هذه اللفظة فـــي المعاجم العربية ،جاء فـــي معجم تاج العروس مـــادة (قصر):
والمق َِّصر كشَ ـــ ّدا ٍد و ُم َحـــ ِّدثُ :م َح ِّو ُر ال ِّث َيـــاب و ُم َب ِّي ُضها َألنّه َي ُد ُّقهـــا بالق ََص َرة التي هي
«الق َّصا ُر ُ
َ
ْ
ـــار فيه كمـــا َقالُوا وح ِْر َف ُتـــه الق َِص َارة
القط َع ُة من الخَ شَ ـــب وهـــي من خَ شَ ـــب ال ُع ّناب ألنّه ال نَ َ
َ
ـــب ُته
ـــره ُ
القياس .و َق َص َر َ
الثوب ق َِص َار ًة عن ســـيبويه و َق َّص َ
كاله َماَ :ح َّو َره و َد َّقه .وخَ شَ َ
بالك ْســـر على َ
ـــر ُة ُم َح َّر َك ًة أَيض ًا».
ال ِمق َْص َرة كم ِْك َنســـ ٍة والق ََص َ
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القصار أو القصاري ،جاء
وينسب لهذه املهنة فيقال ّ
يف كتاب «لب اللباب يف حترير األنس ــاب» للس ــيوطي أن
القصاري نس ــبة «إلى قصر الثياب كالقصار وإلى س ــكة
القصارين مبرو» (السيوطي ،طبعة دار الكتب العلمية ،1991
القص ــارة م ــن املهن الش ــاقة
ج :2ص  .)182وتعتب ــر مهن ــة ِ
والت ــي عرفت من ــذ القدم بطبيعتها الش ــاقة ،وقد صور
لنا الش ــاعر أبو احلس ــن اجلزار (تويف العام 1273م) مدى
العن ــاء ال ــذي يعاني ــه القص ــار ،وذل ــك يف قول ــه (النج ــوم
الزاهرة ،ج ،7ص:)292
أحمل نفسي كل يوم وليلة
شرور ًا على من ال أفوز بخيره
القصار يف الشمس وجهه
كما سود
ّ
ليجهد على تبييض أثواب غيره

ه ــذا ،وق ــد ش ــكل القص ــارون ،ومن ــذ الق ــدم ،طبق ــة
عمالي ــة ممي ــزة ،وله ــذه الطبق ــة ِذك ــر يف احلض ــارات
القدمي ــة ،كاحلض ــارات الت ــي نش ــأت يف وادي الرافدي ــن
والت ــي تأث ــرت به ــا حض ــارة دمل ــون الت ــي نش ــأت يف
البحري ــن قدميـ ـ ًا .ه ــذا ،وق ــد عث ــر يف وادي الرافدي ــن
عل ــى نقوش ــات عل ــى قط ــع حجري ــة عب ــارة ع ــن عق ــود
مت برمه ــا ب ــن جماعة م ــن القصارين وأف ــراد وعائالت
معين ــة ،ويع ــود تاري ــخ هذه العقود للقرن الس ــادس قبل
امليالد ( .)Waerzeggers 2006أما يف العصور اإلسالمية،
فق ــد تط ــورت مهن ــة القصاري ــن لدرج ــة تخصي ــص
س ــوق خاص ــة به ــا؛ وذل ــك عن ــد بداي ــة ظه ــور األس ــواق
التخصصية .يذكر ،أنه منذ نش ــأة األس ــواق يف القرون
اإلس ــامية األول ــى يف العدي ــد من البلدان اإلس ــامية،
مت اعتم ــاد منوذجـ ـ ًا خاصـ ـ ًا م ــن التقس ــيم يعتمد على
إنش ــاء أس ــواق أو أحي ــاء متخصص ــة يف مهن ــة واح ــدة
فق ــط .وبالتال ــي ،ولك ــي نتمك ــن م ــن تتبع تاري ــخ وجود
مهن ــة القصاري ــن ،الب ــد لن ــا م ــن توضيح ه ــذا النموذج
ومطابقت ــه باملجتم ــع البحرين ــي الق ــدمي.
تطويـــر ســـوق للقصاريـــن منـــذ القـــرون
اإلســـامية األولـــى

أس ـ ـ ــواق املـ ـ ــدن اإلس ــالم ـ ـ ــية الــرئيـ ـ ــسية يف القـ ــرون
اإلس ــامية األول ــى ،كان ــت تنظ ــم بحس ــب نظ ــام معني،
في الميدان
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فق ــد كان ــت له ــا تقاس ــيم متخصص ــة بحس ــب ترتي ــب
مع ــن .هذا ،ويعتبر س ــوق البصرة واحد م ــن أقدم هذه
األسواق .ويرى يوسف العلي يف دراسته «أسواق البصرة
يف الق ــرن الثال ــث والرابع للهج ــرة» أن أس ــواق البصرة،
منذ بداية نش ــأتها ،بدأت تتش ــكل بحس ــب نظام معني؛
حي ــث أخذت تنتظم يف مجموع ــات تضم كل مجموعة
الصناع ــات ذات املصال ــح املش ــتركة ،فف ــي س ــوق املرب ــد،
مث ًال ،جند التبانني وس ــوق اإلبل والدباغني يف منطقة
واح ــدة وكذل ــك القفالني على باب الصفارين ،وتش ــكل
كل مهن ــة س ــوق ًا فرعي ــة داخ ــل الس ــوق الكبي ــرة .وي ــرى
العلي أن سوق البصرة رمبا أصبح أمنوذج ًا يتبع؛ فقد
مت إنش ــاء عدد من األس ــواق على هذا األس ــاس ،فيشير
اس ــلم الواس ــطي إل ــى أن أس ــواق واس ــط ق ــد بنيت على
ه ــذا األس ــاس ،كم ــا أن يزيد بن ح ــامت املهلبي البصري
ق ــام بتنظي ــم س ــوق القي ــروان متبعـ ـ ًا نف ــس األس ــلوب
ذات ــه ،ولعل ــه تأثر بأس ــواق مدينة البصرة (العل ــي .)1973
كذلك أس ــواق مدينة تلمس ــان التي كانت قاعدة املغرب
األوس ــط ،مت تقس ــيمها عل ــى نف ــس ه ــذا األس ــاس (ب ــن
صدي ــق  .)2013ويالح ــظ أن كل س ــوق تخصصي ــة ينش ــأ
عنه ــا إم ــا س ــوق يحمل اس ــم املهن ــة أو حي يحمل اس ــم
املهن ــة ذاتها.
عدد من أس ــواق املدن الرئيس ــية
يذك ــر أن ــه ظه ــر يف ٍ
الت ــي ظه ــرت يف الق ــرون اإلس ــامية األول ــى قس ــم
خ ــاص مبهن ــة القصاري ــن ،وتت ــم اإلش ــارة لهذا القس ــم
مبس ــميات مختلف ــة؛ فف ــي أس ــواق البصرة كان يس ــمى
س ــوق القصاري ــن (العل ــي  ،)1973و يف تلمس ــان ع ــرف
باس ــم ح ــي القصارين (بن صدي ــق  ،2013ص  ،)70وأحيان ًا
القص ــارة ،كعني
تت ــم اإلش ــارة لع ــن م ــاء خاصة مبهن ــة ِ
القصارين التي اش ــتهرت يف دمشق كمكان كانت تغسل
فيه ــا املالبس ،وهذه الع ــن الزالت معروفة حتى يومنا
ه ــذا (القاس ــمي وآخ ــرون  ،1988ص .)354 – 353
األحياء التخصصية في البحرين

البحرين ،كذلك ،ليس ــت اس ــتثناء ،فقد نشأت فيها
أس ــواق تخصصي ــة مبث ــل من ــط األس ــواق الس ــابقة ،أي
ظه ــور جتمع ــات متخصصة ألصحاب املهن ــة الواحدة.
ففي املنامة ،على س ــبيل املثال ،الزال عدد من أحيائها

()2

عين قصاري الصغرى أو الدوبية وساحة نشر المالبس

حتم ــل أس ــماء مه ــن؛ ف ــكل ح ــي من ه ــذه األحي ــاء كان
ب ــه س ــوق خاص ــة باملهنة التي س ــمي بها .بالطب ــع ،هذا
النظام ُعرف يف البحرين قبل نش ــأة س ــوق املنامة؛ فما
ب ــن القرن ــن الثان ــي عش ــر والثام ــن عش ــر امليالدي ــن،
كان يف البحري ــن مرك ــز جت ــاري نش ــط وكان ميث ــل
املرك ــز احلي ــوي الق ــدمي يف البحري ــن يف تل ــك احلقب ــة
( .)Insoll 2005ويتكون هذا املركز من املناطق احمليطة
مبس ــجد اخلميس ،والتي تتمثل اليوم يف عدة مناطق
هي :جدحفص يف الش ــمال ،والبالد القدمي واخلميس
وأب ــو به ــام يف اجلن ــوب ،والبرهام ــة والصاحلي ــة يف
الش ــرق ،وطش ــان واملصل ــى يف الغ ــرب .ه ــذه املناطق بها
أحي ــاء حتم ــل أس ــماء مه ــن ،وحت ــى م ــن يس ــكن ه ــذه
األحي ــاء ارتبط اس ــمه باملهن ــة ذاتها.
يذك ــر ،أن جمي ــع تل ــك املناط ــق كانت تعم ــل بصورة
تعاوني ــة ،وكله ــا كان ــت متث ــل ما يش ــبه املدين ــة املركزية،
وإن اختلف ــت املس ــميات .فق ــد كان ــت كل منطق ــة م ــن
تل ــك املناطق حتم ــل جزء ًا من احلضري ــة ،وكلها تكمل
بعضه ــا البع ــض .فمثلم ــا نش ــأت يف املنام ــة أحي ــاء
وأس ــواق متخصص ــة ،كان ــت هن ــاك أحي ــاء متخصص ــة
يف ه ــذه املناط ــق التي كونت املركز التج ــاري القدمي يف

البحري ــن .وعل ــى الرغم من عدم وج ــود دالئل تاريخية
واضح ــة وصريح ــة تن ــص عل ــى ذل ــك ،إال أن ــه ميك ــن
ترجي ــح أن به ــذه املنطق ــة كان ــت العديد م ــن اخلدمات
واألس ــواق املتخصص ــة ،وذل ــك من خالل تتب ــع أماكنها
بحس ــب تس ــميات األحي ــاء ،أو كم ــا تع ــرف عن ــد العامة
باس ــم ف ــرگان مفرده ــا فري ــگ .عل ــى س ــبيل املث ــال،
عن ــد تفح ــص أس ــماء األحي ــاء يف جدحف ــص ،جند أن
ع ــدد ًا منه ــا ي ــدل عل ــى امله ــن التخصصي ــة ،مث ــل ح ــي
احملاس ــنية (احلالق ــن) ،وح ــي البناية ،وح ــي الصاغة،
وح ــي الس ــوق .مث ــل ه ــذه األحي ــاء رمب ــا كانت منتش ــرة
كأس ــواق يف املاضي لكنها اندثرت ومسحت من الذاكرة
الش ــعبية ،ول ــم يب ــق إال مس ــمى احلي.
بالصف َِافي ــر،
كذل ــك ،كان هن ــاك ح ــي ق ــدمي ُيع ــرف َ
وكان يق ــع عل ــى الش ــارع الرئيس ــي امل ــار إل ــى عوال ــي
غربـ ـ ًا ع ــن اخلمي ــس وطش ــان ،وق ــد س ــمي بذل ــك ألن
ب ــه محط ــة تصفي ــر النح ــاس (املب ــارك  ،2004ص .)41وال
يع ــرف موق ــع ه ــذا احل ــي بالتحدي ــد إال أن ــه كان يق ــع
على ش ــارع عذاري ،وكان مير بالقرب منه س ــاب عذاري
(بش ــمي  ،2000ص .)31
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عين الدوبية اليت أنشات عىل ساحل السويفية القديم

وغ ــرب مس ــجد اخلمي ــس توج ــد منطق ــة تع ــرف
باملصل ــى ،وه ــي تعتب ــر م ــن الق ــرى القدمي ــة الت ــي ش ــاع
صيته ــا من ــذ الق ــدم؛ فأقدم ذكر لقرية املصلى كمس ــمى
ج ــاء عل ــى نقش س ــاجة الس ــيد يحيى احلس ــيني الذي
ت ــويف يف الع ــام 1405م ( .)Kalus 1990, p.77وتس ــمية
املصل ــى ،يف الواق ــع ،ه ــي تس ــمية إس ــامية «ويقص ــد
به ــا ع ــادة امل ــكان ال ــذي يتخ ــذ مصل ــى تق ــام في ــه ص ــاة
العيدي ــن ،وكان ــوا ع ــادة يخت ــارون مث ــل ه ــذه املصلي ــات
بعي ــد ًا ع ــن العمران يف مكان متس ــع َن ـ ِـزه» (اجلنب ــي ،2012
ص  .)311وق ــد انتش ــرت ه ــذه الع ــادة يف البحري ــن وش ــرق
اجلزي ــرة العربي ــة من ــذ ق ــدمي الزم ــان؛ وق ــد ترت ــب على
ذل ــك وج ــود ع ــدد م ــن املناط ــق عرف ــت باس ــم املصلى يف
كال املنطقت ــن (اجلنب ــي  ،2012ص  .)311وال منتل ــك دليال
عل ــى بداي ــة هذا الع ــرف يف البحري ــن ،ولكن هن ــاك أدلة
واضح ــة أن ــه كان س ــائد ًا يف فترة الس ــيطرة العيونية ،أي
ما بني القرنني احلادي عش ــر والثالث عش ــر امليالديني؛
حيث كان من عادة األمير العيوني أن يخرج إلى مصلى
خ ــاص ،يس ــمى جرع ــاء املصلّى ،عند ص ــاة العيدين يف
موكب مهيب بجميع زينته وخيله (اجلنبي وآخرون ،2012
ج :5ص .)2769
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عيـــن القصاريـــن وتاريـــخ مهنـــة القصـــارة
فـــي البحريـــن

باإلضاف ــة لتل ــك األحي ــاء املتخصص ــة ،الت ــي كان ــت
موج ــودة يف املرك ــز التج ــاري احلي ــوي الق ــدمي ،كان ــت
توج ــد ،ويف ضمن حدود هذا املركز ،عني خاصة يجتمع
فيه ــا القص ــارون؛ حيث كانت متارس فيها مهنة غس ــيل
املالبس .وهذه العني كانت تعرف باس ــم عني القصارين
(ث ــم خف ــف االس ــم فأصبح اس ــمها ع ــن قص ــاري) ،مما
يؤك ــد عل ــى وج ــود طبق ــة عامل ــة متخصص ــة ،كان ــوا
يعمل ــون كقصاري ــن يف البحرين قدمي ًا .وق ــد كانت عني
القصاري ــن ضخم ــة ج ــداً ،وبحس ــب التقس ــيم احلديث
للمناط ــق التي كانت متثل املركز التج ــاري القدمي ،فإن
تل ــك الع ــن كان ــت متت ــد بصورة أساس ــية ب ــن منطقتي
الب ــاد القدمي والبرهامة .ولضخامة هذه العني ،وتعدد
الينابي ــع به ــا ،فق ــد كانت العني مقس ــومة إلى قس ــمني،
عني قصاري الكبرى وعني قصاري الصغرى ،وكل قس ــم
كان ميث ــل عني مس ــتقلة بذاتها.
ه ــذا ،وال نعلم بالتحديد متى مت تطوير هذه العني
لتصب ــح عينـ ـ ًا خاص ــة بغس ــيل املالب ــس ،ومنه ــا ارتب ــط

()4

النقش الذي ذكر عين القصارين الصغري ويعود تاريخه للعام 1374م

إس ــمها باملهنة ،أي أصبح إسمها عني القصارين ،والذي
خفف الحق ًا ليصبح عني قصاري .إال أنه ميكن ترجيح
حقبة معينة مت فيها حدوث ذلك؛ حيث تش ــير الدالئل
اآلثاري ــة لوج ــود اس ــتيطان ق ــدمي يف املناط ــق احمليط ــة
بع ــن القصاري ــن ،والت ــي يع ــود أقدمه ــا لقراب ــة الق ــرن
التاس ــع املي ــادي ،غي ــر أن االس ــتيطان وص ــل إل ــى ذروته
يف نهاي ــة الق ــرن احل ــادي عش ــر املي ــادي (.)Insoll 2005
وهك ــذا ميكننا ترجيح تطوير ع ــن القصارين يف حقبة
ذروة االس ــتيطان ،أي قرابة القرن الثاني عش ــر امليالدي.
بالطب ــع ،رمب ــا مت تطوير الع ــن قبل هذه الفت ــرة ،إال أن
األكي ــد ،أن ع ــن القصاري ــن مت تطويره ــا وتخصيصه ــا
لغس ــل املالب ــس قبل الق ــرن الرابع عش ــر املي ــادي ،وهي
الفت ــرة الت ــي ذكر فيها اس ــم ع ــن القصارين.
يذكر أن اسم «عني القصارين» قد ورد ذكره يف نقش
ق ــدمي يرجع تاريخه للع ــام  1374م ( 776هجرية) ،وقد
ع ــرف ه ــذا النقش باس ــم نق ــش «الوقفي ــة» ،وذلك ألنه
تضمن مجموعة من أس ــماء النخيل التي كانت تعتبر
وقفـ ـ ًا ملس ــجد اخلمي ــس ،كم ــا يرج ــح أن ه ــذا النق ــش
يوث ــق ترمي ــم مس ــجد اخلمي ــس واألوق ــاف التابع ــة له
( .)Kalus 1990ه ــذا ،ويتك ــون النق ــش م ــن قطعت ــن،

الن ــص ال ــذي نق ــش عل ــى القطع ــة األول ــى يتك ــون م ــن
أربعة أس ــطر ه ــي كالتالي:
بس ــم اهلل الرحم ــان الرحي ــم أم ــر بعمارة هذا املس ــجد
املب ــارك الصاحب املعظم خواجه جمال الدين علي
ب ــن املرح ــوم منص ــور بن محم ــود كرد زي ــد تعظيمه
قربة إلى
اهلل تعال ــى و وق ــف عل ــى مصاحل ــه جمي ــع الس ــرمر
و املل ــك املع ــروف بفولي ــان م ــن البل ــد الق ــدمي م ــع
نص ــف املل ــك املع ــروف بحم ــكان من حوي ــص عالي
عل ــى أن يل ــوث (؟) و يبقى س ــتمائة من ــا ثنا ملأن كل
م ــن يحضر لق ــراءة
الق ــرآن كل ي ــوم  .......رمض ــان ومائ ــة وخمس ــون من ــا
ثن ــا مل ــأن كل م ــن يحض ــر للص ــاة ي ــوم اجلمع ــة كل
جمع ــة خمس ــة آن وس ــتمائة من ــا ثن ــا لقيم ــه ومائة
من ــا ثن ــا لقيم ــه ثم ــن س ــراجه بهم ــا وباقي
ملصاحل ــه م ــن ف ــروش ورم وغيرهما تقبل اهلل حس ــابه
وأعل ــى درجاته يف س ــابع وعش ــرين صفر س ــنة س ــت
وس ــبعني وس ــبعمائة هجرية
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عين الدوبية يف منطقة البالد.

املرجح أن اس ــم «البلد القدمي» الوارد يف هذا النقش
كان مرتبطـ ـ ًا مبنطق ــة شاس ــعة وه ــي الت ــي كان ــت تض ــم
مس ــجد اخلمي ــس ،باإلضاف ــة للمناط ــق احمليط ــة بها.
ث ــم حدث بعد ذلك تخصيص لإلس ــم فارتبط مبنطقة
مح ــددة وحت ــول مع الزمن الس ــم وهو «الب ــاد القدمي».
أما نص القطعة الثانية فيتكون من س ــطرين وهو
م ــا يهمنا هنا ،ونصه كالتالي:
أيض ــا يض ــاف على نص ــف حمكان مع صرم ــر فوليان
جوبار
عني القصارين الصغرى الغربي وقفا ش ــرعيا متقربا
إلى اهلل تعالى
واألس ــماء ال ــواردة يف النق ــش وه ــي :س ــرمر وفولي ــان
وحمكان ،ما هي إال أس ــماء نخل .أما اجلوبار والس ــطر،
فه ــي عب ــارة ع ــن ش ــريط ضي ــق م ــن األرض يق ــع عل ــى
مج ــرى مي ــاه ال ــري أو ب ــن قطعتني كبيرت ــن؛ ومن هنا
نفه ــم أن «جوب ــار ع ــن القصاري ــن الصغ ــرى الغرب ــي»
املذك ــور يف النق ــش ه ــو الش ــريط الضي ــق م ــن األرض
الواق ــع غ ــرب ع ــن القصاري ــن الصغ ــرى.
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هذا النقش يدل على قدم مس ــمى عني القصارين،
وكذل ــك ق ــدم مهنة القصارين يف البحرين .كذلك ،فإن
القصارة ،أو القصارين ،كانت معروفة يف البحرين
مهنة ِ
به ــذا اإلس ــم ،ويس ــمى العام ــل فيه ــا باس ــم «قص ــار» أي
غاس ــل املالب ــس؛ حي ــث ذك ــر الش ــاعر أبي البح ــر جعفر
اخلط ــي (ت ــويف الع ــام 1618م) مهن ــة القص ــار ،كمهن ــة
موج ــودة يف البحري ــن ،وذل ــك يف إح ــدى قصائ ــده ،مما
ي ــدل عل ــى أن مهن ــة القصاري ــن كان ــت معروف ــة يف تلك
الفت ــرة الزمني ــة .يقول اخلط ــي يف قصيدت ــه التي ذكر
فيه ــا ع ــدد ًا م ــن امله ــن املعروفة يف البحري ــن قدمي ًا:
أو فاتبع ابن مهنا يف بزازته
أو فامش خلف فتى شنصوه قصارا

هذا وقد علق ش ــارح الديوان على هذا البيت بقوله
«واب ــن ش ــنصوه هو محمد بن س ــليمان ،قص ــار من أهل
البحري ــن ،توط ــن القطيف م ــدة ثم عاد إل ــى البحرين
وتويف بها» (طبعة االنتش ــار العرب ــي 2005م ،ج ،2ص .)56
إذاً ،من خالل ما سبق ،يستنتج أن مهنة القصارين
كان ــت معروف ــة يف البحرين وأنه مت ذكرها خالل الفترة
ما بني القرنني الرابع عش ــر والسابع عشر امليالديني.

بـــدايـــــــة ظهــــــور مصطــــــلح «الــــدوبـــية»
في البــحــريـــــن

كان آخ ــر ذك ــر ملهن ــة القصاري ــن يف البحري ــن يف
نهاي ــة الق ــرن الس ــادس عش ــر وبداي ــة الق ــرن الس ــابع
عش ــر امليالدي ــن ،وبعده ــا ال نعلم ماذا ح ــل بهذه املهنة
حت ــى ظهوره ــا مجدد ًا مبس ــمى جدي ــد ،وه ــو الدوبية،
رمب ــا نهاي ــة الق ــرن التاس ــع عش ــر .والدوبي ــة Dhobi
ه ــي لفظ ــة هندي ــة وتعن ــي العام ــل ال ــذي يق ــوم بغس ــل
املالب ــس ،كذل ــك ،فاللفظ ــة أصبح ــت كمس ــمى إلحدى
الطبق ــات الرس ــمية املس ــجلة يف الهن ــد ،وه ــي طبق ــة
العامل ــن يف غس ــل املالب ــس ،وق ــد دخل ــت ه ــذه اللفظة
حت ــى يف اللغ ــة اإلجنليزي ــة العامي ــة يف بداي ــات القرن
العش ــرين (.)Dalzell and Victor 2008, p. 196
ه ــذا ،ونح ــن نرج ــح أن تطوي ــر مهن ــة القصاري ــن
وتغي ــر اس ــمها للدوبي ــة ،وكذل ــك تغير اس ــم العني التي
ارتبطت بهذه املهنة ،فإننا نرجح حدوث ذلك يف القرن
التاس ــع عش ــر املي ــادي ،وذل ــك نتيجة لتواج ــد التجار
الهن ــود ،وباخلص ــوص الهن ــدوس ،يف املنطق ــة .يذكر أن
التج ــار الهن ــود الهن ــدوس ،الذي ــن عرف ــوا عن ــد العام ــة
يف اخللي ــج العرب ــي باس ــم الباني ــان ،ازدادت أعداده ــم
يف البحري ــن ،واخللي ــج العرب ــي بص ــورة عام ــة ،نتيج ــة
للوج ــود البريطان ــي يف املنطق ــة؛ حي ــث أعط ــي ه ــؤالء
التج ــار مي ــزات خاص ــة نتيج ــة لتمتعه ــم باحلماي ــة
البريطاني ــة (القاس ــمي  ،1996ص  .)59 - 57ه ــذا وقد لعب
التج ــار الهن ــدوس دور ًا كبي ــر ًا يف التج ــارة يف البحري ــن
يف نهاي ــة الق ــرن التاس ــع عش ــر وبداية القرن العش ــرين
(القاس ــمي  ،1996ص .)122 - 121
ونح ــن نرج ــح ،أن م ــن ضم ــن امله ــن الت ــي أث ــر فيها
التج ــار الهن ــدوس ه ــي مهن ــة القصاري ــن؛ حي ــث تأك ــد
نتائج الدراس ــة امليدانية (أنظر دراسة املديفع وحسني،
ضم ــن الع ــدد القادم) أن عدد ًا من هؤالء التجار الهنود
عملوا يف مهنة غس ــيل املالبس يف البحرين منذ نهاية
القرن التاس ــع عش ــر امليالدي ،وعملوا على تطوير عني
القصارين .يذكر أن النموذج الذي طورت على أساس ــه
ع ــن القصاري ــن ،لتصب ــح مكانـ ـ ًا مناس ــب ًا ملهنة غس ــيل
املالب ــس ،يتش ــابه م ــع من ــاذج الدوبي ــة الت ــي توج ــد يف
الهند ،من حيث الطريقة واملواد واألدوات املس ــتخدمة،
والت ــي كانت تس ــتورد ،بصورة أساس ــية ،م ــن الهند.

ه ــذا ،وق ــد مت تهيئ ــة ع ــن قص ــاري (أو القصاري ــن)
الصغ ــرى ،كم ــكان لغس ــل املالب ــس ،وق ــد ُعرف ــت ه ــذه
الع ــن الحقـ ـ ًا باس ــم ع ــن الدوبية .ول ــم يقتصر العمل
يف ع ــن الدوبي ــة عل ــى الهن ــود فق ــط ،ب ــل عم ــل معه ــم
ع ــدد م ــن البحريني ــن ،واس ــتمر العم ــل يف ه ــذه العني
حت ــى مت ردمه ــا يف الع ــام 1972م ،عندما ق ــل تدفق املاء
فيه ــا (القصيب ــي  ،1997ص .)61 58-
التوسع في عمل «الدوبية»

بعد أن أصبحت عني قصاري الصغرى أو «الدوبية»
مرك ــز ًا مهم ًا لغس ــل املالبس ،وأصب ــح هناك طلب كبير
على غس ــل املالبس من قبل مؤسس ــات الدولة والعديد
م ــن العوائ ــل ،لم تعد تس ــتوعب عني قص ــاري الصغرى
كل تل ــك الطلب ــات ،فمس ــاحتها مح ــدودة .وهك ــذا،
أصبح ــت هن ــاك حاج ــة ملحة للتوس ــع ،وإيج ــاد بدائل
لع ــن قص ــاري الصغ ــرى .وم ــن أوائ ــل البدائ ــل الت ــي
ظه ــرت كان ــت «دوبي ــة» الس ــويفية ،الت ــي أنش ــأت عل ــى
س ــاحل الس ــويفية الق ــدمي .يذك ــر أن دوبي ــة الس ــويفية
كان ــت صغي ــرة ،وال تعتم ــد عل ــى ع ــن طبيعي ــة ب ــل أن
غس ــل املالبس كان يتم يف أحواض ،وبعدها كانت تنش ــر
املالب ــس عل ــى س ــاحل الس ــويفية الق ــدمي .بع ــد ذل ــك
ظه ــرت احمل ــات املتخصص ــة يف غس ــيل املالب ــس وكيها
والت ــي ب ــدأ العامة يطلق ــون عليها مس ــمى «الدوبي» أو
«الدوبي ــة» ،وق ــد اس ــتمرت ه ــذه التس ــميات حت ــى عه ــد
قري ــب ،والزال البع ــض يس ــتخدمها.
اخلالصة أن مهنة القصارين ،أو غسل املالبس ،هي
إحدى املهن القدمية يف البحرين ،والتي ال منتلك لها
توثيقـ ـ ًا جيداً ،وأق ــدم ذكر لهذه املهنة ،يف البحرين ،كان
يف الق ــرن الراب ــع عش ــر املي ــادي .ه ــذا ،وق ــد واس ــتمرت
ه ــذه املهن ــة بصورته ــا التقليدي ــة الت ــي كان ميارس ــها
البحريني ــون حت ــى س ــبعينيات الق ــرن العش ــرين .هذا،
وق ــد ُع ــرف العدي ــد م ــن البحريني ــن الذي ــن عمل ــوا يف
ه ــذه املهن ــة من ــذ ثالثينيات الق ــرن العش ــرين وذلك يف
ع ــن القصارين (قصاري) الصغ ــرى والتي عرفت ،منذ
القرن التاس ــع عش ــر ،باس ــم ع ــن الدوبية بع ــد أن أعيد
تأهيله ــا ،رمبا من قبل عدد من التجار الهنود ،لتصبح
ه ــذه الع ــن أهم مركز لغس ــيل املالب ــس يف البحرين يف
تلك الفترة.
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مؤتمران عربيان بمصر واإلمارات
رؤى وتحوالت بالمنصورة ونوادر جحا بالشارقة

أ .أحالم أبو زيد
كاتبة من مصر

نعرض في هـــذا العدد لمجموعـــة جديدة من األبحـــاث العلمية المتنوعة فـــي مجاالت عدة
مـــن التراث الشـــعبي العربي ،وذلك مـــن خالل التعرف علـــى األوراق البحثية التـــي تم عرضها
ونشـــرها في مؤتمريـــن عربيين ُأقيما في شـــهري ســـبتمبر وأكتوبـــر  2016األول ملتقى دولي
باإلمـــارات العربية المتحدة بعنوان «جحا :تراث إنســـاني مشـــترك» ضمن ملتقى الشـــارقة الدولي
للـــراوي والـــذي ُعقد في الفتـــرة من  26إلـــى  28ســـبتمبر  .2016والثاني هـــو مؤتمر علمي
موســـع بعنوان الملتقـــى الدولي «الثقافة الشـــعبية العربيـــة :رؤى وتحوالت» والـــذي أقيم بمدينة
المنصـــورة بالدلتـــا المصرية في الفترة مـــن  13-11أكتوبر  .2016وقد شـــارك فـــي المؤتمرين
العديـــد من الدول العربية من مصر والســـودان واإلمارات والســـعودية والبحريـــن والكويت والعراق
وســـوريا ولبنان وفلســـطين واألردن وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيـــا ،وباحث من خارج
المنطقة العربية في ملتقى الشـــارقة من «قيرغيزســـتان»
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مؤتمر المنصورة:
الثقافة الشعبية العربية:
رؤى وتحوالت

أقي ــم ه ــذا املؤمت ــر م ــن خ ــال كلي ــة اآلداب واملرك ــز
احلضاري لعلوم اإلنس ــان والتراث الشعبي الذي يترأسه
الدكت ــور محم ــد غني ــم أس ــتاذ األنثروبولوجي ــا والت ــراث
الش ــعبي ،وال ــذي أش ــار ضم ــن إش ــكالية املؤمت ــر إل ــى أن
املجتمع ــات العربي ــة املعاص ــرة مت ــر مبرحل ــة دقيق ــة من
تغيرا
التح ــوالت تتغي ــر مبقتضاه ــا املوروثات الش ــعبية ً
حاس ـ ًـما ،م ــا يف ــرض علي الباحثني يف الثقافة الش ــعبية
التوج ــه إل ــى تن ــاول ه ــذا التغيي ــر بالرص ــد والتحلي ــل
والتقييم .لذلك ،فإن جامعة املنصورة يف جمهورية مصر
العربي ــة ق ــد أخ ــذت علي عاتقها م ــن خالل كلي ــة اآلداب
واملركز احلضاري لعلوم اإلنسان والتراث الشعبي ،متابعة
ما قد بدأت به منذ س ــنوات من عقد مؤمترات ،وممارس ــة
أنش ــطة لتفعي ــل هذا التوجه وترش ــيده ،ف ــكان مؤمترها
األول  7 :5ماي ــو  1998ع ــن «الثقاف ــة الش ــعبية العربي ــة
بني األصـالة واحلـداثة» ،ومؤمترها الثاني  21 : 19اكتوبر
 1999عن «الثقافة الشعبية العربية والتنمية» ،ومؤمترها
الثالث  2 : 4ابريل  2002عن «الثقافة الشعبية العربية:
الهوي ــة واملس ــتقبل .وس ــوف يك ــون ه ــذا املؤمت ــر الثام ــن
باالش ــتراك م ــع حلق ــة احل ــوار الثق ــايف يف لبن ــان ،واألول
باالش ــتراك مع املجل ــس األعلى للثقاف ــة وجلنة الفنون
الش ــعبية والتراث الثقايف غي ــر املادي.
يه ــدف ه ــذا املؤمت ــر إلى كش ــف خصوصي ــات الثقافة
الش ــعبية ،ومحاول ــة التع ــرف إل ــى م ــا تتع ــرض ل ــه م ــن
حتوالت بغية اس ــتنهاض همم الش ــعوب العربية ملواجهة
القي ــم الواف ــدة إليه ــا م ــن اخل ــارج ،والنظر إل ــى ما متليه
عليه ــا العومل ــة م ــن مؤث ــرات تط ــول تراثه ــا ،والس ــيما
اجلوانب الروحية والقيمية والنضالي ــة .إن هذه املؤثرات
ال تنف ــك ترس ــل إش ــارات واضح ــة إل ــي أصح ــاب الق ــرار
لالعتناء بثقافتنا الشعبية ورعايتها ،وعدم تركها تتشوه
أو تندث ــر وتفقد هويتها ،بحجة ض ــرورة مراعاة املفاهيم
اجلديدة وموجباتها .كيف ًإذا تستطيع ثقافتنا الشعبية
العربي ــة الصم ــود يف وج ــه املوجات املتتالية م ــن املؤثرات
اخلارجية وحتديات التكنولوجيا .كيف تس ــتطيع بعض
مصطلحاته ــا ومس ــمياتها اس ــتيعاب الوافد ،برفض ــه أو
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بالتكي ــف معه ،إنه ــا اإلش ــكالية املهم ــة املطروح ــة علينا
اليوم بإحلاح ،ونرى أنها ال تأخذ مس ــارها إلى الضوء إال
بس ــعينا الدؤوب للكش ــف عن القيم اإلنسانية العامة يف
خصوصيتن ــا الثقافي ــة .يف محاول ــة لإلس ــهام يف ص ــوغ
العالم املعاصر ،بدال من التقوقع داخل الذات ،والتعصب
للموروث ،دون وعي التحوالت الثقافية العاملية ،وبالتالي
ه ــل ميكن للثقافة الش ــعبية يف كل بلد عربي أن تفس ــح
ً
خالق ــا ،فتجري ح ــوا ًرا
املج ــال للتن ــوع الثق ــايف ليصبح
بناء مع كل الثقافات األخرى ،لتسهم جميعها يف تشكيل
ً
ً
وانفتاحا،
ا
تسامح
وأكثر
ا،
ومتاسك
عافية
أفضل
مجتمعات
ً
ً
وأش ــد ق ــدرة عل ــي مواجه ــة العن ــف؟ كيف نس ــتطيع من
خالل ثقافتنا الشعبية أن نسهم يف حوار يدعم مشروع
نهوض عربي يأخذ التحوالت احلاصلة يف العالم بعني
االعتب ــار ،ويتب ــع متطلب ــات الدميقراطية ،للس ــير نحو
السالم وحرية اإلبداع وتفعيل ممارسة القيم اإلنسانية
وترس ــيخها واحلفاظ علي اخلصوصيات؟.
وقد تضمن املؤمتر أربعة محاور األول حول «اجلذور
والعناصر املش ــتركة للثقافة الش ــعبية العربي ــة» وتناول
موضوعات :أصول ومصادر الثقافات العربية الشعبية -
الثقافة الشعبية العربية والتعددية الثقافية  -املؤتلف
واملختلف يف عناصر الثقافة الش ــعبية العربية .واحملور
الثان ــي بعن ــوان «الهوي ــة العربي ــة والتح ــوالت العاملي ــة»
وتن ــاول موضوع ــات :الثقافة الش ــعبية العربي ــة :احلوار
مع اآلخر ومتطلبات الدميقراطية  -الثقافة الش ــعبية
العربية :السالم والتسامح يف مواجهة العنف -الثقافة
الش ــعبية العربي ــة :التطور املع ــريف والتقني .أم ــا احملور
الثالث فحمل عنوان «الثقافة الش ــعبية العربية والقيم
اإلنسانية» ،وتناول موضوعات :الثقافة الشعبية واإلرث
النضال ــي -الثقافة الش ــعبية وحري ــة اإلب ــداع  -الثقافة
الش ــعبية والوح ــدة الوطني ــة واالنتماء .واحمل ــور األخير
«الثقافة الشعبية والشباب املعاصر» وتناول موضوعات:
التواص ــل يف اإلب ــداع الش ــعبي -موقع الثقافة الش ــعبية
يف احلرك ــة الفكرية والفني ــة احمللية والعاملية  -الثقافة
الشعبية وحوار احلضارات.
إشكــاليــــات نـظـريـــــة وتـطبيقــــية فـي
الثــقـافــــة الشـعــبيـة

م ــن ه ــذه الدراس ــات البحث الذي قدم ــه خليل عودة
(فلس ــطني) بعن ــوان« :الثقاف ــة الش ــعبية ب ــن اإلقن ــاع

واإلمت ــاع وال ــذي تأس ــس عل ــى ك ــون الثقاف ــة الش ــعبية
تتش ــكل يف كل أم ــة وكل مجتم ــع نتيجة جت ــارب أفرادها
وخبراته ــم يف احلي ــاة التي يعيش ــونها ،ويتم تقدمي هذه
اخلب ــرات يف أمن ــاط ش ــعبية مختلف ــة ،منه ــا احلكاي ــة
واملث ــل وامل ــوال واألغني ــة واأللع ــاب الش ــعبية ،وغي ــر ذلك
م ــن األمن ــاط الت ــي حتم ــل خب ــرات األف ــراد وتقدمه ــا
بطريق ــة معين ــة فيه ــا قدر كبير م ــن التش ــويق واإلمتاع
من خالل اللغة املتناس ــقة واملختارة بدقة والتي تعتمد
عل ــى أس ــاليب البيان العرب ــي الراقية من إيجاز وس ــجع
وتش ــبيه ،أو غي ــر ذل ــك م ــن وس ــائل التعبي ــر التي جتذب
انتب ــاه املتلق ــي وتف ــرض املعن ــى علي ــه ،ويح ــاول البحث
إيجاد قواس ــم مش ــتركة يف الثقافة الشعبية بني اإلقناع
واإلمت ــاع يف من ــاذج مختلف ــة به ــدف تأكي ــد املنطلق ــات
األساس ــية الت ــي تعتم ــد عليه ــا الثقاف ــات الش ــعبية يف
توجيه السلوك .أما جالل َّ
خشاب (اجلزائر) فقد تناول
موضوع «الثَّ قافة َّ
مشيرا
َّحوالت»،
الراهن والت ُّ
ً
الش ــعب َّيةَّ ،
إل ــى اله ــدف من دراس ــته واملتمث ــل يف تق ــدمي رؤية حول
كيفي ــة ترقي ــة تراثن ــا الش ــعبي ،والعم ــل على اس ــتثماره
يف مج ــاالت ش ــتى تبدأ م ــن ثقافة الطف ــل ،وتنتهي إلى
عاملي العمران واالقتصاد ،مالمس ــة فضاءات هامة وذات
الصل ــة باهتمامات الف ــرد واملجتمع .وتخلص الدراس ــة
إل ــى مجموع ــة نق ــاط مرتبط ــة مبج ــال ترقي ــة الت ــراث،
وإشراكه يف التنمية املستدامة التي تتطلع إليها العديد
م ــن الدول .كما قدم س ــعد حس ــن كموني (لبن ــان) ً
بحثا
بعن ــوان «الثقاف ــة الش ــعبية واحل ــوار م ــع اآلخ ــر» تط ــرق
ملوضوع ــه من خالل بعض النماذج املرتبطة بس ــلوكيات
اإلنسان وموقفه من املكان والظواهر الطبيعية املتغيرة
كم ــا تب ــدو ل ــه ،وباملنظار نفس ــه يرصد اإلنس ــان بوصفه
موقفً ا من الزمان ،وكذلك يرى اإلنس ــان بوصفه موقفً ا
جتمعا .ثم يتساءل يف نهاية بحثه:
فردا أو
من اإلنسان ً
ً
ً
مناقش ــا املوق ــف م ــن
ه ــل االس ــتقالل الثق ــايف ممك ــن؟
خ ــال حتليل بعض األمثال الش ــعبية يف لبنان حتلي ًال
ـيميائيا ،ليخل ــص إل ــى فه ــم األرضي ــة التي
ـلوبيا س ـ
ً
أس ـ ً
ميك ــن أن تك ــون عالقتن ــا باآلخ ــر س ــواء كان ه ــذا اآلخ ــر
ـاهدا عل ــى التنـ ـ ّوع الثقايف يف
ثقاف ــة أخ ــرى ،أو ميث ــل ش ـ ً
اجلماعة الواحدة .واهتمت ورقة عاشور سرقمة املعنونة
«الت ــراث امل ــادي والالم ــادي مبناطق اجلن ــوب اجلزائري
ب ــن احمللي ــة والعاملي ــة يف ظ ــل التحدي ــات املعاص ــرة»
بالتعري ــف بامل ــوروث الثق ــايف ال ــذي تزخ ــر ب ــه مناط ــق

اجلن ــوب اجلزائ ــري وال ــذي يعان ــي ه ــذا الت ــراث م ــن
عدي ــد املخاط ــر التي تته ــدده ،من إهمال وع ــدم العناية
خصوصـ ـاَ القص ــور والق ــاع والقصب ــات وغيره ــا الت ــي
تضي ــع عدي ــد مالمحه ــا يوما بعد ي ــوم ،ويعان ــي التراث
الش ــفهي من عدم التس ــجيل والتدوين ،وبالتالي ضياع
الكثي ــر من ــه مبوت حفاظ ــه ورواته .كما ناق ــش عماد بن
صول ــة (تونس) إش ــكالية «جدل ّي ــة االختالف واالئتالف
يف الثقافة الش ــعبية» ،واستنادا إلى جملة من املعطيات
املستمدة من الثقافة الشعبية مبجتمعات
اإلتنوغرافية
ّ
املغ ــرب العرب ــي حتدي ـ ًـدا ،يس ــعى ه ــذا العرض إل ــى إبراز
العضوي بني االئتالف واالختالف يف الثقافة
التراب ــط
ّ
الش ــعبية بوجه عام ،ذلك أنّ ك ّ
ال منهما مش ــروط بوجود
يؤس ــس للوح ــدة ،ف ــإنّ ه ــذه
اآلخ ــر .وإذا كان االئت ــاف ّ
األخي ــرة ال ت ــدرك وال تع ــاش إال مبف ــردات اخلصوصي ــة
ثم ــة التماي ــز واالخت ــاف اللذين ال
واحلميمي ــة ،وم ــن ّ
يباش ــران إ ّال يف ح ــدود م ــا ه ــو مش ــترك ثق ــا ّ
يف مكـ ـ ّرس
للتّواص ــل ب ــن اجلماع ــات واملجتمعات.
وقدم فرحان صالح دراس ــة حول كفرش ــوبا  -بيروت:
والتبدالت الريفية  -املدينية» وهي دراسة عن
التح ّوالت
ّ
منطق ــة «كفرش ــوبا» الت ــي تتمي ــز -كما غيرها م ــن قرى
محيطة فيها أو بعيدة عنها  -يف تعاون أهلها وتفاعلهم
يف مجتمعهم الصغير ومحيطهم املتنوع .حيث يرصد
قصة نزوحهم من القرى إلى املدينة ،واختالف البيئتني
حيث ابتعد الفالحون عن أرض لهم ليعيشوا يف أمكنة
ليس ــت له ــم .ه ــذه األرض أصبح ــت حزين ــة عل ــى م ــن
تركوه ــا ،لقد أصبح ــت تلك األمكن ــة دون أبنائها الذين
كان ــت تعرفهم ،أصبحت أمكنة للذكري ــات .أما يف بيروت
فحركة حياتهم اجلديدة تقتضي اكتساب القيم املهنية
ليس فقط االلتزام بالوقت وهو ما لم يتعرفوا عليه يف
قراهم ،بل أيض ًا يف اكتس ــاب عادات وتقاليد مدينية هي
غيره ــا ما لم يعرفونه ــا يف القرى التي نزحوا عنها .أما
محم ــد العريبي (لبن ــان) فقد قدم رؤي ــة نظرية جديدة
بعن ــوان «الت ــراث م ــن حي ــث هو قيم ــة جمعية» ،وتس ــعى
ورقت ــه لتق ــدمي مدخ ــل للنظ ــر يف التراث م ــن حيث هو
قيم ــة جمعي ــة عل ــى ض ــوء الدراس ــات الس ــيكولوجية،
وبش ــكل خ ــاص مس ــاهمات يون ــغ وأتباع ــه يف الكش ــف
ع ــن أمن ــاط أولي ــة جامع ــة تتحك ــم بالس ــلوك البش ــري،
وحصر االختالفات يف طرائق التعبير عنها ،أدبي ًا وفني ًا
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وفكري ًا ،مما يشكل اخلصوصيات الثقافية للمجتمعات
عل ــى أنواعها وتس ــمياتها .األمر ال ــذي قد يدعم تأصيل
التراث ثقافي ًا وتنقيته من مغبة توظيفه السياسي وما
قد ينتج عنه (السياس ــي) من تفكيك وتفريد للكيانات
تؤدي إلى املزيد من التناحر والتدمير للقيم الوجودية
اإلنس ــانية اجلامعة .أما محمد أمني عبد الصمد فقد
حمل ــت ورقته تس ــاؤل :هل هناك (آخر) مص ــري؟ :قراءة
ـيرا إلى
يف بعض عناصر الثقافة الش ــعبية املصرية ،مش ـ ً
انتش ــار «املصطل ــح» وتوظيفه بش ــكل س ــلبي ،وظهرت يف
مص ــر الكثي ــر م ــن اجلمعي ــات واملؤسس ــات التي جعلت
موض ــوع م ــن اآلخ ــر مش ــروعهم االس ــتثماري الربح ــي،
وب ــد ًال م ــن أن يكون جهدهم يف إطار فهم من هو اآلخر؟
م ــا ه ــي س ــماته ؟ مل ــاذا ه ــو اآلخ ــر؟ أين ه ــو ه ــذا اآلخر؟
منته ًي ــا إلش ــارته إل ــى أن ــه يح ــق لن ــا أن نتس ــاءل من هو
اآلخ ــر  -إذا كان هن ــاك آخ ــر  -هل ه ــو اآلخر النوعي ؟ أم
اآلخر الديني؟ أم اآلخر االثني؟ .كما قدم محمد جميل
أحم ــد (العراق) ورقة بعنوان «الثقافة الش ــعبية العربية
ودور الش ــباب املعاص ــر يف عملي ــة التواص ــل واإلب ــداع»
ويتمح ــور ه ــدف بحث ــه يف فه ــم دور الش ــباب املعاصر يف
عملي ــة اإلب ــداع والتواص ــل يف مج ــال الثقافة الش ــعبية
مب ــا ي ــؤدي ال ــى بن ــاء من ــوذج تنم ــوي عرب ــي يس ــتند الى
ماكنزميات الثقافة الش ــعبية العربية يف حتقيق تنمية
مالئم ــة .كذلك هذا البحث س ــيوظف املنهج التحليلي
لفه ــم املوضوع وأهميت ــه يف عاملنا املعاصر.
جديد النشر
العدد 36
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كما ناقش ــت نس ــرين محمد صادق (مصر) يف دراسة
له ــا بعن ــوان «بع ــض احمل ــددات االجتماعي ــة والثقافي ــة
يف ث ـقــافـ ـ ــة الــتس ـ ــامح وم ــواجـ ـ ــهه الـ ـعـن ـ ــف :الـخ ـطـ ــاب
الدين ــي منوذجـ ـ ًا ،الكش ــف ع ــن التجدي ــدات التي يجب
أن يشهــده ـ ــا اخلطـ ــاب الــدينـ ــي مث ـ ــل (إع ـ ــداد الق ـ ــادة
 اخلطب ــة) .ودور اخلط ــاب الدين ــي جت ــاه م ــا يش ــهدهاملجتم ــع م ــن أح ــداث اجتماعي ــه وسياس ــية واقتصاديه
وغيرها ،فض ًال عن اهتمام اخلطاب الديني بنشر القيم
األخالقي ــة واالجتماعية كالتس ــامح واالنتم ــاء ملواجهه
مش ــكلة العن ــف .وقدم ــت جميل ــة أم ــن حس ــن دراس ــة
بعنوان «الثقافة ّ
الشعب ّية كوعاء للمواطنة والشخصية
االجتماعي ــة» ،مش ــيرة إل ــى أن الثّقاف ــة ّ
الش ــعب ّية متت ــد
بجذوره ــا نح ــو التّاري ــخ واألنثروبولوجي ــا ضم ــن نس ــق
سوس ــيوثقايف ،وتش ــكّ ل أداة لالتص ــال بني ال ّن ــاس ووعاء
لتم ّث ــات وتصـ ـ ّورات املجتم ــع ،ولعمل ّيات إنت ــاج األفكار،
ول ــذا تلع ــب ال ـ ّـدور ال ّرئيس ــي يف صياغ ــة ّ
الش ــخص ّية
االجتماع ّي ــة ،بكل م ــا يترتب عليها من أبع ــاد ووظائف،
م ــع مالحظ ــة أنّ تاري ــخ املجتمع ه ــو التّاريخ احلقيقي،
أل ّن ــه ن ــاجت ع ــن حي ــاة اجتماع ّي ــة ،كم ــا أ ّن ــه انع ــكاس
موضوع ــي للمش ــاغل اليوم ّي ــة العاد ّية لألغلب ّي ــة .وهذا
م ــا يغفل ــه التّاري ــخ املكتوب يف بع ــض األحيان ،ألس ــباب
السياسـ ـ ّية .أما إس ــماعيل علي
ّ
تخص بعض االعتبارات ّ
الفحي ــل (الس ــودان) فق ــد ق ــدم دراس ــة جدي ــدة بعن ــوان
«صنّاع املطر :الدور املتجدد ألساتذة اجلامعات يف صون
ُ
ـيرا إل ــى أن ُصنّاع املطر
الت ــراث الثق ــايف غي ــر املادي ،مش ـ ً

 the rainmakersمصطل ــح ق ــدمي ومأل ــوف يف دراس ــات
األنثروبولوجيا عن أفريقيا واستراليا وأوقيانوسيا .لكن
املصطلح انتقل خالل العقدين األخيرين من الدراسات
االجتماعية إلى حقلي القانون واإلدارة ،ليصبح «صانع
املطر» هو ذلك الش ــخص الذي يحقق نتائج استثنائية
يف مج ــال تخصص ــه أو تخصصه ــا .وترك ــز الورق ــة على
اس ــهام اجلامع ــات يف اث ــراء املعرف ــة بالت ــراث غي ــر املادي
وجمع ــه وتوثيق ــه والتروي ــج ل ــه .وتناق ــش دور أس ــاتذة
اجلامعات واملعاهد العليا يف صون التراث على ضوء ما
اس ــتجد من مع ــارف بعد توقي ــع غالبية ال ــدول العربية
وغالبي ــة دول العال ــم عل ــى اتفاقي ــة اليونس ــكو للع ــام
 2003واخلاص ــة بص ــون الت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي.
كم ــا حت ــاول الورق ــة اإلجاب ــة عل ــى الس ــؤال :مل ــاذا ُعزل ــت
أو عزلت غالبية اجلامعات العربية وأس ــاتذتها أنفس ــهم
ع ــن اتفاقي ــة ص ــون الت ــراث غي ــر امل ــادي؟ وه ــل هن ــاك
تعارض أو قصور يف النظام اجلامعي للرس ــائل العلمية
وب ــن ه ــذه االتفاقي ــة؟ .أما علي بزي (لبن ــان) ،فقد قدم
ورقة بعنوان «جذورتراثية يف ثقافتنا الشعبية» ،استعان
يف دراس ــته ببع ــض النم ــاذج العربي ــة الت ــي كان ــت مؤثرة
وموح ــدة لش ــعوبنا كالعدي ــد م ــن أبي ــات املتنب ــي الت ــي
أصبح ــت م ــع الزم ــن أمث ــا ًال وحكمـ ـ ًا يس ــتخدمها عامة
الن ــاس ،وقصائ ــد عنت ــرة الش ــاعر الذي ع ــاش يف العصر
اجلاهل ــي وم ــا حتمل ــه م ــن قيم ،فض ـ ًـا عن ش ــخصيات
وس ــير موج ــودة لش ــخصيات أنتجه ــا الوجدان الش ــعبي
العربي وهم ينقس ــمون الى ش ــخصيات لها طابع سلبي
(عرقوب ،ابو رغال ،قراقوش ،)....وش ــخصيات لها طابع
إيجاب ــي( ،ذات الهمة ،الزير س ــالم ،أبو زي ــد الهاللي.)...
وك ــذا من ــاذج لعناص ــر م ــن ثقافتنا الش ــعبية له ــا البعد
القوم ــي «القص ــة العربي ــة ،ال ــف ليل ــة وليل ــة ،البخ ــاء،
كت ــاب احلي ــوان للجاحظ ،كليل ــة ودمن ــه ،واألدب الكبير
واألدب الصغي ــر ،إلب ــن املقف ــع ،احلكوات ــي وحكايت ــه
الش ــعبية ،األمثال الش ــعبية ،احلرف الش ــعبية ،األسواق
الش ــعبية والريفي ــة ،ثقاف ــة الغ ــذاء( ،القه ــوة ،الش ــاي،
املأك ــوالت الش ــعبية العربي ــة ،)...فن ــون األداء ،والق ــول،
والق ــول املغن ــى ،واملوس ــيقى ..مواضيع متنوعة س ــلطت
الدراسة عليها الضوء إلبراز مضمونها وبعدها الثقايف
م ــن حي ــث التق ــارب أو االخت ــاف ب ــن مجتمعاتنا».
كم ــا تناول ــت إمي ــان محم ــود العيس ــوي (مص ــر) يف
بحثها موضوع «حتقيب الثقافة العربية ما بني التجديد

والتبديد» مش ــيرة إلى ال ــدور احليوي الذى يلعبه توثيق
الت ــراث األمم ــى والثقافت ــن الش ــعبية واجلماهيري ــة
ودراستهما فى كشف بواطن األمم وظواهرها مبا يسمح
بإدارة وتوجيه أفضل وأسمى مبا فيه اخلير والنفع لألمة،
ومب ــا يحاف ــظ على خصوصي ــة الطابع الثق ــايف والهوية
القومي ــة ألقط ــار الوط ــن العرب ــي قاطب ــة .كم ــا تناق ــش
الورق ــة تعق ــب أمن ــاط البح ــث والتحقي ــب ف ــى الثقاف ــة
العربي ــة وس ــبل التحدي ــث ف ــى ض ــوء ظ ــروف التجدي ــد
والتبدي ــد الت ــي مت ــر به ــا األم ــة العربي ــة ف ــى اللحظ ــة
الراهن ــة .وتن ــاول محم ــد حس ــن عب ــد احلاف ــظ (مص ــر)
إش ــكالية «دم ــج الثقاف ــة الش ــعب َّية العرب َّي ــة يف املجتم ــع
العربي» ،فيبح ــث إمكانات مقاومة زحف املخاطر
املدن ـ ّـي
ّ
والتهدي ــدات ،الداخلي ــة واخلارجية ،التي تس ــتهدف  -يف
الصمي ــم  -طم ــس الثقاف ــة الش ــعبية العربي ــة وتراثه ــا
ومأثوراتها وفنونها ،وتتمثل أهم مقومات هذه املقاومة يف
حزمة من اإلجراءات ،تش ــمل :القراءة النقدية للتجارب
املاضية؛ التخطيط االس ــتراتيجي للمس ــتقبل؛ شبكات
العم ــل اجلماع ــي؛ ابت ــداع أف ــكار ومب ــادرات ملهمة لدمج
الثقاف ــة الش ــعبية يف ش ــؤون احلي ــاة املعاص ــرة ،ولدفعه ــا
إل ــى االس ــتمرار والنم ــو يف املس ــتقبل .أما حن ــان الصغير
أبو القاسم ،فقد ناقشت يف بحثها «الثقافة الشعبية بني
الواق ــع واألس ــطورة» أهمي ــة املوروث األس ــطوري ،واملعتقد
الش ــعبي كظاه ــرة اجتماعية تنتج عن تفاع ــل األفراد يف
عالقاتهم االجتماعية وتصوراتهم حول احلياة والوجود،
كما أن احلكايات الشعبية حتتل مكانًا مميزًا يف استلهام
الش ــعراء واألدب ــاء له ــا عل ــى مرالعص ــور ،وم ــن ث ــم ف ــإن
التمس ــك بامل ــوروث الش ــعبي نوع م ــن أن ــواع املقاومة.
ُّ
إشكالية التقنيات الحديثة والعولمة

ألق ــت العومل ــة وتكنولوجي ــا املعلوم ــات بظاللها على
بع ــض أوراق املؤمت ــر ،فتن ــاول العديد م ــن الباحثني من
ع ــدة دول عربي ــة املوض ــوع م ــن منظ ــور وطن ــي وإقليمي،
فقدم شعيب مڤنونيف (اجلزائر) دراسة بعنوان «الثقافة
الش ــعبية اجلزائرية وحتديات العوملة الثقافية» .والذي
يش ــير إل ــى أن الس ــؤال ال ــذي ال ب ــد من طرح ــه هو كيف
ميك ــن احملافظ ــة على الثقافة الش ــعبية كمنت ــوج ثقايف
يف إطار االجتياح الكاسح لغول العوملة وإعادة التشكيل
الت ــي يعرفها عاملن ــا اليوم؟ ..وهو ما ح ــاول اإلجابة عنه
ً
انطالقا من
وتظهي ــر آلي ــات مواجهة العومل ــة الثقافي ــة.
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ع ــدة عناص ــر هي :مفه ــوم الثقافة الش ــعبية وعناصرها
ومنزلته ــا  -مفه ــوم العومل ــة  -م ــن الغ ــزو الثق ــايف إل ــى
االخت ــراق الثق ــايف تأثي ــر العوملة على الثقافة الش ــعبية
 س ــبل وآلي ــات مواجه ــة العوملة ووس ــائل احملافظة علىالثقافة الش ــعبية .كما تناول ش ــمس الدين يونس جنم
الدين (السودان) ً
بحثا حول «الهوية العربية والتحوالت
العاملي ــة» تط ــرق فيه ــا إل ــى أه ــم التحديات الت ــي تواجه
الهوي ــة الثقافية العربي ــة يف ظل التحوالت العاملية كما
اس ــتعرض يف الدراس ــة أه ــم االس ــتراتيجيات للحف ــاظ
عل ــى الهوي ــة واخلصوصي ــة الثقافي ــة العربي ــة عل ــى
املس ــتويني احمللي والعاملي .أما صال ــح جديد (اجلزائر)
فق ــد ناق ــش «حت ــوالت الثقاف ــة الش ــعبية اجلزائري ــة يف
ظ ــل تكنولوجي ــا اإلع ــام» ،م ــن خ ــال الوق ــوف عل ــى
مس ــارات الثقافة الشعبية اجلزائرية يف ظل تكنولوجيا
اإلع ــام احلديث ــة واملتط ــورة ،مح ـ ً
ـاول ق ــدر اإلم ــكان
التركيز على ما حققته الثقافة الشعبية اجلزائرية من
خصوصي ــات محلية أو قومي ــة أو عاملية ،وإب ــراز العوائق
والعراقي ــل الت ــي حت ــول دون متدده ــا وانتش ــارها م ــع ما
توظفه وتس ــخره م ــن تكنولوجيات ،ليخت ــم هذا العمل
بالكش ــف عل ــى رؤى الثقاف ــة الش ــعبية اجلزائري ــة كم ــا
حددته ــا الهيئ ــات واملؤسس ــات الرس ــمية (وزارة الثقاف ــة،
مديري ــات الثقافة) ،وغير الرس ــمية ( جمعيات املجتمع
املدن ــي التي تش ــتغل عل ــى الثقافة ب ــكل تفرعاتها) .كما
تناول عبد الواحد مش ــعل (العراق) موضوع «التحديات
التي تواجه الثقافة الش ــعبية العربية يف زمن التنميط
العومل ــي» م ــن خالل حتليل وظيفة الثقافة الش ــعبية يف
احلف ــاظ عل ــى الهوية العربية ،وقد خل ــص الهدف من
بحثه يف معرفة التحديات التي تواجه الثقافة الشعبية
ـيرا إلى
العربي ــة وانعكاس ــها عل ــى الهوي ــة العربي ــة .مش ـ ً
حماي ــة امل ــوروث الش ــعبي غير امل ــادي يف مواجهة العوملة.
كذلك يعرض البحث إلى فهم التحديات التكنولوجية
االتصالية املتدفقة على الثقافة العربية بشكل متسارع
وال ــذي يه ــدد الهوية العربية وتش ــويه الثقافة الش ــعبية
املوارث ــة وتقلي ــل االهتم ــام به ــا .كم ــا ق ــدم غس ــان م ــراد
موضوعا بعنوان «أثر تبسيط العلوم يف الثقافة
(لبنان)
ً
املعرفي ــة الش ــعبية» ،ناق ــش فيه أث ــر التقنيات يف إرس ــاء
الثقاف ــة العلمي ــة إنطالقـ ـ ًا م ــن مب ــدأ تبس ــيط العل ــوم،
مصطل ــح مبن ــي عل ــى أس ــاس وض ــع املعرف ــة العلمي ــة
عل ــى أنواعها مبتناول اجلميع .ويرى مراد أن لتبس ــيط
جديد النشر
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العل ــوم ع ــدة عقب ــات أوله ــا العقب ــة االبس ــتيمولوجية،
ثانيه ــا العقب ــة اللغوي ــة عن ــد العلم ــاء ،ثالثه ــا العقب ــة
عند اجلمهور املتلقي ،رابعها العقبة عند املبس ــط بحد
ذات ــه إذا م ــا كان مختلفً ــا ع ــن العال ــم (املبس ــط العلم ــي
واالعالم ــي العلم ــي وغيره ــم) .وم ــن هن ــا يتس ــاءل :هل
من أسس يرتكز عليها لتخطي هذه العقبات يف العالم
العرب ــي؟ وه ــل م ــن املمك ــن وض ــع بع ــض القواع ــد التي
تس ــاعد عل ــى ذلك وما أهمي ــة هذه القواع ــد يف الثقافة
املعرفية الش ــعبية الت ــي لها دور أساس ــي يف بناء املواطن
عل ــى أس ــس املواطن ــة ويف الدميقراطية؟.
ويف إط ــار بحث التراث الش ــعبي والعوملة قدم محمد
شقشوق (تونس) بحثه حول «إشكالية الثقافة الشعبية
يف س ــياق معول ــم :جدلي ــة التواص ــل والتالش ــي» وال ــذي
ً
افتراض ــا لدراس ــته مفاده ــا أن الثقاف ــة الش ــعبية
وض ــع
العربي ــة آخ ــذة يف التواص ــل م ــن جه ــة ويف اإلمح ــاء
والتالشي من جهة ثانية لصالح نسق ثقايف عاملي وافد.
ـيرا إل ــى أنه من امللح الي ــوم إقامة حوار بني مختلف
مش ـ ً
الثقاف ــات واحلض ــارات وإع ــاء مب ــدأ االخت ــاف وإقراره
عل ــى أنه يتنزل يف س ــياق ح ــق االختالف يف الثقافة ويف
التعبيرات احلضارية ألنه ال مناص من استقبال الوافد
اإلعالم ــي ال ــذي أصب ــح حتمي ــة كوني ــة ته ــدد الثقاف ــة
العربية يف بعدها الشعبي أو النخبوي .كما قدم محمد
اجلن ــدي (مص ــر) دراس ــة ح ــول «تأثي ــر ث ــورة املعلوم ــات
على عادات وتقاليد املجتمع املصري» تناول فيها نش ــأة
الثقافة اإلليكترونية وكيف س ــاهم االس ــتخدام املتزايد
لتطبيق ــات تكنولوجيا املعلومات يف التأثير على ثقافة
املجتمع ــات يف الش ــرق األوس ــط ،خصوص ــا املجتم ــع
أيض ــا الطبيعة املربكة لتكنولوجيا
املص ــري .كما تناول ً
الق ــرن احلال ــي وتفاعالته ــا االجتماعي ــة املختلفة .كما
قدم ــت عصم ــت نص ــر عب ــد احلمي ــد س ــويدان ً
بحث ــا
بعن ــوان «الثقاف ــة الش ــعبية العربية والقيم اإلنس ــانية -
قراءة لغوية» سلطت خالله الضوء ملا متليه العوملة من
مؤث ــرات تط ــول تراثنا الس ــيما اجلوان ــب القيمية ،ومن
ث ــم تناق ــش موض ــوع عوملة «التن ــوع الثق ــايف» ومنظومة
القي ــم اإلنس ــانية (دالالت وعالق ــات) ،واللغ ــة وترس ــيخ
أيضا
الوع ــي الثق ــايف الش ــعبي وقيم ــه .ويف ه ــذا اإلط ــار ً
قدم ــت عنان محم ــد علي (مصر) دراس ــة ح ــول «التراث
الش ــعبي كم ــا تعكس ــه ش ــبكات التواص ــل االجتماع ــي»:
دراس ــة حال ــة لبعض صفحات الفيس ب ــوك ،ألقت فيها

الض ــوء على بعض أش ــكال العالقة بني التراث الش ــعبي
واس ــتخدام أحد مظاهر التكنولوجيا احلديثة املتمثلة
يف ش ــبكات التواص ــل االجتماع ــي عل ــى االنترنت؛ حيث
ش ــمل هذا االس ــتخدام جمهور التراث الشعبي وجعلهم
مس ــتقبلني أكث ــر منه ــم مش ــاركني ،فقد فتحت ش ــبكات
التواص ــل االجتماع ــي الب ــاب أم ــام اجلمه ــور لت ــداول
عناص ــر الت ــراث الش ــعبي ونش ــرها ،وأصبح ــت متث ــل
أيضـ ـ ًا مج ــا ًال حلف ــظ ه ــذه العناصر .وعلى ه ــذا النحو
ته ــدف الدراس ــة إل ــى محاولة فهم دور ش ــبكات التواصل
االجتماعي يف فتح مجال تفاعلي لنشر وتداول التراث
الش ــعبي ودوره ــا يف إحي ــاء التراث.
العــــادات والـــمـــعــتــقــدات والــمـــعـــارف
الـشـــعـــبـيــة

تعرض ــت األبح ــاث الت ــي ُأدرج ــت ضم ــن موض ــوع
املعتق ــدات واملع ــارف الش ــعبية لعدة رؤى بحثي ــة يف أكثر
م ــن مجتم ــع عرب ــي ،ومنها ما جن ــده مش ــترك بني عدة
ثقاف ــات ،ويف ه ــذا اإلط ــار قدم ــت رب ــاب دب ــس (لبن ــان)
بحثه ــا حول «قديس ــون ون ــذور عابرة للطوائ ــف» ،وتعود
أهمي ــة الدراس ــة إل ــى إظه ــار الالوع ــي اجلماع ــي ال ــذي
يكش ــف عب ــر النذور املختلف ــة االعت ــراف باآلخر وبدينه
ومعتقدات ــه ،فاالعت ــراف بالقديس اآلخ ــر هو االعتراف
بأتب ــاع ديانت ــه .وقد تناولت الدراس ــة قديس ــن من أديان
مختلف ــة ،وأب ــرزت خصوصي ــة بعضهم باعتباره ش ــفيع ًا
لشفاء أمراض معينة ويف مكان معني .وانتهت الدراسة
إل ــى أن «الدي ــن الش ــعبي»  -على حد ق ــول الباحثة  -هو
واحد تقري ًبا لدى جميع الطوائف يف لبنان ،لكن تبقى
خصوصي ــة كامن ــة يف التفاصي ــل الصغي ــرة الت ــي ت ــدل
عل ــى التماي ــز بني مجتم ــع وآخر ،وقدي ــس وآخر ،ومقام
أيض ــا ق ــدم
وآخ ــر .ويف إط ــار بح ــث املعتق ــدات الش ــعبية ً
مني ــر بهادي (اجلزائر) دراس ــة ح ــول «التصوف الطرقي
والثقاف ــة الش ــعبية اجلزائري ــة» ،وحتاول الدراس ــة تبيان
ال ــدور املرك ــزي للتص ــوف الطرق ــي يف الثقافة الش ــعبية
يف اجلزائ ــر وانصه ــار أفاقه ــا م ــن خ ــال إع ــادة تش ــكيل
الرم ــوز الثقافية األمازيغية والعربية يف ش ــكلها العربي
اإلس ــامي .ويركز البحث على مناذج وأش ــكال املقاومات
الش ــعبية يف الق ــرن التاس ــع عش ــر واحلرك ــة الوطني ــة
والثورة التحررية يف خمسينيات القرن العشرين وإنقاذ
الدول ــة الوطني ــة يف تس ــعينياته ،يف مقارب ــة حض ــور

الثقافة الش ــعبية من خالل التصوف الطرقي يف بعض
املراح ــل التاريخي ــة املصري ــة يف تاري ــخ اجلزائر.
أم ــا يف إط ــار املع ــارف الش ــعبية فق ــد ق ــدم نبي ــل
عم ــران موس ــى اخلال ــدي (الع ــراق) ،دراس ــة بعن ــوان
«الصلح العش ــائري والثقافة الشعبية بالعراق» :حتليل
ـيرا إل ــى أن األف ــراد واجلماع ــات يف
سوس ــيولوجي ،مش ـ ً
الع ــرف ويرتضونه بينهم
املجتمع ــات القبلي ــة يفضلون ُ
ع ــن القان ــون الوضع ــي أو اللجوء إل ــى احملاكم احلديثة
الع ــرف من س ــامة يف األحكام وبس ــاطة
مل ــا يجدون ــه يف ُ
يف اإلج ــراءات وس ــرعة الفص ــل يف املنازع ــات مما يحقق
األم ــن والطمأنين ــة بينه ــم ويعي ــد الت ــوازن االجتماعي
داخل مجتمعاتهم ،ومن ناحية أخرى يرى أن القائمني
عل ــى الفص ــل يف تلك املنازعات ما هم إال قضاة عرفيون
عاش ــوا بينه ــم وجميع أف ــراد املجتمع يعرفون س ــيرتهم
الشخصية ومدى إخالصهم ملجتمعاتهم وتفانيهم لها،
وبالتال ــي انقياده ــم لقراراته ــم العرفية.
أم ــا مج ــال الع ــادات والتقالي ــد فب ــرزت في ــه دراس ــة
واحدة إلكرام األش ــقر (لبن ــان) ،تناولت موضوع «الهدية
يف امل ــوروث الش ــعبي وحتوالته ــا» ،مش ــيرة إل ــى أن ع ــادة
تب ــادل الهداي ــا يف مختل ــف املناس ــبات كان ــت تس ــاهم يف
متت ــن أواص ــر احملب ــة ب ــن أف ــراد املجتم ــع ،وكان ــت م ــن
العادات املشتركة بني كل طبقات املجتمع .وكانت تشمل
مختل ــف املناس ــبات االجتماعي ــة ،كاخلطب ــة وال ــزواج
والوالدة واخلتان والنجاح يف أمر ما ،وعند زيارة املرضى
كم ــا تعرض ــت لع ــادة «تنقي ــط» العروس ــن وم ــا ُيع ــرف
بطريق ــة «الشوبش ــة» ،فض ـ ًـا عن نق ــوط املولود .أش ــارت
قدميا كان ــت يف رمزيتها وتعبيرها
إل ــى أن قيم ــة الهدية
ً
ع ــن الت ــوادد والتكاف ــل والتضام ــن ب ــن أف ــراد املجتم ــع،
ونتيجة التحوالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية
بعدا آخر .أما أنيس ــة الس ــعدون (البحرين) فقد
أخ ــذت ً
«التعدد ّي ــة الثقاف ّية يف فلكلور
عرض ــت لدراس ــة بعن ــوان
ّ
اخللي ــج العرب ـ ّـي» ،ناقش ــت فيه ــا أوج ــه التقاطع ــات يف
الثقاف ــة الش ــعب ّية يف دول اخللي ــج العرب ـ ّـي؟ وم ــا أب ــرز
االفتراض ــات الضمن ّي ــة واالهتمام ــات الت ــي تكم ــن وراء
محصلة هذه التقاطعات على
ثم ما
ّ
ه ــذه التقاطعات؟ ّ
التعدد ّي ــة الثقاف ّي ــة ،وذل ــك عن طري ــق الوقوف
مفه ــوم
ّ
عل ــى بعض الع ــادات والتقالي ــد واملعتقدات واملمارس ــات
الش ــعب ّية يف دول اخللي ــج العرب ـ ّـي ،م ــن قبي ــل :تقالي ــد
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ال ــزواج ،واألعي ــاد ،واس ــتقبال الغ ّواص ــن ،واحتفال ّي ــة
احل ـ ّـج ،واحل ّي ــة ب ّية...إلخ .ولعلّ مت ِّلي النظر فيما بينها
وتباين من ش ــأنه أن يج ِّل ــي الكثير من
ـاق
م ــن وج ـ ِ
ـوه ت ـ ٍ
ٍ
التعدد ّي ــة الثقاف ّية ومظاهرها ،وما ينش ــأ عنها
مالم ــح
ّ
م ــن أبع ــاد وعالق ــات متن ّوع ــة ال ـ ّـدالالت واملقاص ــد .كم ــا
ش ــاركت نهل ــة إم ــام (مص ــر) بدراس ــة ميداني ــة بعن ــوان
«حت ــوالت ميكانيزم ــات التعبي ــر يف الش ــارع املص ــري:
دراس ــة لظاهرة الكتابة على املركبات» ،وتعتمد الدراس ــة
عل ــى اجلمع امليدان ــي للعبارات واألش ــكال التي يحرص
املصريون على إرس ــال رس ــائل من خاللها ،وقد حرصت
على مقارنة مادتها امليدانية مع ما قام به س ــيد عويس
يف دراس ــته «هتاف الصامتني» التي ظهرت يف س ــتينيات
الق ــرن املاضي .وتتعامل الدراس ــة مع الظاهرة بوصفها
وس ــيلة إع ــام ش ــعبية حتم ــل رس ــائل املصري ــن ،والت ــي
حتتاج إلى قراءتها ومحاولة فهمها الستنباط ما ميكن
أن تنطل ــق ب ــه م ــن خطاب يعب ــر عن العق ــل اجلمعي يف
املجتم ــع املص ــري اليوم.
تحـــوالت ورؤى فـــي األدب الشـــعبي
ا لعر بي

ارتبط ــت هذه الرؤى بعدة دراس ــات متعددة يف مجال
األدب الش ــعبي م ــن بينه ــا إش ــكاليات نظري ــة عل ــى نحو
م ــا قدم ــه كامل فرحان صال ــح (لبنان) يف بحث ــه «األدب
الش ــعبي ب ــن إش ــكالية «الرفي ــع» و«الوضي ــع» و«خج ــل
ـيرا إل ــى آراء عرفه ــا عل ــم الفولك ــور ت ــرى
األجي ــال» ،مش ـ ً
جديد النشر
العدد 36
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أن «حرك ــة عناص ــر التراث الش ــعبي تتجه م ــن أعلى إلى
أس ــفل داخل الكيان االجتماعي .وهي الظاهرة املعروفة
يف الت ــراث األوروب ــي بن ــزول الت ــراث م ــن الطبقة املثقفة
أو الصفوة إلى الطبقة األم أو الطبقة الدنيا للش ــعب».
وفيم ــا ط ّب ــق باحثون عرب ه ــذه الفرضية على ش ــواهد
عدي ــدة م ــن األدب الش ــعبي الثب ــات صحته ــا ،رف ــض
باحث ــون آخرون املبالغة يف ه ــذا االدعاء ،واعتبار كل أدب
الطبق ــات األدن ــى أد ًب ــا «ناز ًال» م ــن الطبق ــات األعلى .إن
ه ــذه الوضعي ــة الت ــي طرح ــت نفس ــها على أنه ــا البديل
م ــن األدب الش ــعبي ،ميك ــن رؤيته ــا ومتابعته ــا م ــن حيث
املمارسة عبر مسارين« :األول :يف مغاالة البعض بالتقليد
األعم ــى لآلخ ــر ،الثاني :مغ ــاالة البعض اآلخ ــر بالعزلة،
ويف احتق ــار ثقاف ــة الش ــراكة داخل ًّيا وعرب ًّيا ،م ــا أدى إلى
حتطي ــم الكثير م ــن التراكمات اإليجابي ــة .كما تناولت
جهين ــة اخلطيب (مص ــر) موضوع «تأثر األدب الش ــعبي
العبري بالثقافة العرب ّية دراسة مقارنة» ويشمل البحث
ع ــدة مح ــاور رئيس ــية ه ــي :تأث ــر احلكاي ــات الش ــعبية
العبرية بالقرآن الكرمي من خالل إعطاء مناذج لبعض
القصص  -تأثر احلكايات الشعبية العبرية بالفولكلور
العرب ــي اإلس ــامي  -األمث ــال العبري ــة والعربي ــة وصل ــة
وثيقة  -األدب الش ــعبي العربي ،العبري والتفات النوع.
كم ــا تناولت األوراق مداخل موضوعية محددة منها
مجموع ــة أوراق تناول ــت املث ــل الش ــعبي حي ــث ق ــدم زاهي
ناض ــر (لبن ــان) دراس ــة بعن ــوان «املث ــل والسياس ــة والتراث
النضالي» ،وأرجع سبب اختياره ملوضوع األمثال الشعبية

مل ــا لها من حجم ثقايف وحضاري كبي ــر ،فهي «أ ّم احلكمة
التراثي ــة وخالصته ــا» ،وتغط ـ ّـي كلّ مناح ــي احلي ــاة ،وال
يزال قسم منها يتر ّدد على ألسنة العامة واخلاصة .وقد
رك ــز يف هذا الس ــياق على ذل ــك اجلانب من تلك احلكمة
الذي يندرج يف سياق ثقايف جدالي وتصارعي ،ويع ّبر عن
منظوم ــة معرفي ــة مر ّكبة من ش ــبكات موقفي ــه متن ّوعة،
نوع ــا م ــن الفلس ــفة السياس ــية ميك ــن اإلف ــادة
ويص ــوغ ً
منه ــا فيم ــا يطرح ــه عصرن ــا من قضاي ــا تدع ــم التح ّول
نح ــو األفض ــل .كم ــا تناول ــت صوني ــا األش ــقر (لبن ــان) يف
بحثه ــا «امل ــرأة يف اللغة واحلض ــارات» مش ــيرة إلى النظرة
التقليدي ــة للمجتم ــع ،وانعكاس األمثال الش ــعبية على
مسيرتها احليات ّية التي هي نتيجة الختبارات الشعوب،
أي م ــا ندع ــوه اليوم احلضارة التي تعتم ــد على احلداثة
واملعاص ــرة .ل ــذا ،فإن التكوين البيولوجي للمرأة أعطاها
َ
ه ــذه القيم ــة االجتماعي ــة ،رغم صعوب ــة الرح ــات التي
ً
وارتباط ــا باملدخ ــل نفس ــه «املرأة
اجتازته ــا عب ــر العص ــور.
واملث ــل» ق ــدم علي العل ــي (لبن ــان) ً
بحثا بعن ــوان «وقوعات
منوذج ــا».
األنث ــى يف املث ــل الش ــعبي :األمث ــال اللبناني ــة
ً
وخلص ــت الدراس ــة إل ــى أن املث ــل الش ــعبي اللبنان ــي ي ــرى
األنث ــى تتج ّل ــى يف صورت ــن :ص ــورة س ــلبية ،ه ــي األكث ــر
كم األمثال
شـ ً
ـيوعا ،وأخرى جليلة ولو كانت نس ــبتها إلى ّ
ضئيلة .وملّا كانت األمثال الشعبية ذات املنحى اإليجابي
بحقّ األنثى يس ــتهدف األ ّم بش ــكل أساسي ،فإن هذا يعود
إلى التربية الدينية املتوارثة يف املس ــيح ّية واإلس ــام ،من
املبجلة يف اإلسالم
مهابة واحترام الس ّيدة العذراء ،إلى األم ّ
يف العدي ــد م ــن األحاديث الش ــريفة ،فض ًال عن القداس ــة
املوروث ــة لأل ّم يف الالوعي البش ــري املت ــوارث عبر األجيال.
ويف رؤية لبنانية أخرى يف بحث األمثال الشعبية قدمت
مه ــى مراد (لبنان) دراس ــة بعن ــوان «دور األمثال الش ــعبية
يف مقدمات نشرات االخبار وكيفية تلقيه :حتليل ألسني
ودالل ــي» ،مش ــيرة إل ــى معاجل ــة ه ــذه الظاه ــرة الت ــي هي
ليس ــت بجدي ــدة على املس ــتوى اإلعالم ــي .إذ الحظت أن
معظم البرامج التلفزيونية واإلذاعية تستخدم األمثال
الشعبية وذلك بهدف إضفاء نوع من البالغة على املعنى
داخ ــل الن ــص ،وكيفي ــة اس ــتقبال املتلق ــي له ــذه األمثل ــة
الشعبية املستخدمة ،وفهمه لهذه االستعارات ،وهل يصل
املعنى بش ــكل صحيح له ،وهل باس ــتطاعة اجلمهور ّ
فك
الرم ــوز املوجودة داخل االس ــتعارات دون مواجهة صعوبة
يف ذلك.

ويف إط ــار الش ــعر الش ــعبي قدم ــت زين ــب األع ــوج
(اجلزائ ــر) دراس ــة بعن ــوان «الش ــعر الش ــعبي ب ــن الديني
والدني ــوي» ،وه ــو بحث يحاور بعض النصوص الش ــعرية
الش ــعبية يف اجلزائر ويالمس أبعادها الفنية واجلمالية
وم ــا حتمل ــه م ــن قي ــم وأبع ــاد إنس ــانية وأمن ــاط حياتي ــة
واجتماعي ــة .والنقط ــة احملوري ــة الت ــي يري ــد طرحه ــا
وتلمس ــها ه ــذا البح ــث ،تتمث ــل يف تلك التقاطع ــات بني
م ــا ه ــو ديني وما هو دنيوي يف نصني ش ــعريني ش ــعبيني،
متداولني بكثرة على مستوى اجلزائر وبعض املناطق يف
املغ ــرب العرب ــي إذ تغن ــى بهم ــا أكبر املغنني على مس ــتوى
اجلزائ ــر .الن ــص األول بعنوان «قصيدة حيزية» وهو نص
ش ــعري ملحمي يسرد قصة عش ــق مأس ــاوية ،والتي دارت
أحداثه ــا كلي ــا أو جزئي ــا يف قري ــة س ــيدي خالد مبنطقة
بيس ــكرة .والثان ــي بعن ــوان «قصي ــدة راش ــدة» والت ــي تروي
قص ــة ومعان ــاة م ــرمي الع ــذراء وس ــيدنا املس ــيح عيس ــى
عليه الس ــام .لكن اس ــم م ــرمي يف القصيدة يتح ــول إلى
«راش ــدة» .كم ــا تناول صالح مه ــدي الزبيدي (الع ــراق) يف
ورقته بحث «أمناط من الش ــعر الش ــعبي العراقي :الرؤية
مشيرا إلى أن القصيدة الشعرية الشعبية ُتشكل
والفـن»،
ً
أط ــول أن ــواع الش ــعر الش ــعبي العراق ــي .وم ــن األش ــكال
األخ ــرى املعروف ــة بـ(امل ــوال) ويس ــمى أيض ــا (الزهي ــري)
وه ــو م ــن س ــبعة أش ــطر .ويأت ــي بع ــد ذل ــك النوع املش ــهور
املعروف بـ(األبوذية) ،وشبيهتها (العتابة) واشتق معناها
وأخيرا الش ــكل املعروف بـ (الدارمي) .وهناك
من العتاب.
ً
أمن ــاط أخرى أقل ش ــأنًا وش ــهرة مما ذك ــر .ويأخذ البحث
يف تفصي ــل ه ــذه األمن ــاط وبي ــان خصائصه ــا الفني ــة
واملوضوعية واألس ــلوبية بش ــكل من اإلس ــهاب عبر أمثلة
وضوحا على هذا
نصية منها؛ إللقاء الضوء بشكل أكثر
ً
الف ــن الش ــعري األصي ــل ال ــذي يتغن ــى ب ــه يف املهرجانات
واحملاف ــل األدبي ــة وتنظ ــم من ــه األغان ــي ويس ــاهم يف رفد
احلي ــاة اليومي ــة بأن ــواع املعان ــي واحلك ــم .ويف إطار بحث
أيض ــا قدم ــت نض ــال األميون ــي دراس ــة
األدب الش ــعبي ً
بعن ــوان «الش ــعر الش ــعبي يحاك ــي الوطني ــة واالنتم ــاء»
مش ــيرة إل ــى أن الش ــعر الش ــعبي هب ــة م ــن الطبيع ــة وهو
عطيتها البكر والذي خصت به كل إنسان بنعمة الفطرة
والذكاء ،فالش ــعر الشعبي يحاكي الطبيعة وكأنها إنسان
وه ــذا ه ــو االنتم ــاء والوطني ــة فه ــو إنس ــان يح ــس ويع ــي
ويفك ــر وينفعل ويتص ــور ببس ــاطة وعفوية.
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ويف إط ــار بح ــث احلكاي ــة الش ــعبية ق ــدم مصطف ــى
يعلى (املغرب) دراسة بعنوان «القصص الشعبي العربي:
ائتالف واختالف» ،وس ــعى يف بحثه إلى تس ــليط الضوء
عل ــى م ــا يتميز ب ــه العال ــم العربي ،م ــن ذخائرالقصص
الش ــعبي الرائ ــع؛ مبين ــة يف نف ــس الوق ــت ،م ــا يغتني به
ه ــذا القص ــص م ــن تنوي ــع ،كم ــا يس ــعى إلى اس ــتقصاء
عين ــات منطي ــة دال ــة ،م ــن م ــن النص ــوص القصصي ــة
الش ــعبية العربي ــة ،من حكاية عجيبة ،وحكاية ش ــعبية،
وحكاي ــة خرافي ــة ،وحكاي ــة مرح ــة ،م ــن أقط ــار عربي ــة
مختلف ــة ،لتتخ ــذ منها ما يس ــعفها للنمذج ــة لثنائية
االئت ــاف واالخت ــاف يف القص ــص الش ــعبي العرب ــي،
موضوع هذه املداخلة .كما يقوم إجرائيا بعملية دراس ــة
النماذج القصصية العربية دراسة نصية مقارنة ،تستل
منها ما هو مشترك وما هو مختلف ،فيما بني رواياتها
املتع ــددة بأقط ــار عربي ــة معين ــة ،مث ــل مص ــر والع ــراق
وس ــورية وفلس ــطني واملغرب.
الموسيقى الشعبية والغناء

ويف هذا اإلطار برزت مجموعة متميزة من الدراسات
التي كش ــفت عن التن ــوع الثقايف يف اإلبداعات الش ــعبية،
ـطم َب ِالي»
فكت ــب أمني ال ــزواري (تونس) بحثه حول َّ
«الس ـ ْ
زي ـ ًـة  ،إذ
يري ــا و َدال ً
َلة َر ْم ّ
َب ـ ْـن ال َثاب ــت وا ُمل َتح ـ ّـولَ :ش ـ ْـك ًال َت ْع ِب ًّ
املوسيقية
ـطم َب ِالي من أكثر األمناط
ّ
تعد موس ــيقى َّ
الس ـ ْ
التونسي
ـيقي
التي اس ــتطاعت أن
ّ
ّ
تتجذر يف التراث املوس ـ ّ
ذي البع ــد الديني ،والتي بدأت دخيلة وافدة ثم تعايش ــت
وتأقلمت ،فتمازجت مع األش ــكال واملمارس ــات املوسيق ّية
منوذجا ُموسيقيا شعب ًيا ً
راسخا
الشعب ّية القائمة وانتهت
ً
يف تقالي ــد املجتم ــع ،يتفاع ــل ويتحـ ـ ّرك م ــع ُمتغ ّي ــرات
العص ــر وضم ــن الواق ــع االجتماع ـ ّـي الثق ــا ّ
يف املتحـ ـ ّرك
بدوره .وقد توقف الزواوي عند هذا النمط يف إطار رصد
الس ــطمبالي ،وإلى وصف
الثابت واملتح ّول يف موس ــيقى ّ
ّ
أشكالها التعبير ّية وأساليبها ،وفك دالالتها الرمز ّية .كما
ق ــدم جورج س ــعادة (لبن ــان) بحثه حول الفنون الش ــعبية
منوذجا،
والتح ــوالت احمللي ــة والدولية :الزجل اللبنان ــي
ً
ـيرا إلى الزجل اللبناني فن ش ــعبي يحمل خصائص
مش ـ ً
متي ــزه ومتاي ــزه فالب ــد م ــن مواكبت ــه م ــن منطل ــق أمرين
أساس ــن مؤثّ ري ــن يف تط ــوره وما آل إلي ــه :أولهما :احلرب
ّ
اللبناني ــة مب ــا حملته من أح ــداث وما تركت ــه من تبعات.
والثان ــي :العوملة مبا فرضت ــه من جديد يف التكنولوجيا،
جديد النشر
العدد 36
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واللغة ،والعادات ،وأمناط العيش .فالزجل اللبناني ظهر
من ــذ الق ــرن اخلامس عش ــر املي ــادي ،وكانت ل ــه ومضات
متفرق ــة من ــذ القرن الراب ــع امليالدي ،وس ــار متعثر ًا حتى
النص ــف األول م ــن الق ــرن العش ــرين حيث ش ــهد الكمال
جني ًن ــا وول ــد عل ــى ي ــد ش ــحرور ال ــوادي أس ــعد خ ــورس
الفغالي عام  1938وبلغ أوجه يف س ــتينيات القرن املاضي
 ،وظ ــل مزدخ ــر ًا حت ــى الع ــام  ، 1975تاري ــخ نش ــوب احلرب
اللبنانية فش ــهد تراجعاته األولى.
ويف إط ــار بح ــث ال ــرؤى والتح ــوالت يف املوس ــيقى
واألغني ــة الش ــعبية ق ــدم عب ــد احل ــقّ زري ــوح (اجلزائ ــر)
ً
بحث ــا بعن ــوان «م ــن فن ــون الثقاف ــة الش ــعبية اجلزائرية:
الص ـ ّـف ،ق ــراءة يف اجل ــذور التاريخي ــة:
احل ــويف وأغني ــة ّ
اجل ــذور والعناصر املش ــتركة للثقافة الش ــعبية العربية»،
وه ــذان العنص ــران املوس ــيقيان ميث ــان م ــن العناص ــر
الشعبية املعروفة يف «تلمسان» وضواحيها األول هو شعر
نس ــوي يتم ّث ــل باألس ــاس يف ل ــون ُيس ـ ّـمى «احل ــويف» :وهو
ش ــكل غنائي نس ــوي ُتش ـ ِّـكلهُ مقطوعات ش ــعرية متفاوتة
الط ــول .وه ــو رباع ــي الش ــكل ،مجه ــول القائ ــل .والثان ــي
الص ـ ّـف» :وه ــي عب ــارة ع ــن أهزوج ــة
ُيطل ــق علي ــه «أغني ــة ّ
معيني ،والدراس ــة قراءة يف
مرتبط ــة أص ًال بلحن وإيقاع
ْ
اجلذور التاريخية لهذين العنصرين ستُ جلي بشيء من
أيضا قدمت فاطمة
التفصيل ماهيتهما .ويف هذا اإلطار ً
دال ــي يوس ــف ُزه ــرة (اجلزائ ــر) بحثها حول «واقع الش ــعر
الشعبي التلمساني بني الثابت واملتحول» متناولة جان ًبا
م ــن القي ــم الثابت ــة واملتحول ــة من خ ــال جتربة الش ــعر
الش ــعبي ملدينة تلمس ــان املعروفة باس ــم «احلويف» تتناول
مجموعة من الصور اخلاصة االجتماعية والثقافية وما
حتمل ــه من رس ــائل ذات أبعاد ثقافية ُي َّع َبر عنها بالش ــعر
الغنائي .وتس ــعى الدراس ــة على هذا النحو إلى تس ــليط
الضوء الكاش ــف على ماهية الش ــعر الشعبي التلمساني
كأصال ــة وت ــراث ،وم ــا ط ــرأ علي ــه م ــن حت ــوالت م ــع بداية
العومل ــة وتعاظ ــم دوره ــا ،لنرى يف خالصة اس ــتنتاجية ما
تبدل فيه .فتراجع
الذي اس ــتمر ثابت ًا يف هذا الش ــعر وما ّ
أو اضمح ــلّ أم ــام غ ــزو العومل ــة وم ــا أحدثت ــه م ــن تبدالت
الفن.
اجتماعي ــة يف الع ــادات وأمن ــاط العي ــش ووج ــوه ّ
كم ــا ق ــدم عص ــام الس ــعيد وش ــيرين عب ــد احللي ــم
القبان ــي (مص ــر) دراس ــة ح ــول توثي ــق «كتاب ــات وأغان ــي
احل ــج :دراس ــة مقارن ــة ب ــن العص ــر الفرعون ــي والعصر

اإلس ــامي» ،وق ــد عرض ــت الدراس ــة للموض ــوع تاريخ ًي ــا
حت ــى العص ــر اإلس ــامي حي ــث ح ــرص املص ــري عل ــى
االحتف ــال مبناس ــبة احل ــج باإلنش ــاد الدين ــي وغن ــاء
األغاني الش ــعبية ،والتي عرفت باس ــم حنون احلجاج أو
حتنني احلجاج ،وهي تلك األغاني التي ترددها النس ــاء
وكذل ــك بع ــض املنش ــدين الش ــعبيني قب ــل س ــفر احل ــاج
وأثن ــاء توديع ــه ،وبع ــد عودت ــه س ــا ًملا ،وته ــدف الورقة إلى
إلق ــاء الض ــوء عل ــى األغان ــي واالبتهاالت الت ــي ارتبطت
بزيارة املعبودات املصرية القدمية ،ومقارنة تلك األغاني
باألغان ــي الش ــعبية الت ــي يتغن ــى به ــا احلج ــاج وذويه ــم
يف مص ــر اإلس ــامية ،ومحاول ــة اس ــتنباط أوجه الش ــبة
واالخت ــاف بني العصرين .أما خطري عرابي فقد قدم
دراسة بعنوان «جتليات الغزل العفيف يف غناوي العلم:
محاول ــة لرب ــط الثقاف ــة البدوي ــة املعاص ــرة بالثقاف ــة
و«غ ِّن ــاوة ال َع َل ــم» أش ــهر أنواع الش ــعر
البدوي ــة القدمي ــة»ِ ،
عم ــن
الش ــعبي الب ــدوي اخلال ــص ،ميت ــاز به ــا الب ــدوي َّ
يدع ــي الب ــداوة ،وه ــي الوحيدة من الش ــعر الب ــدوي التي
َّ
يس ـ ُـمها الب ــدوي بلفظ ــة «غ ِّن ــاوة»؛ ذل ــك العتمادها على
ِ
ـرات ِع ـ َّـدة أكث ــر م ــن اعتمادها
ترني ــم الص ــوت وتك ــراره م ـ ٍ
عل ــى كلماته ــا ،وم ــن هن ــا كان ــت كلم ــة غ ِّن ــاوة ألصق بها
وأق ــرب إل ــى حقيقتها من كلمة أغنية .وتهدف الدراس ــة
إلى التعريف بهذا النوع البدوي املتميز ،وسماته الفنية،
وقيم ــه املوضوعية ،وطريقة أدائه ،كما تهدف إلى حصر
املوضوع ــات التي تتناولها «غناوي العلم» والوقوف على
ـراء ،وه ــو موض ــوع «الغ ــزل العفي ــف
أكث ــر املوضوع ــات ث ـ ً
تلم ــس النق ــاط املش ــتركة ب ــن الغ ــزل العفيف يف
« ،م ــع ُّ
الثقاف ــة العربي ــة القدمي ــة ،ونظي ــره يف غن ــاوي العلم.
بحث الحرف والعمارة الشعبية

تناول ــت بع ــض األوراق موض ــوع احل ــرف الش ــعبية،
وال ــرؤى والتح ــوالت اخلاص ــة به ــا ،منه ــا ورق ــة محم ــد
اجلزي ــراوي (تون ــس) ح ــول «احل ــرف الش ــعبية يف عال ــم
متغير» ،والتي تس ــعى إلى تناول هذا املوضوع من خالل
من ــاذج تطبيقية لبعض احلرف التي قاومت التحديات
التي فرضتها العوملة باالستفادة مما وفرته هذه األخيرة
م ــن انتش ــار مذهل لوس ــائل وتقنيات عم ــل عصرية دون
أن مي ــس ذل ــك من جوهر املمارس ــة احلرفي ــة ،ولعل أهم
مظهر من مظاهر صمودها ما أس ــماه الباحث «أس ــلوب
إع ــادة ترتيب وظائف املنتج الش ــعبي».

كم ــا تناولت علياء الزواب ــي (تونس) حرفة «صناعة
ال َف ّخ ــار يف س ــجنان :حت ــف فني ــة بأنام ــل نس ــائية»،
الفخ ــار انبثقت م ــن الطبيعة
مش ــيرة إل ــى أن صناع ــة ّ
وارتبط ــت به ــا يف رحل ــة أزلي ــة التق ــت فيه ــا احلضارات
لتجس ــد
والثقاف ــات فتالقحـ ـ ــت ومتازج ــت وانصه ــرت
ّ
يف األخيـ ــر هوي ـ ــة مجموع ــة إنس ــانية معين ــة يف شـ ـ ّتى
فالفخار هو مبـثــابة م ـفـتـاح ل ـتــاريخ الشعوب،
أبع ــادهــا،
ّ
الطني بش ــمال تونس
مضيف ــة أن
ماتتمي ــز ب ــه صناعة ّ
ّ
وتفرد من
وبالتحديد منطقة س ــجنان من خصوصية ّ
حي ــث طريق ــة الصن ــع وث ــراء الزخرف ــة يس ــتدعي م ــن
التعم ــق والبحث خاصة وأنها منطقة
الباحث ــن مزيد
ّ
ثري ــة مبخ ــزون ثق ــايف متنوع.
يف إط ــار بح ــث العم ــارة الش ــعبية ق ــدم الباحث ــون
مجموع ــة من األوراق املهمة يف أكثر من منطقة عربية،
م ــن بينه ــا الورق ــة الت ــي قدمته ــا إله ــام ك َّالب (لبن ــان)
ح ــول البي ــت التراثي اللبنان ــي :هوية وجمالي ــات وقيم،
كشفت فيها عن متيز العمارة اللبنانية التراثية بنماذج
هندسية ثابتة يف طرق تشييدها أو زخرفتها أو تأثيثها
أو مفاهيمه ــا ،وم ــن أهم هذه النم ــاذج :البيت ذو القاعة
املركزي ــة املغط ــاة بالقرمي ــد األحم ــر ،والبي ــت ذو اإليوان
أي القنط ــرة الكبي ــرة املفتوح ــة على اخل ــارج ،والبيت ذو
ال ــرواق أي املم ــر الطوي ــل م ــن القناط ــر املتتالي ــة عل ــى
واجه ــة البي ــت ،والبي ــت ذو الفن ــاء ،ولع ــل أش ــهرها بي ــت
األق ــواس الثالث ــة ال ــذي ع ــرف انتش ــار ًا كبي ــر ًا وش ــهرة
وتطور ًا واستعادة منذ النصف الثاني من القرن التاسع
عشر .وتبدو إمكانية تأهيل هذه البيوت أو حتويلها إلى
مراكز ثقافية أو فنادق صغيرة مم ّيزة أو متاحف للتراث،
فرص ــة لتواص ــل األجي ــال م ــع ه ــذا الت ــراث الهندس ــي
املتم ّيز العريق يف جذوره وقيمه وجماليته وهناء عيشه
ورحابة اس ــتقباله ويف أفقه اإلنس ــاني الوس ــيع.
استلهام التراث الشعبي وتوظيفه

ويف إط ــار بح ــث موضوع ــات االس ــتلهام لعناص ــر
التراث الش ــعبي العربي وتوظيفه ،ناقش ــت بع ــض أوراق
املؤمت ــر ه ــذه القضي ــة م ــن خ ــال ع ــدة مداخ ــل ،منه ــا
الدراسة التي تقدم بها نبيل سليمان بعنوان «السرديات
الروائي ــة للج ــذور املش ــتركة للثقافة الش ــعبية العربية:
أمنوذج ــا ،وق ــد ج ــاء االش ــتغال الروائ ــي عل ــى
الب ــداوة
ً
البداوة بدرجات متفاوتة ،س ــواء يف املس ــتوى الفني أم يف
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ش ــمول النظر وعمقه كما يش ــير الباح ــث ،ومن ثم فقد
تن ــاول يف بحث ــه العدي ــد م ــن النص ــوص الروائي ــة الت ــي
جتل ــت فيه ــا مفه ــوم الرواي ــة يف كل من مصر والس ــودان
والس ــعودية واإلم ــارات وس ــوريا واألردن ولبن ــان وليبي ــا
وموريتاني ــا ،متس ــائ ًال :مل ــاذا هذا احلف ــر الروائي يف زمن
الب ــداوة ،بينم ــا الرواي ــة تذه ــب قدمـ ـ ًا يف احلداثة وفيما
بع ــد احلداث ــة؟ ه ــل ه ــي األكزوتي ــكا مث ـ ًـا ،م ــن ب ــن م ــا
يلفع االشتغال الروائي على الثقافة الشعبية العربية؟
هل هو رثاء لعالم اندثر ،أم استمطار لقيم ذلك العالم
وعامليا.
يف معمعان اهتزاز وتقصف وتوليد القيم عربي ًا
ً
أيضا قدمت سمر سعيد شعبان (مصر)
ويف هذا اإلطار ً
ً
بحث ــا بعنوان«:توظي ــف حري ــة اإلب ــداع ف ــى الرقص ــات
الش ــعبية املصري ــة» مش ــيرة إل ــى دور الرق ــص الش ــعبي
املص ــري وأهميت ــة ف ــى عملي ــة حري ــة األب ــداع وم ــدى
تأثي ــره ف ــى احلف ــاظ عل ــى العناص ــر احلركي ــة البيئي ــة
م ــن التش ــويه واالندث ــار داخ ــل محافظ ــة أس ــوان وذل ــك
م ــن خ ــال بح ــث دور امل ــؤدي ف ــى الرقص ــات الش ــعبية،
وأهم احلركات املميزة للرقصات الش ــعبية فى محافظة
أس ــوان ،وحدود اإلبداع داخل الرقصات الشعبية ،وتأثير
البيئة على الرقصات الشعبية ،وأهم الرقصات الشعبية
فى محافظة أس ــوان وتوظيف دور اإلبداع فيها .ثم قدم
نبيل بن عبد الرحمن احمليش (الس ــعودية) دراسة حول
«الثقاف ــة الش ــعبية واألدب النضال ــي» :ق ــراءة جدي ــدة
يف« :أق ــوال جدي ــدة ع ــن ح ــرب البس ــوس» ألمل دنق ــل ،إذ
يكش ــف عن رؤية دنقل التي جتس ــدت يف وعيه للس ــيرة،
ووعي ــه لكيفي ــة الق ــراءة املعاص ــرة ،الت ــي تتماه ــى في ــه
جترب ــة الش ــاعر ،بتجربت ــه الش ــخصية التراثي ــة ،فف ــي
الس ــيرة رف ــض الصل ــح كام ــن وراءه تأكي ــد لفك ــرة الث ــأر
الت ــي ع ــرف به ــا اإلنس ــان اجلاهل ــي ،أم ــا يف القصي ــدة،
والرؤي ــة املعاص ــرة ،فالرف ــض ال يس ــعى إل ــى تأجيج هذه
النار ،وال إلى ترس ــيخ هذه الفكرة ،وإمنا كان الس ــعي من
أج ــل حتقي ــق العدال ــة ،والقصاص م ــن القات ــل ،وبرؤية
الش ــاعر ه ــي الدف ــاع ع ــن احل ــق العرب ــي املس ــلوب وع ــن
املج ــد العرب ــي املقتول .
كما قدمت مي هاشم (مصر) دراسة بعنوان «استلهام
املأث ــور الش ــعبي يف األعمال اإلبداعي ــة :عبد اهلل الطيب
منوذجا» حيث قدمت منوذج ًا الس ــتلهام املأثور الشعبي
ً
يف األعم ــال اإلبداعي ــة متمث ـ ًـا يف كت ــاب «األحاج ــي
جديد النشر
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الس ــودانية» للكات ــب عب ــد اهلل الطي ــب ،إذ تنب ــع ضرورات
حماية الهوية وصيانة خصوصيتها الذاتية من التطور
احلض ــاري اإلنس ــاني والتفاع ــل احلض ــاري الثقايف بني
ـبل ميك ــن تطبيقها
األمم والش ــعوب ،وكان ال ب ــد م ــن س ـ ٍ
يف ض ــوء الف ــرص املتاح ــة ،وإن اس ــتلهام املأثور الش ــعبي
يف األعم ــال اإلبداعية أحد أجنع الس ــبل للحفاظ على
الت ــراث الش ــعبي من االندثار يف ظ ــل جميع التحديات،
كما يستعرض البحث مسح ًا وحتلي ًال الرتباط الشباب
بامل ــوروث الثق ــايف ومقارنت ــه م ــن اجلان ــب املفاهيم ــي
والفك ــري والفن ــي للجي ــل املعاص ــر م ــن الش ــباب ،وإل ــى
أي م ــدى ميك ــن أن تؤث ــر الثقاف ــة الش ــعبية يف احلرك ــة
الثقافية له ــذا اجليل.
كم ــا تناول ــت فاطمة عبداهلل غن ــدور (ليبيا) موضوع
«توظي ــف الت ــراث الش ــعبي يف املنت ــج الثق ــايف والفن ــي»:
منوذجا.
الرواي ــة الليبي ــة (س ــريب  -أحم ــد الفيت ــوري )
ً
والت ــي أش ــارت إل ــى أن توظيف املوروث الش ــعبي يف األدب
الروائ ــي الليب ــي املعاص ــر لم ينفص ــل يف ذلك عن صنوه
م ــن الرواي ــات العربية ،مش ــيرة إلى بعض النم ــاذج ،غير
أن م ــا لف ــت انتباهه ــا يف ه ــذه الدراس ــة رواي ــة (س ــريب:
ص ــدرت  )2008للروائ ــي أحم ــد الفيت ــوري توظيفه ــا
جمع ــا :ب ــن موروث عامل ــي وعربي مع م ــوروث محلي ذي
ً
خصوصي ــة على صعيد األمثولة الش ــعبية ،والطقوس،
والع ــادات والتقالي ــد ،وامللف ــوظ والن ــص الغنائ ــي ،ع ــدا
ع ــن عتب ــات الرواي ــة من عنوانه ــا إلى إهدائها ،إلى رس ــم
خارطة السرد فيها كتوالد احلكايات حيث تسبح عوالم
الرواية يف فضاء البطل (الراوي) الذي يس ــترجع س ــيرة
الطفولة مع جدته التي تواجه الفراغ واخلوف بالس ــرد
ال ــذي ال يتوق ــف س ــواء يف وحدته ــا أو رفق ــة حفيدها.
ملتقى جحا بالشارقة

ج ــاء ملتق ــى الش ــارقة الدول ــي لل ــراوي يف دورت ــه
السادس ــة عش ــر ،وال ــذي التقي في ــه حكواتي ــون وق ّوالون
ورواة م ــن مختل ــف بلدان العال ــم ،وقد أعلن عبد العزيز
املس ــلم رئي ــس معه ــد الش ــارقة للت ــراث ورئي ــس اللجن ــة
املنظم ــة للملتق ــى ع ــن عن ــوان دورة ه ــذا الع ــام «جح ــا:
تراث إنس ــاني مش ــترك» ،إلحياء تراثه ونفض الغبار عن
ـيرا إل ــى أنن ــا
ن ــوادره وحكايات ــه املتداول ــة يف العال ــم .مش ـ ً
جميع ــا جميعن ــا يع ــرف جح ــا العرب ــي ،وجح ــا التركي،
ً

واإليراني ،وهو هناك يف بلغاريا أيض ًا غابروفو احملبوب،
وأرتني أرمينيا ،صاحب اللسان السليط ،وآرو يوغسالفيا
املغف ــل ،وغيره ــم ،وهو الذي أضح ــك ويضحك املاليني
م ــن البش ــر يف ش ــتى أصق ــاع األرض ،بن ــوادره الطريف ــة
الت ــي حتم ــل الدهش ــة والنكت ــة والس ــخرية والقص ــة
أيضــا
والسرد الالف ـ ــت واجل ـ ــاذب .الفتً ـ ـ ــا إلـ ـ ــى أن هنــاك ً
جح ــا اخلليج ــي واإلمارات ــي حتدي ـ ًـدا ،مش ــير ًا إل ــى أننا
نحت ــاج يف ه ــذا الزم ــن إلى ش ــخصيات مث ــل جحا ،على
أس ــاس أن تك ــون ق ــادرة عل ــى التهك ــم ،لك ــن بظرافة.
أم ــا جح ــا العرب ــي فه ــو ش ــخصية من الش ــخصيات
التي اش ــتهرت بالظراف ــة والطراف ــة والفكاه ــة والنوادر،
وي ــكاد ال يخل ــو مجل ــس أو َس ـ َـمر م ــن ِذ ْك ـ ِـر ِه واس ــتحضار
س ــيرته واالحتفاء مبسيرته التي ُط ِبعت بطابع احلمق
والغفلة واخلرافة واجلنون حين ًا ،والذكاء والدهاء وقوة
التخ ّل ــص وس ــرعة البديه ــة حينـ ـ ًا آخ ــر .وق ــد اختلف ــت
املص ــادر التاريخي ــة والتراثي ــة قدميـ ـ ًا يف اس ــم ُجح ــا
العربي ونس ــبته اختالف ًا كبير ًا ،فقيل أبو الغصن دجني
ب ــن ثاب ــت ،وقي ــل اس ــمه ن ــوح ،وقي ــل عب ــد اهلل أو دج ــن،
ولقب ــه ُجح ــا ،وكنيت ــه أب ــو الغص ــن ُي ْنم ــى إل ــى قبيل ــة
ف ــزارة العربي ــة ،ومن خ ــال املقارنة بني املص ــادر املذكورة
ميكننا أن نستش ــف أن اس ــمه أبا الغصن دجني بن ثابت
اليربوع ــي البص ــري الفزاري ،ولد يف النصف الثاني من
اختلف
الق ــرن األول الهج ــري وت ــويف س ــنة 160هـ ــ .كم ــا ُ
يف ش ــخصيته عل ــى رأي ــن ،رأي وصف ــه باحلمق والغفلة
واجلن ــون حت ــى إنه ــم يضربون ب ــه املثل فيق ــال( :أحمق
م ــن ُجح ــا) ،وال ــرأي اآلخ ــر اعتب ــره واحد ًا م ــن التابعني
األج ـ ّـاء الذي ــن رووا األحاديث النبوية الش ــريفة .وعلى
الرغ ــم م ــن االخت ــاف يف التميي ــز ب ــن جح ــا احمل ـ ّـدث
وجح ــا صاح ــب الن ــوادر ،إال أن ــه ال ف ــرق بينهم ــا ،فهم ــا
ـخص واح ـ ٌـد حم ــل يف ذات ــه الس ــمات احملوري ــة الت ــي
شـ ٌ
تتميز بها النماذج الفنية الش ــعبية املرحة ،فكانت رمز ًا
نق ــل صاحبها من واقعه التاريخ ــي إلى رمز فني ممتد.
متحامق ــا
أحمق ــا ،ب ــل كان
واحل ــق أن جح ــا ل ــم يك ــن
ً
ً
يتظاه ــر باحلم ــق ،وق ــد زاد م ــن ش ــهرته ،التي ط ــارت يف
اآلف ــاق ،ن ــوادره وحكايات ــه الت ــي كان يعرضه ــا أحيا ًن ــا يف
مجالس اخللفاء والقادة للتس ــلية والترفيه ،كاخلليفة
العباس ــي املهدي ،والقائد أبي مسلم اخلراساني ،وكانوا
احا،
يتن ـ ّـدرون علي ــه .بيد أن جح ــا يف الواقع كان رج ـ ًـا ّمل ً

حاض ــر اجل ــواب ،س ــريع البديه ــة ،ح ــا ّد البصي ــرة ،ثاقب
النظ ــر وإن تظاه ــر بغي ــر ذلك.
منوذجا ا ّتس ــم باألصالة
وصفوة القول أن جحا كان
ً
ً
تراثي ــا والتم ّي ــز ش ــعب ًيا ،مم ـ ــا يؤك ـ ــد
تاريخ ــا والف ــرادة
ً
زمني ــا عـلـ ــى جح ــا الترك ــي ال ــذي يدعى نصر
أس ــبقيته ً
ال ــدي ـ ــن خوج ـ ــة أو اخل ـ ــوجة نص ـ ــر ال ـ ــدين وغي ــره م ــن
الش ــخصيات اجلحوية األخرى التي انتشرت يف العالم
كالن ــار يف الهش ــيم ،مقتبس ـ ًـة م ــن س ــيرته مالمحه ــا
ً
ـتلهمة م ــن ش ــخصيته أبعاده ــا اجلوهري ــة ،لذلك
ومس ـ
ومتددت
تع ـ ّـددت صوره ــا وتداخلت مظاهرها وأش ــكالها ّ
وانتش ــرت يف ثقاف ــات الدني ــا.
وق ــد انطلق ــت إش ــكالية الن ــدوة الفكري ــة م ــن ك ــون
جح ــا ً
تراثا إنس ــاني ًا مش ــترك ًا ،ال تنف ــرد أي من الثقافات
بالتفرد بتراثه .فكل الشعوب والثقافات حتتفظ بنفس
احلكاي ــات والن ــوادر والتصرف ــات اإلنس ــانية له ــذا الرم ــز
اإلنس ــاني املش ــترك ب ــن كافة ثقاف ــات الش ــعوب .ومن ثم
ف ــإن جحا ش ــخصية إنس ــانية فكاهية أخ ــذت حظها من
االنتش ــار يف كثي ــر م ــن الثقاف ــات القدمي ــة ،ونس ــبت إل ــى
شخصيات عديدة عاشت يف عصور ومجتمعات مختلفة.
وجح ــا رج ــل فقير كان يعي ــش أحداثه بطريقة مختلفة
ويتماش ــى م ــع تل ــك األح ــداث ش ــبه احلقيقية الت ــي كان
يعيش ــها ،فه ــو يتص ــرف ب ــذكاء كومي ــدي س ــاخر عل ــى
األحداث التي كان يعيش ــها ،فانتش ــرت قصصه ومواقفه
الت ــي كان يتعامل معه ــا يف حياته اليومية ،وكانت تنتقل
قصص ــه من ش ــخص إلى آخ ــر مما نتج ع ــن ذلك تأليف
الكثير من األحداث اخليالية على قصصه ،فكل شخص
كان يروي قصصه بطريقته اخلاصة ،ومنهم حتى نسب
عمل ــه لش ــخص آخ ــر أو ش ــخص خيال ــي .وق ــد ارتبط ــت
األوراق البحثي ــة مبجموع ــة من احمل ــاور هي :وجوه جحا
وصوره ــا وتنوعه ــا يف الثقاف ــات اإلنس ــانية  -جح ــا يف
التاري ــخ واألدب الش ــعبي  -اس ــتلهامات جح ــا يف الفنون:
الفن التش ــكيلي ،الس ــينما ،املس ــرح ،العرائس والدمى.
وقد اختار امللتقى اململكة العربية الس ــعودية ضيف
ش ــرف ه ــذا الع ــام ،تقدي ــر ًا مل ــا متتلك ــه م ــن رصي ــد غن ــي
وإرث كبي ــر يف عال ــم الرواة والس ــرد والقصص واحلكايا.
كم ــا مت تك ــرمي األس ــتاذ س ــعد الصوي ــان أس ــتاذ الت ــراث
الس ــعودي ،واس ــم املرح ــوم رج ــب النج ــار صاح ــب أول
دراسة عربية حديثة عن جحا ،وقد مت إعادة نشر كتابه
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«جح ــا العرب ــي» ،خ ــال امللتقى.وق ــد اش ــتملت األوراق
العلمية فض ًال عن املائدة املستديرة العديد من املداخل
العلمي ــة لدراس ــة ش ــخصية جح ــا يف الت ــراث والتاري ــخ،
فض ًال عن مقاربات حول الرمز الفني والبعد التاريخي
ثم توظيف الشخصية واستلهامها يف الفنون املعاصرة،
عل ــى النحو الذي س ــنعرضه يف األبح ــاث التالية:
جحا في التاريخ واإلبداع العربي

كان ــت بداي ــة األوراق من خالل الدراس ــة التي قدمها
عم ــرو عب ــد العزي ــز مني ــر (مص ــر) بعن ــوان «جح ــا ف ــى
التاري ــخ العرب ــى :بني أس ــبقية الظه ــور ،وأولي ــة اإلبداع»
ـيرا
ناق ــش فيه ــا أس ــبقية ظه ــور جح ــا يف التاري ــخ ،مش ـ ً
إل ــى أن ش ــخصية جح ــا تظهر على أنها ش ــخصية غير
تاريخية ،ومفارقة ألى واقع زمنى؛ ثم تتبع ظهور جحا
مؤكدا
يف املص ــادر التاريخي ــة املتع ــددة ،وكيفية تناوله ــا،
ً
على أن ش ــخصية جحا كانت ،بأس ــبقية ظهورها وأولية
إبداعه ــا ف ــى التاريخ العرب ــي ،عالمة رمزي ــة فارقة أثرت
عل ــى مجتمعن ــا العرب ــي حت ــى اآلن ،ب ــل واملجتمع ــات
احمليط ــة ب ــه ،حت ــى امت ــد تأثيره ــا للعالم أجم ــع ،فغدا
ش ــخصية إنس ــانية مش ــتركة ،عاب ــرة للثقاف ــات احمللية،
متعددة الوجوه ،واألسماء ،واللغات ،واألزمنة ،واألمكنة،
فمثلم ــا نعرف جحا العربي ،الضارب ج ــذو ًرا يف التاريخ
واألدب الش ــعبي ،يف إط ــار الثقاف ــات احمللي ــة والوطني ــة
العربي ــة؛ فإنن ــا نعاين كذلك نظيره الفارس ــي ،والتركي،
والفرنس ــي ،واألملاني ،واإليطالي ،واإلس ــباني ،واآلسيوي
جديد النشر
العدد 36
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واألفريق ــي ،وغيره/غيره ــم ،والظ ــن ،كل الظ ــن ،أن ثم ــة
جحا مجه ـ ً
دوما البحث عنه ،والتعرف عليه،
ـول ،علينا ً
يف مجم ــل النت ــاج الثقايف الش ــعبي اإلنس ــاني ،ومن حق
كل جماع ــة إنس ــانية االحتف ــاء بجحاه ــا ،وتقدميه إلى
الثقاف ــات اإلنس ــانية مبختل ــف وس ــائل التوصي ــل ،لكن
ليس من حق ثقافة ما االس ــتئثار به .وليس معنى هذا
أيض ــا ،أن النم ــوذج اجلح ــوي العرب ــى ،قد فقد تف ــرده أو
متاي ــزه ب ــن النم ــاذج اجلحوي ــة العاملية .ب ــل كان أكثرها
تفردا ومتايزا ،لسبب بسيط ،أنه أكثرها أصالة ،وأقدمها
تاريخ ــا ،توصلن ــا لذل ــك بن ــاء عل ــى التتب ــع التاريخ ــى
لظه ــور النم ــوذج اجلح ــوي فى املص ــادر العربي ــة ،والتي
كان ــت أس ــبق م ــن كل ذك ــر جلحا ف ــى غيرها م ــن املصادر
ف ــى العال ــم أجم ــع ش ــرقه وغرب ــه .وه ــو األمر ال ــذى يعد
متس ــقا م ــع هذا اللون من اإلب ــداع الذى ظهر مبكر ًا فى
اآلداب العربي ــة  -الن ــوادر  -إذ ظه ــرت ش ــخصيات عربية
ف ــى ذات الفت ــرة التاريخي ــة حتم ــل م ــن الصف ــات ،وت ــرد
عنه ــا م ــن احلكايات والن ــوادر ،ما زاح ــم جحا ،فى املبنى
واملعنى ،إال أن احلس الش ــعبي آثر أن يخلد جحا ،علما
على كل هذه الش ــخصيات ،ليبقى مادة فولكلورية حية
نامي ــة ،ومرن ــة متط ــورة ،تخض ــع لالنتخ ــاب واالنتق ــاء،
لتعب ــر ف ــى كل مجتم ــع ،وف ــى كل عص ــر ،ع ــن ضمي ــر
الطبقات الش ــعبية.
ويف إطار البحث عن تاريخ جحا قدمت منّـي بونعامة
أيض ــا بعن ــوان «البع ــد التاريخ ــي
(اإلم ــارات) دراس ــتها ً

لش ــخصية جح ــا» مش ــيرة إل ــى أن الت ــراث العرب ــي َع َرف
عل ــى امت ــداد العص ــور العدي ــد م ــن الش ــخصيات الت ــي
اش ــتهرت بالظراف ــة والطراف ــة والفكاه ــة والن ــوادر ،ومن
أش ــهر ه ــؤالء ُجح ــا؛ ذل ــك الكائ ــن ال ــذي ي ــكاد ال يخل ــو
مجلس أو َس َمر منه ِذك ِْر ِه واستحضار سيرته واالحتفاء
مبس ــيرته التي ُط ِبعت بطابع احلمق والغفلة واخلرافة
واجلنون حين ًا ،والذكاء والدهاء وقوة التخلّص وس ــرعة
البديهة حين ًا آخر .مش ــيرة لورود اس ــم جحا يف عش ــرات
املصادر التاريخية ،يف محاولة منها للتأصيل التاريخي
لش ــخصية جحا وكش ــف النقاب عن مالمحها ومعاملها
املائ ــزة باالت ــكاء على املص ــادر القدمية واالس ــتظهار مبا
حوت ــه م ــن معلوم ــات تؤك ــد أصالة الش ــخصية وفرادتها
تراثيـ ـ ًا عل ــى م ــا س ــواها م ــن النم ــاذج اجلحوي ــة الت ــي
ظه ــرت يف بع ــض املجتمع ــات األخرى.
الرمز الفني لجحا

أم ــا امل ــاز أبرايي ــف (قيرغيزس ــتان) فق ــد ق ــدم ورق ــة
بعن ــوان «جحا ..ب ــن الواقع التاريخي واس ــتلهام الرمز»
ال ــذي أش ــار إل ــى أن ش ــخصية جح ــا ش ــخصية ش ــعبية
ال تخض ــع للت ــراث الرس ــمي ال ــذي يخض ــع للتدقي ــق
واملس ــاءلة ،لتمت ــاز الش ــخصية كما ي ــرى د .حامد طاهر
بأنه ــا «ترك ــز عل ــى محت ــو ى م ــا نق ــل عنه ــا دون التوقف
عل ــى َم ـ ْـن أنتج ــه أو أبدع ــه ،كم ــا تزي ــد جرع ــة النق ــد
والهج ــاء خالله ــا ل ــكل م ــا ه ــو قائ ــم» .ولع ــل الصف ــة
الش ــعبية التي وس ــمت بها ش ــخصية جحا جعلت منها
ذيوع ــا وش ــهرة يف مختلف الثقاف ــات ،إذ أصبحت وجودا
خاص ــا يف الضمي ــر اجلمعي للش ــعوب تتضمنها نقدها
للواق ــع السياس ــي واالجتماع ــي والقيم ــي ،ع ــاوة عل ــى
رؤيته ــا لألح ــداث العاصف ــة الت ــي مت ــر به ــا .وعل ــى هذا
النح ــو تقف الدراس ــة على الواقع التاريخي لش ــخصية
جح ــا واس ــتلهام الرم ــز م ــن خ ــال ع ــدة مح ــاور ،وه ــي:
جحا احلقيقة والرمز الفني ،جحا يف الضمير العربي،
ش ــخصية جح ــا واس ــتلهام الرمز.
ويف إط ــار بح ــث الرم ــز الفن ــي جلحا عرض ــت أمينة
جعف ــر الف ــردان (البحري ــن) دراس ــتها بعن ــوان «ملخص
الورق ــة :ب ــن التاري ــخ واألدب الش ــعبي« :جح ــا الرم ــز».
وتبح ــث الدراس ــة ش ــخصية جح ــا «الرم ــز» ب ــن التاريخ
واألدب الش ــعبي وذل ــك م ــن أج ــل التعري ــف به ــذه
الش ــخصية املهمة إلزالة الغموض عنها قدر املس ــتطاع،

من خالل محاور :جحا يف األدب الشعبي ،حقيقة جحا
م ــن خ ــال م ــا ورد يف الكت ــب واملراج ــع العلمي ــة املتاحة،
جحا ورمزية حضوره يف التراث العربي ،واحمللي بش ــكل
خ ــاص .كم ــا تعـ ـ ّرج الورقة على مالم ــح الظهور ومكامن
التوظيف لشخصية جحا يف اإلبداع اجلمعي ،وارتباط
ش ــخصية جح ــا بحري ــة النقد والس ــخرية ،ث ــم جتليات
ه ــذه الش ــخصية يف الت ــراث البحرين ــي ،وأب ــرز ن ــوادره
التي ش ــاعت وذاعت يف اململكة البحرينية ،والتي س ــارت
مس ــرى املثل ،وهي :وين أذونيك يا جحا ،مس ــمار جحا،
جح ــا وحماره.
توارث الحكي وفنون السرد

أم ــا زه ــور ك ــرام (املغ ــرب) فق ــد تناول ــت يف دراس ــتها
بعن ــوان «جح ــا وبالغ ــة احملك ــي املت ــوارث» مش ــيرة إل ــى أن
ومحكي ــا وصو ًت ــا رمز ًي ــا م ــن أه ــم
حج ــا ُيع ــد ش ــخصية
ً
اخلطاب ــات التعبيري ــة الت ــي أصل ــت لفك ــرة «ا ُملش ــترك
اإلنس ــاني» عبر مختل ــف العصور .وتعود فك ــرة التأصيل
إلى طبيعة العالقة التفاعلية بني شخصية «جحا» التي
متي ــزت بدق ــة التداخ ــل الوظيفي ب ــن اجل ــدي والهزلي،
الواقع ــي واملتخي ــل م ــن جه ــة ،ومحكي جحا الذي ش ــكل
بالغي ــا م ــن حي ــث التركي ــب واحملت ــوى .له ــذا،
خطا ًب ــا
ً
ف ــإن اخلصوصي ــة الثقافية التي ميزت ش ــخصية جحا،
وحولته ــا إل ــى مرجع للثقافات واحلضارات اإلنس ــانية،
وجعل ــت محك ــي جح ــا ُمتوارث ــا عب ــر العص ــور ،تع ــود إلى
هذه العالقة الوظيفية بني تركيبة الش ــخصية و خطاب
محك ــي جح ــا .ث ــم تع ــرض ملجموع ــة م ــن التس ــاؤالت
البحثية يف ورقتها :كيف ميكن حتديد هذه العالقة؟ من
الذي أصل لفكرة «جحا» هل الشخصية أم احملكي؟ ..ما
ه ــي خصائ ــص خطاب محكي جح ــا؟ ..هل ميك ــن إنتاج
وعي معريف مبفهوم املؤلف من خالل ش ــخصية جحا؟..
ما أسباب توارث هذه التركيبة املتداخلة بني الشخصية -
احملكي يف الثقافات اإلنس ــانية؟ ..ما هو اخلطاب املعريف
ال ــذي ميك ــن اس ــتثماره من ش ــخصية  -محكي جح ــا؟..
كي ــف ميكن اس ــتثمار ش ــكل خط ــاب جحا(الن ــادرة مثال)
يف ق ــراءة األن ــواع األدبية اجلديدة؟ .ثم تش ــير إلى أن هذه
عين ــة من األس ــئلة التي ناقش ــها البح ــث ،وذلك باعتماد
حتلي ــل خط ــاب محكي جح ــا من جهة ،وم ــن جهة ثانية
م ــن خ ــال بناء مع ــريف ملفهوم جح ــا  -ا ُملؤل ــف أو الصوت
ثقافيا.
ا ُملنتج له ــذه البالغ ــة املتوارثة
ً
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كم ــا ق ــدم صال ــح هوي ــدي (الع ــراق) دراس ــة مهم ــة
بعن ــوان «م ــن قش ــرة احلكاي ــة إل ــى ُل ّبه ــا :ق ــراءة يف
الس ــرد الفكاه ــي العرب ــي» .أش ــار فيها إل ــى أن يف تراث
الع ــرب أكث ــر م ــن جح ــا ،وأن ب ــن ه ــذه الش ــخصيات
ً
رجال ونس ــاء ،اش ــتهروا مبا اش ــتهر به جحا ،وبعضهم
ـرودا فاق ــت ـ دون ري ــب ـ م ــا ُنق ــل ع ــن
ق ــدم حكاي ــات وس ـ ً
ه ــذه الش ــخصية املش ــهورة لدين ــا .ولعل نظ ــرة مدققة
يف تاري ــخ الس ــرد احلكائ ــي العرب ــي كفيل ــة ب ــأن تثب ــت
لن ــا أن جح ــا لي ــس أش ــهر م ــن ع ــرف به ــذا الل ــون م ــن
احلكاي ــات .فه ــا ه ــو اب ــن اجل ــوزي وح ــده ،يذك ــر م ــن
ه ــؤالء املش ــهورين :هب َّنق ــة ،وأب ــو غبش ــان ،وأب ــو أس ــيد،
وش ــيخَ مه ــو ،وحم ــز َة ب ــن بي ــض ،وعج ـ َـل ب ــن جلي ــم،
وحجين ــة ،وبيه ــس ،ومال ـ َ
وع ــدي بن
ـك ب ــن زي ــد َمن ــاةَ ،
ُحب ــاب .ومن النس ــاء حذن ــة ،وريطة بن ــت عامر ،ودغة
بن ــت مغن ــج ،والفزاري ــة احلمق ــاء ،واملمه ــورة وس ــوى
هؤالء كثير .ومن ثم تس ــعى ورقة هويدي إلى تسليط
الض ــوء عل ــى مناذج مع ــدودة من حكاي ــات الضحك أو
الدعاب ــة أو الفكاه ــة أو التن ــدر ،لتقدمي قراءة س ــريعة
له ــا ،نخل ــص من ورائها إلى التنبي ــه إلى ضرورة إعادة
النظ ــر يف ه ــذا الن ــوع الس ــردي ،وتصني ــف األقدم ــن
ـتنادا إلى قش ــرته اخلارجية وظاهر
واحملدث ــن ل ــه ،اس ـ ً
م ــا يب ــدو من ــه م ــن إضح ــاك ،ويغل ــب علي ــه س ــخرية
وحم ــق ،بالدعوة إلى عدم وضع هذا الش ــتات املترامي
م ــن ه ــذه احلكاي ــات ،يف س ــلة واح ــدة .فف ــي كثي ــر م ــن
نصوص ــه ،ل ــم يكن الظرف والتندر س ــوى قناع ،يخفي
وراء قش ــرته نق ـ ًـدا وتعري ــة وكس ـ ًـرا للتابوه ــات ،عل ــى
مس ــتوى املضم ــون ،مثلم ــا يكش ــف لنا عن اقت ــراب ،يف
التصوي ــر الفني ،من اجتاه ــات فنية تعبيرية ،كالعبث
والفانتازي ــا والس ــريالية.
أم ــا محم ــد ول ــد أدوم (موريتاني ــا) فق ــد ق ــدم ورق ــة
بحثية بعنوان «جحا يف احلكايات الش ــعبية املوريتانية:
مقابلة بني « َت ْي َب ْه» و« َد ْيلولْ » ..أش ــار فيها إلى أن احلديث
ـات مختلفة عبر
ع ــن جح ــا يحيل إل ــى اس ــتحضار هوي ـ ٍ
ـواء كان جح ــا عثمان ًي ــا م ــن مدين ــة
التاري ــخ ،ولك ــن س ـ ً
اس ــطنبول يدع ــى نص ــر الدي ــن خوج ــه ،أو كان الرج ــل
الظري ــف ال ــذي ع ــاش يف العص ــر األم ــوي ،أب ــا الغص ــن
دج ــن ب ــن ثاب ــت الف ــزاري ،أو كان أب ــا ن ــواس البغ ــدادي
الفكاه ــي ال ــذي اتخ ــذه ه ــارون الرش ــيد خ ــا ،أو كان كل
جديد النشر
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تلك الشخصيات مجتمعة فإنه مثل شخصية ثرية يف
الت ــراث اإلنس ــاني ،إل ــى ح ــد أن كل أم ــة أو مجتمع صنع
لنفس ــه «جح ــاه» اخل ــاص ب ــه .وم ــن ث ــم تناق ــش ورقت ــه
ظ ــال جح ــا ومالمحه يف الذاك ــرة الش ــعبية املوريتانية
م ــن خ ــال االس ــتظهار مبا ح ــوت من قص ــص وحكايات
ترم ــز ل ــه ،حي ــث تت ــوزع ش ــخصية جح ــا يف امل ــوروث
القصص ــي املوريتان ــي م ــا بني الغب ــاء والتغاب ــي والذكاء
والتذاكي ومن ذلك أن كل القصص واحلكايات التراثية
الت ــي تناقله ــا الن ــاس وتداولته ــا اجلـ ـ ّ َدات عب ــر التاريخ،
والت ــي ُجمع ــت يف مدون ــة م ــن ثالثة أجزاء حت ــت عنوان
«احلكاي ــات واألس ــاطير الش ــعبية املوريتاني ــة» حافل ــة
بالشخصيات التي تشبه جحا غير أن الباحث سينتقي
منه ــا تل ــك الش ــخصيات الت ــي تش ــبهه كثي ــرا ،ليحف ــر
يف هويته ــا ،ويكتش ــف أواص ــر الش ــبه والقربى مع س ــيد
الفكاه ــة يف الت ــراث العرب ــي املش ــترك.
وجوه جحا في الثقافات اإلنسانية

ويف ه ــذا اإلط ــار قدم ــت مه ــا كي ــال (لبن ــان) دراس ــة
بعن ــوان «الش ــخصيات الهزلي ــة العاب ــرة للزم ــان وامل ــكان
يف األدب الش ــعبي :حالة جح ــا «األبله» امللتبس ،تناولت
فيه ــا أهمي ــة القص ــص والن ــوادر وحضوره ــا يف املخي ــال
الش ــعبي ال َّالمادي ،ال س ــيما أنها تعد وسيلة من وسائل
التعبير عن الذات الثقافية احمللية بأسلوب غير مباشر
(رم ــزي الش ــكل) ،ينتق ــل ش ــفاهة م ــن جيل آلخ ــر ،وأهم
م ــا فيه ــا تلونها مع ثقافة امل ــكان والزمان وخصوصياته
املعيش ــية .فالن ــوادر الت ــي تتمي ــز باإليج ــاز ،الفكاه ــة
واله ــزل م ــن خ ــال قص ــة صغي ــرة أو موق ــف أو تسلس ــل
م ــن الكلم ــات الت ــي تق ــال  /تكت ــب  /تش ــاهد دائمـ ـ ًا م ــا
ت ــدور حول موضوع احلياة اليومية بغرض التأثير على
املتلق ــي وجعل ــه يضحك وفق مس ــتويات قد تصل حتى
الب ــكاء والتفك ــر يف الواق ــع املعاش .لهذا فإن لكل ش ــعب
ش ــخصياته ،أو الش ــخصية نفسها قد تنتشر بالتثاقف،
وثقافيا بتل ــون املجتمعات الت ــي تتبناها،
وتتل ــون أثنيـ ـ ًا
ً
ليص ــل مدلولها بش ــكل مق ــروء فكر ًيا للمتلق ــي .وتركز
أيضا على بعض الش ــخصيات الفكاهية ،س ــواء
ورقته ــا ً
تل ــك الت ــي متّ ابتكاره ــا من الش ــعب نفس ــه أو تلك التي
تش ــكلت م ــن خ ــال األدب وحتول ــت الحقً ــا يف املخي ــال
اجلمعي لشخصية يضرب فيها املثل يف احلياة املعاشة،
وذل ــك م ــن أج ــل إب ــراز مه ــارات الش ــعوب وحكمه ــا عل ــى

لسان شخصياتها الشعبية ،من أجل إظهار مدى التأثر
والتأثي ــر املتب ــادل ب ــن األدب الش ــعبي واألدب العاملي.
أم ــا مس ــعود ش ــومان (مص ــر) فق ــد ج ــاءت ورقت ــه
بعنوان «جحا وتقنيات ارتداء األقنعة» ،وقد أش ــار بشكل
بعيدا عن الص ــراع احملم ــوم حول جحا
مباش ــر إل ــى أن ــه ً
ونس ــبته إل ــى م ــكان أو زم ــان م ــا  -مع إمياننا بإنس ــانيته
وإنس ــانية حكاي ــاه ون ــوادره  -فه ــو يق ــدم مدخ ـ ًـا لق ــراءة
تقني ــات القن ــاع ف ــى املأث ــور والت ــراث الش ــعبى اجلحوي
ممث ــا ف ــى بعض ن ــوادره و حكاي ــاه وأمثال ــه أو على وجه
أكثر دقة فى التمثيالت األدبية الش ــعبية التى صاغتها
اجلماعة الش ــعبية على لس ــانه أو نسبتها إليه منتخبة
معبرا ع ــن عاداتها وتقاليدها ومنظومة قيمها فى
إي ــاه
ً
جتانس ــا بني إب ــداع الف ــرد وجماعت ــه التى
إط ــار يحق ــق
ً
تتبن ــى نصوص ــه  /نصوصه ــا لتم ــارس أول ــى تقني ــات
التقن ــع ح ــن تلب ــس اجلماع ــة ثقافته ــا وس ــخريتها
ورغبته ــا ف ــى ممارس ــة احلك ــى والتن ــدر عل ــى املواق ــف
واألشخاص ،فى حلظة متارس فيها لعبة التخفي عبر
جتليات ال تقف عند املثل الشعبى أو احلكاية أو النادرة،
لكنه ــا تتجاوزها الس ــتعماالت يومية تس ــتعني بها على
مواجه ــة القه ــر والفش ــل والغب ــاء باحليل ــة والس ــخرية،
وه ــو م ــا يجع ــل ش ــخصية جح ــا ش ــخصية حي ــة حت ــى
اآلن ف ــى رصي ــد اجلماع ــة الش ــعبية ،ويعن ــى ف ــى الوقت
ذات ــه اس ــتمرار إنت ــاج اإلب ــداع الش ــعبى اجلح ــوي طامل ــا
احتاج ــت إلي ــه اجلماعات اإلنس ــانية لتضيف إلى جحا
كل ي ــوم ن ــوادر وحكاي ــات جدي ــدة تس ــتعيرها م ــن ت ــراث
أوس ــع م ــن الش ــخص وتاريخ ــه واألزمنة واألماك ــن التى
ـخصا متخي ــا ـ
ع ــاش فيه ــا .إذا كان حقيق ًي ــا ولي ــس ش ـ ً
ليتبن ــى م ــن خ ــال قراءة الع ــارف منظوم ــة القيم التى
تقب ــل جماعت ــه أن تصدق عليه ــا ..ويضيف ش ــومان :إن
جحا يرتدى عددا من األقنعة ليمارس رس ــالته النصية
الت ــى تراه ــن عل ــى تعدده ــا ال ــذى ي ــراوح ب ــن ع ــدد م ــن
الثنائي ــات لعل منها :ثنائية الش ــفاهى وامل ــدون -ثنائية
اللغة (الفصحى  -العامية) .تتعدد اللغات التي ينطق
به ــا جح ــا بتعدد البلدان التي ينتمى إليه ــا أو باألحرى
تنس ــبه إليه ــا ـ ثنائية التوج ــه (للصغ ــار  -الكبار).
كم ــا ق ــدم عب ــد الرحيم جي ــران (املغ ــرب) ورقة مهمة
اجلحي والبنية التوالد ّية» خلص
بعنوان «تنق ــل النص
ّ
هدفها بقوله أن هذه الدراس ــة تتناول مس ــألة ا ُملش ــترك

النص
ال ــذي يجعل من ثقافات ُمختلفة ُمنفتحة على
ّ
ـردي .وس ــنعمل يف
ومدمجة إ ّياه يف تراثها الس ـ ّ
اجلحيُ ،
ّ
حتقيق هذا املس ــعى على تبنّي تص ّور ُمختلف لتحديد
ـص اجلح ـ ّـي م ــن طري ــق حتري ــره من م ــأزق النش ــأة،
الن ـ ّ
وم ــن ارتباط ــه بالرؤي ــة املركز ّي ــة لثقاف ــة بعينه ــا ،س ــواء
أكان ــت ه ــذه الثقاف ــة عرب ّي ــة أم ال .وق ــد كان ــت اخللفي ــة
وجهت أسئلتنا  -يف هذا النطاق  -ماثلة
النظر ّية التي ّ
يف التلقّ ــي ،ال بوصف ــه َ
منط ق ــراءة ،ولكن بوصفه آليات
لتبنّي النصوص ا ُملنتمية إلى ثقافات ُمختلفة .كما كان
احلرص يف هذه الدراس ــة على ُمعاجلة احمللّي والكوني،
النص ّي ــة اجلح ّي ــة الت ــي يتب ـ ّـدى ٌّ
كل
وضب ــط ا ُملس ــتويات ّ
منهما فيها.
ث ــم اختت ــم محم ــد حس ــن عبداحلافظ ه ــذا احملور
بعنوان «جحا ..تراث إنس ــاني مش ــترك» أش ــار فيه إلى أن
األم ــر املؤك ــد ،ح ــد اليق ــن ،يف ش ــأن جح ــا؛ ه ــو أن ــه غير
واحدا ،وال ميك ــن أن يكونه .ال ميكن أن
واح ــد ،ول ــم يكن
ً
يك ــون كل م ــا نس ــب إليه ص ــاد ًرا ع ــن جحا واح ــد ،فرموز
ن ــوادره وحكايات ــه تش ــير إل ــى عص ــور متعاقب ــة ،وبيئ ــات
متباع ــدة .الش ــيء الثاب ــت حقً ــا أن ــه ش ــخصية إنس ــانية
مشترك ـ ــة ،عـ ـ ــابرة للثـقــاف ـ ــات امل ـح ـلـ ــية ،وأن ــه ش ــخصية
إنس ــانية متعددة الوجوه ،واألس ــماء ،واللغ ــات ،واألزمنة،
واألمكن ــة .مثلم ــا نع ــرف جحا العرب ــي ،الضارب ج ــذو ًرا
أيض ــا ،يف
يف التاري ــخ واألدب الش ــعبي ،عل ــى تع ــدده ه ــو ً
إط ــار الثقاف ــات احمللية والوطنية العربي ــة ،فإننا نعاين
كذل ــك نظيره الفارس ــي ،والتركي ،والفرنس ــي ،واألملاني،
واإليطال ــي ،واإلس ــباني ،واآلس ــيوي واألفريق ــي ،وغيره/
ً
مجهول ،علينا
غيرهم ،والظن ،كل الظن ،أن ثمة جحا
دوم ــا البح ــث عن ــه ،والتع ــرف علي ــه ،يف مجم ــل النت ــاج
ً
الثقايف الش ــعبي اإلنساني .من حق كل جماعة إنسانية
االحتف ــاء بجحاه ــا ،وتقدمي ــه إلى الثقافات اإلنس ــانية
مبختل ــف وس ــائل التوصي ــل ،لك ــن ليس من ح ــق ثقافة
ما االستئثار به.
استلهام شخصية جحا

ويف ه ــذا احمل ــور ق ــدم محمد حس ــان (مصر) دراس ــة
بعن ــوان «جح ــا أو جح ــوات؟» ،اش ــار فيه ــا إل ــى أن جحا،
ذل ــك الض ــارب يف البرية يحم ــل عصاه املدبب ــة كأنفه..
كلحيت ــه كجس ــده النحي ــل يأتن ــس باحلم ــار وأحيانـ ـ ًا
بول ــده يش ــق الزم ــان مستنس ــخ ًا نفس ــه يف كل م ــكان
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ين ــزل في ــه فينطبع بطاب ــع ناس ــها ومجتمعها فيصبح
ِمل ــك ًا جلمي ــع محبي ــه جح ــا العرب ــي ،جح ــا الترك ــي
نص ــر الدي ــن خوج ــا ،جح ــا الرومان ــي ،جح ــا يف كل
م ــكان وزم ــان ،جح ــا إن ه ــو إال ثيم ــة  -درامي ــة س ــهلة
متاح ــة كعجين ــة طيع ــة ل ــدى ا َ
حل ــكَّ اء .وس ــواء كان
ال ــراوي الناس ــج خلي ــوط القصة الت ــي يتصدرها جحا
بط ــا ،س ــواء كان ح ــكَّ اء ش ــفاهي ًا أو كاتبـ ـ ًا عل ــى ال ــورق،
وس ــواء كان ه ــدف الع ــرض جم ــع ش ــعبي يس ــتمعون
لل ــراوي م ــع آل ــة موس ــيقية أو فرق ــة مس ــرحية يف
النهاي ــة جح ــا أظن ــه  -ولي ــس كل الظ ــن إثم ــا  -لي ــس
إال نس ــج ًا م ــن خي ــال ..جح ــا ذل ــك الش ــعبي البس ــيط
احلام ــل حلكم ــة األس ــاف ولي ــس متجم ــد ًا عليها ،بل
يضي ــف م ــن طبيعت ــه التلقائي ــة م ــا يده ــش املتلق ــي
لعفوي ــة وبس ــاطة ولظرف م ــا يتفوه به .ث ــم يؤكد على
أن جح ــا لي ــس ش ــخص ًا حي ًا م ــن املمكن حتري س ــيرته
الذاتية ونسبه ونسله ،بل شخصية شفاهية اخترعتها
املخيل ــة الش ــعبية  -العربي ــة  -العاملي ــة ،ولن ــا أن نق ــول
أن ــه ش ــخصية عاملي ــة ،لي ــس مل ــكا لقومي ــة أو لبل ــد أو
لقري ــة .جحا الذي نطالعه يف املطبوعات ونش ــاهده يف
الوس ــائط املتع ــددة كان له حظ كبي ــر يف وطننا العربي
عل ــى مس ــتوى املخيلة واحلكايات األس ــرية الش ــفاهية،
وعل ــى مس ــتوى االس ــتخدام الدرامي (مس ــرح ،س ــنيما،
تلفزي ــون ،كارت ــون  -حتري ــك ،)..ومن ث ــم تناقش ورقته
اس ــتلهامات ش ــخصية جح ــا وجتلياته ــا املختلف ــة يف
مس ــتويات متع ــددة يف الدرام ــا املصري ــة.
جديد النشر
العدد 36
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ث ــم قدم محمد حس ــن (مصر) ش ــاكر ورق ــة يف احملور
نفسه حملت عنوان «استلهام شخصية جحا ونوادره يف
املسرح العربي» أكد فيها على أن شخصية جحا ونوادرها
تع ــد م ــن أب ــرز روافد االس ــتلهام الفني عامة ،واملس ــرحي
عل ــى وج ــه اخلص ــوص ،فش ــخصية جح ــا ،بخصائصها
وصفاته ــا وأبعاده ــا الدرامي ــة ،جعلته ــا تترب ــع يف قلوب
وعق ــول ش ــعوب كثيرة حول العالم ،ولق ــد صاغها املأثور
اجلمع ــي العرب ــي واملصري يف إطار فن ــي ذي خصوصية
ثقافي ــة ،جعلتها ش ــخصية خيالي ــة بج ــذور واقعية ذات
قيم ومثل أخالقيةُ ،تدخل السرور على قلوب سامعيها،
فمج ــرد ذك ــر اس ــم جح ــا مدع ــاة جل ــذب انتب ــاه وأس ــماع
احلاضري ــن؛ رغب ـ ًـة يف الترويح عن نفوس ــهم ،وإمعانًا يف
فلس ــفته الرمزي ــة الت ــي رمبا متاس ــت م ــع واقعه ــم .لذا،
تأه ــل املأث ــور اجلح ــوي ع ــن ج ــدارة ،وكان مح ــط أنظ ــار
واهتم ــام كت ــاب املس ــرح العرب ــي عام ــة ،واملس ــرح املصري
خاص ــة .وم ــن ث ــم ف ــإن ورقت ــه تبح ــث أهمي ــة اس ــتلهام
وتوظي ــف ن ــوادر وش ــخصية جح ــا يف املس ــرح املص ــري،
لدور النصوص املستلهمة الفعال واملؤثر على اجلمهور
واملجتمع املصري والعربي .وتستهدف حتليل مضامني
نص ــوص مس ــرحية عربي ــة ومصرية مختارة اس ــتلهمت
ش ــخصية جح ــا ون ــوادره ،واس ــتقراء حبكته ــا الدرامية؛
بغ ــرض الوقوف عل ــى مدى وعي مبدعيها بالتعامل مع
مضام ــن املأث ــور اجلح ــوي الراس ــخ يف وج ــدان الن ــاس،
وم ــدى موازنته ــم ب ــن عدم تش ــويه الت ــراث وحتميله ما
ال يتحمل  -منطق ًّيا  -من ناحية ،وبني قضايا ومشاكل

ودوافع أرقتهم ،وحدت بهم إلى اس ــتلهام مأثورات جحا،
من ناحي ــة أخرى.
مناقشات وفعاليات حول جحا

اش ــتملت هذه الفعاليات لقاء «الطاولة املس ــتديرة»
الت ــي ناقش ــت موضع ــي «التاصي ــل لش ــخصية جح ــا
وتراثه» و«استلهام جحا يف األدب الشعبي» حيث عرضت
مداخالت متعددة تركز على مظاهر اس ــتلهام جحا يف
الثقاف ــة العربي ــة واإلنس ــانية يف النص ــوص اإلبداعي ــة
واملس ــرحية والس ــينمائية وغيره ــا كثير ،مم ــا يع ّبر عن
تواص ــل وارتب ــاط الثقاف ــة املعاص ــرة بالت ــراث األصي ــل
والعريق لشخصية جحا .كما حوت الفعاليات «املقهى
الثق ــايف» ش ــخصيات جحوي ــة حي ــث اس ــتعرض املقهى
ش ــخصيات تراثي ــة ش ــابهت ،يف س ــيرتها ،س ــيرة جح ــا
العرب ــي ،م ــن حيث االتكاء على الطرف ــة والنادرة للفت
انتب ــاه العام ــة ،والتظاه ــر بالغفل واحلم ــق ،وإضحاك
الن ــاس بالنكتة اخلفيفة الظريف ــة التي حتمل أحيان ًا
ومدلوالت ذات معنى عميق يتصل بحياة الناس
رموز ًا
ٍ
ومعاش ــهم ..شخصيات من اخلليج العربي لها مواقف
جحوي ــة وحكاي ــات علق ــت يف أذه ــان الن ــاس ،وش ــكّ لت
ـزء م ــن وعيه ــم الثق ــايف وتاريخهم االجتماع ــي ،وما
جـ ً
ت ــزال قصصه ــم ت ــروى وأحاديثه ــم تس ــرد لي ــل نه ــار ،يف
املجالس العام ــة واخلاصة ،وتتحف بأخبارهم األندية
غصه ــا االحتفال.
إذا ّ
ببليوجرافيا جحا وإنجازات النجار

عكف القائمون على ملتقى جحا على نش ــر كتابني
على هامش امللتقى األول :ببليوجرافية وصفية بعنوان
«اإلنت ــاج الفك ــري العربي حول جحا ون ــوادره» ملصطفى
جاد ،صادرة عن معهد الشارقة للتراث ،اشتملت حوالي
 400دراس ــة وعم ــل منش ــور ح ــول جح ــا من ــذ أربعين ــات
القرن املاضي حتى االن غطت جميع األعمال املطبوعة
يف صوره ــا املختلف ــة :مق ــاالت الدوري ــات  -األطروح ــات
األكادميي ــة  -الكت ــب مبا تش ــمله من معاجل ــات متعددة
لش ــخصية جح ــا :الدراس ــات التحليلي ــة ،الرواي ــات
والقص ــص ،األعم ــال املس ــرحية .غي ــر أن األعم ــال
املخطوط ــة قد خرجت ع ــن نطاق الببليوجرافية كونها
حتت ــاج جله ــد مس ــتقل .كم ــا اش ــتمل اإلط ــار اللغ ــوي
واجلغرايف جميع ما كتب باللغة العربية واملترجم إليها

يف أرج ــاء الوط ــن العرب ــي .وق ــد ش ــهدت الببليوجرافي ــة
أعم ــال منش ــورة ب ــكل م ــن مص ــر ،والس ــودان ،واإلم ــارات،
والكوي ــت ،وس ــوريا ،ولبن ــان ،وفلس ــطني ،واألردن ،وليبيا،
وتون ــس ،واملغ ــرب ..ونأم ــل أن جنته ــد يف املرحل ــة املقبلة
إلع ــداد ببليوجرافي ــة عاملي ــة ح ــول «جح ــا» تضم جميع
م ــا كت ــب عنه بعدة لغات ويف أماك ــن متنوعة من العالم.
أم ــا اإلط ــار املوضوع ــي فق ــد صنفه ــا املؤل ــف إل ــى أربعة
موضوع ــات رئيس ــية ه ــي :املص ــادر التراثي ــة واحملققة -
الدراس ــات األكادميية واألبحاث  -النصوص املسرحية -
احلكايات ومجموعات النوادر.ومن الطبيعي أن تتصدر
مجموع ــات احلكاي ــات والن ــوادر ه ــذه الببليوجرافي ــة،
إذ أنه ــا امل ــادة األساس ــية واملهم ــة حول هذه الش ــخصية.
وتتمي ــز معظ ــم مجموع ــات احلكاي ــات والن ــوادر بوجود
اس ــم جحا يف العنوان مقترنًا باس ــم احلكاية أو النادرة،
مث ــال :جح ــا والل ــص -جح ــا وش ــجرة التف ــاح  -جح ــا
واحلمار  -جحا والس ــلطان  -جحا والقاضى..إلخ .كما
اش ــتمل هذا القسم على العديد من الكتب التي حتمل
اس ــم «نوادر جحا» ،وهذا هو االس ــم األش ــهر لهذ القسم،
بل إن هناك سلس ــلة حتمل االس ــم نفس ــه .ويبرز يف هذا
أيض ــا ُكت ــاب ومبدع ــون كب ــار قدم ــوا العديد من
القس ــم ً
املعاجل ــات اإلبداعي ــة ح ــول جح ــا أمث ــال :محم ــد فريد
أب ــو حدي ــد ،وﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻛﺜﻴﺮ ،ويعق ــوب الش ــاروني،
وكام ــل كيالن ــي ،وعب ــد الت ــواب يوس ــف ،وأحم ــد بهجت.
كما كش ــفت الببليوجرافي ــة عن ُكت ــاب ومبدعني متيزوا
بتع ــدد كتاباته ــم ح ــول «جح ــا» أمث ــال :ش ــوقي حس ــن،
ومحم ــود خلي ــل ،وه ــادي الس ــيويف ،وفتح ــي إبراهي ــم،
وعل ــي البتيري ،وط ــارق البكري ،وصابر توفي ــق ،وإيهاب
عبد السالم .وتبقى اإلشارة هنا إلى أن بعض مطبوعات
هذا القسم متيزت بتجاوز الناحية األدبية إلى الناحية
التش ــكيلية والرس ــم ،إذ تبرز بعض املؤلفات التي حتمل
عن ــوان :ل ــون م ــع جحا ،كم ــا كش ــفت الببليوجرافية عن
بع ــض السالس ــل التي تهتم به ــذا النوع م ــن املطبوعات
مث ــل :سلس ــلة قص ــص فكاهي ــة ملون ــة -قص ــص عاملية
ملون ــة  -مجموعة قصص وأش ــكال ملون ــة حول جحا..
إلخ .أما القس ــم املوضوعي الذي يأتي يف املرتبة الثانية
م ــن حي ــث الع ــدد فه ــو الدراس ــات األكادميي ــة واألبحاث
( 48دراس ــة) تضمن ــت أكثره ــا الكت ــب التحليلي ــة (33
كتاب) ،ثم يأتي بعد ذلك الدراس ــات العلمية بالدوريات
( 10دراس ــات) ،ويف املرتب ــة األخي ــرة تأت ــي األطروح ــات
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اجلامعي ــة ( 5أطروح ــات) ..وه ــو م ــا يش ــير إل ــى ضع ــف
ملح ــوظ يف الدراس ــات اجلامعي ــة خاص ــة ،إذ أن خم ــس
أطروح ــات (بث ــاث جامع ــات ه ــي :جامع ــة القاه ــرة،
وجامع ــة ع ــن ش ــمس ،ومعه ــد البح ــوث والدراس ــات
العربي ــة) ال متث ــل م ــن الناحيت ــن الكمي ــة والكيفي ــة
تغطية موضوع «جحا» مبا يش ــمله من عش ــرات املداخل
التحليلية التي تكش ــف عن مالمح ــه ،وخاصة الناحية
التوثيقي ــة له ــذه الش ــخصية .وإذا كان ــت الدراس ــات
أيضا ،فإن الكتب
املنش ــورة بالدوري ــات حول جحا قليل ــة ً
الت ــي عرضناه ــا به ــذه الببليوجرافي ــة ،منه ــا م ــن عالج
أصحابها شخصية «جحا» مباشرة ،ككتاب رجب النجار
ح ــول «جح ــا العرب ــي» ،وعب ــاس محم ــود العق ــاد «جح ــا
الضاح ــك املضح ــك» ،وعلي مصطفى «جح ــا يف ليبيا:
دراس ــة يف االدب الش ــعبي» ،وكاظ ــم س ــعد الدي ــن «جح ــا
العرب ــي وانتش ــاره يف العال ــم» ،كم ــا يح ــوي ه ــذا القس ــم
بع ــض الكت ــب الت ــي عال ــج أصحابه ــا ع ــدة موضوع ــات
ح ــول الفكاه ــة والن ــوادر واألدب الش ــعبي ،وم ــن بينه ــا
«ن ــوادر جح ــا» أمث ــال :أحم ــد محم ــد احلوف ــى «الفكاهة
يف األدب :أصوله ــا وأنواعه ــا» ،وش ــوقى ضي ــف «الفكاه ــة
ف ــى مص ــر» ،وعبد احلمي ــد يونس «احلكاية الش ــعبية»..
إلخ .أما القسم املوضوعي الثالث فهو اخلاص باملصادر
التراثي ــة واحملقق ــة ( 23مص ــدر) م ــن بينه ــا كت ــاب إب ــن
اجلوزى «أخبار احلمقى واملغفلني» ،والس ــيوطي «إرش ــاد
م ــن نحا إلى ن ــوادر جحا» ،كما ب ــرزت بعض الكتب حول
جحا تأليف جحا نفسه منها :نصر الدين خوجة «نوادر
جحا الكبرى :لصاحب األخبار والنكات الشهيرة»..إلخ.
كما اش ــتمل هذا القس ــم على عش ــرات املجموعات التي
حققه ــا أصحابها ونٌ ش ــرت باس ــماء احملققني أنفس ــهم.
ويحوي القس ــم الرابع واألخير األعمال املس ــرحية التي
استلهمت موضوع «جحا» ،وهي أعمال قيمة رغم قلتها
( 10أعم ــال مس ــرحية) ل ــكل م ــن :أحم ــد الطي ــب العلج
م ــن املغ ــرب ،وأحم ــد س ــويلم ول ــه مس ــرحيتان ،واألدرع
ش ــريف ،وطه جمعة ،وعبد التواب (مس ــرحيتان) ،وعبد
احلكي ــم أب ــو ياس ــر ،وعلي خليفة ،وحلس ــن قنان ــي .وقد
تنوع ــت املعاجلات املس ــرحية بني الفكاهية والسياس ــية
واالجتماعي ــة .وق ــد اعتمد املؤلف يف جم ــع بيانات هذه
الببليوجرافي ــة عل ــى عش ــرات املص ــادر الببليوجرافي ــة
العربي ــة املطبوع ــة والرقمي ــة ،وقام مبقارن ــة العديد من
الطبع ــات العتماد البيان ــات الصحيحة ،كما قام بجمع
جديد النشر
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الطبع ــات الواحدة يف بطاقة فهرس ــة موحدة .أما منهج
الوص ــف الببليوج ــرايف للبيان ــات فق ــد اعتم ــد القواعد
األجنل ــو  -أمريكي ــة للفهرس ــة الوصفي ــة ،واخلاص ــة
بالكت ــب (املؤل ــف  -العن ــوان  -الطبع ــة  -بيانات النش ــر:
م ــكان النش ــر ،الناش ــر ،تاري ــخ النش ــر  -ع ــدد الصفحات
 السلسس ــلة) ،واألطروح ــات العلمي ــة (اس ــم الباحث -عنوان الرس ــالة  -مكان الطبع  -الصفحات  -املش ــرفون
 مس ــتوى الرس ــالة  -اجلامع ــة والكلي ــة والقس ــم)،واملق ــاالت (املؤل ــف  -العن ــوان  -اس ــم املجل ــة  -الس ــنة -
الع ــدد ،املجلد  -تاريخ النش ــر  -الصفح ــات) .فض ًال عن
الرموز واالختصارات املستخدمة يف الفهرسة الوصفية
واملعروف ــة عامل ًيا.
أما الكتاب الثاني فكان بعنوان «محمد رجب النجار:
تكرميا
مدرس ــة عربية يف بحث التراث الش ــعبي» ،وذلك
ً
إلجن ــازات النج ــار ال ــذي أل ــف أول كت ــاب علم ــي ح ــول
ش ــخصية جح ــا وتقدي ـ ًـرا إلنتاجات ــه الفكري ــة واألدبي ــة
يف مجال التراث الش ــعبي ،بوصفه من األس ــاتذة الذين
تفرغ ــوا لبح ــث الت ــراث الش ــعبي والعرب ــي م ــن منظ ــور
ـيرا إلى تخصص ــه بتدريس مناهج
منهج ــي عرب ــي ،مش ـ ً
بحث الفلكلور العربي ومناهج البحث اللغوي واألدبي،
فض ـ ًـا ع ــن اهتمام ــه بتدري ــس النث ــر العرب ــي الق ــدمي
ومناه ــج األدب يف العص ــر اململوك ــي وسوس ــيولوجيا
الفلكل ــور؛ إذ يش ــكّ ل ذل ــك تخصص ــه الع ــام والدقي ــق.
كم ــا يلف ــت الكت ــاب إل ــى حرص ــه عل ــى تدري ــس امله ــارات
الكتابية ،إلى جانب الدراسات اللغوية والنحوية وقراءة
النص ــوص األجنبي ــة والعربي ــة واملكتب ــة األدبي ــة… م ــن
يقدم الكت ــاب حملة عن مؤلف ــات الراحل يف
جان ــب آخ ــرّ ،
مج ــال التراث الش ــعبي.
إعادة نشر «جحا العربي” لرجب النجار

كم ــا ح ــرص امللتق ــى عل ــى إع ــادة نش ــر كت ــاب جح ــا
العربي عن معهد الشارقة للتراث ،وتعد دراسات النجار
ح ــول جحا العربي من مناذج البحوث الرائدة يف مجال
الن ــوادر الش ــعبية العربي ــة .ونالح ــظ أن ه ــذا املجال هو
البداي ــة العلمي ــة الت ــي ش ــكلت فك ــره ومنهج ــه فج ــاءت
أطروحت ــه يف املاجس ــتير يف مطل ــع الس ــبعينات ح ــول
ش ــخصية جح ــا وفلس ــفته يف احلي ــاة والتعبي ــر ،والت ــي
نش ــرها بع ــد ذل ــك يف طبع ــات ع ــدة .ويف ض ــوء املفه ــوم
العلم ــي للت ــراث بعام ــة ،باعتب ــاره كل ماه ــو م ــوروث عن

الس ــلف من فك ــر وقيم ومآث ــر وفنون ،واملعب ــر عنها قو ًال
أو كتابة أو عم ًال ،يقدم النجار هذه الدراس ــة لش ــخصية
جح ــا ومأثورات ــه ،كنم ــوذج للدراس ــات الفولكلورية التي
تؤك ــد الوح ــدة القومي ــة يف الوط ــن العرب ــي .ويق ــول يف
مقدمة كتاب :ما من قطر عربي إال وعرف جحا بسماته
ومالمحه وأسلوبه وفلسفته يف احلياة والتعبير ،فعرف
يف هذا النموذج القومي ،عصا توازن يف خضم حتدياته
زادا فن ًّيا ونفس ًّيا بعيد األثر ،قد
ومعوقاته ،ومتثل نوادره ً
يدفعه إلى االبتس ــام والسخرية ،أو يدفعه إلى الضحك
والدعاب ــة؛ مل ــا فيه ــا م ــن انحراف ع ــن املأل ــوف أو تالعب
باللفظ أو خطأ يف القياس ،ولكننا لو جتاوزنا قش ــرتها
اخلارجي ــة وتأملناه ــا م ــن الداخ ــل ،لوجدناه ــا وس ــيلة
حيوي ــة من وس ــائل الدف ــاع عن الذات العام ــة باعتبارها
النم ــوذج واملث ــال ،مؤك ــدة بالتناق ــض الظاه ــر واخلف ــي،
القي ــم اإلنس ــانية العلي ــا ،والغايات القومي ــة التي تعمل
اجلماع ــة كلها عل ــى حتقيقها.
وعل ــى الرغ ــم م ــن أصال ــة ش ــخصية جح ــا يف أدبن ــا
الش ــعبي من حيث الواقع التاريخي  -كما يش ــير النجار
 ف ــإن املأث ــور اجلح ــوي لم يك ــن كله من تألي ــف أو إبداعجحا (أبي الغصن دجني بن ثابت الفزاري املتوفى سنة
 160للهج ــرة واملع ــروف بجح ــا) ،ب ــل كان تعبي ـ ًـرا جمع ًّيا
من إبداع الش ــعب العربي ،ترس ــيبا للتجربة ،ونزوعا إلى
مؤكدا أن جحا شخصية حقيقية ذات
السمر يف آن معا.
ً
واق ــع تاريخ ــي ،ونس ــبه ينتهي إل ــى قبيلة ف ــزارة العربية،
وول ــد يف العق ــد الس ــادس م ــن الق ــرن األول للهج ــرة،
وقض ــى الش ــطر األكب ــر م ــن حيات ــه يف الكوف ــة .وع ــاش
أواخ ــر الدول ــة األموي ــة ،واش ــتهر ب ــن معاصري ــه بروحه
وحس ــه الفكاه ــي حت ــى ُضرب ب ــه املث ــل ،وورد يف
املرح ــةّ ،
مخط ــوط «نث ــر ال ـ ُـدرر» لـ«اآلب ــي» املتوفى س ــنة 423هـ أن
اجلاح ــظ حك ــى «إن اس ــمه «ن ــوح» ،وكنيته «أب ــو الغصن»،
وأن ــه أرب ــى عل ــى املائ ــة .وبش ــهادة بع ــض معاصري ــه ،كان
يتمت ــع بذكاء وفطن ــة ودهاء ،وإن ادع ــى غير ذلك ،حيث
اتخ ــذ م ــن الغب ــاء أو التغاب ــي ،أو احلم ــق والتحام ــق
أس ــلو ًبا يف احلياة .وكان مؤمنًا بفلس ــفة الضحك ودوره
يف التغل ــب عل ــى صع ــاب احلي ــاة ،وموهو ًب ــا يجي ــد ق ــول
الفكاه ــة بألوانه ــا املختلف ــة ،قاد ًرا على الس ــخرية حتى
م ــن نفس ــه ،وحاض ــر البديه ــة ،س ــريع اخلاط ــر ،حس ــن
التخل ــص م ــن املأزق ،وق ــادر على قلب املأس ــاة إلى ملهاة

بأفضل جتليات الس ــخرية ،وذكر «اآلبي»« :حدث أن مات
ل ــه صدي ــق فظ ــل «جح ــا» يبك ــي خل ــف جنازت ــه ،ويقول:
«م ــن ل ــي بصديق يحل ــف إذا كذبت ،ويحثني على ش ــرب
ويعطي عني يف الفسوق إذا أفلست؟! ال
اخلمر إذا تبتُ ،
ضيعني اهلل بعدك ،وال حرمني أجرك!» .وإذا كان الناس
جهلوا أصوله العربية ،فإنهم لم ينس ــوا نوادره ،وسرعان
م ــا انتقل ــوا به من عال ــم الواقع إلى عال ــم اخليال حيث
أضاف ــوا إلي ــه م ــن الن ــوادر ما ش ــاء لهم اخليال الش ــعبي
على م ــر العصور.
وعل ــى هذا النحو ،تعالج الدراس ــة موضوع جحا من
ث ــاث ن ــواح :الناحية التاريخي ــة ،والناحي ــة املوضوعية،
ث ــم الناحي ــة الفني ــة .فف ــى الب ــاب األول ،وحت ــت عن ــوان
«ش ــخصية جحا ب ــن الواق ــع التاريخى والرم ــز الفنى»،
يتتب ــع الباح ــث كت ــب األدب والتراج ــم واألخبار والس ــير
يف تراثن ــا العرب ــي ،ليص ــل إل ــى غايت ــه وه ــي تأصي ــل
ش ــخصية جحا من الناحية التاريخي ــة ،ملعرفة تطورها
من ناحية ،وفى الوقت نفس ــه ،لكي يحسم ذلك اخللط
واالضط ــراب ال ــذي حلق بهذه الش ــخصية وأصالتها يف
تراثن ــا العرب ــي بعام ــة ومأثوراتنا الش ــعبية بخاصة.
ويق ــدم النج ــار ثالث ــة من ــاذج جلح ــا؛ جح ــا العرب ــي
وه ــو ش ــخصية حقيقي ــة ،يدع ــي أب ــو الغص ــن دجني بن
ثاب ــت الفزان ــي ،ولد يف العقد الس ــادس من الق ــرن األول
الهج ــري ،وع ــاش يف مدين ــة الكوف ــة يف الش ــطر األول
م ــن حيات ــه ،وق ــد وس ــمه الع ــرب باحلم ــق ،وط ــارت يف
اآلف ــاق ش ــهرته إب ــان حياته حتى كان يض ــرب به املثل يف
احلم ــق ،غي ــر أنه يف أق ــوال أخ ــرى كان يوصف بالتغابي
والتحام ــق .أم ــا النم ــوذج الثان ــي جلح ــا ،فه ــو الترك ــي
نص ــر الدي ــن خوج ــه ،وه ــو البط ــل األش ــهر يف قص ــص
ال ــذكاء و الغب ــاء عن ــد األت ــراك دون من ــازع .وبالرغم من
وج ــود ع ــدد م ــن اآلراء املتضارب ــة حول هذه الش ــخصية
م ــن الناحي ــة التاريخي ــة؛ كه ــذا التض ــارب ال ــذي حل ــق
بجح ــا العرب ــي عن ــد التأري ــخ ل ــه ،إال أن ــه ُيق ــال أن نصر
الدي ــن خوج ــه عاش يف أواخر القرن الرابع عش ــر وأوائل
الق ــرن اخلامس عش ــر امليالدي .وعل ــى أي األحوال فمن
املؤك ــد أن جح ــا التركي ج ــاء بعد جحا العربي وتأثر به.
ويق ــول الباح ــث «إن جحا العربي بنوادره التي تزخر بها
كت ــب الت ــراث ،هو النم ــوذج أو املثال ال ــذي احتذاه الترك
يف انتخ ــاب جحاه ــم نصر الدين خوجه ،فنس ــجوا على
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منوال ــه وأضاف ــوا إلي ــه جترب ــة األم ــة التركي ــة وحكمتها
الشعبية ،حتى صار هو الطراز األخير للنمط اجلحوى
بش ــكل عام ،والذى س ــرعان ما تلقفته؛ بأصوله العربية
مع ــا ،البيئ ــة املصري ــة مب ــا أث ــر عنه ــا من كلف
والتركي ــه ً
بالس ــخرية والفكاه ــة» .ث ــم ينتق ــل املؤلف إل ــى النموذج
الثال ــث وه ــو جح ــا املص ــري .وجح ــا املص ــري لي ــس ل ــه
واقع تاريخي مثل سلفية العربي والتركي ،وإمنا عرفته
البيئ ــة املصري ــة رم ــزًا فن ًّيا فق ــط ،اختارت ــه لتعكس من
خالل ــه جان ًب ــا رئيسـ ـ ًّيا م ــن جوان ــب التعبي ــر ع ــن آرائه ــا
وقضاياه ــا الت ــي كان يتعذر اجلهر بها ،س ــواء كانت هذه
القضاي ــا اجتماعية أو سياس ــية.
ويف الب ــاب الثان ــي .وعنوان ــه «فلس ــفة النم ــوذج
اجلح ــوي» يق ــدم النج ــار الكثي ــر م ــن النم ــاذج لن ــوادر
جح ــا النقدي ــة الت ــي تعك ــس فلس ــفته ،وتق ــوم ه ــذه
الفلس ــفة على عنصرين أساس ــن هما النقد السياس ــي
والنق ــد االجتماع ــي ،فيعرض نوادر جحا مع الس ــلطان
وم ــع القض ــاء .أم ــا ن ــوادره يف نق ــد احلي ــاة االجتماعي ــة
ـيما ح ًّيا مل ــا يختل ــج داخ ــل الوجدان
فه ــي تعك ــس جتس ـ ً
وعموم ــا فه ــي تص ــور احلي ــاة االجتماعي ــة
اجلمع ــي.
ً
بجوانبه ــا املتع ــددة وجتاربه ــا املختلف ــة .وم ــن هن ــا فإن
األم ــة العربي ــة الت ــي ابتدعت ه ــذا النم ــوذج ؛ جعلته يف
ص ــورة رج ــل عادي م ــن الناس ،له مش ــاعرهم ومواقفهم
وجتاربه ــم وآالمهم وآمالهم ،وعليه أن يس ــعى يف س ــبيل
منفردا بنفس ــه ،بل
العيش ،كما يس ــعى غيره ،وهو ليس
ً
ه ــو رب أس ــرة ،ل ــه زوج بينه وبينه ــا مواقف وأحـ ــداث ،وله
ابن ينش ــئه بحكمته ،ويحاوره بفكاهته وس ــخريته .ولم
تقتص ــر مواق ــف جحا عل ــى عالقاته بالن ــاس ،بل جنده
يتخذ من حماره ش ــبه صدي ــق له فيتحدث إليه ويصب
يف أذني ــه س ــخرياته الالذع ــة يف احلي ــاة واألحي ــاء.
وأخيرا يقدم النجار يف الباب الثالث «س ــمات النادرة
ً
اجلحوي ــة» ،كم ــا يف األدب العرب ــي بش ــكل ع ــام ،وكم ــا يف
اإلبداع الش ــعبي خاصة .وهو يعرف احلكايات أو النوادر
التي توس ــل بها النمط اجلحوي أس ــلو ًبا له يف التعبير
عن فلسفته بأنها :أقصوصة مرحة تتسم باإليجاز ،بل
ه ــي ممعن ــه يف القصر ،تتوس ــل بالنثر ،ي ــدور موضوعها
ح ــول احلي ــاة اليومي ــة وتياراته ــا العام ــة وجتاربه ــا
اإلنس ــانية ،كم ــا يعك ــس يف الوق ــت نفس ــه رأي اجلماع ــة
يف الهيئة االجتماعية والهيئة السياسية ،وهي إنسانية
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الشخوص واألحداث ،قلما يظهر فيها العنصر اخلارق،
منطي ــه األبط ــال والش ــخوص ،خاليه م ــن التعقيد ،لها
مح ــور رئيس ــي واح ــد ،يعمد إل ــى اإلخ ــال املقصود بني
الت ــوازن أو التناس ــب الواج ــب للموق ــف أو الص ــورة أو
للش ــخصية ،وتعتم ــد عل ــى املفارق ــات التي يس ــتحدثها
الغب ــاء أو الب ــادة أو اخلدع ــة أو الق ــول ال ــاذع أو جوامع
الكل ــم أو اللغ ــز أو التوري ــة ،وم ــا إل ــى هذا م ــن املغالطات
املنطقي ــة أو احلي ــل البياني ــة فتنتهي إل ــى موقف حرج.
ويف ه ــذا الس ــياق ،ي ــورد الكت ــاب إح ــدى ن ــوادر جح ــا:
يوما طبخ أوزة وحملها كهدية إلى «تيمور
ُيقال إن جحا ً
لنك» .ويف الطريق ،تغلب عليه اجلوع فأكل منها فخذً ا،
وملا رأى السلطان أنها ناقصة ،قال جلحا :وأين رجلها؟.
فق ــال جح ــا :إن جمي ــع أوز املدين ــة برج ــل واح ــدة ،وهذا
تلمي ــح إل ــى ع ــرج «تيم ــور لن ــك» ـ وإذا ل ــم تك ــن تصدقني
فانظ ــر إلى األوز على ضفة البحي ــرة أمامك ،وكان األوز
رافع ــا إحدى رجلي ــه ومخبئًا
عندئ ــذ واقفً ــا يف الش ــمس ً
رأس ــه يف ص ــدره كعادت ــه ،فتظاه ــر الس ــلطان باالقتن ــاع،
وأم ــر املوس ــيقى الس ــلطانية ِخفي ـ ًـة ب ــأن تقت ــرب م ــن
ـديدا ،فم ــا هي إال برهة حتى
البحي ــرة وتضرب ضر ًبا ش ـ ً
صدح ــت اآلالت املوس ــيقية ودق ــت الطبول فجف ــل األوز
م ــن الضوض ــاء ورك ــض ميينًا وش ــما ًال مذع ــو ًرا فالتفت
تيم ــور إل ــى جحا وق ــال له :كيف تكذب ،أما ت ــرى أن األوز
ميش ــي عل ــى رجل ــن..؟ فق ــال جح ــا :لكن ــك ي ــا م ــوالي
نس ــيت أن الرع ــب يأت ــي بالعجائب ،فل ــو أخافوك مثلما
أخاف ــوه جلريت عل ــى األربع!
وتؤكد النادرة اجلحوية هنا على أن حتقيق العدالة
وس ــيادة القان ــون يف مجتم ــع م ــا ره ــن بطبيع ــة النظ ــام
السياس ــي ونزاه ــة القائم ــن علي ــه ،ف ــإذا كن ــا يف عص ــور
االس ــتبداد ،كان القان ــون يف إج ــازة ،وكان ــت كلمة احلاكم
املس ــتبد ه ــي القان ــون ،وكان ــت مصلحت ــه الفردي ــة ف ــوق
وحينئذ يفتقر الناس إلى املقاييس
املصلح ــة القومية،
ٍ
واملع ـ ــاييـ ـ ــر والض ــوابـ ـ ــط التـ ــي ت ـسـتـقـيـم بـهــا حـيــات ـه ــم
جحيم ــا ال يطاق.
ومجتمعه ــم وتصب ــح حياته ــم
ً
ول ــم يتوق ــف ارتب ــاط النج ــار ببح ــث فن ــون الن ــوادر
عن ــد جح ــا فقط ،حيث أس ــهم يف نهاية التس ــعينات يف
حتقي ــق ودراس ــة واح ــد م ــن عي ــون األدب العرب ــي ،وه ــو
كت ــاب «فاكه ــة اخللف ــاء ومفاكه ــة الظرف ــاء» البن عرب
ش ــاه ال ــذي ينتم ــي إل ــى الق ــرن التاس ــع الهجري.

إطاللة على خمس إصدارات شعبية بحرينية
َ
َّ
قطوف دانية من رياض التراث الشعبي البحريني

أ .عبد محمد بركو
كاتب من سورية

تقـــاس الحضارات بالمســـاحات الشاســـعة المترامية األطـــراف لل ّدول ,بل تقـــاس بالفعل
ال
ُ
الحضاري المتنامـــي عبر الزَّمن ,وهـــذا ينطبق على مملكـــة البحرين التي مازالـــت منذ حضارة
«ديلمـــون» وإلى يومنا هذا مركز إشـــعاع حضـــاري رغم صغر مســـاحتها ,فلهـــا تاريخ حضاري
عريـــق موغل فـــي القدم ,ومكنز فلكلـــوري وأثري متنـــوع ال تملكه الكثير من الـــ ّدول الكبرى.
ووفا ًء لهـــذا المكنز التراثي الهـــام ولمملكة البحرين التي أســـدت خدمات جليلة للتراث الشَّ ـــعبي
العربـــي من خـــال مجلتها «الثقافة الشَّ ـــعبية» الغـــ َّراء وإصداراتهـــا العديدة ,ســـنتوقف في هذه
اإلطاللـــة مع جوانب مختلفة مـــن التراث الشَّ ـــعبي البحريني من خالل خمس إصدارات شـــعبية
قديمـــة وحديثة ,والتـــي تحتاج ألهميتها ,هي وســـواها ألكثـــر من وقفة وأكثـــر من قراءة.
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يدلل على هذه احلقيقة ذلك العدد الضخم من السفن
الت ــي بل ــغ عدده ــا نح ــو  1500س ــفينة كان ــت موج ــودة يف
البحري ــن يف منتص ــف الق ــرن التاس ــع عش ــر ،وم ــا زال ــت
بقاي ــا هذه الصناع ــة العريقة موج ــودة يف بعض مناطق
البحري ــن كاحملرق والنعي ــم ورأس رم ــان» (ص .)21
ويس ــتعرض املؤل ــف أن ــواع الس ــفن البحريني ــة التي
كان ــت تصن ــع يف البحري ــن قدمي ًا:
كانت الس ــفينة تصنع من القصب وكانت ذات رأس ــن
ويطف ــو جزء كبي ــر منها يف املاء.
سفن خشبية كبيرة.
س ــفن مصنوع ــة م ــن س ــعف النخي ــل بع ــد جتريده ــا
من اخلوص ,ويس ــتخدم هذا الن ــوع من القوارب يف
البحرين إل ــى اليوم.
السفن الخشبية في دولة ال َبحرين
بناء ُّ
تأليف :عبد الله خليفة الشمالن

يتن ــاول هذا الكتاب الهام للباحث «عبد اهلل خليفة
الش ــمالن» بن ــاء الس ــفن اخلش ــبية يف البحري ــن من ــذ
أق ــدم العص ــور وإل ــى يومنا ه ــذا مؤرخ ًا له ــذه الصناعة
َّ
الش ــعبية القدمي ــة من ــذ حض ــارة ديلم ــون ،حيث تش ــير
لوح ــة مس ــمارية م ــن عه ــد الج ــاش يف س ــومر من ــذ
حوال ــي  2520قبل املي ــاد إلى أنَّ بعض مراكب ديلمون
كان ــت تنق ــل للمل ــك أخش ــاب ًا من ب ــاد غريبة.
ويذك ــر املؤلف «أنَّ األختام التي عثر عليها املنقِّ بون
يف كل م ــن أور وديلم ــون ت ــدل داللة واضح ــة على تطور
التج ــارة يف البحري ــن من ــذ أق ــدم العص ــور ،فق ــد كان
موقعه ــا وأس ــطولها البح ــري يؤهالنه ــا للقي ــام به ــذا
ال ـ َّـدور االقتص ــادي» (ص.)20
ويرى الباحث «الشمالن» أنَّ صناعة السفن اخلشبية
يف البحري ــن ظل ــت مزده ــرة من ــذ حض ــارة ديلم ــون يف
البحري ــن قدميـ ـ ًا حت ــى بدايات الق ــرن العش ــرين املاضي
حي ــث ب ــدأت تضعف نظر ًا ملنافس ــة الس ــفن احلديثة من
جهة ولالنهيار الذي أصاب جتارة اللؤلؤ من جهة أخرى.
يق ــول املؤلف «الش ــمالن»« :كانت البحري ــن يف املاضي
من أهم مراكز بناء السفن اخلشبية يف اخلليج العربي,
جديد النشر
العدد 36
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كان صي ــادو البحري ــن يس ــتعملون نوع ًا م ــن القوارب
يبل ــغ طوله ــا خمس ــة عش ــرة قدمـ ـ ًا مصنوع ــة م ــن
ح ــزم م ــن القص ــب ،وه ــي قابل ــة للطف ــو ,ولكن ــه ال
متن ــع تس ــرب امل ــاء (ص.)22
ويس ـل ـ ــط الب ــاحـ ـ ــث الضـ ـ ــوء ع ـلـ ــى سـفـ ــن البـحرين
واخللي ــج العرب ــي يف الق ــرون الوس ــطى ،الت ــي «مت َّي ــزت
بخصائ ــص فري ــدة تتالءم مع نظ ــم املالح ــة وقواعدها،
وتستـند إلى خبرة عريقة ،حيث جعلوا أجسامها تنتهي
املقدم ــة واملؤخرة كالبوم والبدن والبتيل
بط ــرف حاد يف ّ
والبق ــارة ،واس ــتخدموا احلب ــال ب ــد ًال م ــن املس ــامير يف
بنائه ــا وتركيبه ــا ،فل ــم تع ــرف املس ــامير إ َّال م ــع الغ ــزو
البرتغال ــي للخلي ــج يف الق ــرن الس ــادس عش ــر امليالدي.
وكان ــت طريقته ــم يف بناء الس ــفن تق ــوم على وضع
أل ــواح أفقي ــة عل ــى جانب ــي «اله ــراب» أو «البي ــص» وه ــو
قاع ــدة الس ــفينة وش ــدها وربطه ــا بخي ــوط م ــن الليف
تغ ــرز يف ثق ــوب ت ــدق عل ــى أبع ــاد معينة ق ــرب أطرافها.
الدعام ــات أو الفورم ــات إلعط ــاء هي ــكل
وتس ــتعمل ّ
الس ــفينة ش ــكله املطل ــوب ،وتس ــتخدم دف ــة جانبية بني
الس ــفينة وجوانبه ــا (ص.)19
مؤخ ــرة َّ
الس ــفن الت ــي
ويق ـ ِّـدم املؤل ــف وصفـ ـ ًا مس ــهب ًا ألن ــواع ُّ
كان ــت تصن ــع يف البحري ــن وامل ــواد الت ــي ُتصن ــع منه ــا
ومراح ــل صناعته ــا وأماكنه ــا.

وقد أس ــف َر هذا املش ــروع امليداني الكبير ع ـ ــن جمع
وحتق ـ ــيق وش ـ ــرح أكثر مـ ـ ــن خمس ــة آالف وخمسـ ـ ــمائة
ضمه ــا اجل ــزء األول م ــن ه ــذا
مث ــل ش ــعبي بحرين ــيَّ ،
الكت ــاب ص ــادر عن إدارة املتاحف والتراث األول يف وزارة
اإلع ــام البحرينية.
فريق العمل البحريني

تش ــكَّ ل فري ــق العم ــل يف بداي ــة انطالقت ــه م ــن
األس ــاتذة «مبارك اخلاطر» و«إبراهيم س ــند» و«إبراهيم
الس ــبيعي» ،وال ــذي ب ــدأ بوض ــع خط ــة العمل ث ــم انضم
إليه ــم كل م ــن األس ــتاذ «أحم ــد الضبيبط والس ــيدتني
«م ــرمي الهرم ــي» و«لول ــوة الي ــازي».

كما يتتبع أماكن صناعة السفن الراهنة يف البحرين
مثل احملرق والنعيم ورأس رمان.
ويس ــتمد الكت ــاب أهميت ــه م ــن ك ــون البحري ــن كانت
حت ــى عه ــد قري ــب مركز ًا هامـ ـ ًا لبناء الس ــفن وصيانتها
وخدمتها يف اخلليج ،مثل ـم ـ ــا تــرب ـع ـ ـ ــت منـ ـ ــذ ح ـضـ ـ ــارة
ديلم ــون وإل ــى منتص ــف الق ــرن العش ــرين املاض ــي عل ــى
ع ــرش اللؤل ــؤ يف العال ــم ج ــودة وجم ــا ًال وإنتاجـ ـ ًا وجتارة
وتقالي ــد عريقة.
األمثال َّ
الشعبية البحرينية
جمع :إدارة التراث في البحرين

يش ـكـ ــل امل ـثــل َّ
الشـ ـع ـبـي ج ــان ـب ـ ـ ـ ًا هام ًا مــن املــأثــورات
الش ــفاهية للش ــعوب ،ونش ــطت ال ــدول يف جم ــع أمثالها
َّ
الش ــعبية وتوثيقه ــا ودرس ــها ،وم ــن ذل ــك م ــا قام ــت ب ــه
إدارة الت ــراث يف مملك ــة البحري ــن الت ــي تأسس ــت يف ع ــام
 ،1984والت ــي يعتب ــر الكت ــاب ال ــذي بني أيدين ــا ثمرة من
ثمار مش ــروعها املتضمن جمع أش ــكال التعبير َّ
الشعبي
املختلف ــة يف مملك ــة البحري ــن وال ــذي س ــبق بنح ــو رب ــع
ق ــرن مش ــاريع جم ــع املأث ــورات الش ــفهية يف دول عربي ــة
أخ ــرى كبلدي س ــورية.

وب ــدأ عم ــل فري ــق العم ــل بجم ــع األمث ــال َّ
الش ــعبية
م ــن أف ــواه ال ــرواة والعارف ــن ،وحتدي ــد املتش ــابه منه ــا
واملختل ــف وصح ــة ألفاظه ــا العامي ــة ،وم ــن ث ــم العم ــل
عل ــى غربل ــة ه ــذا الك ــم الهائ ــل م ــن األمث ــال واختي ــار
أشهرها وأدقها وأصحها ،ومن ثم قام الباحثان «إبراهيم
الس ــبيعي» و«أحم ــد الضبي ــب» بجمعه وش ــرحه وترتيبه
يف كت ــاب َّ
منظم حس ــب ح ــروف الهجاء ،وق ــام باملراجعة
النهائي ــة للكت ــاب وضب ــط تش ــكيل األمث ــال األس ــتاذان
«عب ــد الرحي ــم روزب ــه» و«عب ــد الرحمن مس ــامح».
مقدمة الكتاب
بين يدي
ّ

مقدم ــة الكت ــاب تعريفـ ـ ًا باملث ــل َّ
الش ــعبي
تضمن ــت ّ
ال ــذي يعتبر م ــن أهم وأصدق جتارب اإلنس ــان وأكثرها
حكم ــة وخب ــرة ،حي ــث يك ــون ل ــكل ش ــعب م ــن ُّ
الش ــعوب
أمثال ــه َّ
الش ــعبية اخلاص ــة ب ــه ،بينم ــا تتماث ــل األمثال
َّ
الش ــعبية العربي ــة وتتش ــابه إل ــى درجة ملفت ــة لالنتباه
عل ــى امت ــداد خارط ــة الوط ــن العرب ــي ،م ــع خصوصية
اللهج ــات احمللية.
وبع ــد هذه التوطئ ــة يقول جامعو األمثال َّ
الش ــعبية
البحرينية ودارس ــوها« :كدارس ــن للمثل َّ
الش ــعبي لكونه
أحد أهم أشكال التعبير َّ
الشعبي يف املجتمع البحريني،
بالدراسة السطحية
والذي تناول البعض منه جزء ًا منه ّ
وت ــرك البع ــض اآلخ ــر ،ونحن هنا حاولن ــا أن جنمع أكبر
عدد ممكن من أمثالنا َّ
الشعبية وتوخينا يف ذلك اجلمع
واحملافظ ــة أو ًال وقب ــل كل ش ــيء ،آخذي ــن بع ــن االعتب ــار
فليس كل ما يجمع ينش ــر ،وكذلك
مراع ــاة الذوق العام،
َ
مراع ــاة الفك ــر الس ــائد ب ــن الفولكلوري ــن ب ــأنَّ التربي ــة
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احلديثة واملربني قد ال يستحس ــنون نش ــر كل شيء على
كل الن ــاس على اخت ــاف أعمارهم ومش ــاربهم وأذواقهم،
فأردن ــا أن يك ــون الكتاب لكل أولئك جميعـ ـ ًا» (ص.)7
وقفة مع أمثال الكتاب

يتم ّي ــز الكت ــاب مبيزة ضبط حروف أمثاله بحس ــب
اللهج ــة البحريني ــة ،وش ــرحها ش ــرح ًا وافيـ ـ ًا ،وتبي ــان
معان ــي ما غمض م ــن مفرداتها والتب ــس من تراكيبها،
وم ــن ه ــذه األمثال نذكر على س ــبيل املث ــال ال احلصر:
الچ ْي»
«آخر ِل ْدوا َّ
ْ
يض ــرب ه ــذا املث ــل عندم ــا يس ــتعصي ع ــاج األم ــور
والوص ــول إلى احلل الس ــليم ال ــذي ال مفر منه ولو
كان صعب ًا.
(الچ ـ ْـي) ه ــو عالج عرفه اإلنس ــان منذ ق ــدمي الزمان
َّ
ومي ــارس يف كثير م ــن البلدان حت ــى الوقت احلاضر
يقوم به بعض األطباء َّ
الشعبيني بأن يلسع أو يكوي
موض ــع األل ــم م ــن جس ــم اإلنس ــان املص ــاب بحديدة
محم ــاة يف الن ــار ،ويق ــال إن ه ــذا الع ــاج ال يك ــون إ َّال
بع ــد ع ــدم اجل ــدوى م ــن األدوي ــة َّ
الش ــعبية األخ ــرى
(الچ ـ ْـي :أي الك ـ ّـي) (ص.)14
وه ــي كثيرةَّ .
دراهم الغُ وص»
من
«أبر ْز ْ
ِ
يض ــرب ه ــذا املث ــل يف س ــرعة اإلجن ــاز واحلصول على
الش ــيء امل ــراد يف وقت ــه املناس ــب ،ولي ــس هن ــاك م ــا
يعي ــق تأخيره ،ففي الس ــابق عندما يتع ّث ــر احلصول
الس ــفن التي تذه ــب إلى
عل ــى ال ّنق ــود ف ــإنَّ أصح ــاب ُّ
يتقدم أحد
الغوص يكون لديهم املال الكايف ،فعندما ّ
األشخاص للعمل يف سفنهم فإنهم يقدمون له املال
حت ــى يك ــون أح ــد العاملني معه ــم يف رحل ــة الغوص،
فه ــذا امل ــال ن ــوع م ــن أن ــواع اإلغ ــراءات الت ــي يحص ــل
الس ــفن (ص.)17
عليه ــا َّ
البحار بس ــرعة من أصح ــاب ُّ
«أشلك بالبحر وأهواله ورزق اهلل على السيف»
ْ
يض ــرب هذا املث ــل يف التحذير من املجازف ــة والوقوع
يف األه ــوال واملصــائ ـ ــب واحمل ـ ــن والتع ـ ــرض ملخاط ــر
البحر ،فاحللول قريبة وسهلة طاملا أنَّ الــرزق مـتـوفر
عل ـ ــى السـ ــيف ،ويقـ ـصـ ــد األرض اليــاب ـ ــسة ومخاطر
البح ــر كثيرة.
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كان هذا ِّ
غوص»
«إن ْ
ْ
حظ ْك ُّ
يض ــرب ه ــذا املث ــل لإلنس ــان ال ــذي يك ــون س ــعيد
احل ــظ ،ويجد م ــا يتمناه أمام عيني ــه وبني يديه يف
أغل ــب األحي ــان ،فيق ــال ل ــه إذا كان ه ــذا حظك فلم
ال تبح ــر يف رحل ــة صيد للغ ــوص بحث ًا ع ــن اللؤلؤ،
فيك ــون كل م ــا جت ــده فاحمل ــار يحت ــوي عل ــى اللؤل ــؤ
املطل ــوب ،ورمب ــا يق ــال هذا املثل لش ــخص آخر على
والس ــخرية ،فم ــا دام حظك تعيسـ ـ ًا
س ــبيل
ُّ
التهك ــم ّ
هك ــذا فل ــم ال جت ــرب الغ ــوص ،فرمب ــا حصلت على
(حصي ــاة) أي أج ــدد أن ــواع اللؤل ــؤ فتصب ــح غني ًا.
غ ـ ـ ـ ّوص أو غ ـ ـ ـ ْوص بـ َّ
ـالشـ ـ ــدة أو بــالسـ ــكون معناها
ـص ب ـصــيغ ـ ــة األم ـ ــر أي مــن الغــوص يف املــاء أو
ُغ ـ ـ ْ
البحر (ص.)82
وهو يف اليار ْم»
وص ُ
ِ«تظنِّه يف الغُ ْ
يض ــرب ه ــذا املث ــل مل ــن يعتق ــد أ َّن ــه يق ــوم بعم ــل أو
إجن ــاز ما أس ــند إليه من مه ــام ،ولكن يف الواقع وبعد
الكش ــف واملعرف ــة والتأ ّك ــد يتب ــن العكس فه ــو يقوم
بعم ــل بس ــيط ال يحت ــاج إل ــى جه ــد وتع ــب (ص.)113
يص يف الغ ِّبه ح ُلو»
ِ
«الش ْ
يض ــرب ه ــذا املث ــل يف مناس ــبات عدي ــدة ،عندم ــا
يتوف ــر ش ــيء م ــا رديء يف وق ــت يع ــز مع ــه احلص ــول
عل ــى الش ــيء اجليد ,فإنَّ هذا الش ــيء ال ــرديء يكون
مطلوب ًا وش ــيئ ًا محببـ ـ ًا رغم رداءت ــه ،وقد ضرب املثل
الطواش يش ــتري الصرام،
أي ــام الغوص ،عندم ــا كان
َّ
وه ــو ثم ــر النخل ــة مجتمعـ ـ ًا فيك ــون محتويـ ـ ًا عل ــى
(الش ــيص) وه ــو الثم ــر أو البل ــح ال ــذي ل ــم يكتم ــل
من ّوه بس ــبب التلقيح اخلاطئ ورغم رداءته فقد كان
الغاص ــة بع ــد رمي ــه يف البح ــر يلتقطون ــه ويأكلون ــه،
فيك ــون عنده ــم لذي ــذ الطع ــم حل ــواً .الغب ــه :البحر
العمي ــق (ص.)187
أغاني ال َبحرين َّ
َ
الشعبية
تأليف :عيسى محمد جاسم المالكي

إنَّ األغاني َّ
الش ــعبية يف ال َبحرين لها ارتباط وثيق
باملجتم ــع البحرين ــي من ــذ الق ــدم ،متأصل ــة يف احلياة
االجــتمــاعيـ ـ ــة ،فــاألغـ ـ ــنية َّ
الشـ ـعــبيــة ت ـكـ ـ ــاد ت ـكــون من

وح ـ َ
ـول املص ــادر الت ــي اس ــتقى منها الباح ــث املالكي
م ــواد كتاب ــه الغنائي ــة يق ــول« :عندم ــا قم ــت بجم ــع
معلومات ــي ع ــن الفن ــون املوس ــيقية َّ
الش ــعبية لتدوينها
أساسـ ـ ًا بالفنان ــن َّ
الش ــعبيني الذي ــن مارس ــوا
اس ــتعنت َ
عم ــن كان
ه ــذه الفن ــون ألع ــوام طويل ــة ،وق ــد ورثوه ــا َّ
الصفحات
قبله ــم م ــن فنان ــن ،وإنَّ م ــا أقدم ــه يف ه ــذه ّ
ه ــو مج ــرد تدوي ــن مل ــا س ــمعته منه ــم بغ ــض النظ ــر
ع ــن هوياته ــم ،أو أنس ــابهم ،أو طبقاته ــم االجتماعي ــة،
وعندم ــا أنس ــب الت ــراث الغنائي الضخم إل ــى البحرين
فإنن ــي أنس ــبه إل ــى ج ــذور ه ــذه املنطق ــة م ــن الناحي ــة
التاريخي ــة واجلغرافي ــة» (ص.)10
التـــدويـــــن الــمـــوســيــقــــــي للــفــنــــون
َّ
الشـعـــــبـيــــة ومـصــاعــبه

األش ــياء األساس ــية كالغ ــذاء َّ
والش ــراب ،أي أنَّ املجتمع
البـ ـح ــرين ــي يست ـخــدم ــها لل ـت ـعــبير عــن مشــاعــره مــن
خ ــالل ال ـق ـصــائد امل ـغـناة.
َّ
استهل الباحث «عيسى محمد جاسم
بهذه الكلمات
مقدمة كتابه الق ّيم (أغاني البحرين َّ
الشعبية)
املالكي» ّ
وأض ــاف« :إنَّ املجتم ــع البحرين ــي يس ــتخدم األغني ــة
َّ
الش ــعبية يف جمي ــع أم ــور حياته تقريب ًا ،حي ــث أنَّ هناك
أغاني لألفراح ،وحلفالت الزواج ،واخلتانِّ ،
والش ــفاء من
الس ــفر ،وعند ال ــوالدة،
األم ــراض ،أو ع ــودة ش ــخص م ــن َّ
والن ــذر وغيره ــا ،وأغان ــي أخ ــرى للعم ــل مث ــل العم ــل يف
الغ ــوص ،أو الزراع ــة ،أو قطع الصخور ،أو البناء وغيرها،
وأغان ــي خاصة بألعاب األطف ــال» (ص.)9
وح ـ َ
الدواع ــي واملب ــررات الت ــي دفع ــت املؤ ّل ــف
ـول َّ
للقي ــام بجميع األغاني َّ
الش ــعبية البحرينية وتدوينها
ودراس ــتها يق ــول« :عندم ــا وج ــدت أنَّ ه ــذه األغان ــي
واألهازي ــج َّ
الش ــعبية أش ــرفت عل ــى االنق ــراض رأي ــت
م ــن واجب ــي أن أق ــوم بتدوينه ــا تدوينـ ـ ًا ينف ــع األجي ــال
القادمة حتى يتعرفوا على تراثهم املوسيقي والغنائي
العري ــق» (ص.)9

يتح ــدث الباح ــث «عيس ــى محم ــد املالك ــي» يف كتابه
ع ــن التدوي ــن املوس ــيقي للفن ــون َّ
الش ــعبية ومصاعب ــه
قائ ـ ًـا« :عندم ــا راودتن ــي فك ــرة التدوي ــن املوس ــيقي كنت
أتصور أنَّ التدوين التراثي شيء سهل مبجرد االستماع
إل ــى األغني ــة َّ
الش ــعبية ،وقد واجهتني مش ــاكل عدة ،من
بينه ــا أنن ــي وج ــدت أنَّ أه ــل ال ــدور يف احمل ــرق يؤدونه ــا
بص ــورة تختل ــف عم ــا ي ــؤ َّدى يف احل ـ ّـد أو البدي ــع ،وحتى
يف مدينة احملرق نفس ــها ،يختلف أداء أهل الش ــمال عن
أه ــل اجلن ــوب .وعل ــى الباح ــث ال ــذي يرغ ــب يف الدخول
إلى هذا املضمار أ َّال يعتمد على اس ــتماعه لألغنية من
حي ــث االس ــتماع فحس ــب أو م ــن خ ــال األف ــام املرئي ــة
ب ــل يج ــب أن يكون مع الفنان َّ
الش ــعبي يف ميدانه ،ليس
الدقيق ــة يف أدائ ــه واإلحس ــاس باحل ــركات
باملوتيف ــات َّ
الص ــادرة م ــن جس ــمه عند أدائ ــه للعزف على
الالإرادي ــة َّ
آل ــة أو أدوات» (ص.)15
أغاني الغوص

يتوق ــف الباح ــث وقف ــة مطول ــة عند أغان ــي الغوص
كونها تعتبر َم ْع َلم ًا أساس ــي ًا من معالم التراث َّ
الش ــعبي
البحرين ــي متحدثـ ـ ًا ع ــن مهنة الغوص الت ــي تعتبر من
أهم وأقدم املهن َّ
الش ــعبية يف البحرين ،والتي أفرزت ف َّن ًا
عظيم ًا يدعى بـ «أغاني الغوص» التي كان يؤديها النَّهام
(مغ ِّن ــي س ــفن الغ ــوص) ،ولع ـ َّـل اإلجن ــاز األب ــرز للباحث
املالك ــي ه ــو قيام ــه بوض ــع تدوي ــن موس ــيقي لألغان ــي
َّ
الش ــعبية البحريني ــة وهو جهد كبير يس ــجل للباحث.
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ومن أغاني الغوص نورد النص الغنائي للبسه:

( النَّ هام )
صلي وسلم عليه يا رسول اهلل
هي يا هي
اهلل الكرمي
يا رحمن يا رحيم
أمسافرين فمان اهلل

( املجموعة )
يا اهلل
يا اهلل
يا اهلل
يا اهلل
يا اهلل

(النص الغنائي املوزون للبسه)
( النَّهام األول )
يا اهلل يا اهلل يا اهلل

يا اهلل يا اهلل يا اهلل

( النهام الثاني )
يا اهلل سيدي يا اهلل

يا اهلل هو لو ال واهلل

النَّ هام األول
رجعو عمامي

من يوم رجعو
عطشان والقلب

والقلب ضامي

حلول يا وليد

يا وليد مفتاح

لضر سباني

سباني ابدله

وانه فداك يا

فداك ياخلماسي
خذله بنوه
النَّ هام الثاني
عيوني منامي

عافت عيوني
من يوم شافني

شافني قال حلول

يا مواصل البيض

البيض بالشاخ

عقلي وروحي

روحي فد ًا له

كل اخلشب شل

اخلشب شل شرعه
بنوه عجيبه

أغاني العمل والحصاد

يتن ــاول املؤل ــف (أغان ــي العم ــل) يف كتاب ــه «فهن ــاك
أغان مصاحبة للعمل مثل البنائني فإنهم يستخدمون
ٍ
احل ــدوات املس ــتخدمة يف الغ ــوص مث ــل (ي ــا مل ــي  ..ي ــا
ملي ) ،أو (ش ــي هلل  ..ش ــي هلل) أو يؤدون حدوة (س ــي يا
س ــي  ..ال ــدامي اهلل» (ص.)61
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ويقدم املؤ ِّلف عدة مناذج ألغاني العمل واحلصاد.
ّ
أغاني الزواج

مقدم ــة قصي ــرة ع ــن ع ــادات ال ــزواج وتقالي ــده
بع ــد ّ
يف البحري ــن يس ــتعرض املؤلّف بع ــض الفنون الغنائية
الت ــي ُتغ َّن ــى ,ومنه ــا ما يغنَّى يف جلس ــة احلنّة للعروس
كه ــذه األغني ــة الت ــي تب ـ ّـن محاس ــنها وجماله ــا وتب ــرز
أخالقها:
الهيل بالهيلي

الهيل بالهيلي

فالنه شعر راسها

يسحب للذيلي

يبو (جيبو) اخلضابه

يبو اخلضابه

حتى تخضب العروس

يف اظلم الليلي

يبو ( جيبو ) العجافة

يبو العجافه

حتى تعجف العروس

يف أظلم الليلي

نادوا العداله

نادو العداله

حتى تعدل العروس

يف أظلم الليلي

نادولها الدايه

نادولها الدايه

حتى تنظف العروس

يف أظلم الليلي

ويبدأ الغناء بواس ــطة املطربة َّ
الش ــعبية بينما تردد
املجموعة:
الهيل بالهيلي

الهيل بالهيلي

فالنه شعر راسها

يسحب للذيلي (ص.)83

ويورد املؤلف مجموعة من األغاني َّ
الشعبية املرافقة
لكل مرحلة من مراحل العرس.
رقصة العرضة

«العرضة من الفنون َّ
الش ــعبية األصيل ــة يف اجلزيرة
العربي ــة ،ت ــؤ َّدى أثن ــاء الغ ــزوات ،وتغلب عليه ــا القصائد
احلمــاس ـ ــية ،ول ـه ـ ــا رق ـ ـص ـ ــة تست ـخـ ـ ــدم فيـ ـ ــها الــدف ــوف
والطبول ،ويستخدم فيها الراقصون السيوف والبنادق.
والعرض ــة تؤ َّدى يف مناس ــبات أخ ــرى مثل األعياد أو
عن ــد زيارة أح ــد امللوك أو األمراء للب ــاد» (ص.)112
ويق ـ ِّـدم املؤل ــف وصفـ ـ ًا تفصيليـ ـ ًا لرقص ــة العرض ــة،
كم ــا يق ـ ّـدم عدة مناذج لقصائد العرضة ،ومنها قصيدة
للش ــاعر َّ
مي ــدان َّ
الش ــيخ محمد ب ــن عيس ــى آل خليفة،
والت ــي نذك ــر منها األبي ــات التالية:

اهلل من جفن جفاه النوم
والقلب يف لبه ضميري حام
أشوف براق سرى بغيوم
غطى اجلزيره مصرها والشام
صرف الدهر يجري وفيه اعلوم

ما يندرى عن مجبله األيام (ص 114

القربــة

يتوق ــف الباح ــث «عيس ــى محم ــد جاس ــم املالك ــي»
عن ــد ف ـ ّـن القرب ــة (اجلرب ــة) وه ــي «م ــن الفن ــون الت ــي
قدم ــت إل ــى البحري ــن م ــن س ــواحل ف ــارس ،وه ــي آل ــة
عربي ــة أصيل ــة أصله ــا الش ــام ،وق ــد وصل ــت إلى ش ــمال
أفريقي ــا وس ــواحل فارس بواس ــطة العرب عند نش ــرهم
للدي ــن اإلس ــامي.
والقرب ــة عب ــارة ع ــن جل ــد ماع ــز يرب ــط م ــن العن ــق
وم ــن الرجل ــن والذي ــل معـ ـ ًا ث ــم تس ــتخدم إح ــدى
اليدي ــن لوض ــع املنف ــاخ ،والي ــد األخ ــرى يرب ــط فيه ــا
املج ــوز ،واملج ــوز ه ــو عب ــارة ع ــن قصبت ــن مربوطت ــن
م ــع بعضهم ــا ،ول ــكل منه ــا فتح ــات متوازي ــة وبداخلها
قصبت ــان تص ــدران الص ــوت.
والقرب ــة تع ــزف يف حفالت الزواج واخلت ــان والنذور
واألعي ــاد وغيره ــا من مناس ــبات األف ــراح ،وتعزف خارج
البي ــوت أيضـ ـ ًا ،وفرق ــة القرب ــة مكونة من ع ــازف القربة
ويرافق ــه س ــتة إلى ثماني ــة عازيف طب ــول يقف نصفهم
عل ــى ميين ــه ونصفه ــم األخ ــر على يس ــاره ويتوس ــطهم
ع ــازف طب ــل يقال له الصاقول ،وللقربة فنون مختلفة
مث ــل اللوات ــي واخلميري واخليال ــي» (ص.)119
الليوه

«الليوه من الفنون املوسيقية التي أتت إلى البحرين
من الس ــاحل الش ــرقي ألفريقيا ومن ُعم ــان ،وهذا النوع
م ــن الفن ــون ال يزاول إ َّال بواس ــطة العناص ــر ذات األصل
األفريق ــي .واللي ــوه م ــن الفن ــون اجلماعي ــة اجلميل ــة،
ومتع ــن يف تتب ــع
وله ــا رقص ــة مرتب ــة حتت ــاج إل ــى إدراك ّ
َّ
خطواته ــا ،كم ــا أنَّ له ــا أنواعـ ـ ًا مختلفة م ــن األداء إال أنِّ
إيقاعه ــا األساس ــي ال يغ ّي ــر مطلق ًا إ َّال يف س ــرعة العزف
على الطبول وميزانه اإليقاعي .إيقاعها ( »3/4ص.)120

ومن اآلالت التي تستخدم يف الليوه :آلة الصرناي،
وطبـ ـ ــل املس ــاون ــد ،وط ـ ـ ــبل احلــاكينـكا ،وطـ ــبل اجلــبوه،
والبات ــو ..الخ.
أغاني وأهازيج األطفال

يول ــي الباح ــث «املالك ــي» أغان ــي وأهازي ــج األطف ــال
اهتمامـ ـ ًا واس ــع ًا يف كتاب ــه متقص ّيـ ـ ًا ه ــذه األغان ــي
والهدهدات منذ صدر اإلسالمِّ ،
موثق ًا بعض الترنيمات
الت ــي كان ــت الس ــيدة حليم ــة مرضع ــة الرس ــول الك ــرمي
(ص ّل ــى اهلل علي ــه وآل ــه وصحب ــه وسـ ـلّم) تردده ــا عن ــد
مداعبت ــه ،ومنه ــا مث ـ ًـا:
هذا أخ لم تلده أمي

وليس من نسل أبي وعمي

فأمنه اللهم فيما تنمنّ ي

وكذل ــك بع ــض أهازي ــج الس ــيدة فاطم ــة (رضي اهلل
عنه ــا) الت ــي كان ــت تهده ــد به ــا ابنه ــا احلس ــن (علي ــه
الس ــام) ومنها:
َّ
بي
َّ
إن ابني شبه النَّ ّ

بعلي (ص.)217
ليس شبيه ًا
ّ

ث ــم ينتقل املؤلّف إلى احلدي ــث عن أغاني األطفال
وأهازيجه ــم يف البحري ــن ،ملتمسـ ـ ًا األلع ــاب َّ
الش ــعبية
الت ــي تصاحب بع ــض األهازي ــج واألغاني.
وي ــورد املؤلف العديد من (تهويدات األطفال) التي
تس ــتخدم لترقي ــص األطف ــال وتنوميه ــم ،ومنه ــا ه ــذه
التهوي ــدة التي تس ــتخدم يف تن ــومي األطفال:
لولو لولو لولو
نام يا اوليدي نومة الهنيه
ونومة الغزالن يف البريه
بشرتني القايله وقالت غالم
بشرتني القايله وقالت ابنيه
ليت ذيك القايله تقرصها حيه
يوم قالوا غالم وشد ظهر أمه وقام  ...الخ.

وتن ــاول الباح ــث املالك ــي يف كتابه ع ــدد ًا من املواضيع
التراثي ــة َّ
الش ــعبية البحريني ــة الهام ــة األخ ــرى الت ــي ال
يس ــع املج ــال للوقوف عنده ــا ،ومنها :دق ح ـ ّـب الهريس،
ودق النس ــائي ،واملس ــحر ،والباع ــة املتجول ــون ،والس ــمرة،
والغجري ،واملجلسي ،والزار ،والعادات والتقاليد ،وألعاب
الش ــعبي َّ
األطفال والتدوين املوس ــيقي للتراث َّ
الشفهي.
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الجزء األول
األكالت َّ
الشعبية في مملكة البحرين

يف اجل ــزء األول م ــن الكت ــاب َّ
الدكت ــور
وث ــق الباح ــث َّ
«عب ــد الرحم ــن مصيق ــر» لـ ــ 44أكل ــة ش ــعبية بحريني ــة
ومنها :مجبوس الدجاج ،ومجبوس الس ــمك ،والبرياني
وومصل ــى اللحم ،ومصلى الدال ،وغداء العيد ،ومموش
واحملم ــر ،ومضروبة الربيان،
بالربي ــان ،وعيش ش ــيالني،
َّ
وجري ــش الربيان ،وصالونة الس ــمك ،وصالونة الدجاج،
وصالون ــة ال ــدال ،ومرقوق ــة الدج ــاج ،وجب ــاب الربي ــان،
وال ـهــري ـ ــس ،والـ ـثـريـ ـ ــد ،والـقـيـمة ،والـبـاجـلـ ــة ،والـحــسو،
واخلبي ــص ،واخلنف ــروش ،والعصيدة...ال ــخ.
ووض ــع الباح ــث الدكتور عبد الرحمن مصيقر لكل
نوع من األكالت املقادير الالزمة مع طريقة التحضير.
الجزء الثاني
َّ
الشـــعــبية فـــــي المــمـلـكـة
األكـــــــات
العـربيــــة السـعـوديــة

األكالت َّ
الشـــعبية في البحرين والمملكة
العربية السعودية
تأليـــف :الدكتـــور عبد الرحمـــن مصيقر،
وعبـــد العزيـــز العثيمين

يق ـ ِّـدم ه ــذا الكت ــاب مجموعة من األكالت َّ
الش ــعبية
يف كل من مملكة البحرين واململكة العربية السعودية،
مقدم ــة الكت ــاب ،ف ــإنَّ الغ ــرض
وبحس ــب م ــا ج ــاء يف ّ
م ــن ه ــذا الكت ــاب ه ــو توفي ــر معلوم ــات كافي ــة ع ــن
أن ــواع األكالت َّ
الش ــعبية املتناول ــة م ــن قب ــل املجتمع ــن
البحرين ــي والس ــعودي وطريق ــة حتضيره ــا وكذل ــك
القيم ــة الغذائي ــة له ــا وتوثي ــق ه ــذه األكالت َّ
الش ــعبية
للحف ــاظ عليها من النس ــيان مع تس ــارع إيق ــاع احلياة
املعاص ــرة .وينقس ــم الكت ــاب إل ــى جزأين :اجل ــزء األول
ع ــن األكالت َّ
الش ــعبية يف مملك ــة البحري ــن ,ويش ــمل
حوال ــي  44أكل ــة ش ــعبية متداول ــة.
وأم ــا اجل ــزء الثان ــي فيتط ــرق إلى حتضي ــر األكالت
َّ
الش ــعبية يف اململكة العربية الس ــعودية ،ونتيجة التساع
مساحة اململكة العربية السعودية فقد َّ
وثق الكتاب لـ33
منوذج عن األكالت َّ
الش ــعبية األكثر ش ــيوع ًا يف اململكة.
جديد النشر
العدد 36
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يس ـلـ ــط البــاحـ ـ ــث «ع ـب ـ ــد ال ـعــزيـ ـ ــز ال ـع ـث ـي ـمـ ــني» يف
ه ـ ــذا ال ـج ـ ـ ــزء ال ـض ـ ــوء ع ـ ـلـ ــى أشهـ ـ ــر األك ــالت َّ
الشعبية
الس ــعودية ،ومنه ــا:
الثريد ،كبسة الدجاج ،شوربة الشوفان باللحم،األرز
البريان ــي ،س ــليق بالدج ــاج ،املع ــدوس ،هريس ــة ،اللح ــم
الن ــدى ،واللح ــم املع ــرق ،وكب ــدة ض ــأن بالبص ــل والزيت
والطماط ــم ،وعدس أصف ــر ...الخ.
ووض ــع الباح ــث «العثيم ــن» ل ــكل ن ــوع م ــن األكالت
املقادي ــر الالزم ــة م ــع طريق ــة التحضي ــر.
من تراث البحرين َّ
الشعبي
تأليف :عبد الكريم علي العريض،
وصالح علي المدني

يط ــوف ه ــذا الكتاب الق ِّيم على مجموعة هامة من
ألوان التراث َّ
الشعبي البحريني العريق ،ومنها احلرف
َّ
الش ــعبية الت ــي م ــازال بعضه ــا مي ــارس دون انقط ــاع
من ــذ آالف الس ــنني ،ومنه ــا :صناع ــة الفخ ــار ،وصناع ــة
النس ــيج ،وصناع ــة التطري ــز ،واملالح ــة والغوص.
احل ــرف ه ــي امت ــداد
ويش ــير املؤ ِّلف ــان إل ــى أنَّ ه ــذه ِ
حلض ــارة دمل ــون وجتارته ــا.

أو فاتبع بن مهنا يف بزازته
أو فامش خلف فتى شنصوه قصارا
أو عالج االتن من أدوائهن وكن
شروا خميس ابن خضاموه بيطارا
أو فاقنت االتن واجعل فوقها حطبا
حمارا
فخير شيء إذا أصبحت َّ

ً
متكال
وان سمعت مقالي فامض

بحارا
على إلهك يف األبوام َّ

إلى آخر القصيدة(...ص.)104
المالحة وصيد اللؤلؤ

يؤكد املؤلفان على أنَّه ال يوجد ش ــعب من الش ــعوب
أو أم ــة م ــن األمم ارتب ــط مصيره ــا بالبحر كم ــا ارتبط
ب ــه مصي ــر اإلنس ــان يف البحري ــن ،فمن ــذ آالف الس ــنني
وإنس ــان هذه اجلزيرة يركب البحر ويغوص يف أعماقه،
ولذل ــك أضف ــى البح ــر مالمح ــه عل ــى طب ــاع اإلنس ــان
البحريني ومزاج ــه وتفكيره.
ويق ـ ِّـدم املؤلف ــان قصي ــدة ن ــادرة لش ــاعر البحري ــن
محمد اخلطي» الذي
والقطي ــف «أبو البحر جعفر بن
َّ
ع ــاش يف الق ــرن العاش ــر الهجري يوثق فيه ــا لعدد من
احل ــرف َّ
الش ــعبية يف البحري ــن ,ويذك ــر أش ــهر أرب ــاب
ِ
احلرف ,ومن ه ــذه القصيدة ن ــورد األبيات
بع ــض ه ــذه ِ
التالية:
أو فاتخذ لك سندانا ومطرقة
واعمل متى شئت سكين ًا ومسمارا
أو فاتخذ لك منشار ًا ومقشرة
وكن كنوح نبي اهلل جنارا
أو صايغا تسبك العقبان تبرز من
ابريزه للنسا صفا ودينارا
أو فاتخذ لك مزمارا ودربكة
ً
طباال وزمار ًا
وعش لك اخلير
أو كن فديتك صفار ًا فليس على
علياك بأس إذا أصبحت صفارا
أو كن كصاحبك االدنى ابا حسن
اعني عليا فتى عمران زرارا

ويفرد املؤلفان ح ّيز ًا واسع ًا ملهنة الغوص بحث ًا عن
ُ
اللؤل ــؤ ،حي ــث يذك ــران م ــا أورده الرحالة ح ــول الغوص
يف البحري ــن ولؤل ــؤ البحري ــن الش ــهير ،ث ــم يع ــددان
الس ــفن الت ــي كان يس ــتخدمها البح ــارة ،ومنه ــا :البوم،
وه ــي أكب ــر قطع ــة بحري ــة ش ــراعية ،وتص ــل حمولته ــا
إلى 750طن ًا ،وهي مصممة لألس ــفار البعيدة ،والبغلة،
وتص ــل حمولته ــا إل ــى 400ط ــن ،والش ــوعي وتس ــتعمل
يف الغ ــوص وتص ــل حمولته ــا إل ــى 75طن ًا ،والس ــنبوك،
وحجمه ــا كحجم البوم والبغل ــة ،واجلالبوت ،وحمولته
ال تزي ــد ع ــن 70طن ًا.
ويش ــير املؤ ّلف ــان إل ــى أن لؤل ــؤ البحري ــن م ــن أج ــود
لؤل ــؤ العال ــم ،فمن ــه هدايا املل ــوك واألم ــراء ،يؤكد ذلك
كل خب ــراء اللؤل ــؤ وجت ــاره الذي ــن زاروا البحرين قدميا
وأدهش ــهم لؤل ــؤ البحري ــن املم ّيز.
ويذك ــر املؤلّفان أش ــهر مغاصات (هي ــرات) اللؤلؤ يف
البحري ــن ،وه ــي هيرات ش ــتيه ،وأبو اجلع ــل ،وأبو صور،
وأب ــو اخلرب ،وأب ــو لثامة ،وأبوحليف ــة ،واملعترض.
ِّ
ويوث ــق املؤ ّلف ــان بلغ ــة األرقام عائدات جت ــارة اللؤلؤ
يف س ــنوات متفرق ــة م ــن الق ــرن التاس ــع عش ــر ،وع ــدد
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س ــفن الغوص التي تناقص عددها تناقص ًا كبير ًا حتى
وص ـ َـل عدده ــا يف ع ــام  1955إلى س ــت س ــفن فقط.
بح ــارة الغ ــوص وامله ــام الت ــي
ويذك ــر أن تس ــميات َّ
يقوم ــون به ــا ،ومنه ــم عل ــى س ــبيل املث ــال ال احلص ــر:
النوخذة :وهو ربان السفينة وقائدها.

راسه نار
وذيله عقرب (ص.)288

وم ــن خ ــال أغان ــي البادي ــة يتض ــح تفضي ــل الب ــدو
لإلب ــل عل ــى باق ــي احليوان ــات األخ ــرى:

البح ــار ال ــذي يتول ــى مهم ــة الغوص
الغي ــص :وه ــو َّ
عل ــى اللؤل ــؤ يف قيع ــان املغاصات.

قالوا الغنم ،قلت الغنم

الس ــيب :وه ــو الش ــخص املك َّل ــف بإن ــزال وإخ ــراج
الغي ــص م ــن ق ــاع البح ــر.

قالوا البقر ،قلت البقر

ـ الرضي ــف :وأص ــل التس ــمية ه ــي «ردي ــف» ,وميك ــن
اعتب ــاره س ــيب ًا أو غيصـ ـ ًا حت ــت التدري ــب.
التب ــاب :وه ــم العم ــال الذي ــن يقوم ــون بإع ــداد امل ــاء
للبح ــارة وغس ــل األطب ــاق بع ــد
والش ــاي والقه ــوة
َّ
االنته ــاء م ــن تن ــاول الطع ــام.
البح ــارة
النه ــام :وه ــو الش ــخص ال ــذي يس ــري ع ــن َّ
ويغن ــي لهم.
األغاني َّ
الشعبية البحرينية

َّ
وث ــق مؤلف ــا الكت ــاب الكثي ــر م ــن األغاني َّ
الش ــعبية
البحريني ــة ،ومنه ــا أغان ــي الغوص ،ومنها ه ــذا املقطع
م ــن األغني ــة التالي ــة الت ــي يغنيه ــا النه ــام عن ــد انتهاء
موس ــم الغ ــوص «القف ــال» والع ــودة إل ــى البر:
شلنا واتكلنا على اهلل
ربي عليك اتكالي
عزيت يا من لك امللك
كرمي وتعلم بحالي
علمت يف سود الليالي
بالوذ بك يا محمد
باشكي لك عما جرى لي

مسكني وأنا مسكني (ص126

ومن أغاني البادية التي َّ
وثقها الكتاب:
جميلي هب هب

(جميلي :جملي)

دنق يشرب

(دنق :انحنى)

جديد النشر
العدد 36
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لكن البل أحسن وأخير

لكن البل أحسن وأخير
قالوا الفرس ،قلت الفرس

لكن البل أحسن وأخير (ص288

ويطالعن ــا الكت ــاب بالعدي ــد م ــن أغان ــي املدين ــة
والقري ــة ،ومنه ــا ه ــذه األغني ــة الريفي ــة:
يا جمال أبو على
سلموا لي ع النبي
اهلل يشرح بالكم
سماقيه ماحله
عند ستي صاحله (ص.)229

ويتضم ــن الكت ــاب دراس ــات تراثي ــة ش ــعبية عدي ــدة
َّ
تغط ــي جوانب هام ــة من التراث َّ
الش ــعبي البحريني ،ال
يس ــع املج ــال للوق ــوف عنده ــا جميعها.
وتع ِّب ــر ه ــذه اإلص ــدارات َّ
الش ــعبية البحريني ــة م ــن
جملة ما تع ِّبر عنه عن غنى التراث َّ
الش ــعبي البحريني
الدراس ــات َّ
الش ــعبية يف
وعراقت ــه وتنوع ــه وتطـ ـ ّور حرك ــة ّ
مملك ــة البحري ــن الت ــي تولي حكومتها ه ــذا املجال َّ
جل
عنايتها واهتمامها والتي تعتبر نبراس ًا يحتذى لغيرها
من ال ـ ّـدول العربي ــة واألجنبية.

أصداء

http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA15480.jpg

مكونات “موتيفات” التقاليد الشعبية العربية واإلسالمية كتاب جديد
لألستاذ الدكتور حسن الشامي
تعقيب على مقال “الطب الشعبي في البحرين”
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مكونات "موتيفات"
التقاليد الشعبية العربية واإلسالمية
كتاب جديد لألستاذ الدكتور حسن الشامي

التحرير

يعد األســـتاذ الدكتور حســـن الشـــامي ،أســـتاذ الثقافة والفولكلور ودراســـات الشرق األدنى
وحضارته فـــي جامعة إنديانا فـــي الواليـــات المتحدة األمريكيـــة ،من أبرز علمـــاء الفولكلور
والدراســـات االجتماعيـــة والســـلوكية ،وله ما يربو على ســـتين بحث ًا ودراســـةً ،مـــن المراجع
األساســـية في مجال الدراســـات الثقافيـــة االجتماعية ،وهو مـــن العلماء المخلصيـــن الذين ما
والتقصـــي منذ أكثر مـــن نصف قرن.
فتئـــوا يعملون في البحـــث
ّ

214

حسن الشايم

وتع ــد أطروحت ــه ح ــول ديناميات الثقاف ــة ،التي قدمها
عام  ،1967أول دراسة تطبق ملبادئ نظريات التعلم الفردية
واالجتماعي ــة ،وق ــد تناول ــت األطروح ــة حاالت االس ــتقرار
والتغيير يف التقاليد الش ــعبية يف إط ــار االنتماء للعرق أو
املجموعة.
ال ــف ع ــدداَ كبي ــر ًا م ــن الكت ــب الت ــي غ ــدت م ــن املراج ــع
األساس ــية يف اجلامع ــات واصبح ــت كن ــز ًا ثريـ ـ ًا ينه ــل من ــه
الباحث ــون األكادميي ــون وق ــد وص ــف «»M. Omidsalar
كتاب ــه «ط ــرز احلكاي ــات» قائ ًال« ،ه ــذا الكتاب قم ــة اإلجناز،
وعمـ ـ ــل ذو مــرج ـع ـي ـ ــة ال غ ـن ـ ــى عـنـه ـ ــا ،س ـ ــواء م ــن ناحي ــة
التنظي ــم أو س ــعة النط ــاق».
أم ــا « ،»Ulrich Marzolphأس ــتاذ جامع ــة جوتينج ــن،
وكبي ــر مح ــرري «موس ــوعة األعم ــال األدبي ــة» فيص ــف كت ــاب
«قصص املرأة» بالدراس ــة التي تش ــكل مصدر إلهام لدراس ــات
الشرق األدنى ،وباملرجع الهام للدراسات اجلامعية يف حقول
بح ــوث امل ــرأة ،واألدب املق ــارن ،وعلم النفس.
ويعتب ــره املتخصص ــون يف عل ــم األس ــاطير واخلرف ــات
واألداب ،م ــن أمث ــال « ،»Marzolphو«»Roger Allen
و« »Ronald Bakerأه ــم أكادمي ــي معاص ــر يف تصني ــف
الت ــراث واملرج ــع الرئي ــس يف مجال ــه ،وم ــن القل ــة الذي ــن
يتمتعون بعمق الثقافة واتس ــاع األفق يف مجال الدراس ــات
الدولي ــة للتراث.
أصداء
العدد 36
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أص ــدر األس ــتاذ الدكت ــور حس ــن الش ــامي مؤخ ــر ًا س ــفر ًا
ضخم ًا بعنوان مكونات «موتيفات» التقاليد الشعبية العربية
واإلسالمية ،ويعد الكتاب دراسة شاملة للسمات املنـه ـج ـي ـ ــة
للثـقــافــة التقلـيــديــة ،وألمنـاطـها الفكـرية والسلوكية املميزة
عب ــر املراح ــل احلضارية املختلفة.
ويتن ــاول الكت ــاب املوس ــوعي قضاي ــا تصني ــف ومنهجية
«املوتيف ــات» وكي ــف ترتب ــط ببعضه ــا ،م ــع إي ــراد التطبيقات
واألمثل ــة احلي ــة( :الدميقراطي ــة واالنتخاب ــات والرمزي ــة
 تع ــدد ال ــدالالت املعرفي ــة لأللغ ــاز -ال ــدالالت املتفاوت ــة«لل ـت ـنـفـ ــس»  -ال ـ ـ ــوالدات اإلع ـجــازيـ ـ ــة «ال ـع ـجــائ ـب ـي ـ ــة» -
البطريركي ــة ،والذكوري ــة ،واحمل ــارم ،اإلث ــارة اجلنس ــية -
األنش ــطة االجتماعي ــة السياس ــية والقضاي ــا العائلي ــة).
ويتعرض الكتاب ملجم ـ ـ ــوعة واسعـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن املـ ــوتي ـ ــفات
الـ ـ ـتـ ـ ــي ترتبط ب ـ ـ ــاألس ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــير والعـ ـ ـقـ ـ ـ ــائد واحل ـ ــيوان ـ ــات
اخل ـ ــرافـ ـ ـ ـ ـ ــية ورمـ ـ ـ ـ ـ ــزيت ـ ـ ـ ــها ،و«الت ــابـ ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ــات» ،والس ـ ـحـ ــر،
ورم ـ ـ ـ ـ ـ ــوز املـ ـ ــوت ،والغ ـ ـ ــول «الشي ـ ـ ــطان» ،واخلداع ،وال ـحــظ
ال ـع ـ ـ ــاثـ ـ ـ ـ ــر ،وال ـن ـص ـ ـ ـ ـي ـ ــب ،والثـ ـ ــواب وال ـعـق ـ ــاب ،واجل ـن ـ ــس
وعـ ـ ـ ـ ــواقبه ،إضـ ـ ــافــة مل ـج ـ ــموع ــة ك ـ ـ ـبـ ـيـ ــرة مــن «املوتي ـفـ ــات»
الشعبية ،التي تسهم يف حتليل وتفسير مفاهيم الفلكلور
واحلياة الش ــعبية.

تعقيب على مقال

"الطب الشعبي في البحرين"

د .محمد سعيد العطار
دكتوارة يف الطب البديل ،البحرين

يحظى الطب الشـــعبي باهتمام شـــعبي ورســـمي متزايدين فـــي كل انحـــاء العالم ،فقد
نشـــرت منظمة الصحـــة العالمية منذ اكثر من عقـــد ( )2005-2002اســـتيراتيجية تحث فيه
دول العالـــم على اإلهتمـــام بهذا الجانب ودمجـــه المأمون المؤثر منه ضمـــن خدمات الرعاية
الصحيـــة األولية()1؛ وهو مـــا يرافق ضـــرورة البحث فيه مـــن مختلف النواحي :الســـريرية،
االجتماعيـــة واالنثروبولوجية بل وحتى اإلقتصادية والسياســـية.
لعـــل مقال «الطب الشـــعبي في البحرين» للكاتبة زينب عباس عيســـى رائـــدا ً حول هذا
الموضـــوع في البحريـــن؛ وهو ما يوجب الشـــكر والثناء و ُيبرر  -بشـــكل ما  -مـــا يرد عليه
من مالحظـــات منهجية وعلمية ،ســـيما وانها محاولة ســـعت لتناول كل الجوانـــب بدئ ًا من
فلســـفة الطب حتـــى مقارنته بالطـــب الحديث! ومن َالب ِّيـــن ان كل واح ٍد من هـــذه الجوانب
تخصـــص ُيدرس على حدة ،وتســـتوجب الكثير من أجزائـــه ابحاث ًا علمية منفـــردة؛ ولهذا جاء
البحـــث محتاج ًا للكثير مـــن المراجعة علمي ًا ومنهجيـــ ًا( ،)2ويمكن تلخيص ذلـــك فيما ياتي:
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الرجـــوع لمصـــادر غيـــر موثوقـــة ،دقيقـــة
ومعتمـــدة:

عل ــى الرغ ــم م ــن توفر كت ــاب منظم ــة الصح ــة العاملية
«اس ــتيراتيجية منظمة الصحة العاملية يف الطب الش ــعبي
 »2005 - 2002قب ــل نش ــر املق ــال مب ــا يق ــارب العق ــد ،إال
أن ــه ج ــاء بتعري ــف الط ــب الش ــعبي مب ــا يذك ــره «ف ــوزي
اخطاء
عبدالرحم ــن» و«منير البعلبكي» وكالهم ــا يعانيان
ً
منطقي ــة تس ــلب منهم ــا س ــمة التعري ــف.
فبحس ــب ما يذكره فوزي عبدالرحمن «أس ــاليب وطرق
معين ــة تس ــتعمل في ــه غالبـ ـ ًا األعش ــاب والنبات ــات الطبي ــة
عل ــى ش ــكل خالص ــات كيميائي ــة بتأثي ــر بع ــض املعتق ــدات
واألف ــكار الس ــائدة يف املجتم ــع» ال يناس ــب الط ــب الش ــعبي
كونه يستخدم غالب ًا األعشاب الطبية بصورتها الطبيعية
ولي ــس كخالص ــات كيميائي ــة ،كما ان العب ــارة تصف الطب
احلدي ــث ايضـ ـ ًا فه ــو عقي ــدة املجتم ــع  -العلمي  -الس ــائد
الي ــوم وه ــو م ــا ق ــد يتغي ــر يف القري ــب العاج ــل او اآلج ــل
كم ــا ح ــدث كثي ــر ًا يف تاري ــخ العل ــم؛ إضاف ــة ال ــى ان الكثي ــر
م ــن األدوي ــة الكيميائي ــة ه ــي مس ــتخلصات كيميائي ــة من
األعش ــاب الطبي ــة ،مث ــل دواء الديجوكس ــن Digoxin
املس ــتخلص م ــن نب ــات القمعي ــة الصوفي ــة Digitalis
.lanata
ام ــا تعري ــف مني ــر البعلبك ــي «معاجل ــة األم ــراض
بطرائق تقليدية او مكتس ــبة عن طريق اخلبرات املتوارثة
جي ـ ًـا بعد جي ــل ،ال بطرائق علمية او مكتس ــبة عن طريق
الدراسة يف كلية من كليات الطب» فينايف الواقع من حيث
ان الكثي ــر م ــن اجلامعات يف العالم ُت ــدرس بعض ًا من انواع
مبني
الطب «الش ــعبي» بل ان نظام الرعاية الصحية فيها
ٌ
بدرج ــة كبي ــرة عل ــى م ــدارس اخرى م ــن الطب غي ــر الطب
احلديث مثل الصني حيث يتخرج أطباء بحس ــب مدرس ــة
الط ــب الش ــعبي الصين ــي ،وكذل ــك يف الهند حي ــث يتخرج
األطب ــاء بحس ــب مدرس ــة الط ــب الهن ــدي «اآليورف ــدا» او
الط ــب اليوناني()3؛ اما س ــلب صفة العلم م ــن هذه املدارس
الطبي ــة القائم ــة من ــذ ق ــرون والت ــي تخ ــرج منه ــا عظم ــاء
األطب ــاء مث ــل ال ــرازي وابن س ــينا واب ــن النفي ــس وغيرهم،
وقدم ــت للبش ــرية تراث ًا علمي ًا ال ي ــزال معتد ًا بالكثير منه
فهو مما يسلب صاحبه املعرفة بالعلم.
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بحس ــب منظم ــة الصح ــة العاملي ــة ،فإن الطب الش ــعبي
«مصطل ــح ش ــمولي» للدالل ــة عل ــى أمري ــن :أنظم ــة الط ــب
الش ــعبي كالط ــب الش ــعبي الصين ــي ،الط ــب الش ــعبي
الهندوس ــي والط ــب العرب ــي اليونان ــي؛ او أش ــكال من الطب
الش ــعبي احملل ــي؛ وق ــد عجز املقال عن تق ــدمي رؤية واضحة
ـزءا م ــن
ع ــن «الط ــب الش ــعبي» يف البحري ــن ه ــل ُيع ــد ج ـ ً
«الط ــب العرب ــي اليونان ــي» والذي ُي ــدرس يف بعض جامعات
لتوثيق قبل
العالم؛ أم أنه مجرد ممارس ــات محلية بحاجة
ٍ
اإلنق ــراض؛ ولع ــل ه ــذا العج ــز ن ــاجت م ــن:
عدم مراجعة المصادر المحلية:

ال ش ــك ان أي بح ــث يق ــوم أو ًال عل ــى دراس ــة املؤلف ــات
الساب ـقـة يف مـوضــوعــه ،واملـقــال املـذكـور يفـتـقر ألي إشـارة
لل ـتـ ــراث البـحـري ـ ــني املـكـ ــتوب ح ـ ــول الـطـ ــب ،ك ـمـ ــا يفـتـقـر
لدراس ــة منهجي ــة ُيتع ــرف منه ــا مالم ــح املمارس ــة الطبية
وعالقته ــا بالت ــراث الطب ــي العرب ــي اليونان ــي  -املنه ــج
الطب ــي الرائ ــج يف الش ــرق األوس ــط  -م ــن معتق ــدات
املمارس ــن.
والواقع ،أن للبحرانيني مؤلفات يف الطب ميكن التعرف
منه ــا أن الط ــب يف البحري ــن لي ــس إال ج ــزء م ــن «الط ــب
العرب ــي» ق ــد تك ــون له مالمح خاص ــة  -وليس بالض ــرورة -؛

كم ــا أن مراجع ــة فه ــارس املخطوط ــات كانت كفيل ــة بإظهار
م ــا يتوارث ــه البحرانيون من معرفة ح ــول الطب؛ وقد بينت
دراس ــة الحق ــة بع ــض الت ــراث املكت ــوب للط ــب العرب ــي يف
البحرين(.)4
الخلـــط بيـــن معطيـــات مختلفة بشـــكل غير
منهجي :

واخللط بني املعطيات املختلفة يش ــكل فسيفس ــاء من
حي ــث التن ــوع ،فه ــو خل ــط ب ــن املفاهي ــم بحس ــب الزم ــن،
وبحس ــب امل ــدارس الطبي ــة ،وبحس ــب ما يرتبط باملمارس ــة
العملي ــة او احلال ــة التاريخي ــة والعلمي ــة والسياس ــية
للش ــعوب؛ وم ــن أمثل ــة ذل ــك:
الخلط بين المعطيات زمني ًا:

يذك ــر املق ــال يف بداية الفق ــرة األولى حتت عنوان الطب
العربي يف العصر اجلاهلي «كان العرب يف العصر اجلاهلي
ميارس ــون الط ــب على نطاق واس ــع »...ليدع ــي ضمن نفس
الفق ــرة والس ــياق «فالع ــرب هم م ــن أدخل صناعة األعش ــاب
والعقاقي ــر الطبي ــة إل ــى أوروب ــا»؛ والواق ــع أن كل املص ــادر
التاريخي ــة تعت ــرف بن ــدرة املعطي ــات ح ــول الط ــب يف ش ــبه

اجلزي ــرة العربي ــة قب ــل اإلس ــام ب ــل حت ــى قرنني بع ــد ذلك
بس ــبب ن ــدرة الكتاب ــة والتدوي ــن()6 ،5؛ ام ــا االدع ــاء ان الع ــرب
ه ــم م ــن أدخ ــل صناع ــة األعش ــاب ال ــى اوروب ــا فه ــو واض ــح
البط ــان وإال أي ــن نض ــع العلم ــاء العظام مث ــل جالينوس و
بق ــراط والفاضل ديس ــقوريدوس الس ــابقون لإلس ــام بعدة
قرون ،ومؤلفاتهم التي ترجمت بعد القرن الثالث الهجري
للعربي ــة ه ــي صاحب ــة أعظ ــم التأثي ــر يف تاري ــخ الط ــب يف
(،7
احلضارة االس ــامية وباللغة العربية على وجه التحديد
)8؛ وه ــي م ــا أعي ــد ترجمتها لالتينية وكانت بع ــد ذات بعض
التاثي ــر يف الصناع ــة الطبية يف أوروبا بعد عش ــرة قرون من
اجلاهلية!.
الخلــــــط بــين معــطـــــيات الطــــــب الــعــربـي
ومعطيـــات ثقافيـــة لـــدى العامـــة:

يذك ــر املق ــال حت ــت عن ــوان فلس ــفة الط ــب الش ــعبي:
«فلس ــفة الط ــب الش ــعبي تظه ــر يف معظ ــم الثقاف ــات وتقوم
عل ــى اإلعتق ــاد بالعوام ــل واألرواح والكائن ــات فوق الطبيعية
كمسببات للمرض»؛ والواقع ان كل املصادر األصيلة يف الطب
العربي منذ مؤلفات جالينوس حتى مؤلفات الطب العربي
يف احلض ــارة االس ــامية كالقان ــون يف الط ــب إلب ــن س ــينا،

218

واحلاوي يف الطب للرازي ومئات املؤلفات األخرى تخلو من
اإلميان بهذه املعتقدات ،بل تذكر صراحة وبوضوح انها تؤمن
بعل ــم إصاب ــات مرضية ميكن التع ــرف عليه بإس ــتقراء قائم
على املش ــاهدة والتجربة()9؛ ولم يقدم املقال دراس ــة منهجية
حول أسباب األمراض يف التراث الطبي البحراني او العربي،
او حت ــى ل ــدى املعاجل ــن احمللي ــن بغ ــض النظر ع ــن تقييم
مس ــتواهم ونيابته ــم عن منهج الط ــب العربي.
الخلــــــط بيــــــن معطيــــــات الطـــــب الـــعـــربي
ومعطيـــات طبية حديثة:

يتك ــرر يف املق ــال خلطـ ـ ًا طريف ًا بني معطي ــات ومفاهيم
الط ــب العرب ــي  -او الش ــعبي يف البحري ــن  -مبفاهي ــم ال
مت ــت مبنظومته العلمي ــة او الثقافية بصلة بإقحام غريب،
فمث ًال يذكر املقال ضمن ش ــرح املثل الش ــعبي «الفوم  -الثوم
 خايس بس فيه فوائد» أن «يساعد على عالج ...والتيفود،والباراتيف ــود والكولي ــرا ول ــه فوائ ــد يف ح ــاالت الدوس ــنتايا
االميبي ــة »...وبغ ــض النظ ــر ع ــن األخط ــاء اإلمالئي ــة يف
تسمية هذه األمراض ،من الواضح أنها مسميات حديثة ال
تخص الطب الشعبي وال تتواجد يف مصادر الطب العربي.
يتك ــرر ه ــذا اخلل ــط بأش ــكال متنوع ــة وه ــو م ــا يس ــبب
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أنواعـ ـ ًا متع ــددة م ــن س ــوء الفهم ،فعلى س ــبيل املث ــال يكتب
املق ــال عنوانـ ـ ًا نص ــه «ال ــزكام واالنفلون ــزا» ،والكلم ــة االول ــى
من ــه كلم ــة عربي ــة اصيلة مذك ــورة يف مصادر الط ــب العربي
وه ــي مج ــرد عالمة تتواج ــد يف العديد م ــن األمراض منها
الته ــاب األن ــف التحسس ــي  Allergic rhinitisوه ــو داء
مزمن ويف املرض املس ــمى يف الطب احلديث «انفلونزا» وهو
داء ح ــاد ي ــزول عادة بعد عدة اي ــام! اما التوصيات العالجية
املذكورة حتت هذا العنوان فقد جاءت حتت مظلة ال يظهر
منه ــا ما يوصف م ــن دواء لتعدد األمراض التي تظهر فيها
عالمة الرش ــح م ــن األن ــف او «الزكام».
الخلــــط بيــــن معــطـــيــات الطـــب العـــربـــي
األصيـــلة ومعطــــيات دون ذلك:

املتبقي من الطب العربي يف البحرين  -وس ــائر منطقة
الش ــرق األوس ــط  -لي ــس اال بقاي ــا حتتض ــر م ــن املمارس ــات
الطبي ــة بع ــد فترة االنحط ــاط للحضارة االس ــامية والتي
ألق ــت بظالله ــا الثقيل ــة عل ــى كل املنظوم ــة االقتصادي ــة
واالجتماعي ــة والعلمي ــة  -ومنها الط ــب()10؛ ولهذا ليس من
الصحيح ضرورة أن ُينس ــب كل ما يقوم به بعض املمارس ــن
احمللي ــن والعطاري ــن إل ــى «الط ــب العرب ــي يف البحري ــن»،

كم ــا ال ميك ــن أن تنس ــب كل ممارس ــات األطب ــاء اجلامعي ــن
املرخص ــن ملنظوم ــة الط ــب احلدي ــث  -ألن م ــن الواضح أن
بعضه ــا أخط ــاء طبي ــة؛ وله ــذا من الواج ــب دراس ــة وتقدمي
معايي ــر الط ــب العرب ــي يف البحري ــن ،ثم مقارن ــة ما يدعيه
املمارس ــون احملليون بتل ــك املعايير.
نظ ــر ًا إلفتق ــار املق ــال لهك ــذا مقارن ــة وتوثيق ــه بعضـ ـ ًا
م ــن اإلدع ــاءات الباطلة للممارس ــن احمللي ــن  -والذين لم
يت ــم تقييمه ــم م ــن قب ــل أي جهة معتم ــدة ولم يذك ــر املقال
معايير اعتمادهم دون املنتحلني ،لعل من الواجب التذكير
مب ــا إش ــتكى من ــه العديد من األطب ــاء مثل اب ــو بكر محمد
ب ــن زكريا ال ــرازي (311-250هـ ــ925-854/م) الذي كتب بهذا
اخلص ــوص ثالث ــة كت ــب ه ــي «يف األغ ــراض املميل ــة لقل ــوب
كثي ــر م ــن الن ــاس ع ــن أفاض ــل األطباء إل ــى أخس ــائهم»« ،يف
العلة التي لها ترك بعض الناس و ُرعاعهم الطبيب وإن كان
والنس ــاء
حاذقـ ـ ًا» و«يف العل ــة الت ــي لها ينجح جهال األطباء ِ
أكث ــر م ــن العلم ــاء» و«يف محنة الطبيب» حيث م ــن الواجب
ليس ــمح لهم باملمارس ــة الطبي ــة(.)11
اختبار األطباء ُ
ادعاءات باطلة وبال مصدر:

وهـ ــيايض ـ ـ ًامتـ ـعــددة،فـ ـم ـثـ ـ ًاليــدعــيامل ـقــال«أناملسلمني
كانوا يعتقدون أن االسالم يهدم ما قبله وال ينبغي أن يتلى
غير القرآن» وهي اس ــاءة واضحة لعامة املس ــلمني (صفحة
 ،83عم ــود )2؛ ام ــا فيما يخص الطب فنجد أنه يدعي «أما
أهم مميزات الطب الشعبي أنه قد ينفع وال يضر» والواقع
ان كل مؤلف ــات الط ــب العرب ــي ُتم ــع عل ــى أض ــرار الكثي ــر
مم ــا نتناول ــه كغ ــذاء فض ًال ع ــن األدوية التي منها الس ــموم
القاتل ــة()12؛ وكذل ــك ُ«يس ــتخدم الث ــوم حي ــث ي ــؤكل س ــتة
فص ــوص طازج ــة ويعطي أفض ــل النتائج مبف ــرده» والواقع
ان اإلدع ــاء بج ــدوى توصي ــة عالج ــة بحاج ــة لدراس ــة ،ام ــا
اإلدع ــاء بانه ــا تعطي «افضل النتائج» فبحاجة للعديد من
الدراس ــات بع ــد ذل ــك تق ــارن اجل ــدوى التي ثبتت بدراس ــات
س ــابقة بجدوى عالج ــات اخرى!
العد والحصر بشكل غير منهجي:

فمث ـ ًـا يذك ــر املقال «وتتضمن مجاالت الطب الش ــعبي
ما يلي )1 :العالج باألعش ــاب؛  )2العالج بالكي واحلجامة
والتجبي ــر؛ «والواق ــع ان مصادر العديد م ــن مدارس الطب

«الش ــعبي» تتضم ــن مج ــاالت مداخ ــات س ــريرية اخ ــرى،
فمث ـ ًـا يف الط ــب العرب ــي  -ونعتق ــد ان الط ــب الش ــعبي يف
البحري ــن ج ــزء من ــه  -يب ــدأ الع ــاج بإصالح من ــط احلياة
مث ــل اص ــاح الع ــادات الغذائي ــة واص ــاح الن ــوم والتوصية
بالرياض ــة بحس ــب م ــا يناس ــب املري ــض()13؛ والعجي ــب ان
املق ــال ذك ــر الحقـ ـ ًا اس ــاليب ًا عالجي ــة غير ما ع ــده وحصره
مث ــل «اس ــتخدام الرم ــل الس ــاخن يف ع ــاج األم ــراض».
إبـــــــراز آراء شــخــصــيــــة فــــــي مـــوضـــوعـــــات
تخـصـصــيــــة :

لعل من أوضح األمثلة على مثل هذه اآلراء الشخصية
الفق ــرة «ولس ــنا هن ــا بص ــدد تقييم الط ــب الصين ــي ولكننا
باختص ــار ن ــرى ان ه ــذا الط ــب الذي ب ــدأ قبل املي ــاد بآالف
الس ــنني واس ــتمر حتى يومنا هذا كطب مس ــتقل عن الطب
الغرب ــي او احلدي ــث لم يحقق جناح ًا مرضيـ ـ ًا بالقدر الذي
نستطيع ان نعتمد عليه لعالج حالة مرضية معينة بنسبة
جن ــاح مح ــددة ودون االس ــتناد ال ــى وس ــائل طبي ــة اخ ــرى
مس ــاعدة ،وذلك أن هذا الطب ال يعتمد على أس ــس علمية
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وجتريبي ــة بق ــدر م ــا يعتمد على أس ــس فلس ــفية وروحانية
ونظري ــات افتراضي ــة ل ــم نتمك ــن حت ــى اآلن م ــن إثباته ــا
بطريقة علمية ملموس ــة».
وم ــن الواض ــح أن مثل هذا الرأي ال يصدر عن ش ــخص
مل ــم بأبجدي ــات العل ــم؛ ف ــكل مدرس ــة طبي ــة حتم ــل يف
طياته ــا آالف املعطي ــات وال ميك ــن احلكم على كل املدرس ــة
الطبي ــة بانه ــا ال تعتم ــد عل ــى «أس ــس علمي ــة وجتريبي ــة»
بج ــرة قل ــم؛ ويكفي لدحض هذا الرأي الش ــخصي أن نذكر
الق ــارئ ب ــأن الط ــب الصين ــي ُي ــدرس يف أمه ــات اجلامع ــات
الصيني ــة ويتخ ــرج منه ــا أطب ــاء مرخصون بحس ــب الطب
الصين ــي ويقدم ــون خدم ــات الرعاي ــة الصحي ــة ب ــذات
املنه ــج( ،)1وحلس ــن ح ــظ أبن ــاء هذه املدرس ــة العريق ــة أنهم
قدم ــوا آالف األبح ــاث الطبي ــة احملكم ــة ،والت ــي أصبح ــت

م ــن معطي ــات تخص ــص الط ــب التكامل ــي Integrative
 medicineاملبن ــي عل ــى البراه ــن وال ــذي بدأ كتخصص
يف أع ــرق اجلامع ــات العاملي ــة يف الغرب؛ وال ننس ــى صاحبة
جائ ــزة نوب ــل للط ــب يف الع ــام  2015الس ــيدة يويوت ــو والتي
قام ــت بانت ــاج دواء  artemisininم ــن مص ــادر الط ــب
الصين ــي والت ــي تع ــود ملئات الس ــنني.
الخالصة:

ق ــدم مق ــال «الط ــب الش ــعبي يف البحري ــن» إضاف ــة
للمكتب ــة العربي ــة كون ــه رائ ــد ًا يف دراس ــة الط ــب الش ــعبي
يف البحري ــن إال ان ــه يعان ــي م ــن أخط ــاء علمي ــة وخل ــط
منهج ــي؛ ول ــذا يوص ــى باملزيد م ــن الدراس ــات فيما يخص
الط ــب يف البحري ــن.
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LE METIER DE BLANCHISSEUR (QASSAR)
AU BAHREÏN
Etude historique et analytique
Hussein Mohammed Hussein
Bahreïn

L

e travail de blanchisserie, jadis connu au Bahreïn et dans le
reste du monde arabe sous le nom de qissara ou métier
des qassarîn, fait partie de ces vieilles activités qui ont disparu du
pays et que nul n’a continué à pratiquer. Le singulier de qassarîn
est qassar : l’homme dont le métier est, précisément, de laver
les vêtements.
Les qassarîn ont formé, depuis les temps les plus reculés,
une classe d’ouvriers distingués. Leur métier est cité dans les
anciennes civilisations, comme celles de la Mésopotamie qui ont
influé sur celle de Dalamun, civilisation ayant anciennement prospéré
au Bahreïn. Des formes gravées dans la pierre ont été à cet égard
exhumées dans la vallée du Tigre et de l’Euphrate qui représentaient
des sortes de contrats conclus au VIe siècle av. J.C. entre des
groupes de qassarîn et des individus ou familles (Waerzeggers, 2006).
Au cours de l’époque islamique, la profession a évolué au point que des
marchés lui furent réservés, au moment où commençait la spécialisation
de ces lieux de concentration des métiers et commerces.
Le Bahreïn n’a pas fait exception, et le pays a vu, à son tour, apparaître sous forme de
marchés des regroupements par profession. A Manama, par exemple, nombre de quartiers
continuent à porter le nom de tel ou tel métier en souvenir du marché spécialisé qui s’y trouvait,
avant la naissance et le développement du grand souk de Manama entre les XIIe et XVIIIe
siècles.
Outre ces lieux spécialisés qui se trouvaient dans le vieux centre commercial dans lequel
se déroulait l’essentiel des activités, il y avait, à l’intérieur même du centre, une source où se
rassemblaient les qassarîn pour laver les vêtements, et qui était, précisément, connue sous le
nom d’Aîn al Qassarîn, nom qui a été écourté en Aïn Qsari, ce qui est en soi une autre preuve
de l’existence au Bahreïn d’une classe de travailleurs qui s’étaient spécialisés dans les travaux
de blanchisserie. Aïn al Qassarîn était une source de grande importance. Si l’on se fonde sur la
nouvelle répartition géographique des zones qui constituaient l’ancien centre commercial on
peut voir que cette source qui était un véritable ruisseau allait pour l’essentiel de la zone dite Al
Bled el qadîm (la vieille ville) à celle appelée Al Brahma. Compte tenu du débit considérable de
cette source alimentée par de nombreuses petites sources, Al Qassarîn al kobra (grande) et Al
Qassarîn al soghra (petite) qui constituaient de fait deux sources indépendantes l’une de l’autre.
Pour nous résumer, la profession de qassarîn est l’une des plus anciennes du Bahreïn, l’une
des moins documentées aussi, la plus ancienne mention qu’on en trouve remontant au XIVe
siècle. Cette profession s’est toutefois perpétuée dans sa forme traditionnelle jusqu’aux années
70 du siècle précédent. De nombreux Bahreïnis ayant exercé ce métier depuis les années 30,
dans la zone de Aïn al Qassarîn al soghra (petite), plus connue, après sa restauration au cours
du XIXe siècle, par un nombre sans doute important de commerçants indiens sous le nom
d’Aïn ad-doubya, ont fait de cette source le plus grand centre de blanchisserie du Bahreïn à
cette époque.
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centrale de l’arbre au moyen de la serpe ou
de la serpette dont on use habituellement
pour arracher les mauvaises herbes.
La femme taille le sa’af à même le
palmier, il s’agit d’une sorte de
matière première que toute femme
peut obtenir gratuitement, n’importe
où et à n’importe quel moment.
Commence-t-elle à manquer de
sa’af pour son travail la femme se
rend à la plus proche palmeraie, elle
a juste à demander l’autorisation du
propriétaire qui la lui accordera sans
hésitation. Nous avons ainsi affaire
à un métier qui n’exige de l’artisane
aucun capital pour l’acquisition de la
matière première. Une fois les feuilles
de palmier ramenées à la maison, la
femme les découpe et les met à sécher
au soleil. Tous ces travaux sont faits à la
main. Elle procède ensuite au stockage
de cette matière première qui doit être
disponible en grande quantité, de sorte que
l’artisane pourra y puiser, à chaque fois, la
quantité dont elle a besoin pour son activité.
Le stockage commence par le recours
à un outil appelé al ballal (littéralement :
le mouilleur) qui est une pièce de tissu
provenant de ces sacs en jute que l’on
remplit de dattes à l’époque de la cueillette,
mais les artisanes peuvent aussi se servir
simplement de vieux birush. Le ballal sert
à mouiller le sa’af qui est enfermé dans
ces pièces de tissu, il est aspergé d’eau
après que le sa’af a été mouillé car c’est
lui qui conserve à ces feuilles de palmier
la souplesse et la ductilité qui facilitent le
tressage.
L’artisane travaille chez elle, à ses heures
de loisir, à tresser différentes pièces de
sa’af, lesquelles seront, selon la découpe
de la feuille, à double, triple ou quadruple
tressage. Chacune de ces pièces tressées
est appelée al kadeyka, et chaque type
de tresse sert à la fabrication d’un produit
ou ustensile précis. Ainsi, c’est la tresse
quadruple qui est à la base de l’exécution
des birush.
Telle est l’activité par laquelle la femme
remplit ses moments de loisir. Le travail
qu’elle accomplit a une finalité artistique tout

autant que socialement utile. Il lui rapporte
des revenus qui contribuent à améliorer
l’ordinaire de la famille, et, partant, lui
confère un statut important sur les plans
social et familial. En même temps, la femme
exprime par ce moyen son appartenance
culturelle et affirme son identité qui est pour
elle un motif de fierté, d’autant plus que
le travail qu’elle accomplit puise dans un
héritage culturel qui plonge profondément
ses racines dans l’histoire de la région.
La fabrication des nattes en sa’af
constitue
une
activité
économique
importante pour la société, c’est un moyen
de production dont le statut est reconnu
par la communauté car il répond à un
besoin réel des gens, garantit la stabilité
à une grande partie de la population en
éloignant le spectre du chômage. C’est
en même temps une activité qui contribue
au renforcement des liens sociaux et, sans
doute aussi, à l’équilibre tant de l’individu
que de la communauté, tout autant qu’elle
joue un rôle dans la résolution de nombreux
problèmes socioéconomiques du pays.
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LES NATTES EN FEUILLES
DE PALMIER DITES BIRUSH
DANS L’HERITAGE CULTUREL
DU NORD DU SOUDAN
L’exemple

du birsh blanc et du birsh rouge

Assaad Abdulrahman Awadhallah
Soudan

L

es femmes se consacrent habituellement au tressage des birush (pluriel de birsh)
dans les heures de loisir. Cette activité rémunératrice leur permet d’augmenter les
revenus de la famille, ce qui lui confère une dimension sociale et économique loin d’être
négligeable. Ce type d’artisanat ouvre en effet des opportunités d’emploi à la population
féminine qui représente une part importante de la main-d’œuvre de la région de Marwi
où les femmes n’ont guère d’autres possibilités d’accès au marché du travail. Sur le plan
social, la contribution de la femme au budget de la famille, grâce à la vente des birush,
vient renforcer son rôle et son statut au sein de la famille et de la communauté. En outre,
ce travail a une valeur artistique reconnue et continue à bénéficier de l’afflux d’une clientèle
importante car ces nattes répondent à des besoins pratiques, culturels, esthétiques encore
vivaces au sein de la société.
Les femmes se servent des feuilles de palmier (sa’af) d’al jaw, du mochriq ou du madeyn,
noms qui désignent les types de palmier les plus répandus dans la région nord du Soudan,
comme elles se servent du sa’af du palmier « mâle ». Les feuilles sont coupées dans la partie
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LA MUSIQUE EN TANT QUE FORME
D’EXPRESSION DE SOI
L’exemple de la flûte

Bureyhan Fares Isa
Irak

L

’homme a découvert les instruments de musique afin d’exprimer les mouvements de
son âme et faire entendre sa voix aux autres. Le nay (flûte) est sans doute l’un des
instruments inventés par l’homme pour transmettre ses états d’âme.
Le nay s’est trouvé étroitement lié à la solitude et à l’isolement. L’homme qui se sent
seul trouve dans le nay son confident et le compagnon de sa solitude, sans doute parce
que c’est un instrument simple et en même temps plus expressif que tout autre. Dans les
villages, les bergers s’accompagnent de cet instrument qui prend diverses formes, toutes
d’une extrême simplicité. De même le paysan extériorise ses joies et ses peines en prenant
quelques instants de repos pour souffler dans cet instrument qui allège le poids de ses
souffrances.
La flûte est un vieil instrument de musique dont l’apparition remonte à plus de 19 siècles.
Elle fait partie du patrimoine culturel du peuple roumain et constitue un symbole de la
région entourée de montagnes de l’ouest de la Roumanie. Les historiens affirment que la
flûte longue était utilisée, dans les temps anciens, par les premiers habitants de cette terre
pour lancer des signaux mais aussi pour accompagner certaines mélodies.
Instrument d’un usage aisé, la flûte a rapidement circulé d’un endroit à l’autre de la
planète, devenant partie intégrante du patrimoine musical de la plupart des régions du
monde.
On dit également qu’elle a pris la place du gong métallique que les paysans frappaient
pour lancer des appels ou des alertes aux villageois. Les gens montaient alors au sommet
le plus proche et se mettaient à jouer de la flûte des airs convenus d’avance dont certains
annonçaient la survenue d’un malheur, d’autres un événement heureux. Les gens
accoraient alors pour faire face à la situation d’urgence et restaient mobilisés jusqu’à ce
qu’une mélodie vienne leur annoncer la fin du danger. La naissance d’un nouveau-né ou
le décès d’un paysan étaient annoncés de la même façon. La flûte servait également à
convoquer les villageois pour une partie de chasse ou un travail à accomplir en commun.
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moyen pour ces artistes de s’affirmer sur
la scène culturelle en faisant connaître
leurs œuvres à travers les différents
programmes radiophoniques, et en
particulier celui de la Radio nationale
appelé Gafla tssir (une caravane en
marche) qui était diffusé dans toutes les
régions de la république;
• l’impact politique de ces nouvelles
chansons populaires a servi à enraciner
dans les milieux populaires le nouveau
modèle politique tunisien, fondé sur
le système républicain proclamé au
25 Juillet 1957 sur les décombres du
système beylical (système monarchique
dont le souverain était un bey dépendant
historiquement du Sultanat ottoman
qui présida depuis le XVIIIe siècle aux
destinées du pays); la plupart des
nouvelles chansons populaires furent
alors consacrées à la glorification
du président qui était le symbole de
l’Etat, source d’inspiration des idées
progressistes
et
réformistes
pour
lesquelles ces chansons ont été créées,
en une totale symbiose entre l’Etat et la
personne du Chef, ainsi que l’a clairement
reconnu le Président Habib Bourguiba
dans de nombreux discours publics,
et jusque dans les séries télévisées
à caractère éducatif intitulées «Des
recommandations du Président» où le
chef de l’Etat n’hésitait pas à reprendre
le mot de Louis XIV «l’Etat c’est moi».
• pour sensibiliser et «éduquer» le peuple
mais aussi pour présenter une alternative
sociale, politique et économique, l’Etat
s’est servi de façon presque exclusive
des nouvelles chansons populaires qui
étaient fondées pour l’essentiel sur le
système de la poésie populaire dont
les principaux piliers étaient el mouguef
(idée de prise de position), el guessim
(idée de partage), el melzuma (idée
d’engagement) et el musaddas (le sizain),
ainsi que sur le système musical bédouin
avec toutes ses particularités rythmiques,
mélodiques, vocales (le chant) et
musicales (la performance instrumentale);
deux considérations ont présidé à un tel
choix: premièrement: le goût du public
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qui était, à cette époque, profondément
orienté par l’attachement aux deux
systèmes poétique et musical populaires;
deuxièmement: les producteurs de la
radio, alors soumise à l’autorité et au
contrôle de l’Etat, qui veillaient à produire
des chansons à vocation réformiste et
pédagogique destinées à la masse du
peuple et conformes au goût du chef
de l’Etat, lequel avait déclaré dans une
interview à la presse, en 1955: «J’aime la
musique orientale et bédouine, quant à la
musique occidentale et moderne, je n’y
comprends rien».
L’auteur s’est limité dans cette brève
étude à documenter quelques exemples
de «nouvelles» chansons populaires
produites en Tunisie dans le cadre du
système radiophonique dont l’Etat avait
fait son monopole dans le but d’ancrer le
modèle social, économique, politique et
idéologique que l’on œuvrait à mettre en
place pour l’édification de l’Etat moderne,
au lendemain de l’indépendance. Il
importe de noter que la plupart de ces
«nouvelles» chansons populaires qui étaient
conservées dans les réserves sonores de
l’Organisme de la radiotélévision nationale
ont été détruites sous le prétexte qu’elles
ne correspondaient plus aux exigences
de l’époque, les objectifs et finalités pour
lesquelles elles furent conçues ayant été
dépassés par les événements.

LA “NOUVELLE” CHANSON POPULAIRE EN
TUNISIE
ET LA MODERNISATION DE LA SOCIETE
AU LENDEMAIN DE L’INDEPENDANCE
Etude documentaire
Mohamed Dridi
Tunisie

Considérations générales sur la «nouvelle» chanson populaire en Tunisie :

Il ressort, pour l’essentiel, de cette étude documentaire sur la «nouvelle» chanson
populaire en Tunisie que :
• la «nouvelle» chanson populaire tunisienne a été marquée, au milieu du XXe siècle, par
les orientations du jeune Etat qui a vu dans la modernisation de la société le moyen de
sortir le pays des vieilles traditions qui entravaient son développement économique,
social et culturel;
• la pouvoir a parié sur l’impact des moyens audiovisuels (la radio, en particulier) sur
la population pour intéresser les gens à la politique de l’Etat moderne afin de faire
progressivement adhérer le citoyen au nouveau modèle social qu’il tentait de construire;
• les artistes populaires, chanteurs, poètes et compositeurs, se sont inscrits dans le
nouveau système de production des chansons populaires qui était porteur d’un
message de sensibilisation aux réformes mises en œuvre, voire de célébration de la
politique de l’Etat qui était alors symbolisé par la personne du président ; c’était le seul
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ETUDE SEMIO-ANTHROPOLOGIQUE
DES RITES ET COUTUMES DU MARIAGE A
TLEMCEN
Nacira Baccouche
Algérie

S

Naima Rahmani
Algérie

i l’on part de l’idée que la célébration du mariage avec ses
coutumes, rites, symboles constitue en soi une scène, une
représentation théâtrale ou une parade familiale riche en signes
et indices portant de nombreuses significations qui donnent sa
cohérence à ce grand signe qu’est la représentation, celle-ci en
tant que telle exige la présence d’un espace, lequel nécessite
la participation de tous les sens, nous obligeant à donner une
grande importance aux descriptions sensorielles (visuelles,
tactiles, gestuelles, sonores). Cette scène suppose
également la présence des personnages qui se meuvent
à l’intérieur de cet espace ainsi que la définition des rôles
qu’ils assument. Nous ne pouvons mettre à nu les
significations de ces signes non linguistiques et leur
sens caché qu’au moyen de l’analyse sémiotique.
A cet effet, nous avons pris appui sur le modèle
linguistique dont nous avons tiré certains concepts
que nous avons appliqués dans le processus de
déconstruction de la scène ou de la représentation.
Nous avons abordé la scène de la même façon
que nous le faisons avec la langue, en le divisant
en segments et séquences selon l’importance
des rapports, significations et sens qui font le
lien entre ces différentes parties. Nous ne nous
sommes pas limitées à l’analyse sémiotique
mais nous sommes passées à l’application de
la méthode analytique aux éléments de la culture
générale et de la culture populaire, sous toutes
leurs formes. Cette méthode a été appliquée aux
coutumes, rites, célébrations, publication des bans,
photos, etc., le principal objectif étant de définir une
problématique sémio-anthropologique autour d’un
point précis: la narration des coutumes, rites et
rituels liés au mariage à Tlemcen. Parler de narration
suppose l’étude de l’enchaînement des événements
dans le respect de la succession chronologique,
exactement comme dans un texte littéraire, et en
même temps l’examen, le décodage, l’analyse, puis
la reconstitution de l’ensemble des codes.

Numéro 35

29

CONSTANTES ET MUTATIONS
DES RITES ALIMENTAIRES
DANS LES CODES DE L’HOSPITALITE
DE LA SOCIETE TUNISIENNE
Une approche anthropologique
Abdelkrim Brahmi
Tunisie

S

i l’hospitalité en Tunisie est, dans son
essence, fondée sur le respect de
l’invité, la généreuse sollicitude et la protection
dont celui-ci est entouré et la qualité, tant
pour le séjour que pour la nourriture, de
l’accueil qui lui est réservé, conformément à
un ensemble de coutumes et traditions qui se
sont imposées à travers les siècles, il n’en existe
pas moins des différences entre les régions du
pays tout autant qu’entre les milieux sociaux et les
modes de vie à la ville ou à la campagne.
L’hospitalité en Tunisie a en effet connu de nombreuses
mutations qui ont touché aussi bien à la nourriture présentée
aux invités qu’aux rites qui y sont liés. On est ainsi passé de
l’offrande de plats peu variés dont le principal était le couscous
à une cuisine multiple et diversifiée. Les boissons ont également
connu diverses évolutions, et l’on est passé de la quasi hégémonie du thé
à
une
grande variété de boissons. Les modes de cuisson se sont de même développés, et là
où le bouilli était, depuis fort longtemps, la règle on a vu apparaître le rôti, les grillades, les
préparations à la vapeur…
Pour les changements liés aux rites accompagnant le cérémonial alimentaire, on peut
les résumer au passage du partage qui réunissait l’ensemble des convives autour d’un
seul grand récipient au repas individuel, de la stricte séparation des deux sexes et d’un
patriarcat sourcilleux, en matière de préparation et de consommation des aliments, à la
disparition du clivage entre les deux sexes, à l’acceptation de la mixité et à l’affaiblissement
de la domination patriarcale.
Ces mutations reflètent le dynamisme des rites alimentaires au sein de la société
tunisienne et leur constante évolution, en lien avec le mouvement de l’histoire et les
évolutions de la société elle-même. Mais, en dépit de ces changements, les rites de la
convivialité autour de la table continuent à être respectés dans les milieux ruraux, alors
que les traditions tendraient à s’effacer graduellement dans les milieux urbains. Cela est
encore plus évident lorsqu’il s’agit de repas de cérémonie qui sont organisés avec la plus
grande rigueur et dont la force symbolique est d’autant plus prégnante qu’elle concerne
un nombre plus grand de convives.
En fait, il s’agit de pratiques culturelles où la culture arabo-islamique se trouve associée
à bien d’autres cultures.
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Le point de départ tout autant que la
finalité de l’idée d’héroïsme résident dans le
culte que voue le peuple à la figure du héros.
La vie dans ses différentes manifestations
n’est parvenue à une étape donnée de son
histoire que par l’action de personnages
héroïques qui ont combattu et vaincu le mal,
surmontant les faiblesses et les carences
humaines pour atteindre à la quasiperfection. Cela explique que les légendes
soient remplies de motifs d’héroïsme, celui
des Dieux qui se sont affrontés jusqu’au
moment où le monde est parvenu à l’état
qui est le sien présentement. C’est dans
ce cadre qu’est née l’idée de l’hommedieu, celui-là qui a réussi grâce à des vertus
héroïques et spirituelles à soumettre la
nature à sa volonté ou à participer de sa
puissance.
Si les sîra populaires ont donné lieu à des
épopées héroïques pleines de noblesse,
elles n’en ont pas moins développé des
histoires de passion dévorante riches en
péripéties et en élans d’amour et de désir.
Il n’est pas en effet un seul héros de sîra
populaire qui n’ait une femme se tenant
derrière chacune de ses entreprises
héroïques pour lui conférer grandeur et force
de vérité ou pour la contredire, en récuser
la valeur et en détruire la signification. La
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femme dans la sîra populaire joue un rôle
central qui n’a pas moins d’importance que
celui de l’homme. Il existe même toute une
sîra populaire dont la charge héroïque est
entièrement incarnée en un personnage
féminin et où les hommes n’ont qu’un rôle
d’adjuvants, c’est la sîra intitulée Dhat al
himma (La majestueuse). Cette place de
choix que les sîra populaires accordèrent
peu à peu à la femme souligne le rôle
positif et crucial donné à la relation hommefemme, laquelle est déterminée par le statut
de la femme et orientée par les sentiments
de la femme pour le héros. L’un des traits
caractéristiques de la sîra populaire est cette
étape importante par laquelle passe le héros
au cours de sa formation et dont le potentiel
dramatique est tributaire du rôle important
qu’y joue la passion amoureuse. Pour que
le personnage devienne un véritable héros
épique dans la suite des épisodes de la
sîra, il se doit d’apparaître comme un être
porteur d’un message humain et luttant
pour l’affirmation de soi. Son triomphe
à cette étape de sa formation qui est le
nœud dramatique de la sîra implique que
la femme et l’amour jouent un rôle essentiel
dans la constitution du profil du héros et
dans la définition de la trajectoire qui sera
celle de son combat et où la femme sera le
symbole de son triomphe.

FORMES ET MANIFESTATIONS DE
L’HEROÏSME
DANS LA LITTERATURE POPULAIRE
Hicham Benchaoui
Maroc

B

eaucoup considèrent la sîra (récit de
vie) populaire comme l’art populaire
oral le plus proche d’une vision existentielle
populaire de l’Histoire, de ses péripéties et de
ses héros. De façon générale, les narrations
populaires sont considérées comme une
production historique ininterrompue qui, du
fait même de sa pérennité, a constamment
répondu au besoin naturel chez tout homme
de raconter et d’écouter contes et récits, au
point que le conte est devenu un dénominateur
commun à toutes les cultures et civilisations du
monde.
Ce n’est pas un hasard si, par-delà les différences
et disparités qui existent entre les formes d’héroïsme,
celui-ci se soit, tout au long des différentes sîra, lié à un système idéal de valeurs, certaines
ayant trait aux aspects psychologiques et aux comportements qui sont en rapport avec
l’héroïsme dans l’absolu, comme le courage, l’esprit d’initiative et la confiance en soi,
d’autres limitées au modèle éthique en vigueur dans une société donnée (comme, par
exemple, le milieu rural, en général, et dans la campagne du sud de l’Egypte, en particulier).
Ce lien entre l’héroïsme et certaines valeurs idéales nous amène à postuler l’existence
d’une intentionnalité au niveau de l’acte par lequel l’artiste appréhende l’histoire des héros
arabes et de la gestion artistique consciente et calculée qui donne au créateur les moyens
d’exprimer et de concrétiser ses espoirs, ses aspirations, son éthique, ses échecs et ses
réussites à l’intérieur de ce moule narratif qu’est la sîra populaire.
Le peuple a représenté son héros comme un être sortant de l’ordinaire, il a construit
des légendes et s’est mis, à partir de là, à raconter la vie de cet être depuis le jour de sa
naissance jusqu’à la date de sa mort, à travers un ensemble de représentations où il entre
une grande part d’imagination. Il a ensuite entrepris de composer autour de sa personne
des hymnes et des chansons qui n’ont pas tardé à former un tout pour donner lieu à des
contes et à des épopées. Cette figure héroïque peut d’ailleurs être un étranger qui n’a pas
vécu parmi le peuple qui le célèbre, mais il suffit que ce peuple ait entendu différents récits
sur le caractère extraordinaire des faits et gestes de ce personnage pour qu’il entreprenne
de le glorifier comme s’il avait été l’un des siens, en reprenant à son compte tout ce qui
a pu circuler sur ces héros qui sont en lutte perpétuelle avec les autres pour la conquête
de la terre, de la fortune ou de l’or. Les récits populaires concentrent en fait la lumière sur
les seuls héros et ne nous montrent qu’incidemment les autres tels qu’ils ont évolué dans
leur milieu.

26

manière de peindre les scènes dramatiques a
fini par imposer une expression artistique qui
se distingue de la représentation dramatique
occidentale.

créatures imaginaires des Mille et une nuits»
(Revue FUSSUL – SAISONS –, n°2, Avril
1994), n’émanent pas de la construction
d’un monde virtuel plein de bizarreries mais
trouvent leur source dans les écrits des
géographes et des grands voyageurs qui,
à l’instar de Yaqut al Hamawi, d’al Qazwini,
d’Ibn Batuta, d’al Idrissi et de bien d’autres
voyageurs, pèlerins, géographes, savants,
marchands, ont longuement décrit ces arts
et spectacles”.
C’est cette prise de conscience des
virtualités picturales que leurs offraient les
récits de voyage qui ont permis aux auteurs
des contes d’élargir et d’enrichir – en
partant du principe de l’unité fondamentale
de tous les arts – leurs créations littéraires,
quand bien même les mots furent leur
unique moyen d’expression. Car, pour tout
ce qu’ils voulurent transmettre par l’écrit ou
de façon orale les mots ne furent pas mis
à contribution dans une optique de simple
constat mais, en premier lieu, à des fins de
création picturale. Ils firent ainsi preuve d’une
imagination fertile et d’une réelle profondeur
d’invention qui nourrirent leurs œuvres en
mobilisant l’essentiel des techniques et des
potentialités de l’expression artistique.
Ayant assimilé les grandes œuvres qui
jalonnèrent l’histoire des civilisations voisines,
l’artiste plasticien arabo-musulman en fit la
synthèse et y introduisit de nombreux motifs
puisés dans l’art populaire, développant ainsi
sa propre approche des arts plastiques. Sa
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De son côté, l’artiste iranien s’est inspiré
pour ses tableaux représentant des scènes
de chevauchées et de combats des récits
populaires arabes et des contes des Mille
et une nuits. Ce que confirment, du reste,
les imitations et «traductions quasi-littérales»
d’épisodes militaires, de combats, d’actions
héroïques, d’assauts de cavalerie dont
regorgent les tableaux figurant dans les
manuscrits persans dont les critiques ont vu
l’origine dans les récits populaires arabes et
dans les scènes de revanche sur l’ennemi
qui ponctuent Les Mille et une nuits. L’artiste
iranien reconnaît d’ailleurs volontiers ses
emprunts au patrimoine des contes arabes,
avec toutes les visions, formes et techniques
qui les structurent, emprunts dont on voit
aussi l’exemple dans les tableaux illustrant
l’ouvrage de Firdûsî Al Chahnâma
qui
représentent des chevaux, des épées, des
boucliers entremêlés, en un affrontement
où l’on voit voler parmi les chevaux, les
éléphants, les chameaux les membres et les
têtes des guerriers sur lesquelles s’étaient
imprimées de puissantes expressions de
douleur et de férocité. En 1430 Behzad a
représenté des guerriers à dos de chameau
formant un cercle parfait et s’affrontant en
deux arcs où s’entremêlent épées, boucliers,
lances et où volent également dans les
airs des lambeaux de chair humaine, des
glaives, des lances tandis que les chameaux
se débattent à terre contre la mort, en une
vision dramatique pleine de fureur. On voit
également dans les enluminures persanes
des scènes de lutte contre des lions ou
de chasse au tigre, à d’autres fauves ou à
des rapaces, scènes pleines de tumulte et
de sang qui «retraduisent» avec minutie les
textes de ces batailles épiques qui jalonnent
Les Mille et une nuits et d’autres récits dont
les peintres n’ont négligé aucun détail, qu’il
s’agisse des porteurs d’étendards, des
sonneurs de trompette, des joueurs de
tambours ou des observateurs surveillant,
tapis derrière les montagnes, le cours des
batailles.

LES MILLE ET UNE NUITS
DANS LES ARTS DE L’ORIENT ET DE
L’OCCIDENT
Mohamed Mahmoud Fayed
Egypte

L

es Mille et une nuits présentent des
structures artistiques, des formes
d’expression et des arts picturaux qui
furent longtemps une source d’inspiration
pour les artistes dans le traitement et la
réécriture par l’imagination du réel ainsi que
des émotions que traduisent les multiples
expressions, conceptions, constructions qui
fondent leur art. Le Dr Mustafa Ar-razzaz écrit
au sujet du rapport entre, d’un côté, de telles
expressions et, d’un autre côté, les critères
de performance artistique qui font la singularité
des Mille et une nuits, le discours descriptif que
développent ces contes, les valeurs picturales dont ils
sont porteurs et la puissante imagination de leurs créateurs : «On pourrait supposer que,
par delà leurs différences et la position qu’ils pouvaient avoir à l’égard des arts du dessin,
de la sculpture ou de la peinture – arts qui étaient, à l’époque, persécutés et exercés dans
la clandestinité –, les auteurs des Nuits étaient dans l’état fiévreux d’hommes constamment
sur leurs gardes et vivant dans la peur d’être accusés d’hérésie». C’est de fait ce climat
d’oppression et de harcèlement qui explique l’apparition de ces arts et de la prose narrative
dans laquelle les créateurs ont trouvé le moyen de synthétiser l’ensemble des conceptions,
formes, sculptures, peintures ou dessins muraux qui leur permirent de représenter dans
leurs textes «des édifices tels que les palais de Khirbet al Mfajar et ‘Amira sur le Jourdain,
des temples pharaoniques, sassanides, byzantins ou le palais où l’empereur Kin Chi Hwé fut
enterré, trois siècles avant J.C., entouré de cette armée de 7000 soldats en terre cuite portant
des armes en bronze et montés sur des chevaux et des chars que l’on avait reproduits dans
leur dimension réelle et que l’empereur ordonna d’enfouir sous terre – toutes images qui ne
manquèrent pas d’enflammer l’imagination picturale des auteurs des Mille et une nuits, de
leur inspirer de fort belles idées et techniques narratives qui leur ont donné les moyens de
mettre en mouvement certaines figures sculptées, comme le cavalier masqué, ce gardien
des cités qui pousse un grand cri à chaque fois qu’un ennemi s’approche de leurs remparts».
Un grand nombre d’autres récits d’une rare originalité et d’une profonde qualité d’invention
où monde physique et monde métaphysique s’imbriquent totalement pourraient également
être cités dans lesquels les auteurs des contes se sont servis des figures sculptées par
les artistes des temps passés, comme c’est le cas pour l’armée en terre cuite qui vient
d’être évoquée ou des villes de cuivre, des innombrables géants aux dimensions colossales,
ou de cette baleine que les voyageurs prennent pour une île flottante qui apparaît dans le
premier voyage de Sindbad, de l’oiseau-roc qui nourrit ses petits de corps d’éléphants,
ou encore du serpent en verre à visage humain qui apparaît au centre de l’assiette en
or. “Toutes ces visions, écrit le même auteur dans son article «L’artiste musulman et les
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kamîl, etc.) avec de nombreux ajustements
destinés à adapter ces mètres classiques
à ce type de poésie. Le zajjal (le poète qui
improvise les zajel) doit en effet préserver
le rythme et la mélodie qu’il s’est imposés
sans se préoccuper du bahr ou de la
mesure rythmiques de la poésie classique.
C’est en fait au bahr poétique de s’adapter
au rythme et à la mélodie imposés par le
zajjal (l’improvisateur) et non l’inverse.
Les contraintes poétiques auxquelles se
soumet le zajjal ne sont pas les mêmes que
celles auxquelles obéit le poète classique.
La parole du zajjal ne doit pas susciter un
sentiment d’étrangeté, car ce poète se
réclame de règles poétiques et rhétoriques
qui ne sont pas celles de la poésie classique,
le zajel autorisant, notamment, dans le
même poème la diversité des mesures et
la variété des rimes, ce qui ne veut pas dire
que le poète n’est pas tenu de respecter un
mode poétique précis dans la construction
de son zajel.
D’un autre côté si le zajel diffère au plan
linguistique du poème en arabe littéral il en
est proche par les images poétiques tout
autant que par l’imaginaire et la rhétorique.
Car, au-delà des orientations linguistiques,
les poètes puisent dans la même sphère
d’inspiration, à travers des représentations
similaires et à l’intérieur d’une seule et même
structure mentale, quand bien même les
poètes classiques auraient des moyens
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de conceptualisation plus étendus, une
culture savante plus vaste, une perception
plus aiguë des exigences et potentialités
de la langue et une plus grande capacité
d’enrichir leur discours avec les moyens
stylistiques que l’arabe littéral met à leur
disposition. Les zajjal sont, en revanche,
plus étroitement attachés au parler local,
au milieu qui leur fournit les représentations
et les idées qui sont les leurs et, plus
généralement, à la sphère des relations
sociales qui donne forme à leur pensée et à
leur imaginaire.
Le lien n’en reste pas moins solide entre
ces deux orientations poétiques, et l’on
peut même constater que les zajjal ont,
au sein des sociétés locales, un rang élevé
qui ne diffère en rien de celui accordé aux
poètes classiques. Il est même arrivé que
des zajjal surpassent, tant par l’oreille que
par la qualité de prestation orale, beaucoup
de poètes classiques reconnus.
La question de la suprématie entre zajel
et poésie classique n’est pas circonscrite
à tout ce qui fait la spécificité du premier
type de poésie. En effet, si le zajel, à travers
ses multiples ramifications, diffère plus
ou moins du poème en dialectal, celuici demeure, par-delà l’interdépendance
de ces deux orientations poétiques, plus
proche par la structure, la rime, les idées,
les représentations du poème classique
que le zajel, toutes formes confondues.

LE DIALECTAL ET LA POESIE POPULAIRE
Atef Attya
Liban

L

es spécialistes de la littérature populaire divergent sur le nom à donner à ce type de
poésie qui fait partie de la littérature populaire. Certains l’ont appelée zajel, mot qui
recouvre en fait diverses formes et orientations poétiques, notamment la poésie dialectale
(ou en dialectal), les diverses ramifications du zajel, mais également la poésie populaire,
la poésie «idiomatique» et, plus spécialement, la poésie libanaise, certains allant jusqu’à
affirmer que le zajel est la poésie en «langue» libanaise (ou parler du Liban). Pour distinguer
ce dernier type de poésie de la poésie en dialectal ils ont séparé ce qu’ils appellent la
poésie minbari (poésie de chaire, officielle), c’est-à-dire, spécifiquement, le zajel, de la
poésie dialectale, dénomination réservée au poème qui ne diffère du poème en arabe
littéral (poésie classique) que par le support linguistique.
Le fait est donc que le terme zajel désigne désormais une forme de discours poétique
arabe de forme orale, accompagné de gestes et mimiques, que l’on consigne ensuite
par écrit mais qui doit être perçu sur une base d’oralité. L’outil fondamental est, ici, le
dialectal couramment parlé dans le pays et variant selon les différentes sphères sociales.
Les rythmes de cette poésie reposent, pour l’essentiel, sur les segments accentués et
la mélodie qui correspond aux conventions adoptées par les praticiens de ce type d’art
littéraire, quand bien même il y aurait, dans certains cas, équivalence avec les rythmes du
poème en arabe littéral (poésie classique). Ces équivalences doivent, néanmoins, se fonder
sur des mesures rythmiques et mélodiques précises, ce qui veut dire que le rythme, ici, doit
correspondre à un certain nombre de bahr (mètres) poétiques arabes (le sari’a, le rajaz, le
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LA CULTURE POPULAIRE ET LA STRUCTURE
COGNITIVE DE L’ESPRIT
Abdelali Al Amri
Maroc

L

es sciences cognitives ont connu de rapides évolutions dont on voit l’impact sur des
sciences telles que la linguistique, la psychologie, la neuropsychologie, l’anthropologie,
la biologie, l’intelligence artificielle, etc. La culture populaire est évidemment concernée
à un haut degré par ces évolutions cognitives dont la finalité est de construire ce que
l’on appelle aujourd’hui une théorie formelle de la cognition (formal theory of cognition) où
s’inscrivent la cognition linguistique et la culture populaire.
Les coutumes, traditions, manifestations folkloriques, etc. constitutives de la culture
populaire sont autant d’éléments ayant une base mnémonique/mentale contenue dans le
système de représentation de l’être humain (l’homme). De même, le système biologique
de l’homme est modelé selon les réalités d’un milieu culturel précis, lesquelles contribuent
à créer une cohésion culturelle/sociale. L’interaction entre les composantes de la culture
populaire et le système biologique/mental de l’homme forme un schéma général qui éclaire
l’interaction entre ces données qui représentent des images mentales produites par des
processus cognitifs et perceptifs.
L’auteur se penche dans cette étude sur les implications de la notion de culture populaire
dans ses rapports avec les concepts ontologiques, dans le cadre de ce qui est appelé
les structures cognitives. Il aborde également la question de la représentation cognitive/
mnémonique à travers deux principes fondamentaux : la posture psychique/mentale, d’un
côté, le principe de synthèse, de l’autre. Il examine, pour finir, le rapport entre le processus
culturel et linguistique et les processus cognitifs.
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autrichienne de Modling pour participer à la création d’une organisation à l’échelle mondiale,
l’IOV, Organisation Internationale de l’Art Populaire, qui se chargerait du patrimoine populaire
et à laquelle participeraient l’ensemble des pays du monde. Ce fut mon premier contact
avec cet ami qui fut le fondateur de cette Organisation et avec ses compagnons venant de
différents pays européens, et ce fut aussi à cette époque que j’adhérai en tant que membre
actif à l’IOV où j’ai travaillé de longues années durant et continue à travailler jusqu’à ce jour.
Il était important d’ouvrir une section de cette Organisation au Bahreïn avec la participation
de membres parmi les plus actifs dans le domaine de la collecte et de la conservation des
matières de la culture populaire. Cette branche connut, au gré des circonstances, des hauts
et des bas, et s’emploie actuellement à promouvoir une nouvelle génération de dirigeants.
J’ai personnellement participé, au nom du Bahreïn, tantôt seul, tantôt accompagné
d’autres membres de notre section nationale, aux sessions de l’Assemblée générale et aux
Congrès tenues par l’Organisations dans diverses régions du monde. J’ai assumé, au début
des années quatre-vingts du siècle dernier, les fonctions de président de la Commission du
développement des ressources financières, puis de co-président – avec feu le professeur
grec Neoklis Salis – de la Commission des activités et programmes scientifiques. En 2007,
dans la ville grecque de Vols, je fus élu Secrétaire général adjoint pour la région MENA (MoyenOrient et Afrique du nord), et le siège régional de l’IOV a été établi à Bahreïn, en même temps
que naissait la revue LA CULTURE POPULAIRE et qu’était conclu entre l’Organisation et la
revue un accord logistique pour coopérer à faire parvenir cette publication à 161 pays. Ce fut
l’autre étincelle permit à cette revue de bénéficier d’une large diffusion en tant que publication
en langue arabe avec des synthèses en français et en anglais. J’ai ensuite été réélu, en 2012,
à Prague, Vice-président de l’Organisation.
Le succès remporté par le Royaume du Bahreïn qui a accédé à la présidence de l’IOV
pour la période 2017-2020, face à des concurrents tels que la Chine et les Philippines est
venu souligner le statut mondial et la réputation culturelle acquis par le Bahreïn, au cours
de sa longue histoire, et confirmer, dans le même temps, la réussite des efforts individuels
déployés, au nom du Royaume, au sein de cet important forum international, efforts qui ont,
à chaque fois, imposé l’image d’un pays libre, ouvert sur une large diversité d’idées et de
courants intellectuels et artistiques, autant que d’un creuset où convergent diverses races et
communautés et se rencontrent les civilisations et les cultures dans toute leur pluralité.
L’attitude des pays européens qui ont présenté et soutenu la candidature d’une
compétence arabe de la région MENA à la présidence de l’IOV mérite d’être méditée, surtout
en cette conjoncture cruciale où l’Organisation a besoin, après presque 40 ans de travail sur
le terrain, à opérer des révisions dans bien des domaines où le changement et le renouveau
exigent qu’y soient injectés un sang neuf, de nouvelles idées et méthodes de gestion, et
une autre dynamique de l’action sur la scène internationale, car il s’agit d’une organisation
non gouvernementale opérant sous la supervision de l’UNESCO et ayant pour mission de
protéger le patrimoine culturel immatériel (ICH) et de faire rayonner les idées qui puissent
servir de la meilleure façon un tel héritage face à un patrimoine matériel pluriel qui en est
inséparable et dont l’importance n’est pas moindre.
La présidence d’une Organisation internationale comprenant des individualités, des
groupes artistiques, des professionnels du spectacle, des savants et des chercheurs de
136 pays, avec les capacités techniques, scientifiques, financières les plus variées, et la
plus grande diversité de profils humains, constitue, assurément, un défi que le Bahreïn est
pleinement habilité à relever avec succès.
Que dieu guide nos pas !

Ali Abdalla Khalifa
Chef de la rédaction
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MESSAGE DU PATRIMOINE POPULAIRE DU
BAHREIN AU MONDE
D’UNE ETINCELLE A L’AUTRE

E

n 1979, la capitale qatarie, Doha,
s’apprêtait à accueillir la Sixième
Conférence des Ministres de l’information
des Etats du Golfe arabe. J’œuvrais alors, à la
demande de S.E mon ami le Dr Isa bin Ghanem
Al Kwary, alors Ministre de l’information de ce
pays, à la création du Département des études
et recherches au sein de la Direction de la culture
et des arts du Qatar. Le Directeur Général dudit
Département était à l’époque feu l’écrivain soudanais
Tayeb Salah, et j’avais émis la proposition que fût
soumise à cette Sixième Conférence l’idée que j’avais
avancée d’unifier les efforts des Etats du Golfe arabe
pour tout ce qui concerne la collecte, l’enregistrement et la
documentation des matières du patrimoine populaire, et de créer un
Centre scientifique spécialisé dont le siège serait la ville de Doha. L’idée fut favorablement
accueillie, puis, soumise à la Conférence, elle finit, après de longs débats, par être adoptée.
Ce fut la première étincelle. Je me consacrai à mettre en œuvre ce Centre qui était
pour moi un rêve. Parallèlement à l’étape de la fondation, je planifiai une vaste campagne
d’information en vue d’attirer l’attention de la région, du monde arabe et de l’ensemble
de la planète sur cet événement scientifique et culturel exceptionnel qui était sur le point
de s’accomplir dans le domaine de la protection du patrimoine populaire de la région. Le
succès de cette campagne fut tel que la nouvelle que le patrimoine de cette partie du monde
allait être collecté et rassemblé parvint à la Smithsonian Institution, la plus grande fondation
mondiale en charge du patrimoine culturel matériel et immatériel, sous toutes ses formes,
une institution gérée et financée par les Etats-Unis d’Amérique dont la plupart des organes
ont leur siège à Washington, le reste étant disséminé dans plusieurs villes américaines. La
Smithsonian ne tarda pas à demander au Centre du patrimoine populaire du Golfe qui
se mettait lors en place de participer à ses travaux de collecte sur le terrain par l’envoi à
titre gracieux de 21 grands spécialistes de la collecte et de la documentation dont cette
Institution américaine supporterait tous les frais. Il m’incombait à moi seul de répondre par
oui ou par non, je décidai qu’il appartenait aux seuls enfants de la région de rassembler et
d’enregistrer leur patrimoine culturel. Aujourd’hui, à presque quarante ans de distance et
alors que ce Centre n’est plus qu’un amas de ruines, je ne sais toujours pas si cette décision
était judicieuse ou pas.
A cette même époque, et comme si quelqu’un cherchait alors à allumer une autre
étincelle, je reçus une lettre du cher disparu Alexandre Veigel dans laquelle cet éminent
spécialiste me félicitait de la création du Centre du Golfe et m’invitait à me rendre dans la ville
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A history of clothes washing in
Bahrain: An analytical historical study
Hussein Mohammed Hussein
Bahrain

I

n Bahrain, the washing of clothes is an old profession that no longer exists. This
profession – known as ‘Qassarin’ - was once practiced across the Arab world.
The Qassarin were a distinct labour class mentioned in ancient civilisations such as that
of Mesopotamia, which had a significant influence on the Dilmun civilisation in Bahrain.
People have discovered contracts with Qassarin in cuneiform writings dating back to
the 6th century BC (Waerzeggers, 2006). During the Islamic era, the Qassarin grew until a
whole market was dedicated to the people of this profession.
Bahrain was no exception; several specialised markets were built for Qassarin. Those
markets took the form of compounds. In Manama, for example, every district has a market
named after an ancient profession. This naming system existed between the 12th and
18th centuries AD before Manama Market was constructed.
In addition to these specialised districts, which existed in the old centre of trade, the
Qassarin washed clothes at the ‘Spring of Qassarin’. The spring was so vast that it extended
from the old city to Al Barhama. There were many springs attached to the main spring, so
it was divided into the Big Qassarin Spring and the Small Qassarin Spring.
In conclusion, Qassarin is one of the oldest, largely undocumented professions in
Bahrain. The profession was widely known in the 14th century AD, and it was practised
until the 1970s. In the 1930s, many Bahrainis who washed clothes worked at the Small
Qassarin Spring, which has been called Al Dubiyyah Spring since the 19th century when it
was restored to use by a number of Indian merchants. This spring was the most important
clothes-washing site in Bahrain at that time.
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Birush in the cultural heritage of
northern Sudan
Asad Abdulrahman Awadallah
Sudan

B

irush, (mats made of palm fronds), provide a source of income in Sudan. Sudanese
women enjoy both social and economic benefits from making birush in their free
time. Birush creates work for women in Marwi, where job opportunities for women are
scarce and, when women contribute to the family income, they enjoy a higher status in the
family and society.
A widespread craft, birush has aesthetic and practical value. People are drawn to this
craft for financial, creative and social reasons.
Women use scythes to cut the palm fronds that are widely available in northern Sudan.
With permission from farm owners, they can take whatever they need from palm farms, so
there is no cost for raw materials.
Once the fronds have been cut, they are dried in the sun and stored in ‘Al Ballal’, (sacks
used for dates during harvest season that keep the fronds moist and flexible for weaving).
There are different types of weaves – um ithnain, um thalathah and um arba’a – and
each has a specific use.
This craft dates back a long time, and it plays a pivotal role in the region’s cultural legacy,
influencing women›s roles and identities. Birush-makers are proud because making mats
of woven fronds is an important economic activity for their society.
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When man expresses himself through
music: The example of the flute
Barihan Faris Isa
Iraq

People invented musical instruments as a way to express their hidden selves; instruments
allow others to hear one’s voice.
The flute may be the most widely known and widely spread musical instrument that
man invented to express his emotions and thoughts.
The flute has always been associated with loneliness, and the lonely use the flute to help
and comfort them in their solitude. People may have chosen the flute for its simplicity and
expressive potential.
Both shepherds and farmers take comfort from listening to and playing the flute while
they work.
The flute dates back to the 19th century; it was part of the Romans’ cultural heritage
and the symbol of a region in western Rome that is surrounded by mountains.
Historians say that the long flute existed during the time of the original inhabitants of
what is now called Rome.
Because the flute is easy to play, it spread quickly and became part of the musical
heritage in most areas.
The flute is said to have replaced the hammer that farmers once used to send messages
to villagers; farmers would make sounds by hitting pieces of metal with a hammer.
People on mountaintops would play the long flute, using notes as a previously established
means of communication.
When people hear the sound of the long flute, they know that something important has
happened, and they are alert until they hear another note that signifies that everything is
safe again. With different notes for each scenario, long flutes were played to announce a
newborn baby or a death, to gather people for the hunt or for work.
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Modernising a post-Independence society:
A documentary study of the new folk
song in Tunisia
Mohammed Al Duraidi
Tunisia
General conclusions about new folk songs in Tunisia:
• The new Tunisian folk song of the mid-20th century
was closely associated with the country’s trends,
which included a trend towards modernisation and
away from obsolete traditions that hindered social
and cultural development.
• The ruling authorities exploited people’s love for folk
songs, especially Bedouin folk songs, in order to
promote their concepts of reform and alternative social,
economic and cultural ideologies.
• The authorities used media such as radio to reach ordinary
people with new folk songs promoting the state’s modern
policy, with the goal of gradually convincing citizens to follow the
new system.
• Folk singers, composers and poets were involved in creating folk songs to promote
reform, glorifying the state’s policy and its symbol as represented in the person of the
president. These songs helped to make the government part of social culture. This was
achieved via various radio programmes, particularly ‘The Caravan Rolls On’, which was
broadcast on the national radio station that reached every household in Tunisia.
• The political authorities used the new folk songs to implant the new political system, (the
Republic system), which was introduced on July 25, 1957 to build on the ruins of the
monarchic system of the Beys in Tunisia. The new folk songs glorified the state’s policy
and its symbol as represented in the person of the president. In his various political
speeches and during meetings and sessions, President Habib Bourguiba said, “The
State is me» to make people aware of the progress he was making and to introduce the
social, economic and cultural fabric.
• Bourguiba’s government made use of the new folk songs, which were based on the
traditional ‘Al Mawqif’, ‘Al Qasim’, ‘Al Malzumah’ and ‘Al Musaddas’. It also used
Bedouin music and its rhymes, tones and composition.
• The new folk songs were used for two reasons: There was a strong association
between the general taste in music and folklore’s musical and poetic system. Also,
music producers at the state-owned and government-controlled radio stations were
keen to produce songs to increase awareness and to influence the public. They used
folk songs that appealed to the president, because in 1955, Bourguiba told the Press,
“I love Oriental and Bedouin music, but I do not understand western or modern music.”
In this brief study, we tried to document some examples of the new folk songs produced
in Tunisia and broadcast on government-controlled radio stations to promote social,
economic, cultural and ideological changes in order to support the new state following
Independence. It is important to note that recordings of these songs were allowed to
deteriorate because they were considered old-fashioned.
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Marriage rituals and customs in tlemcen:
A semio-anthropological study
Nassira Bekkouche
Algeria
Naima Rahmani
Algeria

W

ith all its customs and rituals, marriage
is a theatrical scene rich in signs and
connotations that form the semiotics of the event.
All the senses must collaborate to capture the
tangible and figurative expressions. The presence
of figures (people) in this space, each performing his
required role, represents non-linguistic signs.
In this study, we applied the linguistic method and
the deconstruction of some elements related to the
scene. We addressed the scene just as we deal with
language, by splitting it into constructs according to the
importance of the relations and meanings that connect
these constructs.
We did not stop there. We went on to apply an
analytical approach to the general and folk culture
components with all their styles and types. We also applied this approach to all the
traditions, rituals, customs, celebrations, notices and pictures. Our objective is to define
the semio-anthropological areas of narratives that include customs and rituals associated
with marriage in Tlemcen.
Narratives require us to study the sequence of events, taking chronological order into
account just as we do when we study literary texts. This means that we are required to
deconstruct and analyse the signs, before reconstructing them.
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Changing food rituals:
An anthropological approach to
hospitality in Tunisia
Abdulkarim Barahimi
Tunisia

T

unisian
hospitality
is
based on respect for the
guest and on providing the guest
with care, protection, food and shelter
in accordance with a set of norms and
traditions that developed over time. However,
hospitality varies by region, social class and
lifestyle, and hospitality in rural areas differs from that
in the cities.
The rituals and foods associated with hospitality in Tunisia
have changed. The variety of dishes offered, including couscous, has also changed.
For example, instead of everyone eating from the same plate, the host will now offer
each guest their own plate. Now men and women eat together rather than separately,
signifying the end of patriarchal dominance.
Tea used to be the preferred beverage, but now other drinks are also made available.
There has been a change in cooking styles; Tunisians now prefer to grill or steam food
rather than boiling it.
These changes reflect the changeability of food-related rituals in Tunisian society, and
their relationship to historical and societal changes. Despite these changes, people in
rural areas of Tunisia still take hospitality very seriously; hospitality is now accorded less
importance in the cities.
People place more emphasis on hospitality at celebrations involving large numbers of
people, because hospitality is a common practice in Arab and Islamic culture.
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Heroism in popular literature
Hisham Banshawi
Morocco

S

ome people consider folk biography a type of
verbal art that includes folk history’s events and
heroes. This is because verbal folk arts are considered
constantly renewed historical phenomena because
they are simple and they satisfy the human need to
narrate and listen to stories. As a result, folktales as a
phenomenon are common to all cultures.
It is no coincidence that heroism is associated with
a society’s ideal ethical system. Heroism reflects a
society’s psychological and behavioral aspects such as
bravery, chivalry and self-confidence. We can observe
that heroism in folktales is related to socially desirable
behaviours. We looked at the rural areas of south Egypt.
This relationship confirms that such folktales are narrated in
order to inspire Arab heroes, and that folk biographies give people a chance to express
their hopes, aspirations, failures and successes.
People project their ideals onto their heroes and perceive them as extraordinary
beings. They compose poems and songs in their heroes’ honour; these eventually
become collections of stories and epics.
Even if these heroes hail from foreign cultures, people are happy to glorify them once
they learn of their attributes.
The source of heroism is the people’s admiration for the hero. The ideal life is realised
after heroes overcome evil, weakness and imperfection. By subduing nature, heroes
approached the status of semi-gods in people’s minds.
Even if folk biographies are primarily heroic epics, they are also tales about love and
other emotions.
In folk biographies, every hero has a woman supporting him or fighting him, and the
women’s roles are no less important than the men’s. There are whole folk biographies that
feature a woman as the central character with men as her subjects. In folk biographies,
the relationships between men and women are quite progressive.
The folk biography is generally characterised by an important stage when the
hero falls in love. The development of the character who will eventually become the
hero depends on his concept of manhood and his struggle to prove himself. After
his success in the aforementioned stage, the woman and love play a significant role
in shaping the hero’s characteristics and helping him find his path. By doing so, the
woman symbolically shares the hero’s victory.
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“Arabian Nights” in the visual arts of
the East and West
Mohammad Mahmoud Fayed
Egypt

T

he artistic features and different styles in
the tales of the Arabian Nights have long
inspired artists. These artistic features helped
artists create and depict a surreal relationship
between reality and fantasy in their drawings and
various other forms of expression.
Dr. Mustafa Al Razaz says, “We can imagine
the various authors of the tales in the Arabian
Nights and their attitudes towards drawing,
sculpture and painting, all of which existed but
which had to be hidden because artists were afraid
of being accused of idolatry or polytheism.»
As a result, artistic prose had to compensate
for the lack of illustration and sculpture; the Arabian
Nights describes the palaces of Mafjar and Amira in
the Jordan Valley, the Pharaohs, Sassanid and Roman
buildings, and the Terracotta Army, which guarded the palace
where Qin Shi Huang, the first Emperor of China, was buried in the 3rd century BC.
There are also many other evocative descriptions where the physical meets the
metaphysical and delights the reader’s imagination.
The Arabian Nights includes descriptions of the Terracotta Army, cities made of copper
and beings of fantastic size, such as the Floating Island in Sinbad’s first journey, the roc
that fed elephants to its children, and the snake with a human face made of crystal that
appears in the centre of the golden plate.
Many of the things described actually existed in one form or another; they were
documented in the writings of travellers and geographers such as Yacout Al Hamawi, Al
Qazwini, Ibn Battuta and Al Idrisi.
This descriptive prose delighted readers and enriched the tales of the Arabian Nights.
Arab Islamic arts drew on the creativity of neighbouring civilisations and expanded on
local folklore, which led to the emergence of a distinctive style of art.
Iranian artists borrowed from the stereotypical battle scenes in the Arabic tales in the
Arabian Nights. Inspired by the battles and scenes of punishment described in the Arabian
Nights, Iranian artists depicted battles including horses, elephants, camels, shields, swords
and acts of violence in Shahnameh, the famous epic by Ferdowsi.
In 1430, Persian painter Kamaleddin Behzad depicted fighters on horseback engaging
in face-to-face combat with severed body parts, flying swords and fallen camels. Persian
manuscripts also depicted lions fighting, tiger hunts, and beasts and predators in the midst
of fierce battles. This artwork depicts the battles and victories in the Arabian Nights and
other tales whose authors described standard-bearers, drummers and people watching
the battles.
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Colloquialism and poetry in Lebanon

Atif Attiyah
Lebanon

R

esearchers
disagree
on
the definitions for colloquial
language and vernacular poetry;
they call this genre of literature by
different names. Some call it ‘zajal’,
which includes various forms of poetry
such as the colloquial. Others believe
that vernacular poetry is in the Lebanese
dialect. Some tend to define zajal as orally
narrated poetry, and they describe poetry in
the colloquial Lebanese dialect that follows the norms of classical poetry as ‘colloquial
poetry’.
Regardless, zajal is a type of Arabic oral poetry accompanied by gestures, whether
or not the poetry is written or recorded. This poetry features a distinct colloquial variety
of language (dialect), which varies from one community to another. Its rhythm and metre
depend on the number of lines in each stanza and the number of harmonious rhymes in
each line. Zajal must follow a number of Arabic metre schemes such as Al Ssari’, Al Rajz
and Al Kamil.
Zajal follows certain poetic and rhetoric standards that differ from those of classical
poetry.
Although Zajal is distinct from classical and colloquial poetry, they share the same
literary imagery because they all stem from the legacy of Arabic poetry. However, classical
poets seem to be more eloquent.
On the other hand, there are those who claim that Zajal’s connection to their local
dialect and surroundings offers richer imagery.
Zajal poets are valued highly in their own communities; some are even more valued
than renowned classical poets.
In all its forms, Zajal differs, in one way or another, from colloquial poetry. Colloquial
poetry is more akin to classical poetry in terms of its structure, rhyme, concepts and
poetic imagery.
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Folk culture and cognitive sciences

Abdullah Al Amiri
Morocco

T

he cognitive sciences have developed and there have been significant changes
to fields such as linguistics, neuropsychology, the humanities, biology and
artificial intelligence.
Folk culture is, to a great extent, related to the changes in cognitive sciences; this is
known as the ‘formal theory of cognition’, which includes linguistic and folk knowledge
because it is believed that the components of folk culture - customs, traditions and
folkloric images - are related to humans’ biological systems.
Human biology is designed to adapt to the elements in a certain cultural environment.
This helps to create cultural-environmental harmony.
Here, we address the requirements of folk culture and its relationship to ontological
connotations within the framework of cognitive structure. We also address the cognitivebiological relationship by looking at mental and psychological factors and the principle
of adaptation.
Lastly, we address the relationship between the cultural and linguistic norm and
cognitive norms.

6

Folk heritage:
Bahrain’s message to the world

In 1979, Doha was preparing to host the sixth Conference of Arab Gulf Information Ministers. Following
the directives of Dr. Isa bin Ghanem Al Kuwari, who was then the Minister of Information, I was working
on the establishment of the Department of Studies and Research at the Directorate of Culture and Arts.
At that time, Qatar’s Ministry of Information – the late Sudanese writer Tayeb Salih was then Director
General – became interested in my proposal to unify the Arab Gulf countries’ efforts to collect, record and
document folklore material and to establish a specialised centre in Doha. The proposal was presented,
discussed and approved at the conference.
While I was busy establishing this centre, I realised we needed to tell the world about this significant
undertaking to protect the region’s folklore. We launched a major media campaign.
The campaign was a great success, and news of the centre reached the Smithsonian Institution.
Managed and financed by the United States, the Smithsonian is the world’s largest institution dedicated
to tangible and intangible cultural heritage. Most of its facilities are located in Washington, DC, and the
rest are in other cities in the US. The Institution contacted the Gulf Folklore Centre, which was still under
construction, and offered to delegate and pay 21 experts to help with the collection and documentation
processes. I decided not to accept the offer because I believed that local cultural heritage should be
collected and recorded by local specialists. Now – almost forty years later – I am not sure whether I
made the right decision given what happened to the centre.
The late Alexander Veigl sent a letter congratulating me on the establishment of the Gulf centre and
inviting me to take part in the establishment of a global organisation for folklore in Modling, Austria. This
was my first contact with the founder of the International Organization of Folk Art (IOV) and his colleagues
from several European countries, and I became an acting member of the IOV. It was important to open
a branch of the IOV in Bahrain, and to have members who helped to collect and preserve folk culture.
We established a branch that is now entering a new phase, thanks to its new leaders.
I have represented Bahrain at nearly all the IOV’s General Assemblies and conferences around the
world, either alone or with members of Bahrain’s branch.
In the early 1980s, I became the head of the IOV’s department of financial resources development,
and then the head of the scientific activities and programs committee with the late Nicholes Sariss,
a Greek professor. In 2007, I was elected as the IOV’s Regional Executive Secretary for the Middle
East and North Africa. The IOV established its regional headquarters in Bahrain. We launched the Folk
Culture Journal and the IOV agreed to distribute issues to over 160 countries. We now provide English
and French translations of the abstracts, which helps to promote the Journal. In 2012, I was elected as
IOV’s Vice President for Publications.
Recently, Bahrain was awarded the Presidency of the IOV for 2017-2020; China and Philippine were
the other candidate countries. This reflects Bahrain’s international standing and cultural reputation. It
is also an acknowledgment of the success of individual efforts on behalf of Bahrain, and of Bahrain’s
openness to culture, intellectual advancement and art. Bahrain is a melting pot of different peoples, and
a meeting point for a variety of civilisations and cultures.
The EU countries supported Bahrain’s nomination for the presidency of the organisation at this critical
time; after almost forty years, the IOV needs to revisit the way it operates and to inject fresh blood and
new ways of thinking. The IOV needs a different management style in order to operate in the international
arena as an NGO under the umbrella of UNESCO, to protect intangible cultural heritage, and to develop
visions and ideas related to heritage.
The presidency of an international organisation comprised of individuals and groups of scientists and
researchers from 136 countries with different technical and scientific approaches and finances will no
doubt be a challenge. Bahrain welcomes this challenge and, with Allah’s support, it will prove to be an
outstanding success.

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief

Issue 36

5

س
مادةينش  -جديد النشر -آافقشعب  -أدب شعبي  -عاداتم سوتيققاليد  -موحس كيقى وأداء حركي  -ثقاةف لمادةينش  -جديد النشر -آافقشعب  -أدب شعب
مادةي  -جديد النشر -آافقشعب  -أدب شعبي  -عادات سويقتقاليد  -م سيق
وأداء حركلينش  -ثقاةف ل
وأداءقاةف حركي  -ثقاةف لنش
عاداتوسوتيققاىليد -
وأداء موحركيقيى
 ثوأداء
قاةف حركمادةيي
م
آافقي --س أدب تي ل  -م سعاداتيق وتقاليد ل-نشح ك و ى ث وأداء ر ي  -ث ل
قاةف امادةير -
جديد ا ر
س
قاةفنشرمادةي -
جديدس ا
آافق -أدبوتقاليدي
عاداتيوت-قا
وأداء حوركيى  -ث
أدبر شعب
جديد -النشسثريق  -مادةي -
جديد ا ر
آافق لنش-أدب
عادات
آافقوت-قاليد -
أدب مو
جديد
أدبقاليدشعب -م يق
عادات
وأداء حوسركقايقييد -ث -و
وأداءليدحرك -ث
قاةف مادةي
أدب  -جديد ا
آافق -م-عادات
جديد-ا-ل منشور يقى
قاةف مادةي
شعبي -
أدبيشعب-ي
شعبميوسىيق-ىآافق
أدبقاةفشعبي
مادةي --
آافق  -شعب ت لعادات وت-قال ليدنش -مو ى وأداء ح
وأداءا رر ي - -ل
شعبي- -
وأداء حيسريقك-ي  -ث
مادةييى --ثجديد
عاداتيوت-قاليد
عاداتووتيققالى
آافق -أدبسيييقشعب--ثي -
شعب-ي  -شعب
وأداء ح-ركيشعب -ث
قاةفحرك
آافقر
أدبكي-شعب-يث -قاةف
عادات وتقال ليدنش
أدب مادةي
جديد ايد -ر
آافق -آافقموس-يق
شعب --ثي -
قاةفحرك
وأداء ح ك
عاداتو وتقاىل
آافقا نش-رم س
وأداء ح ك
آافقأدبيق
عادات-يوث -
آافقنش-ر م س
جديد ايدلنش-رمو ى
قاةف مادةي -
آافقعادات -وت ل
جديديدال-نشمرو ى
وأداء
أدبي
وأداء حرك
مادةي --شعبثيقاةف -مادةي -
جديد ا ر -آافق لنش
قاةف
أدبس
آافق لنشقاةف
وتشعبقال
جديدث ا
قاةف-ر
أدب ي
آافق-عادات
جديدقاليد  -م
آافق  -لعاداتشعبوت
وأداءنش
جديدييد - -و
وأداء ح
أدبويسيق
قاةف
عادات وت
أدب شعبي
آافق -مادةيركيق-ي  -ث
آافق ل-نشجديدقالا-يد  -و
عاداتيقوتى
أدبركسييقى -ثقاةف
مادةيي-
ل
وأداء حس
عاداتور وتقالى
وأداء ح
مادةي س--
شعبقاليد  -م
جديد-امادةير
آافقنش-أدب
أدب شعب
شعب-يقا -
وأداء حرك
عاداتيوىت-قاليد
آافق -مر-وييقى
مادةي-رك-ي -
وأداء حم
جديد -ا ر
عاداتىوت
أدب
أدب شعب
قاةفحرك
مادةيرمك-يسيق -ث
أدب شعب
مادةيس-يقشعب
ل
م
ل
ث
نش
ى
قاةف
مادةي
جديد
ا
ر
ل
س
أدب
ي
ث
قا
يد
و
نش
قاةف
يق
مادةي
جديد
ا
ر
ل
آافقي
شعب
ك
يد
و
نش
ى
وأداء
ي
قاةف
يق
ح
جديد
ا
ر
آافق
شعب
ك
ي
آافق
أدب
ي
ح
آافق
ل
م
أدب
قاةف-شعبمادةيي --
ل
ت
شعب
ك
ث
مادةي  -ثجديد ا ر  -ل
آافق نش -أدب
وأداء سريقي  -ث
عاداتيو -قا يد -
وأداءموسريقيى -
أدب
آافق ي - -شعبعاداتيوت-قاليد -
عاداتووتقالى
مادةي  --ثجديد
قاةف امادةير--آافق -
أدبسييق -ثي -
آافق -ي  -شعبوأداء حركيشعب -ث
قاةفحرك
عادات وتقا
جديدل اليدنش-ر مو ى
وأداء حر
أدب يشعب-يث -قاةف مادةي
آافق -جديد ايد -رموسيق
أدبسييق -ثي -
قاةفحرك
عادات وتقا
جديدل اليدنش-رمو ى
وأداء ح ك
وأداء ح ك
عاداتو وتقاىليدلنش
آافقنش-ر م س
أدبي -
قاةف مادةي -
عادات -وت ل
جديديدال-نشمرو ى
وأداء
جديد ايد -رموسيقى وأداء حرك
آافق لنشقاةف
أدبي شعب
آافق لنشقاةف
أدب ي
آافق-عادات
جديدقاليد  -م
آافق  -لعاداتشعبوت
وأداءنش
وأداء ح
أدبويسيق-ىثقاةف
جديد ا
قاةف-ر
عادات وت
شعبي
آافق -مادةيركيق-ي  -ث
آافق ل-نشجديدقالا-يد  -و
عاداتيقوتى
أدبركسييقى -ثقاةف
مادةيي-
ل
وأداء حس
آافقي--عاداتور وتقالى
وأداء ح
مادةي س--
شعبقاليد  -م
جديد-امادةير
آافقنش-أدب
أدب شعب
شعب-يقا -
وأداء حرك
عاداتيوىت-قاليد
آافق -مر-و ى
مادةي-رك-ي -
آافق ث-قاةف
وأداء حم
جديد -ا ر
وتشعبقالي ل -عادات وت
أدب
أدب شعب
قاةفحرك
مادةيرمك-يسيق -ث
أدب شعب
مادةيس-يقشعب
ل
م
ل
ث
نش
مادةي
جديد
ا
ر
ل
س
أدب
ي
ث
قا
يد
و
نش
قاةف
يق
مادةي
جديد
ا
ر
ل
ي
شعب
ك
يد
و
نش
ى
وأداء
ي
قاةف
ح
يق
جديد
ا
ر
آافق
شعب
ك
ي
أدب
ي
ح
آافق
ل
م
أدب
قاةف-شعبمادةيي --
ت
شعب
ك
ث
أدب
وأداء سريقي  -ث
عاداتيو -قا يد -
وأداءموسريقيى -
مادةيي  --ثجديد
قاةف امادةير  --آافقلنش -أدب
آافق ي- -أدب شعبعاداتيوت-قاليد -
مادةي  --ثجديد
قاةف امادةير--آافق -
أدبي  -ثي -
آافق -ي  -شعبأدب ثي  -عادات وتقال ليدنش -مو ىل وأداء حرك ث
قاةفحرك
عادات وتقا
جديدل اليدنش-ر مو ىل وأداء حر
أدب يشعب-يث -قاةف مادةي
جديد ايد -رم سيق
قاةفحرك
وأداء سحيقرك
آافقا نش-ر س
آافق  -كعاداتو وتقاىل لنش
عاداتووت
وأداء
عادات -وتقال
جديدقالىاليدنش-ر مو لى
وأداء
ح ك
وأداء حيقرك
وتقال
آافقنش-ر أدبأدب شعب
آافقيشعب--ي -عادات
وأداء ح
عادات وتقال
جديديد  -م
أدب شعب
أدبي  -ث
جديديد -
عاداتمووتقايقلى
وأداءسحيقرىي  -ح
عادات وتقال
جديديق ايد -ر لنش
جديد ايد -رمتوس ليقى م س
آافقر-أدب
آافق -شعبي -قاةفسركمادةي -ث
آافقنش-أدب
آافقيشعب-ي -قاةفركمادةي -ث
آافقنش-رسيق-آافق ل-نشمادةيي --ثجديد ا
وأداءسيقرىي  -ث ح
آافقي--
وأداء حقاةفرك
عاداتشعبووتيقال ل-ىيدنش  -مو
قاةف
جديد-امادةي ر-
أدبجديد
قاةفحرك
عاداتووتقالىيد  -م
قاةفركليمادةي -ث-مقاةفس
شعب-نشمو
مادةي-ل ث-قاةف م س
أدب شعب لينش-
عادات
أدب شعبي ل-نش
آافقو -قا يد -
مادةييق-ىجديد ا
جديد ا ك
أدبو
شعبيقييى -وأداء
مادةي  -لجديد ا
شعبلاي  -م ل س
آافق  -أدب
وأداءشعبي
أدب ي-شعب-آافق
آافقيق -
أدبيد ل
شعبيي ي--
أدب و ل
آافق -
أدب حرك
عادات
وأداء-وتقا يد
مادةيى -وأداء
قاةفسيق
مادةيى -
وأداء ح ترركل لينش  -ث مقاةفس
شعبنشيى-
وأداءل حررك-ي  -ث
عادات-ويتقا يد
أدب -شعب و
عادات وت
آافق -عادات وتقاليد
قاةف --مو
عادات حوترقالي -لث م
أدب --جديد ا
ث
مادةيقا-يد -
قاةفشعب
جديدحاركيرشعب--ث
مادةي -
جديدوتاقالييدر --موسيق
عادات وترقاليد م
أدبر-كشعبيوي -
وأداء
قاةف مادةي
عادات و
جديد اقا يدر ل-نش و
آافقيقىمادةي- -وأداء
جديدح ار
شعبكيير --ثقاةف
جديد اىنشر نش
مادةيوت-
وأداء-حىسريقكي
جديد موسيق
وأداء ح
مادةي
آافقو لس-يقى م سآافقنش-مادةيي
جديد اونشر ى لنش
وأداءيق حىيرك-ي -
آافقوأداءر-
أدب
وأداء -حثرك
عادات -وتقال
وأداءثحرك
شعبيقاةف -
جديديدا -نشرو لنش
عادات
آافقى -موسيققاةف
مادةي -
جديديدا ت -لمروسيق مى س
آافق -أدب شعب
أدب -ي
قاةفي ك -ث
آافقيقوأداء حركي
وأداءسح-يقرثكييقاةف --ثمادةي
قاةف-
أدب-شعب
وأداء -حثرك
عادات
عاداتقالوتيدقال-
قاةف
مادةي -
جديد ا
جديد الر
آافقأدب-
أدبأدب شعب
أدب
شعبيشعب-
عادات
آافق-وت-قا يد -
أدب و
قاةفي -
قاةف
عادات وتقال
مادةي -
جديد ا
آافقث
شعب
ح
أدبسثيقشعب
م
ل
س
ي
نش
يد
ى
ي
يق
قاةف
مادةي
جديد
ا
ل
ر
آافقي
شعب
ث
عادات
و
قا
يد
نش
و
ى
مادةي
جديد
ا
ل
ر
س
آافقي
شعب
ك
يد
نش
و
ى
وأداء
ر
ي
يق
قاةف
ح
مادةي
م
ر
آافق
أدب
ي
شعب
ك
ي
آافق
ي
ح
آافق
ل
م
أدب
قاةفشعبمادةيي --
ل
ت
شعب
عادات و قا يد  -و ت ىل لوأداءم سريقي  -ث
آافقا نش-
أدب
وأداء سريقي  -ث
مادةيي  --ثجديد
قاةف امادةير --
آافقلنش-
أدب
آافق ي- -أدب شعبعاداتيوت-قاليد -
عاداتووتقالى
مادةي  --ثجديد
قاةف امادةير
آافق -أدبسييق -ثي -
آافق -ي -أدب شعبوأداء حركيشعب -ث
قاةفحرك
عادات وتقا
جديدل اليدنش-ر مو ى
وأداء حر
أدبكيشعب-يث -قاةف مادةي
عادات-
آافق -جديد ايد -رموسيق
أدبسييق -ثي -
قاةفحرك
عادات وتقا
جديدل اليدنش-رمو ى
وأداء حرك
م
س
ك
نش
جديد
ر
ح
يق
ي
عادات
ل
و
س
قا
يد
و
ى
وأداء
نش
جديد
ا
ر
يق
ل
ت
ل
يد
و
ى
وأداء
شعب
ي
ك
نش
جديد
ح
قاةف
مادةي
م
آافقشعب
ك
و
قا
آافق  -لنشى
وأداء
ر
ح
قاةف
مادةي
ل
م
ت
أدب
ي
شعب
عادات
ك
ث
عادات وتقاليد  -م
جديد ا ر -آافق  -لنش
وشعبقاييد - -و
وأداء-رمويسيق-ى قاةف
أدب ي
آافق -وأداء حسريقي  -ث
عاداتشعبوتيقال-يد  -و
عادات وتى
وأداء مورسييقى -ثقاةف
مادةيي-
جديد
ل
قاةفا ر
آافقال-نشرأدبآافقي--عاداتو وتقالى
وأداء ح
مادةي س--
جديد امادةير
آافقنش-أدب
أدب شعب
آافق -ي -
وأداء حرك
عاداتيوت-قاليد
آافق -م-و ى
وأداء ح-ركي -
آافق ث-قاةف
شعبقال
جديد ا ر
عاداتىوت
آافقأدب
أدب شعب
قاةفحرك
مادةيرمك-يسيق -ث
أدب شعب
مادةيس-يقشعب
ل
م
ل
ث
يد
نش
قاةف
مادةي
جديد
ا
ر
ل
س
أدب
ث
قا
يد
نش
يق
مادةي
جديد
ل
ي
شعب
ك
يد
و
نش
ى
وأداء
ي
قاةف
يق
ح
جديد
ا
ر
شعب
ك
ي
أدب
ي
ح
آافق
ل
م
أدب
ل
قاةف-شعبمادةيي --
ت
شعب
ك
ث
مادةي  -ثجديد ا ر  -ل
وأداء سريقي  -ث
عاداتيو -قا يد -
وأداءموسريقيى -
آافق ي- -أدب شعبعاداتيوت-قاليد -
مادةي  --ثجديد
آافق -ي  -شعبأدب ثي -
قاةفحرك
وأداء حركيشعب -ث
عادات وتقا
جديدل اليدنش-ر مو ى
وأداء حر
أدب يشعب-يث -قاةف مادةي
آافق -جديد ايد -رموسيق
أدبسييق -ثي -
قاةفحرك
قاةفعادات وتقا
جديدل اليدنش-رمو ى
آافق  -ح كعاداتووتقالى ل م
آافقا نش-رم س
وأداء ح ك
عاداتو وتقاىليدلنش
أدبيق
آافقنش-ر م س
أدبي -
قاةف مادةي -
أدبيق
عادات -وتقال
وأداء
ك
آافق لنشقاةف -امادةير-
أدبي شعب
آافق لنشح
وتشعبقال
أدب ي
آافق-عادات
آافق لعاداتشعبوت
وأداءنش
جديدييد - -و
وأداء ح
جديد ا
قاةف-ر
عادات وت
شعبي
مادةيركيق-ي  -ث
جديديدا-نشرو ى لنش
جديدقالا-يد  -و
أدبركسييق  -ثقاةف
وأداء -مورسيتيق ل-ى قاةفم حس
لنش
جديد-قاليد
وأداء ح-رمويسيق-ىثقاةف ح
جديد-امادةير
أدب
وأداء حرك
عاداتيوىت-قاليد
آافق -مر-و ى
مادةي-رك-ي  -ثقاةف
جديد -ا ر
أدب
آافقشعب-ي -لنش شعب
مادةيرمك-يسيق -ث
عاداتىوتقاليد
آافق  --لنشجديدث-ا ر
عادات
أدبوتىقاليد -
آافقي -لنشوأداء مو
مادةيمي-س-يقثقاةف
آافقاث -رأدبر شعبي
عادات و قا
شعبييد --
وأداءو ى
قاةفحنشر-ك مي
مادةيوس --ثيقىقاةف
وأداءم ح
آافق -رأدب -شعبي
أدب
مادةيس-يقشعبىي -
أدب
قاةف-شعبمادةيي --
لنش
أدب -ي ل
أدب
عاداتيوت-قاليد
وأداء-
مادةيسرك-يقيى -
عادات وتقال
آافققال-ل م
مادةيي  --ثجديد
قاةف امادةير
شعبي - -شعب
جديد اث
عاداتىيوت-قاليد -
وأداء
مادةيوحس-ريقكىي
جديد-
مادةي  --ثجديد
عادات وت
شعب-ي  -شعب
قاةفحرك
آافقك  -ث
وأداءليد
وأداء ح-ر
أدبكي
قاةف -مادةي
أدبرموسيق
أدبيشعب -ثي
قاةفحرك
وأداء حر
آافق  -سح كعاداتووتقالى ليدنش -م
آافق  -سح كعاداتو وتقاىل لنش
جديد
آافقايد --رم سيق
آافقنش -س
وأداء
أدبي  -ث
عادات -وتقال
ل
وأداء
آافقوأداءس حيقركقاةف امادةي
جديد ا
آافقنش-شعب--نشي -
وأداء حيقرك
جديد ايدنش-ر و لنش
جديد ايد -
وتقال
أدب
أدب شعب
آافقيشعب--ي -عادات
أدبي  -ث
وأداء ح
عادات -وتقال
جديديد  -م
أدب شعب
أدبي  -ث
وأداءشعبح
عادات-وتقال
قاةفركيمادةي -ث-
جديديقايد -ر و لنش
ل
آافق م سآافقر-أدب
آافق -شعبي -مادةي --ث
جديد ايد -
عاداترموتوقاليقيدى
مادةي -ث-
جديد ا
مادةييق-ر
آافق لآافقنش-أدب
آافقيشعب-ي -مادةي--ث
أدب شعب
وأداءووتيقرقالى
قاةفسركيقي
قاةف
مادةيير --ثجديد
قاةفا
مادةير
وأداء ح
آافقي--
عادات ووتقالىيدشعب -م
عادات
أدب شعب
شعبوتيقال ل-ىيدنش  -مو
قاةفرك
وأداء -يقرى
قاةفريكي
قاةف-مادةي -
أدبجديد
شعب ا
وأداء ح
آافق--رك
ح
م
ل
س
نش
و
ى
قاةف
مادةي
ل
س
جديد
ا
ي
نش
و
ى
ي
قاةف
جديد
ا
س
ر
ي
شعب
ك
عادات
يد
و
ى
وأداء
ر
يق
ح
جديد
م
ا
ر
س
أدب
شعب
آافق
ك
أدب
آافق
يق
ح
ي
آافق
ل
م
أدب
ل
شعبيي ي--
ت
شعب
ث-آافق  -أدب نش
آافق س-يقأدب حي ك -عادات وتقاليد  -م لونش ى وأداء حركعادات-و قا يد
أدب-شعبوي -ى وأداء
قاةفسيق
مادةيى -
أدب -شعب وي  -ى وأداء تر ل لينش  -ث مقاةفس
آافقمادةي- -أدب لنشي -
عادات وتقاليد  -مو لىنشوأداءل حركي  -ث
عادات-وتقاليد
آافق -مادةي -أدب
عادات وترقالي -لث م
قاةفشعبمادةيي  --جديد ا
جديدحاركيرشعب--ث
قاةف -مادةي -
جديدوتاقالييدر --موسيق
وأداء
عادات و
جديد اقا يدر ل-نش و
آافقيقىمادةي- -وأداء
جديدح ار
شعبكيير --ثقاةف
مادةي  -جديد ا ر نش
وأداء-حىسريقكي
جديد موسييق
عادات -وترقاليد  -تمو ل ى م س
آافقنش-مادةيث -جديد ا ر لنش
وأداءيقىر ي -
آافقر-أدب
وأداء -حثرك
قاةفشعبعادات وتقال
وأداءثحرك
شعبيجديديدا -نشرو لنش
عادات
آافقى -موسيقوأداء حىركي
قاةف
مادةي -
جديديدا ت -لمروسيق مى س
عادات وت
آافق -أدب شعب
أدب -ي
أدب-
قاةفي ك -ث
آافقيقوأداء حركي
وأداءسح-يقرثكيقاةف -ثمادةي
قاةف-
وأداء -حثرك
عاداتقالوتيدقال-
قاةف
مادةي -
جديد ا
جديد الر
آافقأدب-
أدبأدب شعب
أدب
عادات
آافقو-قا يد -
أدب و
قاةفي -
قاةف
عادات وتقال
مادةي -
جديد ا
آافقشعبيشعب
ث
شعب
ح
أدبسيقشعب
م
ل
س
ي
نش
يد
ي
يق
قاةف
مادةي
جديد
ا
ل
ر
آافقي
ث
شعب
عادات
و
قا
يد
نش
و
ى
مادةي
جديد
ا
ر
ل
س
آافقي
شعب
ك
يد
نش
و
ى
وأداء
ر
ي
قاةف
ح
يق
مادةي
م
ر
آافق
أدب
ي
شعب
ك
ي
آافق
ي
ح
آافق
ل
م
أدب
قاةفشعبمادةيي --
ل
ت
شعب
عادات و قا يد  -و ت ىل لوأداءم سريقي  -ث
مادةي  -ثجديد ا ر  -ل
أدبيق ي -
وأداء سريقي  -ث
عاداتيوت-قاليد -
مادةي  --ثجديد
أدب ثي -
آافق -ي  -شعبوأداء حركيشعب -ث
قاةفحرك
عادات وتقا
جديدل اليدنش-ر مو ى
وأداء حر
أدبكيشعب-يث -قاةف مادةي
آافق -جديد ايد -رموسيق
أدبسييق -ثي -
قاةفحرك
عادات وتقا
جديدل اليدنش-رمو ى
آافق  -ح كعاداتووتقالى ل م
آافقا نش-رم س
وأداء ح ك
أدبيسشعبيق-يث -
آافقنش-ر م س
قاةفعادات و قا
جديد ايد نش-ر و ى
أدبي -
قاةف مادةي -
أدبيق
عادات -وتقال
وأداء
آافق  -ح كقاةف -امادةير-
آافق  -لنشأدبي شعب
آافق لنشح
قاةف
وتشعبقال
أدب ي
آافق-عادات
آافق لعاداتشعبوت
وأداءنش
جديدييد - -و
وأداء ح
عادات وت
شعبي
مادةيركيق-ي  -ث
جديديدا-نشرو ى لنش
جديدقالا-يد  -و
أدبركسييق  -ثقاةف
وأداء -مورسيتيق ل-ى قاةفم حس
لنش
جديد-قاليد
ح
أدب
وأداء حرك
عاداتيوىت-قاليد
آافق -مر-و ى
مادةي-رك-ي -
آافق ثقاةف
جديد -ا ر
أدب
آافقشعب-ي -لنش شعب
عاداتىوتقاليد
آافق  --لنشوأداء-رمو
مادةيرمكو-يسيق-ىثقاةف
جديدث-ا ر
عادات
أدبوتىقاليد -
وأداء مو
آافقي -لنشمادةيمي-س-يقثقاةف
آافقاث -رأدبر شعبي
عادات و قا
شعبييد --
وأداءو ى
قاةفحنشر-ك مي
مادةيوس --ثيقىقاةف
وأداءم ح
جديد امادةير-
آافق -رأدب -شعبي
أدب
مادةيس-يقشعبىي -
أدب
ل
قاةف-شعبمادةيي --
شعب
أدب -ي ل
عاداتيىوت-قاليد
وأداء-
مادةيسرك-يقيى -
عادات وتقال
مادةيي  --ثجديد
شعبي - -شعب
جديد-اث
عاداتىيوت-قاليد -
وأداء
مادةيوحس-ريقكىي
جديد-
مادةي  --ثجديد
آافق -شعب-ي  -شعب
قاةفحرك
آافقكي-شعب -ث
وأداءليد
قاةف -مادةي
عادات-
آافق -أدبرموسيق
قاةفحرك
عادات وتقا
جديدل ا-ليدنش-رمو
وأداء حركيشعب
وأداءنشحر
وأداء ح ك
عادات وتقال
عاداتووتقالىيد لنشم
آافقا نش-رم س
وأداء ح ك
أدبيق
آافقنش-ر م س
جديد ايدلنش-ر و
أدبسييق -ث
قاةف امادةير -
آافقشعبتقال
وأداء
آافقوأداء حركآافق لنشقاةف امادةي -
قاةف
جديد ا
قاةف ر
آافق لأدبي شعب
جديد ا-يد -
أدبسييق-ىثيقاةف
وتشعبقال
أدب ي
آافق-عادات
جديدقاليد  -م
آافق  -لعاداتشعبوت
أدبركسييق  -ث
وأداءنش
جديدييد - -و
عاداتى
شعب ح
أدبويسيق-ىثقاةف
عادات وت
أدب شعب لي
آافقنش-مادةيركيق-ي  -ث
آافق ل-نشجديدقالا-يد  -و
عاداتيقوتى
قاةف
مادةيي-
جديد
أدب ليل
قاةفا -ر
وأداء حس
مادةيرك-ي  -ث
عاداتور وتقالى
وأداء ح
شعبتقاليد  -م
جديد-امادةير
آافقنشنش--أدب
آافقي--أدب شعبآافقو -ي
وأداء حرك
عاداتيوىت-قاليد
آافق -مر-و
وأداء حم
جديد -ا ر
أدب
أدبشعبشعب
وأداء حرك
مادةيسرك-يقي  -ث
ل
م
ث
و
قاةف
مادةي
جديد
ا
ر
أدب
ل
ي
س
مادةي  --ثث
قا
يد
و
ى
نش
مادةي
جديد
ا
ر
يق
س
ي
يد
و
ى
شعب
ك
ي
قاةف
جديد
ا
يق
ر
ح
م
شعب
أدب ي
وأداء -
ك
آافق -قاةفأدب
مادةي -شعبي -
آافق -
ح
أدب-شعبي -
م
ل
ت
ك
آافق  -أدب ي  -عادات و قا يد  -و ى وأداء ر ي  -ثقاةف مادةي  -جديد ا ر  -آافق  -أدب ي  -عادات وتقاليد  -و ى وأداء ر ي  -ثقاةف مادةي  -جديد ا ر -آافق  -أدب ي  -عادات وتقاليد  -مو ى وأداء حر ي  -قاةف مادةي  -جديد ا ر -آافق  -أدب ي  -عادات وتقاليد

 مم سسييقلسينش
م سي لنش
تنشوتقاليد  -موسيق
آافق -ك-ثأدب شعبي  -عادلانشأدب شعب
وأداشعءب ح ك
وأدااشعشعبءءب ححررككيي --اثث
أدبىشعب
وأدقارء حرك
وأد
قاةف
جديد
جديد ال ل
وأدياقءاحرحك
مادةيي  --عادا
تنشنشورترقال ليدنش-
آافقوو--لقنشىىقاةف
تبوت
جديد ارل لرنش
عاديا
مادةي
جديدواقسيىقمرىس
قاةفث-قحثمادةي
قاةف-
جديد-ا
مادةييدلو--تيدشعقا-لوم
أدبنشي
قاةف
أدب شعشع
آافقأدب
ت
قاةفاقاولت
ت--ومتم
آافق ل-نشووتتشعقا
آافقسيمادةيلل--يد
جديدوواقالسيقيدى
وأد
وأدرياكق-ءي-حث-رثشعك
وأداسلياءقيءح حىرركمي
وأدياس-
أدبعاد-ل-اثشع
قاةف
مادةي
مادةي-
آافقر-أدب-يشعرب-
ت
تقا
وأد-ىمء
قاةف
مادةي
قاةف-
جديدقا
ل
ي
ك
أدب -يي
آافق--عاد
ت
ث
م
ك
ى
جديد
ا
ح
ر
آافقي
عاد
شع
يد
و
ي
ث
مادةي
جديد
ب
ا
ر
ك
آافقس
ي
ل
ب
عادببالليينشنش--
ت
شع
ح
ب
نش
ا
ث
ق
ا
و
س
ي
ء
ر
ي
قاةف
مادةي
شع
جديد
ا
ب
آافقي
عاد
ت
ت
و
قا
يد
و
ى
وأد
ء
ر
ي
ث
قاةف
مادةي
جديد
ل
ا
ب
ر
ا
س
ي
ك
أدب-
أدب
عادبقااييد-
آافق  -أدب تي ل -م
قاةف ح حمادةيك -ثجديد ا ر  -آافقنش-لنشأدب ي  -شعب
آافق سي-قأدب حيك -آافق -
عادات وشعشعبقا يد -ا و تى لوأد ءم مر يسيق -ا

آافق
وأدااءءح ك ث
أدب ييشعب--عادا
آافق---أدبتو
وأدوأداء
قاةف
مادةي
جديدا
جديد ارر-رآافق
تقالوتيديدقا-ل-ميدوو -موىىسيق
أدب
تووتقا
قاةف
قاةفثمادةي
جديد
جديدر
أدب
أدب يبي-ي--عادعاد
ت
مادةي--
جديدا
آافق--عاداا
وأداءرء حريركي-ي-ث -ث
مادةي
جديد-اا ر
آافقتا
توتوقاتقالقايدليد-يد-و-ومو ىقىى
قاةفقاةف
مادةي -
آافق -أدب ي
عاد-اعاد
وأدى
وأدرارءيحي-ر-كثي -
قاةف--مادةي

5
6
7
8
9

Folk heritage: Bahrain’s message to the world
Folk culture and cognitive sciences
Colloquialism and poetry in lebanon
“Arabian Nights” in the visual arts of the East and West
Heroism in popular literature
Changing food rituals:

10
11

An anthropological approach to hospitality in Tunisia
Marriage rituals and customs in tlemcen:
A semio-anthropological study
Modernising a post-Independence society:
A documentary study of the new folk song in Tunisia

12
When man expresses himself through music: The example of the flute
13
Birush in the cultural heritage of northern Sudan
14
A history of clothes washing in Bahrain: An analytical historical study
15

Publishing Terms and Conditions:
Folk Culture journal welcomes scholarly and academic contributions from around

the world and publishes scholarly studies and articles related to folk culture in
the fields of folklore, sociology, anthropology, psychology, semantics, semiotics,
linguistics, stylistics, and music; all of which are subject to the following terms and
conditions:
The papers and articles published in Folk Culture express the writer’s views and
not necessarily the views of the Journal.
 Folk Culture welcomes all comments or corrections concerning the published
content; such comments will be published based on the date they are received,
the space available, and the design and editing of the Journal.
 All written material must be typed and between 4,000 - 6,000 words. The paper,
study or article must be submitted with a brief academic biography and an
abstract of two A4 pages that will be translated into English and French.
 The Journal gives preference to papers and studies that include images,
illustrations and charts relevant to the content.
 The Journal apologizes for not accepting handwritten papers and studies.
 The material to be published is organized on the basis of technical considerations
and not according to the writer’s rank or academic qualifications.
 The Journal does not publish previously published material or material that is
being considered for publication elsewhere. If any such material is published
by mistake, Folk Culture will not accept papers or articles by the same writer
in the future.
 Whether they are published or not, the original papers, articles and studies will
not be returned to the writer.
 The Journal will acknowledge receipt of the material, and will inform the writer
whether the committee has decided to publish the material.
 The Journal provides cash compensation to writers according to Folk Culture’s
payment scale. Additional compensation is given for papers submitted with
images and illustrations.
 Writers must provide Folk Culture with their bank account details, mobile
telephone numbers and e-mail addresses.
 All papers, studies and articles should be sent to: editor@folkculturebh.org or
to P.O. Box 5050, Manama, Kingdom of Bahrain.

Make cheques or money orders Payable to:
Folk Culture
For Studies, Research And Publishing.

Account number:

IBAN: NBOB BH83 0000 0099 619989 - National Bank of Bahrain-Kingdom of
Bahrain.

Ali Abdulla Khalifa
Director General
Editor In Chief
Mohammed Abdulla Al-Nouiri
Head Of Scientific Committee
Editorial Manager

A quarterly specialized journal
Volume 10 - Issue No. 36 - Winter 2017

Abdulqader Aqeel
Deputy Director General Affairs
Technical and administrative
2017  شتاء-  السنة العاشرة- 36 العدد

Volume 10 - Issue No. 36 - Winter 2017

السنة العاشرة

Nour El-Houda Badis
Director of Field Researchs

 محكّ مة-  علمية- فصلية

Editorial Members
Abdul Rahman Mosameh
Mohammed Hameed Salman

2017 شتاء

Husain Mohammed Husain

Sayed Ahmed Redha
Editorial Secretary
International Relations
Firas AL-Shaer
Editor of English Section

من البحرين إلى العالم

Bachir Garbouj
Editor of French Section
Translation on the website
www.folkculturebh.org
Noman al-Moussawi Russian
Bouhashi Omar
Spanish
Fareeda Wong Fu
Chinese
Shereen A. Rafea
International Liaison coordinator I.O.V.
Amr Mahmoud El-krede
Design Management
Sayed Faisal Al-Sebea
I.T. Specialist
Hassan Isa Aldoy
Website Design
And Management

هدية مع العدد

Subscription Fees

Kingdom of Bahrain:
- Individuals
- Official Institutions
Arab Countries:
- Individual
- Official Institutions
EU Countries:
USA & Other

Printer

BD 5
BD 20
$30
$100
Euro 60
$70

Dar Akhbar Al Khaleej Printing
& Publishing House W.L.L

Folk heritage:
Bahrain's message to the world

For Studies, Research And
Publishing
Tel: +973 17400088
Fax: +973 17400094

Distribution:
Tel: +973 35128215
Fax: +973 17406680

Subscription:
Tel: +973 33769880

International Relation:
Tel: +97339946680
E-mail: editor@folkculturebh.org
P.O. BoX: 5050 Manama Kingdom of Bahrain

Registration No.:
MFCR 781
ISSN 1985 - 8299

With Cooperation Of

International Organization Of Folk Art (IOV)
Magazine published in Arabic, English and French. And published on the website (Arabic - English - French - Spanish - Chinese - Russian)

