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المدير العام
رئيس التحرير
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﻮﻳﺮي

رئيس الهيئة العلمية
مدير التحرير

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ف ـ ـص ـ ـل ـ ـيـ ــة ع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة مـ ـح ــكّ ـ ـ ـ ـم ــة
صـ ــدر ع ــدده ــا األول يف أب ــري ــل 2008
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  - 38صـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف 2017

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﻘﻴﻞ

نائب المدير العام للشؤون
الفنية واإلدارية
ﻧﻮر اﻟﻬﺪى ﺑﺎدﻳﺲ

فصلية  -علمية  -محكّ مة

العدد  - 38السنة العاشرة  -صيف 2017

إدارة البحوث الميدانية
أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ:
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻌﻮد ﻣﺴﺎﻣﺢ
ﺣـﺴـﻴـﻦ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺣـﺴـﻴـﻦ
ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺣـﻤـﻴـﺪ اﻟـﺴﻠـﻤﺎن
ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ رﺿﺎ

سكرتاريا التحرير
إدارة العالقات الدولية
ﻓﺮاس ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ

تحرير القسم اإلنجليزي
اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻗﺮﺑﻮج

تحرير القسم الفرنسي
ترجمة الملخصات على الموقع اإللكتروني:

www.folkculturebh.org

ﻧﻌﻤﺎن اﻟﻤﻮﺳﻮي

الترجمة الروسية

ﻋﻤﺮ ﺑﻮﺣﺎﺷﻲ

الترجمة اإلسبانية

ﻓﺮﻳﺪة وﻧﺞ ﻓﻮ

الترجمة الصينية
ﻋﻤﺮو ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻜﺮﻳﺪي

اإلخراج الفني والتنفيذ
ﺷﻴﺮﻳﻦ أﺣﻤﺪ رﻓﻴﻊ

منسق االرتباط بالمنظمة
الدولية للفن الشعبي
ﺣﺴﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺪوي
ﻣﺮﻳﻢ ﻳﺘﻴﻢ

دعم النشر اإللكتروني

وكالء توزيع الثقافة الشعبية:
ال ـ ـ ـب ـ ــح ـ ــري ـ ــن :داراالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام لـ ـلـ ـصـ ـح ــاف ــة والـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــر والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع -
ال ـ ـس ـ ـع ــودي ــة :ال ـش ــرك ــة ال ــوط ـن ـي ــة امل ـ ــوحـ ــدة ل ـل ـت ــوزي ــع  -قـ ـط ــر :دار
ال ـ ـش ـ ــرق ل ـل ـت ــوزي ــع والـ ـنـ ـش ــر  -االمـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة املـ ـتـ ـح ــدة :دار
احلــك ـمــة لـلـط ـبــاعــة وال ـن ـش ــر  -الــك ــويــت :ال ـش ــركــة امل ـت ـح ــدة لـتــوزيــع
ال ـصـح ــف  -ج ـمـهــوريــة مــص ــر ال ـع ــربـيــة:مــؤس ـســة االه ـ ــرام  -اليمن:
ال ـق ــائ ــد ل ـل ـن ـش ــر والـ ـت ــوزي ــع  -األردن :ارام ــك ــس م ـيــديــا  -امل ـغ ــرب:
الـ ـش ــرك ــة ال ـ ـع ــربـ ـي ــة االف ــريـ ـقـ ـي ــة لـ ـلـ ـت ــوزي ــع والـ ـنـ ـش ــر وال ـص ـح ــاف ــة
(س ـب ــري ــس)  -ت ــون ــس :ال ـش ــرك ــة ال ـتــون ـس ـيــة ل ـل ـص ـحــافــة  -ل ـب ـنــان:
ش ــركــة االوائ ـ ــل ل ـتــوزيــع ال ـص ـح ــف وامل ـط ـبــوعــات  -س ــوري ــا :مؤسسة
ال ــوح ــدة ل ـل ـص ـحــافــة وال ـط ـب ــاع ــة وال ـن ـش ــر والـ ـت ــوزي ــع  -ال ـ ـس ــودان:
دار ع ـ ــزة ل ـل ـن ـش ــر وال ـ ـتـ ــوزيـ ــع  -ل ـي ـب ـي ــا :ش ــرك ــة ل ـي ـب ـيــا امل ـس ـت ـق ـبــل
ل ـل ـخــدمــات اإلع ــام ـي ــة  -مــوري ـتــان ـيــا :وك ــال ــة امل ـس ـت ـق ـبــل لــإت ـصــال
واإلعـ ـ ـ ــام  -ف ــرن ـس ــا (ب ـ ــاري ـ ــس) :م ـك ـت ـبــة م ـع ـهــد ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي.

شروط وأحكام النشر
ترحــب (

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

املعمقــة ،الفولك ـ ــلورية واالجتماعيـ ـ ــة واالنث ـ ــروبولوجيـ ــة والنفسـ ـ ــية والســيميائية واللســانية واألســلوبية واملوســيقية
وكل م ــا حتتمل ــه ه ــذه ُ
الش ــعب يف ال ــدرس م ــن وج ــوه يف البح ــث تتص ــل بالثقاف ــة الش ــعبية ،يع ــرف كل اختص ــاص
اخت ــاف أغراضه ــا وتع ــدد مس ــتوياتها ،وفق ـ ًا للش ــروط التالي ــة:
املادة املنشورة يف املجلة تعبر عن رأي كتابها ،وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة.
) بأيــة مداخــات أو تعقيبــات أو تصويبــات علــى مــا ينشــر بهــا مــن مــواد وتنشــرها حســب
ترحــب (
ورودهــا وظــروف الطباعــة والتنســيق الفنــي.
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 ــى(اإلجنليزي ــة  -الفرنس ــية  -األس ــبانية  -الصيني ــة  -الروس 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 إباغ ــه الحق ــا بق ــرار الهيئ ــة العلمي ــة ح ــول م ــدى
صاحيته 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:

 -IBAN: NBOB BH8300000099619989بنك البحرين الوطني  -البحرين.

الطباعة :املؤسسة العربية للطباعة والنشر
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تسريق-وتيرقمال-دايءث-حر ك
قموقم-يسأيروردسقكييءييحورأك-داقيمواليد
قالييددد---ممو سسيأ قدا
ب -ثثقشياع-ءوثحأرداكي ووحيدسيقاقثةفقاي  -ث
 مووو سييققيقيييووءأوأحداقراءبكةفةفييحممااق-اددةيةيةفيمءا-د-أةيرثقكداايء-ي-حوممروأثاةفكدمداسايةيدققياةي-حةفم
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ي ووأأأداداداداءءحححر-ك كثآقااف-ججد -جةف ما لنقايء وأجكدجيدي  -لن
ء ح ر كي
قاديديد-داأدايددلناةيششةفلن--ماشثجدردةييدا-د دوحأادجديشد
ةف م ةي دبي د اجديد
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آاف ر --آافآمافادةير -قا اف اديقةي --آاف ةف ماد
جديد ا قا رةفيدي-مآاد-ةياف  -قا ء قر--أد آيافقق-ا -قاأدةف مادر --آآافافيق قاافقاف-قير-ادةي -
ق--
قوأ-دا أديدةيوأقا-
ب -شعرثبقاي أد رر
بيا
ب-عأدارآشعداب-افجدآيدافايشع -شثقرييدي-آيةفافمم-ادقسةييء-يديدحء--كعامرأدموكجدداسييدس
أدتقبوتقارشعبةفوأ مةفدامادءح-حعامكوقداسي-جدقء ح ي ك قال آ
ب--آشعةيبآشعب-افريدييجد---قثمعو-ا-لن-عاسدايأدقأدداةف مرياد
تقشعبقرايةفقاوأةفداميدء ح- -كم
تةيوأأدوتداق-ال
بدامةفءسي مشعجدسحياديد لنش
تداب
بمق
تيدأدةفاموتر لكنادريشةي-ي-وأيث-داوأثءيدداح-يءافم-كوحعقاسي-داقي--آوأ
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قب--شعبرجدادكيةيوأ
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تةيوأآشع-بداقءاليحيد-يد-
تأدجدييد ا -ثلنعواش سدايأدقدا
ت-لدانءشقحالريكةف -مآاددامءادءحةي-ر كم
بوتقداحال-ب
قارلشعبةفوأي-مةفداآمادءادةيءةيح-رحر-كعامكويقداسي-ق
جديأدقيد-
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قعيد-ع-اا ميداأدشور--سيث-عقااققيدا-العيدا
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تي يق ا
ب قراجدشعبةفيدر موأي--آمثوافاف سقي-قر-جدييجد -لأدثنيب ح ق
ت
تبقآةف مشعبوأداوت و
بوأوتداقوتالبقافيالجدقيدرا -لينامشوداوسيق
بالرءيد ح-ادشعبآي-ةيمافآ-اف -ويجدع-ا ث-يدا ل-نأد
بالسداييدقرشع-بةفيمياد
جدةفلنمايدشعشادةف ملنرادشيدكي --مقعا
جدقجديدأد -ا-يدثقثايلانقاشلنوأةفشقدا
بوتااف
ت-جدداآيد
ء ك ودا -
ب ر مشعشعبب-ادءةيةير-رك ي-ر ميادرةي--
وت-يقيلمعاال-يدداسيآاف -يآادةيداءقاحق --أديد-ا ثيد ق
تيوتوتافقالاديقةي-ء-قحالر كيد
جديحيدر-ك-يد-لعنام-عش-اداموداأدسير-سيث-قاي
ت-ملو-آوتةيعافساي-قداء
بقاشاروأةفوأمةفشعشعبدامادداءادءحةيييحآرك--افكآ-عاقيداجد-جد-يد-يدثاقاثاأدلقنالنشةفش -ث-آأدافب شع
قبيداري-ةي-أد-رةي-جد--وثق
بالةفر مرمادشعباد-ةيةيآ-ر -كوي -عقسايجدق
تمحوقوتسي--افقعاق -رجدةف كمي أد
ق-دايد-يداأداقلاأدنشةفوأشرم
ر ي  -ثي
بي-ا -نوثوأشداق-
ت وتق
بقيآوتةفافمشعبوأادققةيداوأالء-يددايدحء--كحعامرأدموكجدداسييديس
قح -
تيدأداي و -ث قت
ب-اد-ءشعةيبآقحشعب-افرال كي--آماف سآ
بم قاشعبةفجدق  -بلن
ت ةفر
جدشعةفليد
بققيداف اا
قنمياشرادوأنةيشدا-قءالي
تر
تيدياداشع-ةيوأ لنث-داشء
تقيشعبوتقرايةف -مءيآادوأر كداقياليأديددا --أد
قاةف موأادداةيءيد ح--رآيكمافو--افعقسايقجد -ثقي لنش
بشعةفجدحريد كب-يييآلنةي--افشر-ع-ييجداف -ث
بقرمالاد-ادشع-ةيآبةيآ-اف-ي مقيداد-جدةياآيأد -لشنر-
ققنالنأدش-ةفشأدوت
تيةف موأوتققداوأالاليدايد -حعاأدرجديدي
ت بأدي --ر
جديدريدوأك-يداملونءوتقحسي
قجد-يد ثاعوقاا لندايش -
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جدثق-دايد-يداأدا لاأدنشةفوأرمداادء
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رةف-مآادءةيقح-رال كيديياف-ي-قمع-ا-يد-عاسياقاأدداةفشمري
قاح -كيأد
بداوت-قآالشعآبافاف
بقر-
جد-سيدي-يدا اأدلنآشافيشت
جد-ثيدلأدثني
قب اء--ةفحشعمريادك
بيدي-افشع
ب --عشعآاد
تشعداقاليحال
قيدعر-اا -لينيمشور --ثع
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ت شعوتآب بافءجديدر-ك -لعنام-شداموداسي سي-قاي
تدا-وتموتيسيقأدييد ا -ثشقاجديدر كيد--آآادمافةيءس-ةيررك -وي أدأدق ابقاروأةف مشعدامءادءحةييحر--كعاق--وأجدمداادءةييحأدلوأ
بداقال حآاف ا
ب
قيرشع-بآداأديتر
ق  -أديد اقاةفشمريادب
قي عم-اوعشعادداأدأد افبق
ب
ب--آشعآب-افشعبافءيأد حقريد ك--
جد-ثيدلثني
قيدع-اي و -ث قت
بآ رشعبةف -ي افقي ي
بقآةفافمشعبوأادةيءقحال وت -ع-
بنرش-رك ثق
بوت
بداشعبب-اديآةيافر--كييآجداف-داثق لنأديد ا
توأوتقالقيال -
جدباءيدةف مشعيدبرليين-كشي-موعاسي-داقأدي-آ-اف وأ
ب-اداأد -بثيقاب
قمآسي-ادوأافةي-داءثو-قاحرقةف كقمي--جدأدأديد-ا
تيةفافمشعبيوأوتادقوتقداوأالاليداقيدء---حعاأدمرجددا كيديديس-ايق -لمنواثالشعوأشيدداسيداق-اف ي
بقاقشاروأةفوأمةفشعشعبدامادءادءحةييحرك--كآعاقداجد--يديدثاقاالقناش-
ب شع-بةييآ-افداءجدقيحيديدرا-ك-يد ليعنام-شواداموداأدسيرقسي-
بافعوتاققدا-شعدابق-ءأدالحرييد ك
تةفش مأدوتقال
قي-عم-اوعشعداأدسيقب-ةف
بققاآ
بييدشع--يآ ثشعافاقاادةفةير---آ ثافقاي
ب--
تمحور كوتق-قالعاأدقدا-جد
بيقق بقا ء
توأ
ت ةف
ب ح ب -ةي ر -ياف
تيدياداشع-ةيوأ لنث-داشء
قةفام
تيوتقوتقوأالاليقةي-ء-يدأدحر-جد كمير وك سي
ب
ت-أدوت
ت
بقرمرالاد-ادشع-ةيآبةيآ-اف- -جدب-يموعا
 عادا -أدر -ث-قاتيقمسي-لداادنق-ةيأدآ-جدافيد
ق-ادلنداةيأدشلقءال-حريدي ك
ققنالنأدش-ةفشأدوت
بداالس-ييدبقثيشعقبا-ةفي
جدمريداد كايييآلن---افشثآ-عاقيداجد-جد-يد-يدثا اث ل
تثيوتريقالةف --ميآادافوأةيدا
بويا-يلنثش-
ب قاشعةف
ق-يءي-حيدبمأد ب
بآالةفافمشعبوأادقةيداء-يددايدحء--كحعامرموكداسييدس
بآجد-ييدعم-اشعاوبقث لقناشت-ي
ت وت
بيدي-افشعب-مقجد
جديثرقوأيدكا-يداةف لمنءوشحسوترييكقيالر-يدب-يآ-افةيم-رقاافقأد
تقاوتةف مرماد-ةي
ق-سيديدا-يداقأد-اأدلنآشافيشرتوأق-ب-داوتشعجدقءيدالحشعاب-ي نرأدش-
تقيشعبوتقراييةف-قاوأمآوأادةفدامداءاديدءآحةيحاف-ر كم
باف شعيب رةفي
ق يدي -عاأدرجددايدي
قوي--س-أدأدق اب -ثادرقاةيشعبةف-ي -وأآث-افدا وعا
بقرالاد-يدشعةيآبيآاف-شعاف-جدقجدي-ويدعا-ا لنآلنيشتر
ب-آشعآب بافأد ريد ك
قسداي-جدق-أديدآةف ماافادلن-ةيقشأد
بوا-يلنثشعبقشق-اي ثقاوأوأقةفال-دايدآافحافةيق-ر ك-
ب-ي-رعم-او-شعبآداسيافققي--
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ت وتيقال --مآادةيءاد حةيرك كقو -يأدأدقيد ا ثقاشوأةفدامداادءييح -افةيقيد-وأةف مداراديأدوأوت
تق
بيوشعشعا--يدااقأدأد رر
بداقال-حبآأدافيد ا
ق-عم-اع-اداأدسدايأد ثيقا-ةفي
بق--داشعبقءالحييد ك-
يدآافافق-ر-
جديي --ثيب
ب رةف مشعشعبب-ادآءةي حةير-رك-كيآعاافدا-جدأديدءاةيحلنرش-ك ث
ب
بق
بداوت-قآالشعحآبافيافيأدقرب-ي وشع ق
جداءةفشعيدبرلين-ك-موع
قاسي-دارقبأدي-آآ-افيتوأ
مت
ب
ق--سييد
جدا ثيدلقناقشاوأوأةفدا يح اف -يجد -ثق لن
ت
تةفشأدوت
ق-عم-اع-اداأدسدايأد -بثيقا-ةفي
بافعوتاققدا-شعب-ءأد ريد ك-
بقرال
بييدشع-ب-يآيدثشعافاقمااديةفةيشير---آ ثافقاي
و أدأدقيب
ب رةف مشعشعبب-دامادآءادةيءحةيري-رك--كيآعاقافداجد--يدلأديدثاقاالقناةفش -م
توأ
ب
ب-ي وشع ق
ت
قةفام
ب
ت-أدوت
بقرمرالاد-ادشع-ةيآبةيآ-اف- -جدب-يموعا
ت
قمسي-لداادنق-ةيأدآ-جدافيد
ق-ادلنداةيأدشلقءال-حريدي ك
تةفشأدوت
ققنا نش-
بداالس-ييدبقثيشعقبا-ةفي
وأداءييحر--افكآ-عاقيداجد-جد-يد-يدثا اث ل
بآجد-ييدعم-شعااوبقث لقناشت-ي
بيدي-افشعب-مقجد
ياف أد
تقاوتةف مرماد-ةي
ق-سيديدا-يداقأد-اأدلنآشافيشرتوأق-ب-داوتشعجدقءيدالحشعاب-ي نرأدش-
باف شعيب رةفي
 ثققا-بقرالاد-يدشعةيآبيآاف-شعاف-جدقجدي-ويدعا-ا لنآلنيشتر
ب-آشعآب بافأد ريد ك
أد
ةف
م
ب-ي-رعم-او-شعبآداسيافققي--
ب
اد
ب - -ب-مقع-سيدي اأد شاف
ةي
ق-ع-ادأد ق
بوقأد-وت افيق-
جديد ااد أدب أد
ب
ب أدب

دا

اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ
واﻻﺳﺘﻐﻼل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع
يف العاصم ــة الس ــعودية الري ــاض وعل ــى م ــدى ثاث ــة أي ــام  5 - 3ماي ــو املاض ــي تابعت بش ــغف واهتمام جتارب
مؤسس ــات املجتم ــع الدول ــي غير احلكومي ــة التي مت اس ــتعراضها يف مؤمتر الــ""UNESCOاخلاص باملؤسس ــات
غي ــر احلكومي ــة " "NGOاملنضوي ــة حت ــت هذه املنظمة الدولي ــة العتيدة ،وحضره ممثل ــو  350منظمة ،فقد كان
واضحـ ـ ًا م ــن خ ــال تل ــك التجارب عب ــر أغلب بلدان العال ــم احلرص على صيانة التراث الش ــعبي بش ــقيه املادي
وغي ــر امل ــادي م ــن العب ــث واالس ــتغال غي ــر املش ــروع والتنبي ــه إل ــى احمل ــاوالت الت ــي جت ــري هن ــا وهن ــاك لتحويل
ه ــذه امل ــادة الثقافي ــة الثمين ــة إل ــى س ــلعة جتاري ــة وأداة م ــن أدوات الكس ــب امل ــادي غي ــر املش ــروع بط ــرق وأس ــاليب
ذكي ــة ظاهره ــا االهتم ــام بالت ــراث وباطنها أحابيل مبتكرة لتغطية األهداف البعيدة لكس ــب مالي غير مش ــروع،
وأمث ــال ه ــذه األعم ــال مش ــاريع ثقافي ــة بيافطات كبرى يت ــم الترويج لنماذجه ــا على نطاق واس ــع  ،إما يف غفلة
درءا ألذاها.
وع ــن جه ــل ،وإم ــا ع ــن تواطؤ مصلحي مع مؤسس ــات وش ــركات كبرى ،أو مجاملة لش ــخصيات ناف ــذة ً
تبدو األمور يف ظاهرها نوع ًا من أنواع الترويج للثقافة الشعبية باستخدام شيء من رموز الثقافة الوطنية
للبل ــد املس ــتهدف وحتوي ــره والبن ــاء علي ــه وتزوير أحداث واختاق قصص ومس ــارات ألماكن ذات تأثير نفس ــي أو
املتنمر
عاطف ــي مت ــس وج ــدان العامة .واخلطير يف أمر هذا االس ــتغال غير املش ــروع هو هذا الذكاء الش ــيطاني
ّ
ال ــذي يجع ــل م ــن بع ــض ه ــذه األعم ــال مش ــاريع وطني ــة تلق ــى الترحي ــب والتش ــجيع واالستحس ــان ،ويف بعض
احل ــاالت تغ ــدو مش ــاريع قومي ــة ترعاه ــا حكوم ــات وش ــركات عماق ــة بدع ــوى اس ــتلهام ت ــراث األم ــة وتقريبه إلى
عق ــول وذاك ــرة األجي ــال اجلدي ــدة .وهن ــاك ،دون ش ــك ،فرق شاس ــع بن اس ــتلهام الت ــراث الذي يقوم ب ــه املبدعون
مبختل ــف مج ــاالت إبداعاته ــم وب ــن حتوي ــر وتزوي ــر الت ــراث م ــن أج ــل كس ــب م ــادي فاحش وغي ــر مش ــروع ،يز ّور
الوقائ ــع ويختل ــق األح ــداث ويغي ــر يف طبيع ــة امل ــادة التراثية لتتناس ــب ومقاص ــده التجارية ،وهو عل ــى علم ويف
إدراك ألبع ــاد الض ــرر الواقع على ه ــذه املادة.
ولي ــس التراث الش ــعبي بش ــقيه امل ــادي وغير املادي أثر ًا جامد ًاً ،فهو بطبيعته م ــادة متواترة ..يتناقلها احلس
اجلمع ــي أمينـ ـ ًا عليه ــا م ــن جيل إلى جيل ..يش ــذب ويضيف ويبتكر رغ ــم تغ ّير أمناط العيش واختاف وتس ــارع
آلي ــات الزم ــان ،إال أن أح ــدا م ــن حمل ــة ه ــذا الت ــراث ومبدعي ــه األص ــاء ق ــد ال يع ــي م ــا مت ــر ب ــه ه ــذه امل ــادة م ــن
تغي ــرات طبيعي ــة ،فهو يعيش ــها ويغير فيه ــا ويبثها.
قبل أكثر من ربع قرن من اآلن ،رمبا ذلك يف العام  1979تنبهت املنظمة العاملية للملكية الفكرية ""WIPO
إل ــى أن هن ــاك م ــن يق ــوم باإلس ــاءة إل ــى هذا الش ــق م ــن الت ــراث اإلنس ــاني فاتفقت م ــع منظمة الـ ــ""UNESCO

4

NGO-Globalist.jpg/03/http://www.cityfortal.com/wp-content/uploads/2017

عل ــى عق ــد اجتم ــاع خلب ــراء حكومي ــن لوض ــع مس ــودة اتفاقي ــة دولية حلماي ــة التراث الش ــعبي من االس ــتغال
غي ــر املش ــروع ،وكان ــت ل ــي فرص ــة املش ــاركة يف هذا االجتم ــاع الذي عق ــد يف العاصمة الفرنس ــية باري ــس ،والذي
انته ــى م ــن بع ــد مناقش ــات قانونية وفنية اس ــتغرقت خمس ــة أي ــام إلى التواف ــق على وضع نص قانون ــي التفاقية
دولية حلماية التراث الش ــعبي من االس ــتغال غير املش ــروع ،وقد جرمت بنود االتفاقية كل فعل ميكن أن ينس ــب
إل ــى اس ــتغال غي ــر مش ــروع ،وتركت لكل دول ــة أن حتدد العقوبة املترتبة على الفعل حس ــب دس ــاتيرها الوطنية.
وخ ــال ثماني ــة عش ــر ش ــهرا وقع ــت على هذه االتفاقي ــة أغلب دول العال ــم ومنها بعض من دولن ــا العربية ،إال أن
ه ــذا االس ــتغال ظ ــل ماث ــا هن ــا وهناك ميارس حت ــت أبصارن ــا جميعا بذكاء وخب ــث وبدون حي ــاء أو رادع حتى
بع ــد الفص ــل بن الت ــراث الثقايف امل ــادي وغير املادي.
إن الت ــراث الش ــعبي ألي أم ــة ه ــو مل ــك وطني ع ــام ،لكل فرد من أفراده ــا احلق يف التعامل مع ــه فنيا وتربويا
واجتماعياُ ،قـنّـنت ُ
وش ّرعت أساليب التعامل معه ،فكان أول ما أتاحته هذه القوانن احلافظة لقيمة هذه املادة
ه ــو االس ــتلهام " "inspirationمبفهوم ــه الفن ــي واألخاق ــي .وعلى الرغم من دقة وش ــفافية ه ــذا املصطلح إ ّال
ويـ ــغني
ويـ ــبرز ُ
أن اخلل ــط ب ــن العم ــل اإلبداع ــي الذي يس ــتلهم التراث يف عم ــل إبداعي جديد ومبتكرُ ..يضيف ُ
وبن السرقة أو التزوير يكون بين ًا تكشف عنه طبيعة العمل املعني ذاتها.
إن أق ــرب مث ــال إبداع ــي حدي ــث اس ــتلهم م ــادة م ــن التراث الش ــعبي املوس ــيقي البحرين ــي ،على س ــبيل املثال،
مت بدع ــم م ــن إح ــدى الش ــركات البحريني ــة الكبي ــرة ،ه ــو م ــا ق ــام به الفن ــان مبارك جن ــم حن أع ــاد توزيع بعض
وهج
موس ــيقى األغاني الش ــعبية على آالت أوركس ــترا بلغاريا الس ــيمفوني فأبدع فيما عمل وأضاف وأعاد إلينا َ
أغ ــان نحبه ــا وق ّربه ــا أكثر إل ــى جيل جديد ابتع ــد عنها.
إن األعم ــال اإلبداعي ــة الراقي ــة الت ــي تتعام ــل م ــع امل ــادة التراثي ــة باحت ــرام وتقدي ــر بعي ــد ًا ع ــن أي تش ــويه أو
ابت ــزاز مت ــر م ــن أمامن ــا يف ه ــدوء وعل ــى اس ــتحياء ،دون ضجي ــج أو بهرج إعام ــي ،يف الوقت الذي مت ــأ األعمال
املصطنع ــة الزائف ــة م ــن حولن ــا الدني ــا ضجيجـ ـ ًا وبهرجـ ـ ًا مخج ـ ًـا ،فا ح ــول وال ق ــوة إال باهلل.
عيل عبداهلل خليفة
رئيس التحرير
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ﺟﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ...ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ
بع ــد م ــرور م ــا يق ــرب من س ــتة عق ــود من اجلمع املمنهج للثقافة الش ــعبية العربية س ــبقتها قرون م ــن جمع مت
عل ــى أي ــدي املستش ــرقن والرحال ــة واله ــواة  ،وبع ــد أن ش ــهد العل ــم وأدوات اجلم ــع امليدان ــي تطورات ظهرت يف ش ــكل
طفرة يف النصف األول من القرن العش ــرين ليأخذ هذا التطور ما يش ــبه الركود واإلرتكان إلى ما توصلت اليه تلك
احمل ــاوالت األول ــى الت ــي وضعت خارطة طريق حت ــى ليذكر الباحثون املعاصرون "انه ل ــكأن األوائل من الباحثن قد
ضغطوا على زر إيقاف التشغيل وهم يغادرون " ،واملتأمل ملوضوعات جمع الثقافة الشعبية وطرق تصنيفها وأدوات
هذا اجلمع يس ــتطيع أن يؤكد تلك املقولة بثقة  ،حيث ال تش ــهد الس ــاحة العلمية يف مجال الدراس ــات الفولكلورية
الس ــؤال ال ــذى م ــن املفت ــرض  -يف ظرفن ــا العربى اخلاص  -أن يك ــون أكثر إحلاح ًا؛ أال وه ــو  :وماذا بعد؟
ظه ــرت اخلط ــوط العريض ــة ألدوات اجلم ــع العلمي للثقافة الش ــعبية يف بدايات القرن العش ــرين لتنظم حركة
اجلم ــع امليدان ــي املكث ــف والعش ــوائي يف إط ــار تتف ــق علي ــه الدوائ ــر العلمي ــة التي كان ــت يف تل ــك الفترة غربي ــة ،وأيا
كان ــت دواف ــع ه ــذا اجلم ــع وه ــذا االنتظام العلم ــي يف وضع جل ــان لتحديد أدلة عم ــل ميداني مبكرة ترش ــد باحثن
ٌأرس ــلوا الى مجتمعات بعيدة تختلف عن ثقافتهم اختاف ًا جذري ًا ،فألزمتهم بش ــروط قاس ــية توخي ًا لدقة اجلمع
وموضوعيت ــه وصدق ــه  ،فم ــن تعل ــم لغ ــة املجتم ــع الذي يش ــدون إليه الرح ــال ،إلى تعلم الرس ــم حيث لم تتوف ــر أداة
التصوي ــر الفوتوغ ــرايف والفيدي ــو التي يحملها كل باحث الي ــوم يف هاتفه ،إلى اإلقامة الكاملة يف مجتمع الدراس ــة
م ــدة ال تق ــل بح ــال م ــن األح ــوال ع ــن ع ــام كامل ،وضعوا لكل ش ــرط مب ــررات لو حاولن ــا تقصيها لعلمنا أنه ــا  -رغم
أهميته ــا  -إمن ــا كان ــت ولي ــدة ظ ــروف ودوافع خاصة ال تنطبق على عاملن ــا العربي اليوم؛ خاصة بع ــد ان امتلك زمام
البح ــث امليدان ــي باحث ــون وطني ــون .فظهرت امل ــادة امليدانية غزيرة صادقة تنتظر من يس ــتنطقها.
فليك ــن س ــؤال القرن احلادي والعش ــرين يف الثقافة الش ــعبية :م ــاذا بعد بل ــورة األدوات وتراكم امل ــادة امليدانية عن
ت ــراث عرب ــي تلي ــد وضخ ــم وحش ــد اجله ــد امل ــادي والبش ــري جلم ــع موضوع ــات هذا الت ــراث ،حت ــى ص ــارت مؤمترات
ولق ــاءات وفاعلي ــات توثي ــق الت ــراث وتدريب ــات باحثن على التوثيق تغطي املعم ــور العربي على مدار الع ــام ،ومازالوا
يوصون ــا بالتوثي ــق حتى لظننا أنه الغاية  ،فش ــهدنا على مدار العقدين الس ــابقن مرحل ــة ميكن ان نصفها  -بثقة
أنه ــا مرحل ــة التوثي ــق وضي ــاع الغاية .فكم دولة يف عاملن ــا العربي بعد هذا اجلهد املكثف واملادة املتراكمة اس ــتطاعت
أن تفيد من تلك املادة وتوظفها خلدمة ش ــعوبها وصالح تنمية راس ــخة ال تقتلعها رياح آتية من الش ــرق أو الغرب؟
ان ــه مل ــن اجلدي ــر بالبح ــث والتأم ــل اآلن كيفي ــة اإلف ــادة م ــن الكم الهائ ــل الذي ضاق ــت به األرش ــيفات والدراس ــات
والرسائل اجلامعية عن الثقافة الشعبية ،فليس موقعها أرفف املكتبات وال صفحات االنترنت ،وامنا موقعها اجلديرة
به هو الدوائر التنفيذية وواضعي مخططات التنمية التي حان وقت منافسة دولنا العربية فيه ،فلقد كنا على مدار
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ق ــرون ميدانـ ـ ًا للدراس ــات الغربي ــة من قبل الرحالة واله ــواة واملغامرين ثم املستش ــرقن ،فعاداتنا ومعتقداتنا وفنوننا
وأدواتنا ومجالس ــنا العرفية ومعارفنا الش ــعبية أمامنا مادة رائقة تنادي املس ــتخدمن الستلهامها يف الفن وأعمالها
يف القان ــون الوضع ــي والوق ــوف موق ــف جريء غير متس ــامح مع معتق ــدات جتذب املجتمعات با رحم ــة إلى اخللف
لتترك انطباع ًا عاملي ًا عن ش ــعوبنا بأنها غارقة فى اخلرافة متارس ــها وتعتمدها طريق ًا حلل مش ــكاتها .فليكن الرد
العملي من باحثن قرروا فتح كل امللفات املسكوت عنها والتدخل يف صنع القرار ،فلتكن تنمية مستدامة مرتكنة إلى
تراث األمة العربية غير متجاهلة له وال مستسلمة ألفكار كانت وليدة حقب ظامية مر بها العالم كله ،لكن بعض
الش ــعوب  -ب ــإرادة وعم ــل باحثيها  -تخطت تلك املرحلة وحلق ــت باحلداثة ويف القلب منها التراث.
فالبن ــاء الثق ــايف واالجتماع ــي مب ــا يحمله من مظاهر التخلف أو النم ــو أو التقدم يدعو إلى االجته ــاد والدرس
املتأني للوصول إلى إجابة على الس ــؤال الذى يطرح نفس ــه بقوة وهو :هل هذا البناء الثقايف هو س ــبب يف التخلف
ع ــن مس ــتوى النم ــو املرج ــو أو إن العك ــس ه ــو الصحي ــح؛ مبعنى آخر :ه ــل التراج ــع االقتصادى هو الذى تس ــبب يف
التخل ــف الثق ــايف أو التخل ــف الثق ــايف هو الذى أدى إلى التخلف عن ركب الدول املتقدمة ؟ ،فأيهما هو الس ــبب وأي
منهم ــا النتيج ــة ،وإذا م ــا اعتبرنا مدخات العملية االقتصادية هى الدولة بإمكاناته ــا ومواردها والبناء الثقايف هو
الفرد مبا يحمله من ثقافة يحرص على تناقلها بن األجيال كان علينا مناقشة الثقافة الشعبية ودورها النسبي
يف دف ــع أو إعاقة جه ــود الدولة وخطط التنمية.
ويلع ــب الت ــراث مبوضوعات ــه املختلف ــة دور ًا حيوي ًا يف تش ــكيل حي ــاة األف ــراد وموقفهم من التط ــور والنمو فتأتي
الق ــوة القاه ــرة للت ــراث باعتب ــاره اإلط ــار الوحيد الصحيح وامللزم ملعايير الس ــلوك،ومن هنا كان ــت أهمية تقصي دور
التراث يف التنمية  ،وقياس حجم هذا الدور يف تعظيم أو تقليص طاقة األفراد اإلنتاجية وسد احتياجاتهم املادية
والنفس ــية ،وتنب ــع قيم ــة إخض ــاع متغي ــر كالت ــراث يف قياس عملي ــة التنمية إن به م ــن اخلطوط العام ــة التي ميكن
تعميمها بحيث ميكن أن تشكل منطا من امناط التفكير ميكن أن مييز تلك املجتمعات التي نطلق عليها "الدول
النامية" مع تش ــكات العناصر الثقافية التي تقع حتت أمناط كبرى مش ــتركة بن ش ــعوب الباد النامية .فالتراث
بإيجابيات ــه وس ــلبياته يج ــب أن يخض ــع ملبض ــع املتخصص ــن حت ــى تتض ــح الرؤي ــة الت ــي يج ــب أن ُتقدم رائق ــة إلى
اجلهات التنفيذية .وهنا يأتي دور املتخصصن يف التس ــلح بالش ــجاعة التي متكنهم من إماطة اللثام عن املجهول
من عناصر التراث املعوقة للتنمية ،أو املعلومة ولكن صمتت عنها الدراسات احترام ًا لدعاوى احلفاظ على التراث
وصون ــه .فامت ــاك اجل ــرأة أن تأت ــي دعوة التخلي عن بعض العناصر التراثية من قبل علماء الفولكلور ودارس ــيه لم
تتبل ــور بش ــكل م ــرض حت ــى وقتنا ه ــذا؛ إذ غالب ًا ما تص ــدر تلك الصيحات م ــن املصلحن ورجال الدي ــن والتربوين
الذين يدعون إلى "تنقية التراث" ،وهى دعاوى على نبل مقصدها تفتقر إلى القدرة على النفاذ إلى عمق العنصر
الثقايف ووظيفته والسياق الثقايف واإلجتماعي الذى يتم فيه ،وكلها عوامل حاسمة يف استمرار العنصر أو التخلي
عن ــه ،م ــن هن ــا كانت أهمية تناول الس ــياق الثقايف للتنمية والبحث عن إمكانات اس ــتدامتها يف املجتمع.
فابد وأن يظهر تيار واقعي قادر على أن يرى املجتمعات كإجناز بشري صاغته الظروف التاريخية واجلغرافية
والسياس ــية؛ به كل ما بالبش ــر من خير وش ــر ،ففيه اجلوانب الديناميكية التي تدفع باملجتمعات إلى مصاف الدول
الت ــي وصل ــت بش ــعوبها إلى مس ــتوى ملموس من التقدم ،كما به من اجلوانب اإلس ــتاتيكية التي جت ــذب األفراد إلى
اإللتص ــاق بواق ــع متخل ــف ،ومن هنا كانت ضرورة فهم طبيعة البناء الثقايف واحترامه يف إنفاذ برامج التنمية على
أن ينطوي هذا الفهم لرؤية متكن صاحبها من الوقوف على سلبيات هذا التراث وما يحمله من معوقات للتنمية
كما تش ــير إلى مواطن القوة فيه والتي تدفع عملية التنمية ومتدها بالوقود.
نهلة إمام
أكاديمية من مصر
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المواصفاتالقياسية
 .,ا%"6اث ا %5J .,+7K6ا+I6دي

()1

حماية األنشطة الشفهية التراثية في المغرب بساحة جامع الفنا
ألهمت اليونسكو إلتخاذ وتبني مبادرة تسمية وتصنيف روائع التراث الشفهي الالمادي لإلنسانية.

د .طارق المالكي
كاتب من المملكة المغربية

ﻟﻢ ﯾﻨـــﻞ اﻟﺘﻘﯿﯿﺲ ﻣﺎ ﯾﺴـــﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ دراﺳـــﮥ ﺗﻠﯿﻖ ﺑﺄﻫﻤﯿﺘـــﻪ ﻓﯽ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﻮروث
اﻟﺸـــﻌﺒﯽ رﻏﻢ ﮐﻮن اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﮥ ﺗﺆﮐﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸـــﮑﻞ ﺻﺮﯾﺢ أو ﺿﻤﻨـــﯽ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺄﻣﻞ
ﻓﯽ ﻣﺎ دﻋﺖ إﻟﯿـــﻪ ﺗﻮﺻﯿﮥ اﻟﻔﻮﻟﮑﻠﻮر( )1ﺳـــﻨﮥ  1989ﻣﻦ أﻫﺪاف واﺟﺮاءات ،ﻻ ﺳـــﯿﻤﺎ اﻹﺟﺮاء
اﻟﻘﺎﺿﯽ ﺑﺈﻋﺪاد ﻧﻈـــﺎم ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻔﻮﻟﮑﻠـــﻮر ،واﻟﺘﺄﮐﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﮥ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴـــﯿﻖ ﺑﯿﻦ
ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺘﯽ ﺗﺴـــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﮥ ،ﻧﻼﺣـــﻆ أن اﻟﺘﻮﺻﯿﮥ ﺗﺤﻤﻞ دﻋﻮة
ﺿﻤﻨﯿﮥ إﻟـــﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ وﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺠﻬـــﻮد اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﮥ ﻓﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ وﺗﺼﻨﯿـــﻒ اﻟﻔﻮﻟﮑﻠﻮر ،ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ
ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﺲ اﻟﻤﻤﺎرﺳـــﮥ اﻟﺘﺮاﺛﯿﮥ ،ﻓﯽ اﻟﺒﺪاﯾﮥ ﻧﺘﺴـــﺎءل ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼـــﻮد ﺑﺎﻟﺘﻘﯿﯿﺲ وﻣﺎ ﻫﯽ
أﻧﻮاﻋـــﻪ؟ وﻫﻞ ﯾﻤﮑﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳـــﮥ اﻧﺴـــﺎﻧﯿﮥ ﻓـــﯽ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘـــﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﯽ
ﻏﯿـــﺮ اﻟﻤﺎدي؟ وﻣـــﺎ ﻓﺎﺋﺪة دﺧﻮل اﻟﺘﻘﯿﯿـــﺲ اﻟﻌﻠﻤﯽ واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﯽ إﻟـــﻰ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﺛﯿﻖ
اﻟﺘﺮاث اﻟﺸـــﻔﻬﯽ؟ وﻫﻞ ﯾﻤﮑﻨﻪ أن ﯾﻔﻀﯽ إﻟﻰ ﺗﺤﺴـــﯿﻦ ﺟﻮدة ﻋﻤﻠﯿـــﺎت ﺻﯿﺎﻧﮥ اﻟﻤﺄﺛﻮر؟
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س ــنتطرق إل ــى ه ــذا األس ــئلة وغيره ــا م ــن خ ــال
الوقوف عند بعض التجارب الدولية التي اجتهدت يف
وضع مقاييس للتراث بش ــقيه امللم ــوس وغير امللموس
مركزي ــن بش ــكل خاص عل ــى املكونات غي ــر املادية.
 .1تعريف التقييس:

التقيي ــس( )2ه ــو نش ــاط مؤسس ــي تق ــوم ب ــه هيئ ــة
متخصص ــة ومعت ــرف بها دوليا (مثا منظمة اي ــزو) ،أو
إقليميا (على س ــبيل املثال اإلحت ــاد األوروبي) ،أو وطنيا
(مث ــل الهيئة املغربية للتقييس) ،يس ــعى التقييس إلى
حتقي ــق تفاه ــم وتواف ــق مش ــترك يف إح ــدى املج ــاالت
الفكري ــة ،والعلمي ــة ،والتقني ــة واالقتصادي ــة ،من خال
صياغ ــة مواصفات قياس ــية تتضمن تعاريف ،وش ــروطا،
أو خصائ ــص ،أو مقايي ــس ،أو أس ــاليب معياري ــة مل ــادة أو
ش ــيء ،أو عملي ــة ،أو وس ــيلة به ــدف حتقي ــق درجة مثلى
م ــن التنظي ــم يف مجال مع ــن ،بذلك يصبح التقييس
وس ــيلة مهم ــة للتواص ــل ب ــن املس ــتعملن م ــن جه ــة،
واملنتجن من جهة أخرى ،ويعد التقييس أحد مظاهر
وجتلي ــات العومل ــة الت ــي يش ــهدها العال ــم اآلن ،فق ــد
تداخلت وتش ــابكت مصالح املجتمعات البشرية حديثا،
م ــا ف ــرض عل ــى العال ــم البح ــث ع ــن وس ــيلة للتفاه ــم
وإيج ــاد أش ــكال م ــن التوافق ــات وترجمته ــا يف ش ــكل
معايير قياسية ذات طبيعة دولية متفق عليها من قبل
الش ــركات واملنظمات احلكومية وغير احلكومية ،والذي
س ــرع م ــن تنام ــي عملي ــات التقيي ــس العامل ــي ه ــو رك ــوب
املجتمع ــات البش ــرية موج ــة التواصل الش ــبكي ،وظهور
تقنيات وتكنولوجيات جديدة استوجبت قواعد موحدة
لتبادل االس ــتخدامات.
 .2 . 1التقييـــس بحكـــم القانـــون وبحكـــم
الواقع:

التقيي ــس باملعن ــى ال ــذي حتدثنا عنه س ــابقا ليس
ه ــو التقييس الوحيد الذي ينظم تعامات املؤسس ــات
والش ــركات ،ب ــل هن ــاك ن ــوع آخر من التقيي ــس ال تذكره
آ$ــ"ق
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صراح ــة أدبي ــات املوضوع؛ وهو التقيي ــس بحكم الواقع
مقاب ــل التقييس بحكم القانون ،الفرق بينهما واضح،
ويتجل ــى يف كون التقييس بحك ــم القانون تقوم بوضع
معايي ــره احلكوم ــات أو اللج ــان قص ــد تعزي ــز املواءم ــة،
وتس ــمى معايي ــر بحكم القان ــون ألن "لها ق ــوة القانون،
على أن العديد من املعايير األكثر جناحا على مستوى
التطبي ــق ه ــي املعايير الس ــارية بحكم الواق ــع ،أي التي
يكتش ــفها الس ــوق فأغلب الساعات التناظرية تعمل يف
اجتاه عقارب الس ــاعة ...وليس هناك قانون يقول إنها
يج ــب أن تك ــون كذل ــك ،وإمنا هي ت ــؤدي الغرض فقط،
وس ــيرتبط العم ــاء بتل ــك املعايي ــر القياس ــية ارتباطا
وثيق ــا ،إال إذا ظه ــر ش ــيء آخ ــر أفض ــل بص ــورة الفتة...
ألن املعايي ــر القياس ــية الس ــارية بحك ــم الواقع يدعمها
السوق وليس قوة القانون ،فإن اختيارها يتم لأسباب
الفعلي ــة ويت ــم اس ــتبدالها عندم ــا يظه ــر ش ــيء أفض ــل
بص ــورة فعلي ــة وملموس ــة ،متام ــا مثلم ــا ح ــل الق ــرص
املدم ــج ( )CDمحل األس ــطوانة الفونوغرافية"(.)3
وم ــن ضم ــن أكث ــر األمثل ــة دالل ــة عل ــى التقيي ــس
بحك ــم الواق ــع املتصل ــة بالت ــراث الثق ــايف ه ــو ش ــيوع
تصني ــف اجلوه ــري للت ــراث الش ــعبي ال ــذي ظه ــر منذ
الس ــتينات يف س ــياق إنش ــاء أدلة للبحث امليداني حيث
قام التصنيف على س ــتة أقسام رئيسة وهي :املعتقدات
الش ــعبية ،األدب الش ــعبي ،الفن ــون الش ــعبية والثقاف ــة
املادي ــة ورغ ــم تقادم ــه ف ــإن أغل ــب املش ــتغلن بالتراث ال
يزالون يقس ــمون الت ــراث ويوزعون مواده على مقاس ــه.
يف ه ــذا املق ــال س ــتنصرف جهودن ــا لبح ــث املعايي ــر
بحك ــم القان ــون والت ــي تق ــوم به ــا املؤسس ــات الدولي ــة،
وس ــنقتصر عل ــى املؤسس ــات اآلتي ــة:
مؤسسة :ISO

تعملاملنظمةالدوليةللتقييسعلىوضعمواصفات
قياسية ترتبط بالتجارة والصناعة والثقافة ،تأسست
املنظمة سنة  ،1947ويوجد مقرها يف جنيف بسويسرا،
وتضم ممثلن من عدة منظمات قومية للمعايير.

مؤسسة :ICOM

تأسس ــت مؤسس ــة املجل ــس الدولي للمتاحف س ــنة
 ،1946مثل ش ــبكة عاملية من املتاحف واخلبراء مهتمة
بتطوي ــر وحماي ــة الت ــراث الثق ــايف والطبيع ــي احلاضر
واملس ــتقبل  ،وامل ــادي وغير امل ــادي  ،تضم حوالي 30000
عض ــوا موزع ــن يف  137دول ــة ،عمل ــت م ــع منظم ــة ايزو
عل ــى إص ــدار مواصف ــة قياس ــية ذات صل ــة بالت ــراث
الثق ــايف غي ــر املادي.
مؤسسة :W3C

تش ــتغل ه ــذه املنظم ــة العاملي ــة ،منذ تأسيس ــها س ــنة
 1994عل ــى ي ــد برن ــار ل ــي ،بتطوي ــر الفض ــاء الش ــبكي،
ويتشكل طاقمها البشري من  62موظف دائمن يشغلون
رئاس ــة مجموعات البحث والتطوير ،تتألف املنظمة من
 350عض ــو مش ــارك وأعض ــاء املنظم ــة عبارة ع ــن كبريات
الش ــركات والدول ،متون املنظمة من األعضاء املس ــجلن
بها ،تس ــاهم فرنس ــا مث ــا ماب ــن  1950و 68000دوالر.
 .3 . 1خصائص التقييس:

تتمتع املواصفة القياسية مبجموعة من اخلصائص
الفنية نذكر من أهمها:
االجماع والتوافق:

يعتب ــر التواف ــق من أب ــرز وأولى الصف ــات التي يجب
أن تتمتع بها املواصفة القياس ــية ،وحتى تبلغ املواصفة
ه ــذه الدرج ــة م ــن التوافقية يتعن أن حتظى مبش ــاركة
أكبر قدر ممكن من األفراد أو اجلهات ،يجمعهم اهتمام
مش ــترك ،كما أنه ينبغ ــي أن حتقق منفعة عامة تتعدى
م ــن قام ــوا بوضعها إلى جمي ــع املعني ــن باملواصفة من
منتجن  ،ومس ــتخدمن أو مستهلكن...
التحيين:

ال يكف ـ ــي عن ـ ــصر اإلج ـ ــماع أو التــواف ـ ــق يف تـحديد
املواصـ ــفة القياس ــية ألن التواف ــق ناج ــم ع ــن ظ ــروف
خاص ـ ــة مـرتبـط بـزمـن إصـ ــدار املواصـفة ،وكــما أن لكــل
زمن مس ــتجداته وظروفه اخلاصة فإنه يتعن حتديث

املواصف ـ ــة القياس ــية بطريقة دورية أو حس ــب الظروف
ل ـض ـمـ ـ ــان مــواك ـب ـت ـه ـ ــا للــوض ــع احلــاض ـ ـ ــر والتـط ــورات
التكنولــوجـ ــية واالجـتـمـاعـية.
مرجعية المواصفة القياسية:

تعتبر املواصفة القياسية وثيقة مرجعية يف مجال
أو نش ــاط معن ،وتستمد س ــلطتها املرجعية من كونها
ح ــازت عل ــى اعتراف واتف ــاق دولي أو إقليم ــي أو وطني،
وكل م ــا كان ــت هذه صفته تعن االحتكام إليه يف كل ما
جاءت به من تش ــريعات ومواصفات قانونية وصناعية.
االتاحة:

ميك ــن للجميع اإلط ــاع واحلصول عل ــى املواصفة
القياس ــية دون أي قيد أو ش ــرط ،هكذا يس ــمح للجميع
احلص ــول على جمي ــع املواصفات الت ــي أقرتها منظمة
اي ــزو م ــن بوابته ــا اإللكتروني ــة عل ــى الراب ــط اآلت ــي؛
.www.iso.org/iso/fr
.4. 1التقييسفيالتراثدواعيهومسوغاته:

قب ــل اخل ــوض يف ه ــذا املضم ــار ميكنن ــا التس ــاؤل
ع ــن م ــدى إمكانية اخضاع مجال انس ــاني مث ــل التراث
الثق ــايف غي ــر امل ــادي للتقيي ــس واملعي ــرة ،علم ــا أن ــه
موض ــوع عرض ــة للظن وتباي ــن وجهات النظ ــر ،فكيف
للتقيي ــس وه ــو مج ــال نش ــأ  -يف األس ــاس  -لضب ــط
الس ــلع واملنتج ــات الصناعي ــة أن يتع ــدى إل ــى مج ــال
الت ــراث الثق ــايف غير امل ــادي؟ أال ميكن اعتب ــار اتفاقية
ص ــون الت ــراث الثقايف غي ــر املادي ضرب م ــن التقييس
فرض ــت نوع ــا من التحكم يف توجيه املمارس ــة التراثية
نح ــو ماءمته ــا م ــع املواثي ــق الدولي ــة ؟
لع ــل أهم ش ــيء يج ــدر اإلش ــارة إلي ــه وتأكي ــده ونحن
نتح ــدث ع ــن التقيي ــس ومجاالت ــه أن ــه بق ــدر تغلغ ــل
النشاط الفكري يف العمل وارتباطه باملؤسسات بقدر ما
تزداد احلاجة إلى تقييس ــه وضبط مصطلحاته بحيث
إذا دخل ــه التقييس أخرج ــه من الفوضى االصطاحية
وم ــا يترت ــب عنه ــا م ــن ضي ــاع يف اجله ــود وأدخل ــه إل ــى
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حضي ــرة العل ــوم والضب ــط وم ــا يفض ــي ذل ــك إلي ــه م ــن
اقتص ــاد يف اجله ــد ،هذا املبدأ ينطبق أكث ــر على التراث
الش ــعبي مبختل ــف فروع ــه وبي ــان ذلك م ــن وجهن:
توثي ــق الت ــراث ه ــي عملي ــة فني ــة تق ــوم به ــا مؤسس ــات
حكومي ــة وأف ــراد متخصص ــون ومت ــى علمن ــا أن هذه
العملي ــة تتطل ــب خط ــة محكم ــة يف اجلم ــع واتفاقا
مسبقا على ما ينبغي توثيقه وما يتوجب تركه فإنه
من املنطقي أن يحصل إجماع حول أس ــاليب اجلمع
واحلص ــر ب ــن املوثقن قبل مباش ــرة العم ــل وهذا هو
صل ــب التقيي ــس ال ــذي نتحدث عن ــه يف ه ــذا املقال.
أغل ــب العناص ــر التراثي ــة تختل ــف مس ــمياتها م ــن
منطق ــة إل ــى أخرى بحس ــب اللجات احمللي ــة وتعدد
الواق ــع اللغ ــوي واجلغ ــرايف يف الوط ــن العرب ــي م ــا
يف ــرض عل ــى الباح ــث يف الت ــراث تعل ــم اللهج ــات
حت ــى يق ــف عن ــد هذه املس ــميات املختلف ــة لكن هذا
األمر متعذر ،ذلك ما يس ــتدعي وضع صنافة متفق
عليها بن املتخصص ــن من أجل توحيد الواصفات
العليا ومن ش ــأن هذا االتفاق توحيد نظم استرجاع
العناص ــر املطلوب ــة بدق ــة عالية ،وهذا م ــا يتكلف به
املكن ــز ونظ ــم التصني ــف األخ ــرى الت ــي س ــنتحدث
عنه ــا يف موض ــع الح ــق م ــن ه ــذا املقال.
 .2المواصفـــــات القــياســـــية فـــــي مجــال
التـــــراث الشـــــعبي غـــــير المــادي
 .1 .2مـــــــركز تــوثيــــــق التــــــراث الحـضـــاري
والطـــبـيــعـــــــي:

ظ ــل التقييس من األهداف األساس ــية التي عكفت
شعبة التراث مبركز التراث احلضاري والطبيعي()4على
حتقيقها وفرضها على جمهور املوثقن يف مجال علم
الفولكلور من خال "إستراتيجية عامة تهدف إلنشاء
وح ــدة أرش ــيف رقم ــي للمأث ــورات الش ــعبية باس ــتخدام
تكنولوجي ــا املعلوم ــات ،بحي ــث يعم ــل ه ــذا األرش ــيف
عل ــى توحي ــد عملي ــات التوثي ــق يف املؤسس ــات املعني ــة
آ$ــ"ق
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بالفولكل ــور ،ووض ــع مواصفات قياس ــية ()standard
()5
للتوثيق ونش ــرها على املؤسس ــات املتخصص ــة"..
ويأت ــي ظه ــور مكن ــز الفولكل ــور م ــن ثم ــرات ه ــذا
املشــروع الـ ــذي سي ـعـ ــد "مرجعــا نســتند إليــه يف حمايــة
الـفــول ـك ـلـ ـ ــور"( ،)6وك ـ ــأداة ع ـل ـم ـيـ ــة ت ـم ـكـ ــن مـ ــن خــالـ ــها
"بن ــاء قاع ــدة بيان ــات إلكتروني ــة تق ــوم عل ــى توحي ــد
املصطلح ــات واملفاهي ــم اخلاص ــة بالت ــراث الش ــعبي"(،)7
ول ــن تق ــف قاع ــدة البيان ــات عن ــد احل ــدود اجلغرافي ــة
لـ ـمـص ــر وإن ـم ــا س ـت ـم ـتــد لـتـغ ـط ـيــة "امل ــأثــورات الش ـعــبية
للمنطق ــة العربي ــة يف منه ــج موح ــد جلم ــع عناص ــر
املأث ــور الش ــعبي العرب ــي"(.)8
عندما منعن النظر يف هذه االستشهادات نستشف
أنها جتتمع لتأكيد معنى واحد ،وهو رغبة مركز توثيق
الت ــراث احلض ــاري والطبيع ــي عل ــى توحي ــد اجله ــود
العربي ــة يف توثي ــق الت ــراث غير املادي ،م ــن خال وضع
مواصف ــات قياس ــية خاص ــة بالت ــراث ،تؤس ــس ملرجعية
عربي ــة نس ــتند إليه ــا يف حماي ــة الت ــراث ،وبذلك ميكن
اعتبار مش ــروع املركز أول بادرة يف طريق تقييس عربي
لتوثي ــق املأث ــور الش ــعبي ،ب ــل ال جنان ــب الص ــواب إذا
اعتبرن ــا أن املرك ــز مبصر هو أول مؤسس ــة عاملية تطمح
إل ــى إص ــدار مقايي ــس علمي ــة يف الت ــراث غي ــر امل ــادي،
ف ــكان ل ــه الس ــبق يف اص ــدار مواصفات قياس ــية يف هذا
املج ــال م ــن خال بن ــاء مكن ــز الفولكلور.
ص ــدرت أول طبع ــة له ــذا الكت ــاب ع ــام  2005ع ــن
مركز توثيق التراث احلضاري والطبيعي التابع ملكتبة
اإلس ــكندرية ،ويض ــم املكن ــز م ــا يق ــارب  8000واصف ــة
مغطي ــا مواضي ــع الفولكل ــور مبوضوعات ــه املتع ــددة يف
إطار س ــتة أقس ــام رئيس ــة:
موضوعات الفولكلور العامة
املعتقدات واملعارف الشعبية
العادات والتقاليد
األدب الشعبي

الفنون الشعبية
الثقافة املادية
وق ــد ق ــام مكن ــز الفولكل ــور يف األس ــاس عل ــى "جمع
املصطلح ــات م ــن املص ــادر امليداني ــة املوثقة ،وتكش ــيف
الوثائ ــق الفولكلوري ــة بأش ــكالها املتع ــددة ،فض ــا ع ــن
جم ــع املصطلح ــات من مص ــادر أخ ــرى ،وعموم ــا كانت
املص ــادر املعتم ــد عليه ــا تن ــدرج حت ــت الفئ ــات التالي ــة:
قوائ ــم املصطلح ــات  ،خط ــط التصني ــف ،أدل ــة العم ــل
امليداني ،املوس ــوعات وقواميس املصطلحات ،الكشافات
واملس ــتخلصات ،فح ــص اإلنت ــاج الفك ــري أو التكش ــيف
الفعل ــي للوثائ ــق ،فح ــص أس ــئلة املس ــتفيدين وآراء
اخلب ــراء"( )9وينقس ــم املكن ــز إلى قس ــمن:
القسم املصنف ويشمل الواصفات الفولكلورية حسب
التصني ــف املوضوع ــي له ــا وه ــي س ــتة موضوع ــات
رئيس ــية ،وهو يتبع التقس ــيم الهرمي للموضوعات
م ــن الع ــام إلى اخل ــاص إلى األكث ــر خصوصية.
القس ــم الهجائ ــي يش ــمل واصف ــات القس ــم املصن ــف
ف ـض ـ ــا ع ـ ــن الواصف ــات غـ ـ ــير املســتخدمــة ،مــرتبــة
ترتيب ــا هجائي ــا.
يعتب ــر مكن ــز الفولكل ــور من أه ــم املش ــاريع الدولية
يف م ــادة الفولكل ــور ،وقد اس ــتغرق إع ــداده على ما يزيد
اخلمس س ــنوات ،وق ــد حاز املكنز على اعت ــراف العديد

م ــن املنظم ــات الدولي ــة ،ويعد أمنوذجا رائ ــدا يف ميدان
توثي ــق الفولكل ــور ،وال أدل على ذل ــك من خروج مؤمتر
اجتم ــاع خب ــراء اجلامع ــة العربي ــة بتوصي ــة تعمي ــم
جترب ــة املكن ــز عل ــى باق ــي ال ــدول العربي ــة ،وص ــوال إلى
"إع ــداد مكنـ ــز جام ــع يض ــم الت ــراث الش ــعبي العرب ــي
بش ــكل ع ــام"( .)10ويك ــون "عب ــارة ع ــن حص ــر ملواضي ــع
الت ــراث الش ــعبي ،وتفرعاته ــا ،وتنوعه ــا بأرق ــام خاص ــة
ب ــكل موضوع ،يتم تخزينها يف احلواس ــب االلكترونية.
وبذلك يتوفر لنا األسلوب املنهجي املوحد يف التعامل
م ــع قضاي ــا املأث ــورات الش ــعبية ،جمعـ ـ ًا وتس ــجي ًا
وحفظـ ـ ًا"(.)11
ويس ــعى مكن ــز الفولكل ــور إل ــى حتقي ــق مجموع ــة
م ــن الطموح ــات العلمي ــة ،تتجلى يف تلبي ــة مجموعة
م ــن احلاجيات:
تلبيـ ــة حاج ــة املجتم ــع العرب ــي ف ــى الوق ــت الراه ــن
حلـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ وأرش ـ ـ ـ ـ ـف ــة التـ ـ ـ ـ ــراث الش ـ ـ ـ ـعــبي امل ـ ـ ــادي
وا لـ ـ ــا م ــادي.
توحيد املصطلح الفولكلوري العربي.
صيان ــة الت ــراث الش ــعبي العرب ــي م ــن عوام ــل الس ــلب
وطم ــس الهوي ــة .
إيج ــاد ش ــرعية لتطبي ــق قوان ــن احلماي ــة الفكري ــة
للفولكل ــور(.)12
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إن أهمي ــة وأصال ــة مش ــروع مكن ــز الفولكل ــور ال
تنحص ــر يف الفائ ــدة العلمية التي يقدمه ــا للباحثن،
وإمن ــا تع ــود أساس ــا إل ــى هدف ــن بعي ــدي امل ــدى:
اله ــدف األول ه ــو مأسس ــة مكن ــز الفولكل ــور ،وه ــذه
املأسس ــة تعتبر خط ــوة ذات أهمي ــة تاريخية وعلمية
كبي ــرة نح ــو توحي ــد للتعاطي م ــع املس ــألة التراثية،
وق ــد توج ــت ه ــذه اخلط ــوة مبش ــروع ذاك ــرة العال ــم
العرب ــي ،ال ــذي "تـ ـ ــم اع ـت ـم ـ ــاده م ـ ــن مـج ـلـ ــس وزراء
االتص ــاالت وتكنولوجي ــا املعلوم ــات ال ــذي عق ــد فى
تونس  -يونيو  ،2006كما دعم املشروع وزراء الثقافة
الع ــرب .وتق ــرر تكوي ــن اللجنة التنفيذية للمش ــروع
م ــن ممثل ــن لل ــدول العربي ــة وخب ــراء يف مج ــاالت
الت ــراث املختلف ــة وكذل ــك خب ــراء يف توثي ــق الت ــراث
وتقوم اللجنة باإلشراف املباشر على تنفيذ املشروع
ومتابع ــة تنفي ــذ أهداف ــه العام ــة واملرحلي ــة .علي ان
يتول ــى مرك ــز توثي ــق الت ــراث احلض ــاري والطبيع ــي
مهم ــة القي ــام بأعم ــال وح ــدة التنس ــيق إلدارة ه ــذا
املش ــروع م ــع حتدي ــد امل ــدة الزمنية للمش ــروع بأربع
س ــنوات تب ــدأ ف ــى يولي ــو  2007وتنته ــي يف يولي ــو"(.)13
أم ــا اله ــدف املركزي الثاني؛ فيتجل ــى يف إعداد منوذج
توثيق ــي يصل ــح للتطبي ــق كمعيار عربي لتكش ــيف
واس ــترجاع املعلومات املتعلقة بالتراث الثقايف غير
املادي ،وحمل املؤسس ــات العربية املش ــتغلة بالتراث،
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ال س ــيما غي ــر املادي من ــه ،على تطبيق ه ــذا املعيار،
وه ــو ما اصطلحنا عليه س ــابقا بتقيي ــس التراث.
لك ــن ه ــذه الطموح ــات لأس ــف تصط ــدم مبش ــكل
إدارة مكـ ـنـ ــز الفول ـك ـلـ ـ ــور؛ حي ـ ــث إنـ ـ ــها اع ـت ـ ــمدت عل ــى
اجله ــود الفردي ــة ملصطف ــى ج ــاد يف اإلع ــداد وإن قامت
بنش ــره هيئ ــة علمية كبي ــرة( ،)14ما يجعل ــه دون أن يصل
إل ــى درج ــة املعيارية باعتب ــار أن املعيارية والتقييس هو
ثم ــرة عم ــل جماعي يس ــاهم يف إع ــداده فري ــق متكامل
م ــن املتخصص ــن والفني ــن يف املي ــدان ،كم ــا يج ــب أن
"يت ــم إعداد املكنز يف إطار مؤسس ــات ق ــادرة على الدعم
املس ــتمر للمكن ــز ابتداء م ــن التخطيط ل ــه ...وضرورة
التحدي ــث املنتظ ــم للمكنز من أج ــل مواكبة التطورات
احلديثة"(.)15
 .2 .2مكنز المركز المغربي للتراث الشعبي
والمخطوطات:

من إعداد مجموعة من الباحثن املغاربة يحتضنهم
املرك ــز املغرب ــي للت ــراث الش ــعبي واملخطوط ــات ،حت ــت
إش ــراف الدكت ــورة س ــعيدة عزي ــزي ،ويعتب ــر أول جترب ــة
مغربية يف ميدان التكشيف التراثي  ،وجاء املكنز تلبية
الحتياجات الباحثن املغاربة يف مجال التراث الشعبي
املغرب ــي ،فق ــام بتغطية أربع مج ــاالت تراثية؛ املعتقدات

واملع ــارف الش ــعبية ،العادات والتقاليد ،االداب الش ــعبية
والثقاف ــة املادية ،جاء املكنز يف مناخ ثقايف يتس ــم بندرة
البح ــوث التوثيقية يف الت ــراث املغربي.

إق ــرار اخلط ــة التنفيذي ــة ،مب ــا فيه ــا خط ــة العم ــل
والـم ــوازن ـ ـ ــة ال ـت ـقــديـرية للمش ـ ــروع واالحت ــياج ــات
الـازمـ ــة لتــنفــيذهــا.

 .3 .2مشـــروع المكنـــز الوطنـــي األردنـــي
للتـــراث الشـــعبي:

مناقش ــة التقاري ــر واألبح ــاث التي يقدمه ــا الباحثون
ح ــول املف ــردات املطل ــوب جمعه ــا ،وبيان ال ــرأي فيها
واقتراح التعديات أو اإلجراءات التي تراها مناسبة
متهي ــد ًا العتمادها(.)17

سيش ــارك يف إع ــداد ه ــذا املش ــروع األردن ــي الضخ ــم
طلب ــة وباحث ــون ينتم ــون إل ــى خم ــس جامع ــات أردنية
وه ــي؛ اجلامع ــة األردني ــة ،جامع ــة اليرم ــوك ،جامع ــة
مؤت ــة ،اجلامع ــة الهاش ــمية ،جامعة الزيتون ــة اخلاصة
بإش ــراف ورعاي ــة وزارة الثقافة ممثل ــة مبديرية التراث
ويه ــدف املش ــروع إل ــى "إحياء الت ــراث األردن ــي وحفظه
م ــن الضي ــاع ،من خال تكوين قاع ــدة معلومات أردنية
يف مج ــال املأثورات الش ــعبية وذلك بعد جمع األلفاظ
املتداول ــة وش ــرح معانيها وضبطها وتش ــكيلها ،وتعتمد
قاع ــدة املعلوم ــات ه ــذه عل ــى الن ــص املكت ــوب والص ــور
الفوتوغرافي ــة وأف ــام الفيدي ــو والنص الصوت ــي»(.)16
كما أن مش ــروع املكنز سيغطي املوضوعات الرئيسية
التالية :املعتقدات واملعارف الشعبية ،العادات والتقاليد،
األدب الشعبي ،الفنون الشعبية ،ثم الثقافة املادية.
أم ــا م ــن الناحي ــة اإلداري ــة فق ــد أحدث ــت مديري ــة
الت ــراث التابع ــة ل ــوزارة الثقاف ــة األردني ــة جلن ــة وزاري ــة
حت ــت رئاس ــة الدكت ــور هان ــي العم ــد تس ــهر عل ــى إجناز
وتتب ــع املكن ــز التراثي األردني من خ ــال املهام التالية:
اختي ــار موضوع ــات الت ــراث امل ــراد جم ــع مفرداته ــا
وتعريفه ــا.
الواصفات الرئيسية
باللغة بالعربية
الفن
الكائنات
املعتقدات

وأخي ــرا يت ــم حوس ــبة امل ــواد التراثي ــة املتحصل ــة م ــن
عملي ــة اجلم ــع وإدخاله ــا يف قاع ــدة البيان ــات َوف ــق
بطاق ــة جم ــع التراث الش ــعبي ،ثم تع ــرض يف نهاية
املط ــاف يف موق ــع إلكترون ــي تاب ــع ل ــوزارة .
 .4 .2مكنز جمعية الفولكلور األمريكية(:)18

وضع ــت جمعي ــة الفولكل ــور األمريكي ــة رهن إش ــارة
كل باح ــث يف الفولكل ــور عل ــى ش ــبكة االنترني ــت مكنزا
ضخم ــا أح ــادي اللغ ــة يض ــم  17٫210واصف ــة ،تغط ــي
ثاثة مجاالت أساس ــية وهي الفولكلور ،علم موسيقى
الش ــعوب واإلثنولوجي ــا ،وق ــد ط ــورت اجلمعي ــة املكن ــز
()19
بالتنس ــيق م ــع مرك ــز الفن ــون الش ــعبية األمريكي ــة
التاب ــع ملكتب ــة الكونغ ــرس مدعوم ــا مادي ــا م ــن قب ــل
مؤسس ــة ان ــدرو ميل ــون(.)20
يحت ــوي املكن ــز اإلثنولوج ــي األمريكي على خمس ــة
وعش ــرين قس ــما رئيس ــيا ويندرج حتت كل قس ــم رئيس ــي
ع ــدة ف ــروع ،وهك ــذا يتش ــعب املكن ــز إل ــى أن ينته ــي إل ــى
الواصفة التي ليست لها فروع ،تتوزع على الشكل اآلتي:

عدد الواصفات
املتضمنة يف كل قسم

الواصفات الرئيسية
باللغة االجنليزية

36

art

11

beings

15

belief

18

132

dance

الرقص
التخصصات
التوثيق
التربية

7

disciplines

2

documentation

17

education

التسلية والترفيه

29

entertainment and
recreation

أمناط الغذاء
مواضيع عامة
الصحة
اللغة
القوانن واحلكم
الثقافة املادية
الهجرة والتعمير
املوسيقى
األداء

12

foodways

24

general

23

health

21

language

27

law and governance

4

material culture

7

migration and settlement

28

music

31

performance

البحث ونظريات ومناهج العلوم

9

research, theory, and
methodology

العادات
الديناميات اإلجتماعية
أماكن وفضاءات
الزمن
االنتقال
الفنون واألدب الشفهي
الشغل

35

ritual

12

social dynamics

24

space and place

24

time

12

transmission

16

verbal arts and literature

10

work

تنتظ ــم الواصف ــات يف بناء هرمي وقد ذيلت كل واصفة
بتبصرة توضيحية تش ــرح الغرض من املصطلح وتبن
للمس ــتعمل طريق ــة اس ــتخدامه س ــواء يف البح ــث أو
التكش ــيف ،م ــن خ ــال ه ــذه الش ــروحات ميك ــن حتديد
املج ــال املوضوع ــي ل ــكل قس ــم عل ــى ح ــدة فض ــا ع ــن
الواصف ــات الفرعي ــة الت ــي تنض ــوي حتتها.
آ$ــ"ق
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ومواكب ــة للتط ــورات التقني ــة يف الويب الس ــيما مع
دخ ــول الفض ــاء الش ــبكي احلال ــي إل ــى الوي ــب الداللي
 Semantic Webوتطور علم التكش ــيف احلاس ــوبي
ق ــام الفريق املكلف بتحديث املكنز بتخريجه يف صورة
حاس ــوبية ( )21متط ــورة اس ــتفادت م ــن تقني ــات ولغ ــات
الوي ــب الدالل ــي فجاء املكنز عل ــى صيغة "نظام تنظيم
املعرف ــة البس ــيط"( )22الذي ُيعرف اختص ــارا .SKOS

 .5 .2المجلس الدولي للمتاحف:

مت اس ــتصدار أول مقياس دول ــي( )23من قبل املنظمة
الدولي ــة للمقايي ــس  ISOل ــه صل ــة مباش ــرة بالت ــراث
الثق ــايف يتعل ــق األم ــر مبعي ــار ".)24("ISO 21127 :2006
٠

يف األص ــل كان ه ــذا املعي ــار عب ــارة ع ــن من ــوذج
مفاهيم ــي مرجع ــي( "CRM" )25م ــن أعم ــال مجموع ــة
البح ــث( )26التابع ــة ملنظم ــة " ،)27("CIDOCوق ــد تطلب
إعداد هذا املش ــروع عش ــر س ــنوات من العمل  ،ويف اليوم
التاس ــع م ــن ش ــهر م ــاي س ــنة  ،2006مت تبني ــه من قبل
املنظم ــة الدولي ــة لتوحي ــد املقايي ــس(.)28

مفاهيم ــي ينتم ــي ألدبي ــات الوي ــب الدالل ــي ،وه ــي
مرحل ــة جدي ــدة تتميز بإي ــاء للجان ــب الداللي يف
املعاجلة اآللية للمعلومات والوثائق اعتبارا خاصا،
متج ــاوزا لأش ــكال التقليدي ــة( )30نح ــو معاجل ــة
"داللي ــة" متك ــن احلواس ــيب م ــن فه ــم واس ــترجاع
اململف ــات واملضامن من األرش ــيف وس ــرعة تداولها
وتخزينه ــا ،وم ــن ثم حتس ــن اس ــتثمارها.

٠

ويروم هذا املقياس إلى وضع األس ــس العامة لتبادل
املعلوم ــات ب ــن املؤسس ــات املهتم ــة بالت ــراث الثق ــايف
باعتماد نظام االنطلوجيات( )29احلاسوبية ،وإن دل هذا
التوجه اجلديد يف التوثيق القياس ــي على ش ــيء فإمنا
ي ــدل على أمرين أساس ــن:
يكم ــن األم ــر األول يف األهمي ــة اخلاص ــة الت ــي يوليها
املجتمـ ـ ــع ال ــدول ـ ــي يف تــوح ـ ــيد املقــاييـ ــس مــن أجــل
التعاط ــي لصيان ــة التراث الثقايف غي ــر املادي بطرق
حديث ــة مواكب ــة للتط ــورات احلاصل ــة يف املعلوميات.
أم ــا األم ــر الثان ــي فيتجل ــى يف نوع التقني ــات املوظفة
م ــن أجل حتقيق ه ــذا الغرض يتعل ــق األمر بجهاز

ومن ش ــأن هذا املقياس توفير للمكتبين واملوثقن
والعاملن يف املتاحف خريطة مفهومية للتراث املادي
املتحف ــي تق ــوم على ش ــبكة م ــن التعريف ــات والعاقات
تس ــتخدم لوص ــف املفاهي ــم وارتباطاتها املس ــتعملة يف
توثي ــق الت ــراث الثق ــايف( )31وبعد تبنيه م ــن قبل العديد
م ــن املتاح ــف واملنظم ــات التراثي ــة الثقافي ــة كإط ــار
مرجع ــي يف توثي ــق عناصره ــا املتحفي ــة اكتس ــب ه ــذا
املقياس صيتا كبيرا يف األدبيات التوثيقية ،واستقطب
دراس ــات كثي ــرة أغنته الحق ــا بالعديد م ــن التعديات.
لك ــن م ــا يأخ ــذ عل ــى ه ــذه املواصف ــة القياس ــية أنها
أولت أهمي ــة بالغ ــة للجان ــب امل ــادي يف الت ــراث الثق ــايف
عل ــى حس ــاب املكون ــات غي ــر املادي ــة ،ويع ــود س ــبب ه ــذا
التغييب إلى كون املنظمة التي احتضنت مشروع إعداد
املواصفة القياس ــية تش ــتغل يف مجال املتحفيات ،ومتى
علمن ــا أن مج ــال اهتم ــام املتحف ــي ينحصر يف األش ــياء
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املادي ــة املتحي ــزة يف املكان ،والتي تتمتع بصفات عيانية،
فإنه من الطبيعي أن يتدثر املقياس بلباس مادي .ذلك
م ــا خل ــص إليه نيك كروفس ــت بقول ــه(:)32
"ان معايي ــر التوثي ــق احلالي ــة مث ــل املعي ــار ال ــذي
وضعت ــه منظم ــة املجل ــس الدول ــي للمتاح ــف يرج ــح
كف ــة توثي ــق العناص ــر املادي ــة .وال يائ ــم وص ــف امل ــواد
غي ــر احملسوس ــة مث ــل الع ــروض الفرجوي ــة ،االح ــداث،
التقالي ــد واملعتق ــدات الديني ــة"(.)33
تدارك ــت منظم ــة املجل ــس الدول ــي للمتاح ــف ه ــذا
اإلغفال يف مؤمترها الواحد والعش ــرين املنعقد بسيول
يف الثام ــن م ــن ش ــهر أكتوب ــر س ــنة  ،2004وذل ــك بعدم ــا
أش ــادت بدور التراث غير املادي يف حماية التنوع الثقايف
العامل ــي ،وإقرارها باتفاقية حماية الت ــراث غير املادي(،)34
لك ــن ه ــذا اإلقرار ل ــم ينفذ إل ــى املواصفة القياس ــية وال
إل ــى م ــا تص ــدره م ــن تعدي ــات ،الش ــيء ال ــذي يحملن ــا
على القول أن هذا النموذج يف حاجة ماس ــة إلى توس ــيع
وت ــدارك حت ــى يس ــع اجلوانب غي ــر املادية.
ذل ــك م ــا أك ــد علي ــه ني ــك كروفت ــس حي ــث ق ــال يف
النش ــرة االخباري ــة الت ــي تصدره ــا املنظم ــة(:)35
"خصص مؤمت ــر املجلس الدولي للمتاحف املنعقد
بس ــيول س ــنة  2004ملناقش ــة قضية الت ــراث غي ــر املادي،
لك ــن من ــذ ذل ــك احل ــن ل ــم نس ــجل أي تق ــدم يذك ــر يف
إعط ــاء املتاح ــف الوس ــائل املائم ــة م ــن أج ــل توثي ــق
وص ــون الت ــراث غي ــر امل ــادي"(.)36
كل ذل ــك وعي ــا منه ــا ب ــأن ه ــذا الن ــوع م ــن املع ــارف
يش ــكل قنط ــرة ال غن ــى لن ــا منه ــا يف معرف ــة حقيق ــة
األش ــياء املتحفي ــة لذلك أش ــار نيك كروف ــس يف حديثه
ع ــن املتحفي ــة يف عاقته ــا بالت ــراث احملكي إل ــى أن فهم
األشياء املادية يحتاج إلى العلم باملعارف الثقافية التي
حتي ــط بها .وبدون هذا الفهم تبدو هذه االش ــياء فارغة
من معناها يف اشارة صريحة إلى ضرورة العناية باملكون
()37
الش ــعبي غي ــر امل ــادي يف توصي ــف االش ــياء املتحفي ــة
آ$ــ"ق
العدد 38
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يق ــول ني ــك" :التأكي ــد على أهمي ــة الت ــراث الثقايف غير
امل ــادي يذكرن ــا مب ــدى ض ــرورة املع ــارف الثقافي ــة يف فهم
العناص ــر الثقافي ــة وب ــدون ه ــذه املع ــارف تصبح عناصر
املتح ــف فارغ ــة من املعن ــى"(.)38
 .6 .2مكنز التراث الثقافي االسباني:
()39

أع ــدت وزارة التربية والثقافة والرياضة اإلس ــبانية
مكن ــزا للت ــراث الثق ــايف اإلس ــباني ،يه ــدف املكن ــز إل ــى
"تعري ــف املواطن ــن بالث ــراء الثقايف االس ــباني من خال
املفردات املستخدمة يف حتديد وتصنيف ووصف وفهرسة
الت ــراث"( ،)40واملكن ــز متاح على ش ــبكة االنترني ــت(.)41

ومن ــذ التاس ــع عش ــر م ــن ش ــهر أكتوب ــر م ــن س ــنة
 2015اتخ ــذ املكن ــز ص ــورة حاس ــوبية حديث ــة أهلت ــه
لدخ ــول عص ــر الوي ــب الدالل ــي م ــن خ ــال ترجمت ــه
إل ــى صي ــغ حاس ــوبية( )42اس ــتفادت م ــن لغ ــات الوي ــب
الدالل ــي (RDF (RDF/XML, Notation3,RDF/
.)..JSON, JSON-LD
 .7.2شـــبكة الممارســـات الثقافيـــة لجـــون
دي بيرجـــي:

خرجت هذه الش ــبكة التصنيفية م ــن رحم األبحاث
العلمي ــة يف مج ــال االثنولوجي ــا الت ــي أجنزه ــا ثلة من
علم ــاء األع ــراق بجامع ــة الف ــال الكندي ــة حت ــت رعاي ــة
العال ــم االثنولوجي جون دي بيرجي ،الذي قام بتطوير
منهجي ــة موح ــدة ومتوافقة مع طبيعة موض ــوع التراث
الثق ــايف غي ــر امل ــادي بكندا ،وت ــدور الصنافة ح ــول ثاثة
أقطاب رئيس ــية؛ املجال الع ــريف ،املجال العملي ،املجال
الرم ــزي والتعبيري.
انطل ــق ج ــون دي بيرج ــي م ــن املمارس ــات الثقافي ــة
احلي ــة والعادات مدخا ملقاربة ثقافة مجموعة بش ــرية
م ــا باعتب ــار أن الثقاف ــة ه ــي "مجموع ــة م ــن املمارس ــات
الدينامي ــة ومتثاته ــا"( ،)43وم ــن ث ــم "لدراس ــة أس ــاليب
احلي ــاة واألش ــكال الت ــي تأخذه ــا ،يتع ــن ماحظ ــة
املمارس ــات الثقافية للفاعلن االجتماعين" .فالثقافة

م ــن تقنيات متقدمة الس ــيما لغ ــات الويب الداللي
(مكن ــز جمعية الفولكلور األمريكية ،املكنز الثقايف
االس ــباني ،النم ــوذج املرجع ــي للمفاهي ــم) ،إذا كان
الصنفان السابقان قد ركزا على فلسفة يف التوثيق
تق ــوم عل ــى محور «احلفظ  -الوثيقة» ،فإن الصنف
الثال ــث (ش ــبكة املمارس ــات الثقافي ــة جل ــون دي
بيرج ــي) قد خص ــت اهتماما نوعي ــا للجانب احلي
من التراث الش ــعبي غير املادي فكان مدار اهتمامه
عل ــى محور طرف ــاه «الص ــون  -الفعل».

ال تكش ــف نفس ــها إال م ــن خ ــال الس ــلوك االجتماع ــي
والتصرفات وأفعال الفاعلن االجتماعين ،أو باختصار
انه ــا تتمظه ــر يف نس ــق م ــن األداءات.
اعتم ــدت ه ــذه الش ــبكة منطلق ــا عملي ــا لتأس ــيس
أرش ــيف الفولكلور الكن ــدي( )44والهايت ــي( )45الذي اتخذ
ص ــورة أكب ــر قاع ــدة بيان ــات يف أمري ــكا.
خالصة

من خال هذا العرض املختصر للمقاييس التراثية
ميكن اخلروج مباحظتن رئيستن:
أن ــه ميك ــن تصني ــف هذه املقايي ــس إلى ثاثة أقس ــام:
صن ــف تقلي ــدي ارتبط بش ــكل كبير بعل ــم املكتبيات
والتوثي ــق (مكن ــز الفولكل ــور املصري ،مكن ــز التراث
الش ــعبي املغرب ــي واألردني) وصنف حديث اس ــتفاد

أن املكان ــز العربي ــة يف حاج ــة إل ــى حتديث من جهتن:
م ــن جه ــة توحيد جه ــود املهتم ــن بالت ــراث للخروج
مبواصف ــة قياس ــية موحدة تعتمد م ــن قبل منظمة
عربية جامعة ،أما من جهة ثانية فإن املكانز احلالية
حتتاج إلى حتين من حيث مضمونها وتقنياتها ال
س ــيما وأن املعايير املكنزي ــة واالنطلوجية قد تغيرت
بش ــكل كبير م ــع دخول عصر الوي ــب الداللي.
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10. Décide que la présente Résolution
sera désormais connue sous le nom
de "Charte de Séoul sur le patrimoine
immatériel".
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l’Egypte »
37 "La conférence de l’ICOM à Séoul en
2004 a été consacrée à la question du
patrimoine immatériel.Mais depuis
lors, peu de progr s concrets ont été
faits pour fournir aux musées les outils
appropriés pour la documentation
et la conservation du patrimoine
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: نفس املرجع38
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4. invite tous les musées qui s'occupent de
la collecte, préservation et promotion
du patrimoine immatériel à s'intéresser
tout particuli rement à la conservation
de tous les objets de nature périssable,
et notamment les documents
électroniques ;
5. prie instamment les instances nationales
et locales concernées d'adopter et de
mettre en œuvre des lois et r glements
sur la protection du patrimoine
immatériel ;
6. recommande aux musées de veiller à
ce que le patrimoine immatériel ne
soit pas utilisé à mauvais escient et
notamment à des fins commerciales ;
7. prie instamment les organisations
régionales, les comités nationaux
et les autres instances de l'ICOM de
travailler en étroite collaboration avec
les organismes locaux responsables à
l'élaboration et la mise en oeuvre de
ces instruments juridiques ainsi qu'à
la formation du personnel chargé de
veiller à leur application ;
8. recommande que tous les programmes
de formation des professionnels des
musées insistent sur l'importance du
patrimoine immatériel et fassent de
sa compréhension une exigence de
qualification.
9. recommande que le Conseil exécutif,
en collaboration avec le Comité
international pour la formation du
personnel, (ICTOP), apporte d s que
possible les amendements requis aux
directives de l'ICOM concernant les
programmes d'étude des professionnels
de musée (1971, derni re révision 1999).

y catalogación". http://tesauros.mecd.
es/tesauros
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Du Berger Jean , Grille de pratiques
culturelles , edition septentrion.p 23.
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د .خالد أبو الليل
كاتب من جمهورية مصر العربية

ﯾﻤﮑـــﻦ اﻟﻘﻮل  -ﻣﻦ ﻣﻨﻈـــﻮر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة ﺑﯿـــﻦ اﻟﻘﺎرئ /اﻟﺠﻤﻬـــﻮر واﻟﻨﺺ اﻷدﺑﯽ
اﻟﻤـــﺪون" -إن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﮥ ﺳـــﯿﻄﺮة أو ﺗﺒﻌﯿﮥ أو ﺗﮑﺎﻓﺆ ﺑﯿﻦ اﻟﻘـــﺎرئ واﻟﻨﺺ"()1؛ وﻣﻦ ﺛﻢ
ﻓﺈن دور اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺳـــﻠﺒﯽ ﻓﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻓﻨﻮن اﻟﺮواﯾﮥ واﻟﺸـــﻌﺮ واﻟﻘﺼﮥ اﻟﻘﺼﯿـــﺮة ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ
ﺑﻤﻌﺰل ﻋـــﻦ ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ .ﻫـــﺬا رﻏﻢ وﺟـــﻮد اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜـــﮥ اﻟﺘﯽ ﺗﻌﺘﺪ ﺑـــﺪور اﻟﻘﺎرئ،
وﺗﻌﺘﺒـــﺮه ﻗﺎرﺋﺎ ﺿﻤﻨﯿﺎ؛ ﻟﻠﺪﻻﻟـــﮥ ﻋﻠﻰ "أﻧﻮاع اﻟﺒﺮاﻋـــﮥ اﻟﺘﯽ ﯾﻤﻠﮑﻬﺎ اﻟﻘـــﺮاء اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﻮن"(.)2
وﻫﻮ -ﮐﺬﻟﮏ -اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﻨﯽ ﺑﺤﺴـــﺐ إﯾﮑـــﻮ ،واﻟﻘﺎرئ اﻟﻤﺆﻟﻔـــﯽ أو اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺆﻟﻔﯽ
ﺑﺤﺴـــﺐ راﺑﯿﻨﻮﻓﯿﺘﺰ ،واﻟﻘﺎرئ اﻟﺼﻮري ﻋﻨﺪ ﺟﯿﺒﺴـــﻮن(.)3
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ه ــذا بالرغ ــم م ــن اخت ــزال دور الق ــارئ يف ه ــذه
النظري ــات  -خاص ــة يف ظ ــل اختف ــاء املؤل ــف ال ــذي
يخاطب القراء على نحو مباش ــر -يف مجرد التفس ــير،
ولي ــس املش ــاركة يف إنت ــاج الن ــص؛ لذل ــك ف ــإن درج ــة
املش ــاركة اجلماهيري ــة أعل ــى م ــع تلق ــي الفن ــون الت ــي
تعتم ــد عل ــى األداء واملواجهة املباش ــرة ،م ــن خال ردود
أفع ــال اجلماهي ــر ،مث ــل اخلط ــب .فاخلط ــب الديني ــة
تعك ــس م ــدى جت ــاوب اجلمهور مع اخلطب ــة باإلنصات
الش ــديد ت ــارة ،أو باس ــتخدام عب ــارات "اهلل" ،أو بالتهليل
على غرار جمهور الش ــيخ الش ــعراوي وما إلى ذلك تارة
أخ ــرى .ويحدثن ــا عم ــاد عب ــد اللطي ــف ع ــن التصفي ــق
بوصف ــه أح ــد مؤش ــرات اس ــتجابة اجلمه ــور للخط ــب
السياسية بالقبول أو الرفض ،من خال مدة التصفيق
أو قوته وانخفاضه ،متوقفا عند دراس ــة ذلك يف خطب
الرؤس ــاء املصري ــن الثاث ــة :عب ــد الناص ــر والس ــادات
ومبارك( .)4ويقترب من ذلك جمهور املسرح ،من خال
"ه ــذا ال ــدور التفاعل ــي اجلدل ــي للجمه ــور"( .)5غي ــر أن
ه ــذه األدوار الت ــي تؤك ــد درجة من االس ــتجابة ،تؤكد يف
الوقت نفس ــه قهر اجلمهور؛ ألنه ال ميلك القدرة على
التغيي ــر فيم ــا ُيلقى عليه؛ لذلك ف ــإن األمر مع النص
الش ــعبي واملدونات اإللكترونية مختلف إلى حد كبير.
فللجمه ــور احل ــق والق ــدرة عل ــى التغيي ــر ،والتدخ ــل
بإب ــداء رأي ــه فيما يعتقد أنه يحتاج إل ــى ذلك .وإذا كان
األم ــر م ــع املدون ــات اإللكتروني ــة ال يعدو كون ــه إعجابا
 Likeأو تعليق ــا  Commentأو مش ــاركة ،Sharing
فإن ــه م ــع النص الش ــعبي يعد أحد وس ــائل اس ــتمرارية
تأليف ــه واس ــتمراريته ،فم ــع كل أداء جماهي ــري جدي ــد
للن ــص الش ــعبي نحن أم ــام عمل إبداع ــي جديد؛ نظرا
مل ــا يضفي ــه كل م ــن امل ــؤدي واجلمه ــور مع هذا الس ــياق
األدائ ــي اجلديد .ويش ــير أحمد مرس ــي إل ــى أن جمهور
املتلق ــن الذي ــن يس ــتقبلون ه ــذه امل ــادة يع ــد أح ــد أه ــم
عناص ــر العملي ــة األدائية( .)6وم ــا نريد أن نخلص إليه،
أن نظري ــات الق ــراءة املنتج ــة أس ــهمت خ ــال الفت ــرة
األخي ــرة إس ــهامات مهم ــة يف الس ــرد ،منها أنه ــا "أعادت
وض ــع الكات ــب والق ــارئ جنب ــا إل ــى جن ــب م ــع الن ــص،
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بوصفهم ــا عنصري ــن ينبغ ــي أن يؤخذا بنظ ــر االعتبار
يف أي ــة نظرية مائم ــة"(.)7
تتعدد روايات الس ــيرة الهالية بوصفها نصا شعبيا
ب ــن امل ــدون والش ــفاهي ،وه ــذه األخي ــرة تتن ــوع أداءاته ــا،
س ــواء يف مص ــر ب ــن األداء اجلنوب ــي والش ــمالي ،أو م ــن
حي ــث تع ــدد ه ــذه األداءات ب ــن م ــا ه ــو داخل مص ــر وما
ه ــو خارجه ــا ،عربي ــا كان أو أفريقي ــا .كل ه ــذا التن ــوع
والثراء األدائي بن املدون والش ــفاهي ،أو بن الش ــفاهي
الشفاهي ،مينح السيرة الهالية ثراء وخصوبة يف تنوع
االس ــتجابة اجلماهيرية له ــا .والهالية بوصفها عما
إبداعي ــا ،فإنه ــا بق ــدر م ــا تع ــد نص ــا أدبي ــا ،فإنه ــا متث ــل
عرضا ش ــعبيا جماهيريا ،وه ــو األمر الذي مييز تلقيها
جماهيري ــا ع ــن تلقي تل ــك النص ــوص الفردي ــة املدونة،
عل ــى نحو ما يتميز به ع ــرض الهالية  -وكذلك نصها
 من تفاعل جماهيري بن املؤدي /الش ــاعر واجلمهور؛إذ يؤث ــر كل منهم ــا يف اآلخ ــر ،عل ــى النح ــو ال ــذي يترك
أث ــره عل ــى الن ــص امل ــروي ،وكذلك على نح ــو تتعدد معه
اس ــتجابات ه ــذا اجلمهور .وبش ــكل مبدئي ميكن حصر
ه ــذه االس ــتجابات على النح ــو التالي:
االستجابة البطولية /احلماسية
االستجابة الغرائزية /العاطفية
االستجابة اجلغرافية
االستجابة اجلندرية
االستجابة القبلية
االستجابة اإللكترونية
تس ــعى هذه الدراس ــة إلى التوقف عن ــد معاجلة أداء
السيرة الهالية يف صورتيه الشفاهية واملدونة ،معتمدا
عل ــى عدد من مرويات الهالي ــة املدونة ،وبعض رواياتها
الش ــفاهية املباش ــرة أو اإللكتروني ــة ،الت ــي متث ــل جن ــوب
مص ــر وش ــمالها ،ه ــذا إل ــى جان ــب االعتم ــاد عل ــى رواي ــة
نيجيرية (عرب الشوا)؛ بهدف إبراز هذا التنوع األدائي؛
وم ــن ثم التنوع يف اس ــتجابات اجلمه ــور املتلقي لها.

 .1الســـيرة الهالليـــة واســـتمرارية التلقي
الشـــعبي لها:

يتمي ــز الن ــص الش ــعبي بتفاع ــل اجلمه ــور مع ــه -
عل ــى نح ــو مباش ــر  -أثن ــاء عملي ــة األداء؛ ونظ ــرا إل ــى
مرون ــة الن ــص الش ــعبي ،وع ـ ّـده نص ــا غي ــر مكتم ــل ،فإنه
قاب ــل لإضاف ــة واحل ــذف م ــع كل أداء جدي ــد .ولذل ــك
فم ــع كل أداء جدي ــد فإنن ــا أم ــام ن ــص جدي ــد يتش ــارك
يف تأليف ــه ال ــراوي الش ــعبي واجلمه ــور املتلق ــي ل ــه .إن
الن ــص الش ــفوي عام ــة ،والهالي خاصة  -بحس ــب قول
احلجاج ــي " -يع ــاد تأليف ــه س ــاعة األداء ،يتم يف عملية
جدلي ــة بن الراوي واملتلقي .إذا لم تتم عملية التفاعل
ف ــإن النص يس ــقط ،فكل النصوص الت ــي يف أيدينا هي
بص ــورة أو بأخ ــرى تألي ــف مت س ــاعة تس ــجيل الن ــص أو
س ــاعة أدائ ــه"( .)8وبحس ــب ق ــول  ،Lauri Honkoف ــإن
دور ال ــراوي ال يقتص ــر عل ــى "مجرد مس ــألة إع ــادة إنتاج
للن ــص احملف ــوظ كلم ــة كلم ــة  ...فالرواي ــة يف احلقيقة
تول ــد م ــن جدي ــد م ــع كل أداء ،خاص ــة تل ــك الت ــي ُت ْنت ــج
لتناس ــب مناس ــبات مح ــددة"( .)9ه ــذا إل ــى جان ــب أن
اجلمه ــور يعطي لنفس ــه حق التدخل يف عملي ــة األداء؛
إذ له دور إيجابي يف بناء النص الهالي .ويعطي الراوي
 خاص ــة احملت ــرف  -ق ــد ًرا كبي ـ ًـرا م ــن األهمية مل ــا يثيرهمن تدخات وتعليقات وتفسيرات ،كأن يوجه سؤاله إلى
موجها إلي ــه طل ًبا ما،
الش ــاعر ،طال ًب ــا اإلجابة علي ــه ،أو
ً
راج ًي ــا منه حتقيق ــه .وليس على الش ــاعر إال أن ميتص
كل ه ــذه الرغب ــات أو التدخ ــات ،محققً ا منه ــا ما أمكن
حتقيق ــه .وهو يف تقبله ملث ــل هذه التدخات ،التي تبلغ
أحيا ًن ــا درجة عالي ــة من احلدة والعنف ،إمنا يفعل ذلك
خش ــية أن يفس ــد بع ــض هؤالء الس ــامعن ج ــو احلفلة.
فالشاعرـ كما يقول محمد اليمني ـ مثل "اجلواهرجي"،
أي مثل بائع اجلواهر ،القادر على متييز الغث والثمن
م ــن اجلمه ــور ،بقدرت ــه عل ــى متيي ــز اجلمه ــور ،ومعرفة
م ــن منه ــم جاء للمش ــاركة ،وم ــن جاء بغية إفس ــاد اجلو
الع ــام .وه ــذا مص ــدر خ ــاف مبعث ــه اخت ــاف طبيع ــة
الس ــياق ،ال ــذى ت ــؤدى في ــه الهالي ــة .وعندم ــا يش ــعر

الش ــاعر بوج ــود همهم ــات وضوضاء بن اجلمه ــور فإنه
يتوق ــف ع ــن اإلنش ــاد ،قائ ــا" :طب م ــا تصل ــوا ع النبي"،
فيرد اجلمهور" :عليه الصاة والس ــام" ،فيشيع الهدوء
يف امل ــكان ،فيكمل الش ــاعر إنش ــاده.
وعل ــى نح ــو ما ميث ــل اجلمه ــور عنصرا أساس ــيا يف
تألي ــف النص الش ــعبي وقبوله ،ث ــم تداوله ،فإنه ميثل-
كذل ــك  -عنص ــرا رئيس ــا يف نش ــأة أح ــد فن ــون األدب
الش ــعبي ،وازدهارها أو تراجعها أو اختفائها .لذا جتدر
اإلش ــارة إل ــى أن بعض األنواع األدبية الش ــعبية ش ــهدت
تراجع ــا أو ضم ــو ًرا ش ــعبيا  -م ــن خال أدائها ش ــعبيا -
خال األربعن عاما األخيرة .والس ــير الش ــعبية  -على
وج ــه اخلص ــوص  -أكث ــر ه ــذه األن ــواع الت ــي القت مثل
هذا الضمور ،إلى الدرجة التي مت اختزال فيها الس ــير
الش ــعبية العربي ــة الت ــي كان عددها يجاوز العش ــر ،إلى
س ــيرة ش ــعبية واحدة هي الس ــيرة الهالية .فكل السير
الش ــعبية ،الت ــي م ــن قبي ــل س ــيرة عنت ــرة أو الظاه ــر
بيبرس أو األميرة ذات الهمة أو حمزة البهلوان وغيرها
بات ــت يف ط ــي الس ــير املكتوب ــة بع ــد أن فق ــدت وظائفها
االجتماعي ــة؛ وم ــن ثم ل ــم تعد ُتروى ش ــفاهيا.
تعد س ــيرة بني هال السيرة العربية الوحيدة التي
ال ت ــزال ُت ــروى ش ــفاهيا يف املجتم ــع العربي حتى وقتنا
احلالي .فرغم وجود عدد من الس ــير الش ــعبية العربية
األخ ــرى ،ف ــإن معظ ــم ه ــذه الس ــير ق ــد ماتت ش ــفاهيا،
وظلت قرينة الكتب املدونة قبل أو أثناء القرن التاس ــع
عش ــر ،ث ــم بق ــي منه ــا  -عل ــى نح ــو ما يش ــير إل ــى ذلك
إدوارد ل ــن  -أرب ــع س ــير فق ــط يف الق ــرن التاس ــع عش ــر
وحت ــى بداي ــات الق ــرن العش ــرين ،ه ــي س ــير "الظاه ــر
بيب ــرس" ،و"عنت ــرة ب ــن ش ــداد" ،و"األمي ــرة ذات الهم ــة"،
و"بن ــي ه ــال" .ثم حدث أن ماتت الس ــير الثاث األولى
ش ــفاهيا ،خاصة من حيث األداء االحترايف ،واس ــتمرت
واحدة فقط من كل هذه الس ــير هي الس ــيرة الهالية؛
إذ ال تزال تؤدى شفاهيا حتى اآلن ،سواء على مستوى
الهواي ــة أو االحت ــراف ،وه ــو ماأكدت ــه دراس ــتنا امليدانية
يف ع ــدد م ــن محافظ ــات مص ــر .فالس ــيرة الهالية هي
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وطوع ــت
الوحي ــدة الت ــي متكن ــت م ــن تطوي ــر وس ــائلها َّ
نفس ــها لتنش ــغل بقضاي ــا اجلماع ــة الش ــعبية الراهنة،
بخ ــاف الس ــير األخرى الت ــي توقف ــت يف حديثها عند
املاض ــي بقيم ــه وأف ــكاره ،التي ل ــم تتجاوزها.
ولعل من امللفت للنظر أن يحافظ الوجدان الشعبي
العربي على رواية الس ــيرة الهالية شفاهيا حتى وقتنا
الراه ــن دون س ــائر الس ــير الش ــعبية العربي ــة األخ ــرى.
فالس ــيرة الهالي ــة تت ــم روايته ــا من ــذ الق ــرن العاش ــر
املي ــادي .إن هن ــاك ع ــددا م ــن األس ــباب االجتماعي ــة
الت ــي س ــاهمت يف اس ــتمرار روايته ــا ،وهي أس ــباب تتعلق
بالتلق ــي الش ــعبي له ــا ،وتؤك ــد اس ــتمرار االس ــتجابة
اجلماهيري ــة معه ــا؛ لق ــدرة الهالي ــة عل ــى التفاعل مع
معطي ــات املجتم ــع وظروف ــه اجلدي ــدة .يأت ــي م ــن ب ــن
ه ــذه األس ــباب:
 .1إنّ سيرة بني هال هي السيرة العربية الوحيدة
الت ــي حتدث ــت على نحو موضوعي ع ــن حقيقة الوضع
العرب ــي .فلق ــد تعرض ــت الهالي ــة لس ــلبيات املجتم ــع
العربي وإيجابياته؛ إذ لم تكتف بالتوقف عند اإليجابيات
فحسب كما هو الشأن مع بقية السير العربية األخرى،
كأن تتح ــدث ع ــن ش ــجاعة العرب ــي وكرم ــه وانتصارات ــه.
فعل ــى س ــبيل املثال توقف ــت الهالية عن ــد خيانة بعض
الع ــرب لبعضه ــم ،واالس ــتعانة باآلخ ــر (ديني ــا أوعرقيا)
ملعاونت ــه على عربي مثله .كما توقفت عند حال الفرقة
واالنقس ــام التي تس ــود املجتمع حلظة النصر؛ لتقسيم
الغنائ ــم واملكاس ــب ،والص ــراع عل ــى الس ــلطة ،ه ــذا إل ــى
جان ــب توقفها عند مآثر الع ــرب ،التي تقدمها بوصفها
قيم ــا اجتماعي ــة مأمول ــة Prospected social
 ،valuesيرغ ــب ال ــراوي يف أن تس ــود املجتم ــع ،دون أن
يأخ ــذ احلدي ــث عنها ش ــكل التمجيد وامل ــدح لكل ما هو
عرب ــي .ويتب ــدى ذلك اجلانب املوضوع ــي يف الهالية يف
نهاي ــة الدي ــوان الثالث منها "التغريب ــة"؛ حيث تعرضت
خلاصي ــة مهم ــة م ــن خصائص الع ــرب ،الت ــي تتمثل يف
أن العرب ــي إذا انتص ــر يف ح ــرب م ــا أو حق ــق م ــا يطم ــح
أدب !"#$
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إلي ــه ،ال ينش ــغل باحملافظة على انتص ــاره ،بقدر ما يبدأ
مرحل ــة جدي ــدة قوامه ــا التش ــتيت والفرق ــة واالنقس ــام
م ــع الع ــرب اآلخري ــن؛ به ــدف تقس ــيم غنائم احل ــرب ،أو
الص ــراع عل ــى الس ــلطة .فف ــي نهاي ــة التغريب ــة ،عندم ــا
جنح بنو هال من االنتصار على زناتية تونس ،ودخلوا
تونس  -التي خس ــروا يف س ــبيلها أرواحا وبش ــرا كثيرين،
بع ــد حرب اس ــتمرت لس ــنوات عدة  -بع ــد أن متكن دياب
ب ــن غ ــامن م ــن قت ــل الزنات ــي خليف ــة زعي ــم تون ــس ،ل ــم
يتوق ــف ال ــراوي الش ــعبي عن ــد مج ــرد التغن ــي بالنص ــر
ال ــذي حقق ــه الهالي ــون ،ب ــل توقف ــت عند ح ــال الفرقة
واالنقس ــام التي سادت املجتمع الهالي (صورة مصغرة
م ــن املجتم ــع العرب ــي) بع ــد النص ــر ،حي ــث س ــادت لغ ــة
الهمجي ــة واالختاف ــات والقت ــل ب ــن أبطال بن ــي هال
ب ــدال م ــن لغة احل ــوار واحلب والتس ــامح ،فيختلفون يف
تقسيم أرض تونس وقاعها فيما بينهم ،وينتهي األمر
بقتل دياب للس ــلطان حس ــن وللفارس أبي زيد الهالي،
وملعظ ــم أبط ــال بن ــي ه ــال ،ثم يتول ــى دياب الس ــلطنة،
فيقـ ـ ِّرب إلي ــه أقارب ــه م ــن قبائل الزغابة ،ويس ــخط على
قبائ ــل بن ــي دري ــد ،وه ــو م ــا تت ــم معاجلت ــه يف الدي ــوان
الراب ــع م ــن الس ــيرة "دي ــوان األيت ــام" .فال ــراوي الش ــعبي
يخص ــص ه ــذا الدي ــوان للحدي ــث ع ــن ه ــذه الس ــلبية/
احلقيق ــة؛ حي ــث روح الث ــأر الت ــي تتغلغ ــل يف املجتم ــع
العرب ــي .ولق ــد خلص الوجدان الش ــعبي ه ــذه احلقيقة
االجتماعي ــة يف املث ــل الش ــعبي القائل "كأنك ي ــا أبو زيد
م ــا غزي ــت" .واملقص ــود أن الع ــرب /بن ــي هال ل ــم يجنوا
من غزوهم وانتصارهم س ــوى التشريد وقتلهم بعضهم
البع ــض والفرق ــة واالنقس ــام؛ وم ــن ثم انته ــى االنتصار
إل ــى الاانتص ــار /الهزمي ــة املرة.
 .2إنّ الس ــيرة الهالية لم يصبها اجلمود والثبات،
ب ــل هي س ــيرة متج ــددة بتج ــدد الظ ــروف االجتماعية
والسياس ــية يف املجتم ــع العرب ــي .يف ح ــن أن غيره ــا
م ــن الس ــير العربي ــة األخ ــرى أصبح ــت جام ــدة ،تعب ــر
ع ــن احل ــال العرب ــي يف ماضيه ولي ــس يف حاضره؛ ومن
ث ــم فق ــد أصبح ــت قرين ــة املدون ــات فق ــط ،فأس ــقطها

الوجدان الش ــعبي العربي من ذاكرته بوصفها نصوصا
ش ــفاهية كامل ــة ،وأصبح ــت مج ــرد عناوي ــن أو نتف ــا
وأج ــزاء صغي ــرة ق ــد يت ــم ترديده ــا عن ــد بع ــض ال ــرواة
اله ــواة ب ــن احل ــن واآلخ ــر .أم ــا الس ــيرة الهالي ــة ف ــا
ت ــزال نص ــا كام ــا يف الذاك ــرة الش ــفاهية ،أو قل نصا لم
يكتم ــل بع ــد  -عل ــى ح ــد ق ــول عب ــد احلمي ــد يون ــس -
نظ ــرا إل ــى أنه يأخ ــذ اكتماله م ــن الس ــياق االجتماعي
ال ــذي ُي ــروى في ــه .فال ــراوي الش ــعبي دائ ــم احل ــذف
واإلضاف ــة إلي ــه؛ لذل ــك فه ــي ال ت ــزال ُت ــروى ش ــفاهيا -
عل ــى نحو كامل  -عن ــد الرواة احملترفن والهواة .فعلى
س ــبيل املثال ،لقد تعرضت كل الس ــير الشعبية العربية
املدون ــة لليه ــود ،ونقلت ص ــورة عنه ،تتس ــم باملوضوعية
وع ــدم التعص ــب ضده ،ول ــم تعكس هذه الس ــير النظرة
اجلدي ــدة ع ــن اليه ــودي ،ذات البع ــد السياس ــي املتأث ــر
بالوض ــع اجلدي ــد لليه ــود ،والص ــراع اإلس ــرائيلي
الفلس ــطيني يف الق ــرن العش ــرين .غي ــر أن الس ــيرة
الهالي ــة ه ــي الوحي ــدة الت ــي قدمت هذي ــن التصورين
يف روايتيه ــا املدون ــة والش ــفاهية .فف ــي دي ــوان "األيتام"
عندم ــا يقت ــل دي ــاب أبط ــال بن ــي ه ــال "الس ــلطان
حس ــن" ،و"أبو زيد الهالي" ،فينص ــح أبو زيد "اجلازية"
أن ته ــرب باألطف ــال إلى اململكة التي يحكمها ش ــمعون
اليه ــودي ،وحتتم ــي ب ــه م ــن دي ــاب .وبالفع ــل تلج ــا
اجلازي ــة إلي ــه ،فيداف ــع عنه ــا يف وج ــه دياب ،ال ــذي أثار
الرع ــب يف قل ــوب كل األبط ــال املس ــلمن واملس ــيحين.
ولق ــد كان لش ــمعون اليه ــودي وزي ــر مس ــلم اس ــمه أب ــو
اجل ــود ،دون أن توج ــد غضاض ــة أوحساس ــية ديني ــة يف
ذل ــك .فاليه ــودي ه ــو احلاك ــم ،ويتخ ــذ م ــن ش ــخص
مس ــلم وزي ــرا له ،يستش ــيره يف ذل ــك ،ويدافع ع ــن امرأة
مس ــلمة وأطفالها من ظلم بطل مس ــلم( .)10ونظرا إلى
الظروف السياس ــية واالجتماعية التي فرضت نفس ــها
يف القرن العش ــرين ،فإنها قد تركت أثرها على الس ــيرة
الهالية فقط دون غيرها من الس ــير العربية األخرى.
لذل ــك فهن ــاك ع ــدد م ــن القص ــص الهالي ــة اجلديدة
الت ــي أضافه ــا ال ــراوي الش ــعبي للهالي ــة عل ــى متنه ــا،
وه ــي قص ــص ل ــم يعرفه ــا الن ــص الهال ــي امل ــدون .إن

ه ــذه القصص تص ــور هذا الوضع اجلديد للعاقة بن
املس ــلمن  /العرب واليهود /إس ــرائيل ،ومنها قصة "أبو
زي ــد واليه ــودي س ــريان" لل ــراوي أب ــو فهيم ،وقص ــة "أبو
زي ــد وفت ــوح مكة" ،وقص ــة "أبو زيد واليه ــودي" للراوين
نور ملكي ،وعبد الناصر حس ــان ،وقصة "دياب والغزالة
املس ــحورة" للش ــاعر ع ــز الدي ــن نصر الدي ــن(.)11
 .3إنّ معظ ــم الس ــير العربي ــة كان ــت س ــيرا ت ــدور يف
فل ــك البط ــل الف ــرد الواح ــد ،فعنت ــرة ه ــو بط ــل س ــيرة
عنترة ،وس ــيف بن ذي يزن ،وعلى الزيبق ،والزير س ــالم،
حم ــزة البهل ــوان ،واألميرة ذات الهم ــة ،جميعهم أبطال
فردي ــون يف تل ــك الس ــير الت ــي حمل ــت أس ــماءهم ،وعلى
س ــبيل الن ــدرة أن جن ــد بعض ــا م ــن ه ــذه الس ــير يتن ــاول
بط ــا آخ ــر إل ــى جان ــب البط ــل األساس ــي فيه ــا ،مث ــل
األمي ــر عبد الوهاب يف س ــيرة "األمي ــرة ذات الهمة" .كما
أن معظ ــم أح ــداث ه ــذه الس ــير تت ــم يف أماك ــن مح ــددة،
أي ليس ــت متس ــعة يف أماكنه ــا .غي ــر أن األم ــر مختلف
متام ــا يف الس ــيرة الهالي ــة ،فه ــي س ــيرة جماعية تنقل
لن ــا تاري ــخ قبيل ــة بن ــي ه ــال؛ لذل ــك فهي متع ــددة من
حيث األبطال ،وكلهم يقفون على قدم املس ــاواة؛ لذلك
فعنوانها األكثر ش ــيوعا هو "الس ــيرة الهالية" أو "سيرة
بني هال" .فأبطالها هم "دياب بن غامن" ،و"الس ــلطان
حسن" ،و"أبو زيد الهالي" ،كذلك اشتملت على أبطال
ليس ــوا م ــن بن ــي ه ــال ،فأثن ــت عليه ــم مث ــل "الزنات ــي
خليف ــة" م ــن تون ــس ،و"اخلفاج ــى عام ــر" م ــن الع ــراق،
و"زي ــد العجاج" من باد األندري ــن ونينه "إيران حاليا".
كذل ــك فه ــي متس ــعة يف األماك ــن الت ــي حتدث ــت عنه ــا،
فلق ــد ش ــملت أحداثه ــا معظ ــم البل ــدان العربي ــة ،مثل
الس ــعودية واليم ــن والع ــراق وفلس ــطن ومص ــر وليبي ــا
ودول ش ــمال أفريقي ــا ،كم ــا اش ــتملت بلدانا غي ــر عربية
مثل فارس والروم واليونان واحلبش ــة .ولقد س ــاهم هذا
التع ــدد يف األبطال والتنوع اجلغرايف يف زيادة االهتمام
براوي ــة الس ــيرة الهالي ــة؛ ألن كل بط ــل م ــن ه ــؤالء
األبط ــال ل ــه مؤي ــدوه حت ــى اآلن م ــن القبائ ــل العربي ــة،
فيتعصب ــون له ويدافعون عن ــه ،ويعتبرونه البطل األول
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للسيرة .فقبائل األشراف مثا تشجع أبا زيد الهالي،
أم ــا قبائل األمارة فيش ــجعون الزناتي خليفة ،وتش ــجع
قبائ ــل الزغابة والهوارة الف ــارس دياب بن غامن الزغبي،
واألمر نفسه مع السلطان حسن ،واخلفاجى عامر .إن
كثيرا من املش ــاكل القبلية قد تنش ــأ أثن ــاء رواية الراوي
للهالية بس ــبب التعصب القبل ــي(.)12
 .4إنّ الغجر قد تخصصوا يف رواية السيرة الهالية
عل ــى نح ــو احترايف ،واعتبروها "لقمة عي ــش" ،أو مصدر
رزق له ــم ،يعيش ــون علي ــه .فكلمة "ش ــاعر" عندما ُتطلق
يف الصعيد ينصرف الذهن مباشرة إلى ذلك الشخص
ال ــذي يقوم برواية الهالية مبصاحبة فرقة موس ــيقية،
ويف الغال ــب يصنف ــه املجتم ــع عل ــى أن ــه م ــن "الغج ــر".
وخي ــر ش ــاهد عل ــى ذل ــك أنه نظ ــرا إل ــى اعتم ــاد الفرقة
املوس ــيقية الهالي ــة قدمي ــا عل ــى آل ــة "الط ــار" يف أداء
الهالي ــة وغنائه ــا ،فق ــد انتش ــر املث ــل الش ــعبي القائ ــل:
"الل ــي يض ــرب ع الط ــار أصله مس ــلوب"( ،)13وه ــو ما يؤكد
حقيق ــة االرتب ــاط ب ــن الغج ــر والهالية .لذل ــك فرغم
متس ــك القبائ ــل يف الصعي ــد بأهمي ــة حف ــظ الهالية،
وبأهمي ــة روايته ــا يف نط ــاق أس ــري أو عائل ــي ،فإنه ــم
يقف ــون بق ــوة ضد م ــن يرغب م ــن أبنائه ــم يف أن يصبح
ش ــاعرا محترفا ،يتكسب من غنائه بالهالية؛ ذلك ألن
املجتم ــع س ــيصنفه  -عندئ ــذ  -على أنه "غج ــري" ،وهو
م ــا س ــيجلب العار عل ــى القبيلة كله ــا ،وهو األم ــر الذي
ترفضه القبيلة كلها؛ لذا تقرر القبيلة التخلي عن هذا
الشخص وطرده من القبيلة ،حال إصراره على أن يكون
ش ــاعرا .وبس ــبب أن الهالي ــة ق ــد أصبح ــت مص ــدر رزق
بالنسبة إلى هؤالء الشعراء /الغجر ،فإنهم قد متسكوا
برواي ــة الهالي ــة ،وحرص ــوا عل ــى أن تظ ــل مس ــتمرة يف
املجتم ــع املص ــري ،تعب ــر عن ــه وع ــن قضاي ــاه املعاص ــرة،
فغيروا يف مضمونها على النحو الذي يتماشى وطبيعة
املجتم ــع املص ــري احلدي ــث؛ وذلك حتى يظ ــل لها صلة
باجلمه ــور ،فيحرص ــون على دعوة هؤالء الش ــعراء على
إحي ــاء مناس ــباتهم االجتماعية والدينية ،مث ــل األفراح
واخلت ــان واملوالد.
أدب !"#$
العدد 38
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 .5أن الس ــيرة الهالي ــة س ــيرة ش ــعرية ،تعتم ــد
بنس ــبة كبي ــرة عل ــى الش ــعر ،ويف أحي ــان قليل ــة عل ــى
النث ــر؛ ولذل ــك يطل ــق عل ــى رواته ــا اس ــم الش ــعراء (أو
الش ــعرا) .وتس ــمية روايه ــا به ــذا االس ــم مصدره ــا أنهم
يعتم ــدون يف س ــرد أحداثه ــا ووقائعه ــا بنس ــبة كبي ــرة
عل ــى الش ــعر املغن ــى عل ــى الرب ــاب ،ال ــذى ُيطل ــق علي ــه
(الرباب األبوزيدي) نس ــبة إلى بطل الس ــيرة "أبو زيد".
ورمب ــا يك ــون م ــن أهم أس ــباب بق ــاء الهالية واس ــتمرار
روايته ــا ـ حت ــى الي ــوم ـ ه ــو زي ــادة نس ــبة الش ــعر فيه ــا،
وغن ــاؤه عل ــى آل ــة الرباب؛ نظ ــرا إلى مي ــل اجلمهور إلى
ه ــذا الن ــوع م ــن األداء اإليقاع ــي ،خاص ــة يف ظ ــل ه ــذا
التن ــوع اإليقاع ــي بن القصي ــد واملوال والزج ــل واملربع
بأش ــكاله املختلف ــة .ومن هنا تأتي أهمي ــة تفرقة "لن"
بن "الش ــعراء" و"احملدثن" .فالنوع األول وس ــيلته إلى
اجلمهور "الش ــعر" ،ال ــذى ال يخلو من "النثر" يف بعض
املواق ــف ،يف حن يتوس ــل الن ــوع الثاني بالنث ــر الذى ال
يخلو من الش ــعر يف بعض املواقف( .)14وبكل تأكيد فإن
طبيع ــة الش ــعر ال ــذي ُتؤدى ب ــه الهالي ــة اآلن مختلف
ع ــن املوج ــود يف امل ــدون؛ إذ يش ــيع امل ــوال يف رواية الوجه
البحري ،يف حن يش ــيع املربع الش ــعري يف رواية الوجه
القبل ــي ،ه ــذا إلى جانب األش ــكال الش ــعرية التقليدية
الت ــي تظه ــر يف مواقف معين ــة مثل القصي ــد والزجل.
وإذا أضفن ــا إل ــى ه ــذا التن ــوع اإليقاع ــي يف الس ــيرة
الهالي ــة ،التن ــوع يف أش ــكال روايته ــا ،وكذل ــك تن ــوع
مضامينه ــا ،ف ــإن كل ه ــذا يلق ــي بظال ــه عل ــى تن ــوع
أش ــكال االس ــتجابة اجلماهيرية لها ،وهو ما نعرض له
يف السطور التالية.
 .2االستجابة البطولية /الحماسية

تخاطب الس ــيرة الهالية جمه ــورا ناضجا معظمه
م ــن الرج ــال ،ولي ــس م ــن األطفال على نح ــو ما يتمثل
ذل ــك يف جمه ــور احلوادي ــت()15؛ وم ــن ث ــم يع ــد إله ــاب
حم ــاس قط ــاع م ــن ه ــذا اجلمه ــور أح ــد وظائفه ــا التي
تس ــعى إل ــى حتقيقه ــا عن ــد جمهوره ــا .وتع ــد مش ــاهد

احل ــروب فيه ــا م ــن املش ــاهد الت ــي تلع ــب دورا مهم ــا يف
إله ــاب حم ــاس ه ــذا اجلمه ــور ،والت ــي يتفاع ــل معه ــا
اجلمه ــور بدرج ــة كبي ــرة .فس ــيرة بن ــي ه ــال عب ــارة عن
سلس ــلة م ــن احل ــروب ،فم ــا إن تنته ــي ح ــرب إال وتب ــدأ
أخ ــرى عل ــى نح ــو أش ــد .وه ــذا م ــا تروي ــه الهالي ــة يف
مراحلها األربعة "املواليد ،والريادة والتغريبة واأليتام"،
س ــواء يف نصوصها املدونة أو رواياتها الش ــفاهية .ويعد
مش ــهد احل ــرب م ــن أكث ــر املش ــاهد اختاف ــا يف إيقاع ــه
املوس ــيقي والصوت ــي ،ويف محاول ــة ال ــراوي أن يتقم ــص
ش ــخصية املتبارزي ــن ،معتم ــدا عل ــى متث ــل هذا املش ــهد
متث ــا دقيقا ،مس ــتخدما يديه تارة ،وق ــوس الربابة تارة
أخرى بوصفها س ــيفا ،وقد يس ــاعده بعض أفراد فرقته
املوس ــيقية يف إله ــاب حم ــاس اجلمه ــور ،ذل ــك اجلمهور
ال ــذي ينتظ ــر هذا املش ــهد بش ــغف كبير ،ويتفاع ــل  -يف
إنص ــات ش ــديد  -م ــع ه ــذا املش ــهد .ويكف ــي أن نض ــرب
مث ــاال هن ــا بالتوق ــف عن ــد وص ــف مش ــهد ح ــرب  -م ــن
بن مش ــاهد احلروب املتعددة يف الهالية  -وهو مش ــهد
وص ــف ح ــرب يف الس ــيرة الهالي ــة الش ــفاهية ،للش ــاعر
محم ــد اليمن ــي()16؛ حي ــث يخ ــوض البط ــل أبواحللقان
ب ــن أب ــي زي ــد الهال ــي حرب ــا شرس ــة ض ــد الف ــارس
س ــلمان– أحد قطاع الطرق -من أجل ابنة عمه سبيكة
ابن ــة الس ــلطان حس ــن ب ــن س ــرحان؛ دفاع ــا ع ــن عرضه
وش ــرفه .وسنعرض لهذا املشهد الوصفي للحرب كاما
 رغ ــم طول ــه  -لتأكيد تركيز الس ــير العربي ــة على إبرازمش ــاهد احلروب وتكرارها؛ تلبية لغرائز وقيم ش ــعورية
والش ــعورية يف نف ــوس اجلمه ــور املتلقي له ــا ،على رأس
ه ــذه القي ــم  -بالطب ــع  -قيمة الفروس ــية.
ونزلوا مع بعض لتنني
يا لطيف ي َّ
ال السالمه
من الصبح ملا أضلم الليل
وبانت هوايل القيامه
** *
ولتنني عطوها لفَّات
لتنني عطوها لفَّات
وداقوا كاسات الندامه

عيكوشوا على بعض كِ ي آفات
وسلمان وابن سالمه
** *
خلوا الطعن يا اخي تاني يوم
يادي العچب والعچايب
آهو احللو ذاقوه علقوم (علقوم :علقم)
وواقفه عموم احلبايب
** *
و َّقفوها تالت يوم
الطعن يا اخي تالت يوم
وتاچي العواقب سالمه
وملمومه كل القوم
وحده خلوفة سالمه
** *
ملا تعب منهم دا حلصان
احلصان تعب دا منهم
وسلمان أبدىا يقول إيه:
يا ولد تاخد وال تچيب؟
إ ْكفايه تالت ليالي
أنا ا ْمعايا نا دابوا اجلالليب
إتچيب يا ابن الهاللي
** *
إتچيب وال تلقىا؟
يا ولد ْ
إتْچيب وال تلقىا يا واد؟ هنا الولد أبدى يقُ ُّله:
ِ
وف السن أنا اقل منَّك
وع اليد ماسك اليماني
إنت هات واتلقَّىا منَّك
ولد يوم عيشش يوماني
** *
هنا سلمان صرخ ملا چاه
علىك قد عينه ماشايف
وعقف له السيف مِ ناداه
وييچي مقدم العود هايف
** *

ِ(كي :مثل)
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الشاعر يعتمد في أدائه على العصا في األداء.

اتعدل تاني عمل كيف؟
قال :املولى يلطف بحالي
وسلمان ملا عقف السيف
خال منُه ابن الهاللي
** *
وش َّيع له التالته ع ُّدوا
وش َّيع له التالته ع ُّدوا
قال :املولىا يلطف بحالي
(معاده :موعده)
وعيب اللى يخلف معا ُّده
ُّ
يا يتمكم يا عيالي
** *
وسلمان ملا هافوا مِ ِّنيه
وتاچي العواقب سالمه
ابن ابو زيد عقله شت مِ ِّنيه
وناوي يسقيه الندامه
** *
قلُّه :يا هلس اتلقَّىا مِ ِّني
ما احالك ياما احلى شبابك!!
وعقلي ملا شت م ِّني
يف يومي ألعدم شبابك
أدب !"#$
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الشاعر يعتمد في أدائه على جسده ،مستخدما يديه.

** *
إنت فاهم دِ َّي مِ ِّنني؟
دي منني؟
إنت فاهمها َّ
وانت سبع فوق البهيمه
إُبقى اسأل شوفها مِ ِّنني؟
واديك وقعت ِف جرميه
** *
الولد اتعدل واهو چاه
ابن ابو زيد اتعدل واهو چاه
وع اليد ماسك اليماني
وعقف له السيف مناداه
قام چابه تالت كيماني
** *
وقع قائد اجليش و َّلت القوه
والولد جسمه ما حامل خاليق
الولد أبو زيد چاته شده بقوه
فيكم ما اب ِّقي خاليق
إن أداء الش ــاعر ملش ــهد احل ــرب الس ــابق ال يقتص ــر
عل ــى اإلنش ــاد فحس ــب ،الذي ق ــد ِّ
يبطئ إيقاعه ت ــارة أو
يسـ ـ ِّرعه ت ــارة أخ ــرى ،ب ــل يق ــوم بالتمثي ــل عل ــى خش ــبة

املسرح ،وجتسيد أدوار الشخصيات املختلفة يف السيرة
ع ــن طري ــق االعتم ــاد على جس ــده (األيدي واإلش ــارات
واإلمي ــاءات والعي ــون وتغيي ــر نب ــرات صوت ــه  ....إل ــخ)،
أو م ــن خ ــال االعتم ــاد عل ــى العص ــا الت ــي ميس ــكها،
بتحريكه ــا ميين ــا وش ــماال ،أو إل ــى أعل ــى وأس ــفل ،أو
باالعتم ــاد عل ــى ق ــوس الرب ــاب ،أو أحد أعض ــاء فرقته.
وتنبغ ــي اإلش ــارة إل ــى أن ع ــادة اس ــتخدام العص ــا
واألق ــواس ع ــادة عربي ــة صحراوي ــة ش ــفوية ،يعرفه ــا
العرب منذ العصر اجلاهلي أثناء إلقاء الشعر .فـ"عرب
الصحراء كانت لديهم عادة عجرفية بالتلويح باألقواس
والعصي يف أحاديث وإنش ــادات الشعر العلنية وذلك من
أج ــل التأكي ــد ورمبا مبثاب ــة أداة ع ــون إيقاعي ــة"( .)17وقد
اتخذ الش ــعوبيون من هذه العادة دليا على أنها عامة
تخل ــف الع ــرب ،فاتخذوه ــا ذريع ــة للهج ــوم عل ــى العرب
ورميه ــم بالتخل ــف .غي ــر أن هذه العادة له ــا عاقة قوية
بطبيع ــة املجتم ــع العرب ــي الش ــفاهي؛ إذ كان ــت أداة عون
للذاك ــرة واإليق ــاع؛ وم ــن ثم ف ــإن لها داللة خاص ــة إذا ما
قورن ــت باحلقائ ــق املدون ــة .إن "الش ــعراء ق ــد اس ــتعملوا
مث ــل أدوات الع ــون اإليقاعي ــة ه ــذه يف العص ــر اجلاهل ــي
كم ــا اس ــتعملها أيضا الكه ــان واألنبي ــاء .إن أدوات العون
اإليقاعي ــة ضروري ــة لنظ ــم الشعرالش ــفوي .وقد الحظ
ل ــورد أن ــه عندم ــا يج ــرد املغن ــي اليوغوس ــايف م ــن األداة
املوس ــيقية املصاحبة له فإنه يفقد دقته ،ويبدأ يف إنتاج
ابي ــات غي ــر منتظم ــة ،نصفها نث ــر ونصفها ش ــعر .ومن
حس ــن احل ــظ فق ــد دون ــت لن ــا الش ــعوبية تل ــك الع ــادة
وذل ــك س ــخرية منه ــم به ــا .لقد مي ــز اجلاح ــظ (املتويف
س ــنة  869م)  -والذي ُيفت َرض أنه ش ــاهد إبداعات البدو
للش ــعر الش ــفوي  -بن النظم الشفوي والنظم املتعلم،
وذل ــك يف دفاع ــه عن العرب ض ــد االتهامات املناوئة التي
كان ــت تثيرها الش ــعوبية"(.)18
وجت ــدر بن ــا اإلش ــارة إل ــى أن التركي ــز عل ــى مش ــاهد
احل ــرب ميث ــل تيم ــة رئيس ــية يف كل الس ــير الش ــعبية
العربي ــة ،باس ــتثناء س ــيرة واحدة تتوس ــل للوصول إلى
أهدافه ــا باملعرف ــة والعق ــل ،ب ــدال م ــن الق ــوة واحل ــرب،

وه ــي س ــيرة "عل ــي الزبي ــق" .ولع ــل م ــا نري ــد أن نؤك ــده
يف ه ــذا الش ــأن ،أن مش ــهد احل ــرب يع ــد تقنية أساس ــية
تق ــوم عليه ــا الس ــير العربي ــة ،وتش ــترك معه ــا في ــه
املاح ــم الغربية ،هذا بالرغم من اختاف أس ــباب هذه
احل ــروب ،وأش ــكالها(.)19
 .3االستجابة الغرائزية /العاطفية

يتمث ــل أح ــد جوان ــب اس ــتجابة ال ــراوي الش ــعبي
للجمه ــور يف تلبيت ــه رغب ــة اجلمه ــور يف االس ــتماع إل ــى
إحدى القصص الهالية التي تغطي احتياجا غرائزيا؛
نظرا ملا تتضمنه من وصف تفاصيل جسد املرأة وصف
حس ــيا .فمش ــهد وصف املرأة يحظى بحالة من الشغف
اجلماهي ــري ،األم ــر ال ــذي أدى بجمه ــور لي ــس جمه ــور
الس ــيرة األساس ــي إل ــى اقتط ــاع ه ــذا املش ــهد الوصف ــي
وتوظيف ــه توظيف ــا جماهيريا مختلف ــا يف صعيد مصر
عبر وسيلة الـ  ،D.Gواستخدامها يف األفراح ذات الطابع
احلداث ــي املغاي ــر للطاب ــع التقلي ــدي ال ــذي ت ــؤدى في ــه
الهالي ــة .ففي ه ــذه األفراح التي ُتعق ــد يف املدن ،والتي
تس ــتخدم أغاني أفراح من األغاني الش ــائعة( )20وليس ــت
الش ــعبية ،والت ــي ال ُيس ــتخدم فيه ــا ال ــراوي الش ــعبي أو
السيرة الهالية .ففي مثل هذه األفراح الحظ الباحث
أن الس ــيرة الهالي ــة ُتخت ــزل يف ه ــذا املش ــهد الوصف ــي
املقتط ــع جلم ــال املرأة .كما الح ــظ  -أيضا  -أنه بالرغم
من اقتطاع هذا املش ــهد من سياق استخدامه الطبيعي
يف الهالي ــة؛ إذ أصب ــح مقطع ــا غنائي ــا مس ــتقا ،فإن ــه
يحظ ــى باجلماهيري ــة نفس ــها ب ــن قط ــاع اجلمه ــور
املغاي ــر .وع ــادة م ــا يك ــون ه ــذا املقط ــع  -س ــواء يف أدائ ــه
الطبيع ــي أو املقتط ــع  -مصحوب ــا بتراق ــص اجلمه ــور،
ممسكن  -أحيانا  -بالعصا يف أيديهم ،ويحركونها على
نح ــو يك ــون مصحوبا بتمايل أجس ــادهم ميينا وش ــماال
يف حال ــة أش ــبه م ــا تكون بحالة الوجد الص ــويف .وتتعدد
مش ــاهد وص ــف جم ــال امل ــرأة يف الس ــيرة الهالي ــة ،م ــن
ذلك وصف اجلازية ابنة الس ــلطان سرحان ،ووطفا ابنة
دياب بن غامن ،ودوابة ابنة اخلفاجى عامر ،وعزيزة ابنة
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وغيرهن الكثير .ومن بن استخدامات
السلطان معبد،
َّ
هذا املش ــهد ما جاء على لس ــان الراوي الش ــعبي محمد
اليمن ــي يف وص ــف جمال س ــبيكة ابنة الس ــلطان حس ــن
ب ــن س ــرحان ،عندم ــا أراد أن يصفه ــا أب ــو احللق ــان ألبيه
أبي زيد الهالي؛ ليقنعه بضرورة الزواج منها .واملش ــهد
يتن ــاول عناصر جم ــال املرأة العربي ــة املتوارثة؛ إذ يصف
امل ــرأة م ــن رأس ــها حتى قدمه ــا ،مرورا ب ــكل تفاصيل هذا
اجلس ــد العربي.
"ق ــوم اب ــو زي ــد قل ــه :ي ــا واد ش ــفتها بعين ــك ان ــت؟..
ق ُّل ــه :وامت ِّلي ــت فيه ــا ،ق ُّل ــه :ط ــب ممك ــن توصفهالي؟..
أش ــوف ذوقك ليه معنى و َّال چب ــان؟ أوصفهالي ..فقال
اي ــه ال ــواد البوه ..مل ــا عاوز الصبي ــه ..هيزيده ــا حاوه..
ص ِّل ــي عليه..
قال :چميله وكامله الزين
مليحه بنت السلطان
يا بايا البسه قميصني
على دوله البسه فستان
** *
البسه من الطباطيب
كل بدله وليها ألوان
طالقه مسك وطيب
باليلك مع القمصان (اليلك :القميص)
مِ ْن شافها العليل يطيب
لو كان سنتني عيان
يا ليل  . .يا ليل . .
ال ــواد الل ــى عيوصفه ــا وأب ــو زي ــد يس ــمع الوصف ــه..
يتم ــاوچ مي ــن وش ــمال
البسه توب عني احلمامه
يا دوبك ع اجلسم بان
يا بايا وتوب خف ِّيف
عچبتني بنت السلطان
من شافها ابو عقل خف ّيف
يسيب خلقاته ويطير عريان (خلقاته :مابس)
أدب !"#$
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يا ليل يا ليل يا عيني يا عيني..
يا ليل  . .يا ليـ . .
عاصبه العاصبه محالوي (عاصبه :تعصبت ،أى ربطت شعرها
وغطته بغطاء شعرها)

عاطياها ت ْكيه شمال
بالوي يا دنيا بالوي
علي حكمت ل َّيام (ليام :األيام أي الزمان)
َّ
يا ليل  . .يا ليل  . .يا ليل  . .هيه . .
قلُّه :فيها شعر أصفر
تقول سلب چمال
وفيها اجلبني واسع
يا بايا هالل شعبان
عليها األنف ط ِّيب
تقول بلحه من الشام
فيها جوز عيون
حتلف تقول عيون غزالن
يا ليل يا ليل . .
ال ــواد قعد يوصف فيها ألبوه ..علش ــان أبوه يقتنع،
ويچيبهاله..
قلُّه :فيها فم ضيق
تقول :خامت سليمان
إسنانها فيها َظبْيه
حبيبي لولي ومرجان
فيها الرقبه طويله
حبيبي الصايغ نعسان
عليها صدر واسع
تقول بالط حمام
تنزل تلقى جنينه
فيها خوخ وفيها رمان
اللى معاه واحده غشيمه
من دلوق يلقالْها مكان
()21
يا ليل يا ليل يا عيني يا عيني ..آه"..
** *
(تكيه :ربطة شعرها)

وم ــن األج ــزاء الت ــي تلق ــى جماهيري ــة كب ــرى تلك
املواويل التي تتغنى ب ـ "عــزيــزة" ابنـة السلـطــان مـعــبد،
خاص ــة يف عاقته ــا بيون ــس ،أو املــواوي ـ ــل املــرتبـ ــطة
بــ"دواب ــة" ابن ــة اخلفاج ــى عام ــر ،خاص ــة يف حزنه ــا
عل ــى ف ــراق أبيها .وتنبغي اإلش ــارة إل ــى أن معظم هذه
املواوي ــل انفصل ــت عن نص الس ــيرة الهالي ــة ،وصارت
مس ــتقلة .م ــن ه ــذه املواويل ،ذل ــك الذي تتح ــدث فيه
عزي ــزة م ــع يون ــس بع ــد لقائه ــا ب ــه ،وه ــي تخب ــره بأنه
ل ــن ي ــرى أهل ــه يف جن ــد م ــرة أخ ــرى؛ إذ ستحبس ــه يف
قص ــر أبيه ــا ال ــذي بناه ل ــه؛ ليكون يونس ِمل ــكا لها ،ال
يش ــاركها في ــه أحد.
عزيزه قالت :يا يونس ادخل قصرنا شوفه
واشرب عندنا الشاى ..هات العقد أنا اشوفه
من يوم هويتك حرام النوم ما بشوفه
قلت له :يبقى كده الهجر يا ابن الكرم واملجد؟
أبويا راجل سلطان صاحب كرم ومجد
آنا ا ُقلَّك اجلد حرمت عليك جند..
حتى الشرق ما تشوفه
** *
وم ــن ذل ــك  -أيضا  -حديثها م ــع الدالل الذي جاء
ليخبره ــا عن عق ــد يونس ،فراحت تس ــأله عن صاحب
العقد ،وحالها بس ــبب س ــماعها عنه ،وبعده عنها.
عزيزه قالت :يا د َّالل خلِّي ال ُعقد مطراحه
كلِّمنى بالصدق يونس فني مطراحه (مطراحه :مكانه )
من يوم ُه ِويته وانا ع الفرشه مطراحه
(مطراحه :مطروحة وملقاة)

قلت له :دانا بنت معبد ومن دون البنات زينه
أبوي بنىا لي قصر ومن دون القصور زينه
طلبت منُّه الوصال ..ما ْرضيش بالزينه (بالزينه :بالزنا)
الخده ف سفينه وابويا يسد مطراحه
** *
وم ــن أكث ــر القص ــص الهالي ــة الت ــي الق ــت قب ــوال
جماهيري ــا ،وطلب ــا م ــن اجلمه ــور باالس ــتماع إليه ــا،
قص ــة "زي ــارة بن ــات هال للمس ــاجن يف تون ــس" .ولعل

مش ــهد احل ــوار الغنائي الغزلي بن منص ــور بن عمارة،
ب ــواب تون ــس ،واجلازي ــة ابن ــة الس ــلطان س ــرحان ،ه ــو
أكث ــر املش ــاهد الت ــي ينتظره ــا اجلمه ــور ،مل ــا يش ــتمل
علي ــه م ــن عناص ــر إيقاعي ــة وغنائي ــة .فه ــو يتخ ــذ من
الزجل ش ــكا ش ــعريا .وامللفت للنظر أن هذه احلوارية
الغزلي ــة وردت يف النس ــخة الهالي ــة املدونة ،وحافظت
عليه ــا الرواي ــات الش ــفاهية يف دلت ــا مص ــر وصعي ــده؛
وذل ــك م ــن خ ــال احملافظ ــة عل ــى الش ــكل الش ــعري
الزجل ــي نفس ــه ،وبع ــض املف ــردات والتراكي ــب اللغوية.
عل ــى الرغ ــم م ــن أن الش ــائع يف بع ــض القص ــص
املتش ــابهة ،ثمة محافظ ـ ٌـة على املضمون العام للقصة،
م ــع اختافات لغوية أو اختافات يف الش ــكل الش ــعري
املس ــتخدم ،السـ ـ ّيما يف ظ ــل غلب ــة ش ــكل القصيد على
النس ــخ املدون ــة ،واملرب ــع عل ــى رواي ــة الصعي ــد ،وامل ــوال
عل ــى رواي ــة الوج ــه البحري.
ينتظ ــر اجلمه ــور بش ــغف وص ــول ال ــراوي إل ــى هذه
احمل ــاورة الغنائي ــة ،الت ــي تتخ ــذ م ــن الزجل ش ــكا لها.
ذل ــك الش ــكل ال ــذي يتك ــون م ــن أربع ــة أش ــطر ،تتف ــق
ثاث ــة منها يف قافيتها ،وتختلف قافية الش ــطر الرابع
معه ــا ،ولك ــن قافي ــة الش ــطر الراب ــع تتك ــرر يف نهاي ــة
الش ــطر الراب ــع ملربعات القصي ــدة كلها .وه ــذه احملاورة
كتبها املدون  -يف التغريبة  -يف ش ــكل نثري ،ولكن بعد
إعادة كتابتها يف ش ــكل ش ــعري ،س ــنجدها تأخذ الشكل
الش ــعري التالي:
افــــــتـــــح للــــــــعــــــــــذاره
يا بـ َّواب صـــاره
إلــــــى حــــــــــد الـــســـوره
حنـــا مـشنــدر(ه)
شـــاوري لـــنـــا خـــلـــيفـــه
وروحي يا ظريفه
تـــقـــســــــــم احلـــــجــــــــاره
لــه حـربه رهيــفه
الســـــــور
يا بــ َّواب منـصور
افتـــــــح بـــــــــاب ُّ
()22
ونــبـيع العطــاره ...إلخ
ندخـــل بدســتـور
وتتوال ــى  -بعد ذل ــك  -مربعات القصيدة ،مختلفة
يف أش ــطر املربع ــات الثاث ــة األول ــى م ــن كل مرب ــع،
ومتفق ــة يف قافي ــة الش ــطر الراب ــع.
ويف الرواي ــات الش ــفاهية املعاص ــرة ،ال ت ــزال تل ــك
احلواري ــة حتظ ــى باجلماهيري ــة نفس ــها ،فف ــي صعيد
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مص ــر تأت ــي روايته ــا عل ــى النح ــو التال ــي" :قلت ل ــه :دا
انت ش ــاعر مليح وقولك صحيح ،ولس ــانك فصيح ،تعا
نغن ــي ع احلرف ،ق َّلها :أنهي ح ــرف؟ ،ق َّلها :حرف الراء،
قل ــت ل ــه :م ــا اس ــمك؟؛ علش ــان اق َّل ــك :يا ف ــان بنظام،
ق َّله ــا :اس ــمي منص ــور ب ــن عم ــاره ،قل ــت ل ــه :يجعل ــك ع
الع ــدا منص ــور ،وعلي ــك عمار الدي ــاره..
افتح باب السور
ونبيـعـو العـطاره

افــتـــــــح يــــــــــا منـــصـــــــور
ُّ
سنخشو بدستور (يا حبيبى)
()23

تكرر الفرقة املربع السابق
يـــــــــا إبــــــن عمـــــــــــــاره
وتـــســـعـــــــني صـــــــبـ َّيـــه
يـــــــــا إبــــــن عمـــــــــــــاره
انظر الشعور (يا حبيبي)
قال :بابي ما افتـحوشي
خـليـفه مــا اضـمنهوشي

يــــا بـــواب العــمـــاره
هـ
ما تو َّقفناش حيارى
يــــا بــــ َّواب العمــــاره
هـ
وعلى صدر العذارى
ِللِّــــي مــا اعـرفوشي
ليـمـــ َّوتـنـي خـســــاره

تكرار من الفرقة
قلت له :افتح ما تخافشي
شــــوف احلـنَّه الـبلـغشـي

إياك انت ما تعرفشي
يف إيــديـن العـــذارى

تكرار من الفرقة
قال :ما افتحشي يا ظريفه
ليـــــــــه حــــــــربــه رهــيــفــه
قلـــت لــه :افتـح يــا حبيبي
خـــدتـــك مــــن نـصـــيــبــي

خــــايـــف مـــن خـــليفه
تنــــفـــد فـ ِـ احلـــجـــاره
يـــا مســكي مـع طـيبي
علــيك عــمـار الــديـــاره

تكرار من الفرقة
قلت له :خايف يا ظريفه
ليـــــــه حــــربــه رهــيــفــه
يــــــا ســــت الصـــــبـايـــا

خـــايـــف مـــن خلـيــفه
تنــــفـــد فـ ِـ احلـــجـــاره
مـــا تغـ ِّنــيــش مـعايـــا

شوف اجلاز قلت له إيهِ ..ه ْه...
افتـــح وانــظـر زيـنــي
هـ
قعــده بـاالختـصـارا

افـــتــح يــا نــــور عـينـي
فيــه بيــنــك مــا بــينــي
ق َّله ــا :إي ــه الل ــى تقولي ــه ..إي ــه ال ــكام احلل ــو ده
الل ــى عتقولي ــه دي؟!! ..قول ــي ال ــكام دا تان ــي ي ــا
ج ــاز ..قال ــت اجل ــاز:
أدب !"#$
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افـــتــح يــا نــــور عـينـي افتـــح وانــظـر زيـنــي
هـ
فيــه بيــنــك مــا بــينــي قعــده بـاالختـصـارا
ِ
ومعــاك اصــطـلـحنـا
قـــال :البـــاب فـــتحـــنـا
()24
إن شلَّه خلـيـفه يدبـحنا يف حبك مش خساره
ويف الوج ــه البح ــري (دلت ــا مص ــر) يحاف ــظ ال ــرواة
الش ــعبيون عل ــى القص ــة نفس ــها بتراكيبه ــا اللغوي ــة
وإيقاعه ــا ،وتأت ــي احلواري ــة عل ــى النح ــو التال ــي:
"اجلازي ــة ن ّ َق ـ ْـت متان ــن صبي ــة م ــن بن ــات ه ــال،
ولبس ــتهم أحل ــى احلري ــر ...اجلازي ــة قال ــت ل ــه :بق ــى
ِت ْق ِفل فى وش ــى الباب وأنا ش ــاعرة بنت ش ــاعر ،قال لها:
وجدى ش ــاعر كم ــان ،قال ــت له:
وأن ــا ش ــاعر اب ــن ش ــاعرَ ،
اف ــرش وأن ــا أغط ــى علي ــك ،ق ــال له ــا :أل الف ــرش عل ــى
احل ــرمي والغط ــا عل ــى الرج ــال.
فاجلازي ــة قعدت ِت َغ ّ َن ــى عليه تقول ،وصلي على طه
الرسول...
افــتــــح بـــاب الســـور
افتـــح يـــا منـــصـــور
نــبيعــــــوا العـــطـــــــارة
نـــدخـــل بـــدســـتــور
ِســــــالَ ْ
ِر َّيــــــة ُقبَـــــــــالَ ْ
ــك
ــــــــك
النـــاعســـة ت َ
يـــــــا ابــــــن األمـــــــارة
نفســـى يف وصــالك
حـــالك مثـــل حـــالـــى
افـــتــــــح التـــبـــالـــى
ليـــلــــــــــــى ونهـــــــــــاره
أهـــنيـك بوصـــالــى
شـــورتــــــك رضـــــــــية
روحـــــى يـــاصـــبيــة
يخـــربـــوا الـــديــــــــارة
معاكم عيال أبو رية
خـــايف مـــن خلـــيـــفة
روحـــى يـــا ظـــريفة
ِت ْفلَــــق يف الـــحـــجـــارة
لُـــه َحـــ ْربَـــة رهــيفة
أوريــــــك نقـــــشــــــــــى
افتـــح ال تــخافــشى
طــــيـــــــب العــــــــــدارة
احلـــنـــة بـــالقـــشى
يــــا مسكـــــى وطيبــــى
افتـــح يـــا حــبـيبـــى
يـــــا ابــــــــن األمــــــــارة
وآخدك من نصيبى
وإنت فى قلبك حجارة
ُر ْد َعـــــــــلَـــــــــــ َّيـــــــــه
َّ
خــــد املفـــتـــاح وقــــام
البـــــــــــواب َهـــــــــا ْم
ســـابــه عـلى العمـــارة
فــــــتـــــــــح البــــــــاب
خُ شــــــوا يـــــــا بنــــــات
خُ شـــوا يـــا صبـــاية
عشـــر تيـــام جهــــــارة
ــاب الباب مفـتوح
َس ْ

خَ ُّش ــوا الصباي ــة زي ــدوا النبى ص ــاة ،أول م ــا َدخَ لْوا
الب ــواب عل ــى اجلازي ــة اتق ــدم ،اجلازي ــة قال ــت :إحل ــق
ي ــا أب ــو زي ــد يا أس ــمر األل ــوان ،أب ــو زيد ِج ــه راك ــب املهرة
ـاحب الس ــيف َ
طيرها زى
وس ـ ِ
َ
وضرب البواب على رقبته َّ
()25
اخل َّي ــارة" .
ِ
لق ــد حافظ ــت الرواي ــات  -جميعه ــا  -عل ــى اس ــم
الب ــواب (منص ــور ب ــن عم ــارة) ،وكذل ــك حافظ ــت عل ــى
ح ــرف الروي (القافية)...( ،ـ ــاره) .وواضح أن محافظة
الرواي ــات عل ــى ه ــذا الش ــكل الش ــعري الزجل ــي ،ناجتة
ع ــن (مي ــل املنش ــد إل ــى الترويح عن نفوس املس ــتمعن
يف موقف من مواقف الصراع النفسي)( .)26ويتأكد لنا
رأى عب ــد احلمي ــد يون ــس  -الس ــابق  -ف ــى ربط ــه ه ــذا
النم ــط الش ــعري بالتروي ــح النفس ــي عن ــد اجلمه ــور،
م ــن خ ــال تعليق ــات الش ــعراء أو عباراته ــم أو ط ــرق
أدائه ــم الترويحي ــة للقص ــة الس ــابقة ،أثن ــاء األداء ،أو
عندم ــا يطل ــب أح ــد احلاضري ــن م ــن الراوى/الش ــاعر
إنش ــاد تل ــك القص ــة ،أو م ــن خ ــال مصاحب ــة ذل ــك
األداء بتراق ــص اجلمه ــور عل ــى إيقاعه ــا م ــع تردي ــد
بع ــض أجزائه ــا .فالش ــاعر عنت ــر رض ــوان عل ــق عل ــى
رغبة صاحب املناس ــبة الت ــي كان يحييها ،عندما طلب
من ــه أن ينش ــد قص ــة "زي ــارة املس ــاجن" ،بعد م ــا بدأ يف
قص ــة أخ ــرى ،علق واصفً ــا صاحب ه ــذه الرغبة "أصله
نفس ــه خض ـ ًـرا" (أي مح ــب لقص ــص النس ــاء) ،ث ــم بدأ
يف إنش ــادها .ويعل ــق الراوي "عقل اس ــماعيل" يف نهاية
روايت ــه ،واصفً ــا "منص ــور" عندم ــا ه ـ َّـم بفت ــح الب ــاب
للبن ــات ،بقول ــه" :س ــل خلض ــر" ،والت ــي قوبلت بضحك
م ــن احلاضري ــن.
 .4االستجابة الجغرافية

تش ــيع رواي ــة الس ــيرة الهالي ــة ش ــفاهيا يف معظ ــم
أنح ــاء العالم العربي ،هذا إلى جانب روايتها بن عدد
م ــن الش ــعوب اإلفريقي ــة .ويق ــوم ال ــراوي  -يف كل رواية
منه ــا  -مبراع ــاة ظ ــروف كل مجتم ــع ُت ــروى في ــه .ففي
املجتم ــع الفلس ــطيني  -عل ــى س ــبيل املث ــال  -يصب ــح

أب ــو زي ــد الهال ــي هو نفس ــه ش ــخصية الفدائ ــي ،الذي
يداف ــع ع ــن وطن ــه الفلس ــطيني املغتص ــب .وإذا كان ــت
قضي ــة أب ــي زي ــد يف املجتمع ــات العربي ــة ذات البش ــرات
املفتوح ــة الل ــون تتمث ــل يف س ــواد بش ــرته ،والدف ــاع عن
نس ــبه وش ــرف أمه ،فهذه ليس ــت قضيته يف املجتمعات
اإلفريقي ــة ذات البش ــرة الس ــمراء ،الت ــي ال ميث ــل فيه ــا
س ــواد بش ــرة أب ــي زي ــد ش ــذوذا؛ وم ــن ث ــم تصب ــح قضية
البط ــل ليس ــت يف س ــواده ،وإمنا يف قوت ــه املفرطة ،التي
ترع ــب وال ــده رزق ب ــن ناي ــل .ه ــذا م ــا تذهب إلي ــه رواية
عرب الش ــوا بنيجيريا للس ــيرة الهالية؛ إذ لم تتطرق
إل ــى س ــواد بش ــرة أب ــي زي ــد الهالي ــة؛ وم ــن ث ــم َمت َّث ــل
س ــبب األزم ــة التي وقعت بن أب ــي زيد عقب والدته مع
قبيلت ــه يف الق ــوة املفرط ــة التي اتس ــم بها ه ــذا املولود،
عل ــى النحو الذي أخافت أب ــاه رزقا وقبيلته ،مما ترتب
علي ــه رحلة الغرب ــة ،ولكنها غربة القبيل ــة عن الطفل،
وليس ــت غرب ــة الطف ــل ع ــن القبيل ــة؛ حي ــث إن القبيلة
ه ــي الت ــي رحلت عن املكان تاركة الطفل وأمه والعبدة.
ول ــم ي ــأت ه ــذا االخت ــاف ب ــن الروايت ــن إال بس ــبب
االخت ــاف الثقايف بينهما ،فس ــعت إلى مراعاة طبيعة
اجلمه ــور املغاي ــر ثقافي ــا للجمه ــور العرب ــي .فالرواية
العربي ــة الت ــي اتخ ــذت من الس ــواد س ــببا لغربة البطل
مرتبط ــة بوضعية األس ــود االجتماعية ،تلك الوضعية
الت ــي تق ــرن األس ــود مبجموع ــة م ــن الصف ــات الس ــيئة
عل ــى النحو الذي تقرنه بالعبودي ــة واخليانة والتدني
الطبق ــي .ونظ ــرا إل ــى استش ــعار الوج ــدان الش ــعبي
العرب ــي خلط ــورة ه ــذه العنصرية اللوني ــة يف املجتمع،
وما سيترتب على ذلك من إقصاء اجتماعي وتهميش
لطبق ــة كبي ــرة يف املجتمع ،وهو ما ينذر بعواقب س ــيئة
يف املجتم ــع ت ــؤدي إل ــى تفتت املجتمع وتقس ــيمه ،هذا
يف الوق ــت ال ــذي كان ينح ــو في ــه املجتم ــع العربي نحو
التوح ــد والتجمع ملواجه ــة العدو األجنبي الذي يهدد
الوج ــود العرب ــي؛ ل ــذا انتص ــرت ه ــذه الس ــيرة حلاملي
ه ــذا الل ــون ،ورس ــمت ص ــورة حامل ــه باملنق ــذ والبط ــل
املخل ــص ألمت ــه .ورغ ــم أن الن ــص الش ــعبي يحم ــل
تش ــابهات عاملي ــة كثي ــرة ،ف ــإن ه ــذه التش ــابهات ل ــم تلغ
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خصوصي ــة البيئ ــة ،الت ــي ُي ــروى فيه ــا ه ــذا الن ــص،
وطبيع ــة اجلمه ــور املتلق ــي ل ــه بخلفيات ــه الثقافي ــة
واالجتماعي ــة .وه ــو األم ــر ال ــذي ينطب ــق  -ثقافي ــا -
عل ــى رواي ــة الهالي ــة يف نيجيري ــا .فع ــدم وج ــود ه ــذه
العنصري ــة اللونية يف املجتم ــع النيجيري؛ ونظرا إلى
جت ــذر الل ــون وترس ــخه يف البيئة النيجيري ــة ،بل نظرا
إل ــى ع ــدم وجود ثنائية لونية  -كل هذا  -أدي إلى عدم
اإلش ــارة إلى لون أبي زيد أو لون الطائر الذي توحمت
علي ــه خض ــرة الش ــريفة م ــع نس ــاء بن ــي ه ــال يف ه ــذه
الرواي ــة ،مم ــا أدى إلى اختاف س ــبب غرب ــة البطل(.)27
وتذه ــب هذه الرواي ــة إلى أن أبا زيد كان "من أوالد بني
ه ــال ،واس ــم أمه أندة .واس ــم أم دي ــاب بزلة .ودياب ابن
ع ــم أب ــو زيد ،مبثابة أخي ــه .ويف البداي ــة قبل أن حتمل
أمامهم ــا بهم ــا ،قال ــت أن ــدة :تعالي ي ــا بزلة ن ــرد (املاء)
لنغس ــل مابس ــنا ،كعادة النس ــاء .قالت لها بزلة :نعم.
وحملت ــا أوعيتهم ــا ،ووردت ــا للبحر (= النه ــر) .فوجدتا
فرس ــا ميت ــة ،ت ــأكل فيه ــا الطي ــور .وكان ــت (الطي ــور)
جماع ــة .ث ــم ج ــاء واح ــد م ــن الطي ــور (جس ــور) ط ــرد
س ــائر (النس ــور ،وقع ــد ي ــأكل وح ــده) .ح ــن رأت بزل ــة
ه ــذا قال ــت ألن ــدة :يا أن ــدة ،يف طه ــري ه ــذا ،إذا حملت
أدب !"#$
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بولد ،أريده أن يكون جس ــورا مثل هذا النس ــر وأس ــميه
دياب .يف اآلخر ،هبط طائر طرد هذا النس ــر وأمس ــك
بالف ــرس ورفعه ــا وحطه ــا ث ــاث م ــرات .ح ــن رأت أندة
ه ــذا قال ــت لبزل ــة :يا بزل ــة ،أريد يف طهري ه ــذا ،يكون
ل ــي ول ــد فح ــل ومني ــع مث ــل ه ــذا النس ــر أس ــميه أب ــو
زيد .وغس ــلتا مابس ــهما ومأتا جرتيهم ــا وحملتاها.
وعادت ــا إل ــى بيتيهم ــا .وحمل ــت كل واح ــدة منهم ــا يف
طهرهم ــا ه ــذا وول ــدت ول ــدا .أس ــمت بزل ــة وليده ــا
دي ــاب .وأس ــمت أن ــدة وليدها أب ــو زي ــد .)28("...وحتافظ
الرواي ــة النيجيري ــة عل ــى اخل ــط الس ــردي الع ــام
ألح ــداث الس ــيرة ،دون أن تؤث ــر علي ــه م ــا حتدث ــه فيها
م ــن تغيي ــرات تائ ــم اخلصوصية الثقافي ــة للمجتمع
النيجي ــري ال ــراوي له ــا ،وعل ــى نح ــو يواك ــب اس ــتبدال
الل ــون األس ــود ،ذل ــك العام ــل األساس ــي وراء أزم ــة أب ــي
زي ــد يف املجتم ــع العرب ــي بالقوة املفرطة ل ــه التي تكاد
أن تلتهم كل قبيلة بني هال إذا كبر يف كنفها .ويشير
احلجاج ــي إل ــى ذل ــك االخت ــاف الثق ــايف ،ال ــذي ترك
أث ــره يف الن ــص الهال ــي يف البيئت ــن؛ حيث  -بحس ــب
قول ــه " -جت ــاوزت رواية عرب الش ــوا عن س ــواد أبي زيد،
فه ــو لي ــس موضوع ــا م ــن موضوع ــات الس ــيرة وه ــذا

متس ــق م ــع ال ــرواة ،فأب ــو زي ــد الهال ــي هناك ه ــو فعا
عرب ــي ولكن ــه م ــن الع ــرب األفارق ــة ،والع ــرب األفارق ــة
م ــن جن ــوب الصح ــراء الكب ــرى ق ــد اكتس ــبوا الس ــواد،
وم ــن الصع ــب فص ــل ألوانهم عن غيرهم م ــن األفارقة،
وق ــد ح ــدث حت ــول درام ــي م ــن مش ــكلة س ــواد الطف ــل
إل ــى مش ــكلة ق ــدرة الطف ــل الفائق ــة حت ــى خ ــاف من ــه
األب"(.)29
ويف داخ ــل مصر ،تختل ــف رواية الوجه البحري عن
نظيرته ــا يف الوج ــه القبلي ،س ــواء من حيث الش ــكل أو
املضمون أو طبيعة األداء .فمن حيث الشكل ،يشيع يف
رواي ــة الوج ــه البح ــري القصي ــد وامل ــوال ،يف حن تغلب
رواي ــة الوج ــه القبل ــي باملرب ــع .فمث ــا القصي ــد التال ــي
جن ــده يف رواي ــة بحري:
ال ينام الليل إال أبو قلب َخالى
واللى عليه احلِ ْم ْل النوم منني َجاه
()30
يُ ْح ُر ْم على عينى النوم ما هى َشايَفْاه
يف حن ُيروى يف الوجه القبلي باملربع التالي:
بالوي يا دنيا بالوي
عل َّيه وحكمت ليام
ينام الليل أبو قلب خالي
ع ّوال الهموم ما ينام
ونس ــتطيع أن نتلم ــس ذل ــك االخت ــاف الش ــكلي يف
رواية قصص هالية كاملة من الوجه البحري يف شكل
القصيد واملوال ،يف حن ُتروى يف الوجه القبلي باملربع،
ال ــذي يتخلل ــه املوال أحيان ــا ،مثل قصة "الناعس ــة وزيد
العجاج" ،و"عليا العقيلية" ،والريادة والتغريبة واأليتام.
وس ــنأخذ مث ــاال عل ــى ذل ــك قص ــة "عزي ــزة ويون ــس".
فروايته ــا القدمي ــة يف الوج ــه القبل ــي تأت ــي عل ــى املربع
املكون من أربع شطرات ،حتمل الشطرات الثاث األولى
نف ــس القافية ،ويحمل الش ــطر الراب ــع قافية مختلفة،
تتوح ــد م ــع قافي ــة نهاي ــة كل مربع ،وه ــي القافي ــة (وه).
وم ــن ذل ــك احل ــوار التال ــي ال ــذي دار ب ــن أب ــي زي ــد وابن
أخت ــه يونس.

يونس ق ُّله:
چعنا يا خال
ماتشوف لنا چ ِّيد نضيفوه
( ابحث لنا عن رجل كرمي يستضيفنا)

يعن ــي ضي ــف ..واحد يضيفن ــا ..إيه ..ماتش ــوف لنا
إيه ..ج ِّي ــد نضيفوه..
قلُّه :يا ِولد اختى وال تعلِّيش
بالد ُغ ْرب ماتفضحنيش
آدي العبايه وادي القميص
اللى يك ِّمل الغدا فيه نبيعوه
وبيعها..
اللى يجيب فيهم الغداَّ ..
نتغدى بيهاَّ ..
قلُّه :سالمتك وسالمة قميصك
الشرق والغرب على كيسك
ُقطع يا خال اللى من لبس قميصك
ال بالسيف وتق ّرضوه
ق ُّله:
سلمت يا قوى الهِ َّمه
خايل ف ِّ
لف العِ َّمه
معانا فِ ْرع من عقد شمه
يوزن مبال الغرب بابوه
الواد ملن خلاله ..ق ُّله :اوصيك يا واد يا يونس..
يا واد يا ابو قلب منزَّه دايب
يا واد يا ابو قلب منزّه دايب
ماتخشش سوق العصايب
ماتخشش سوق وال سرايات
بنات تونس دوله غ َّوايات
يسقوا بعقلك الصبايات
ومنك العقد ياخدوه
وتأتي روايتها يف الوجه البحري بالقصيد( ،)31على
النحو التالي:
جعنا يا خال أبوزيد اجلوع َكادِ نَا
واجلوع يهد ا َ
جلوامل( )33ال َغ ِ
واض ْب

()32
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تبدى أبوزيد فى اجلواب .وقال له
دهب
واهلل يا ابنى ما معايه ال فضه وال
ْ

وطبيعة النص واإليقاع الهالي فيها ،مثل العود ،Lute
والناي  ،Fluteوالكمنجة .Violin cello
()34

دايب
ما معايه حاجة خالص غير القميص اللى
ْ
خُ د القميص ده بيعه فى البلد
وطايب
وهات يا ابنى َغدا منهى
ْ
قال له عباد اهلل يا خال سالمة
العرايب
َت ْن القميص ما يغدى شيوخ
ْ
الناس ِ َ
ت َّب ًى الروح والعمر والتنا
وإنت ِ ُ
ت ْود بقميص َمنْخُ و ْل( )36ودايب
تَ َب َّدى أبوزيد وقال له شاهد معايه
العرايب
غير إيه يا أ َق ْل
ْ
()35

شَ ْ
اف الكام يونس ونادى وقال له:
ويسلَم قميصك
ِسل َ ْم لنا يا خال ْ
ت ْ
الرغايب
تِسل َ ْم لنا عيونك املالح
ْ
معايه أنا يا خال من يفادى قميصك
املغارب
من يفادى قميصك فى أرض
ْ
ومن جيبه َطلَّع عقد جواهر
جانب
نَو َّر على السجر من كل
ْ
قال أبوزيد العقد منني جبته
إحنا ُ َّ
تا ْر و َّال شعرا بربايب
()37

شمة
قال له يا خال دا عقد َّ
التعايب
اللى أبويه سرحان شاف عليه
ْ
** *
أما على مستوى أداء الرواة ،فإن الهالية يف الوجه
البحري (شمال مصر) تبدو أقرب ما تكون إلى النص
الهالي املدون؛ حيث يسودها شكل القصيد التقليدي،
واملوال ،وأحيانا الزجل .ومن حيث املوضوعات فإن
قصص احلب والثنائيات العاطفية األكثر شيوعا فيها،
مثل قصة "عزيزة ويونس" ،وقصة "رزق وحسنة" .ونظرا
إلى أن املوال هو الشكل األدبي األكثر استخداما يف
سيرة الوجه البحري؛ ومن ثم فاإليقاع فيها بطيء ،فإن
الشعراء مييلون إلى استخدام آالت موسيقية تتناسب
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ويح ــرص الش ــعراء يف الوج ــه البحري عل ــى ارتداء
زي مع ــن حلظ ــة األداء ،مث ــل القفط ــان األبي ــض،
ال ــذي تعل ــوه "الكاك ــوال" ،والطرب ــوش األحم ــر ،وهو زي
يش ــبه زي ش ــيوخ األزه ــر؛ وذل ــك بهدف إضف ــاء نوع من
القدس ــية واالحت ــرام عل ــى روايته ــم .ويتب ــدى ذل ــك يف
اللغ ــة التي يس ــتخدمونها يف رواياته ــم؛ حيث إنها لغة
تعتم ــد عل ــى تفصيح العامية ،ويطل ــق عليها "العامية
املفصح ــة" أو "الفصح ــى املهش ــمة"(.)38
ونظرا إلى أن رواية الوجه القبلي /الصعيد يش ــيع
فيه ــا املرب ــع  -بالطب ــع إل ــى جان ــب األن ــواع التقليدي ــة
أحيان ــا يف مواض ــع مح ــددة  -ألن ــه يتناس ــب وطبيع ــة
املوضوع ــات الت ــي تتعرض له ــا الرواي ــة اجلنوبية ،مثل
قص ــص احل ــرب والث ــأر؛ ل ــذا فإنها متيل إلى اس ــتخدام
آالت موس ــيقية معينة؛ لتناس ــب طبيعة اإليقاع األكثر
س ــرعة فيها .وتعد "الربابة" أه ــم هذه اآلالت ،والطبلة،
والـ ـ ِّرق /املظه ــر ،والبندي ــر .علما بأن البندي ــر أو الرق/
املظه ــر ق ــد ح ــا ب ــدال ع ــن آل ــة "الط ــار" ،الت ــي ش ــاع
اس ــتخدامها يف الرواي ــات القدمي ــة يف الصعي ــد.
وال يحرص الشعراء يف الوجه القبلي على ارتداء
زي معن ،باس ــتثناء ارتداء اخلامت .فهو عادة أو طقس
توارثوه عن الش ــاعر الش ــعبي جابر أبو حسن؛ اعتقادا
منه ــم أن ــه امللهم لهم على تذكر الس ــيرة حلظ ــة األداء،
على حد قول الش ــاعر محمد اليمني وعنتر رضوان.
 .5االستجابة الجندرية

يلع ــب الن ــوع  Genderدورا رئيس ــا يف تلقي النص
الش ــعبي عام ــة ،والس ــيرة الهالي ــة خاص ــة ،وذل ــك من
حي ــث ال ــدور ال ــذي تلعب ــه امل ــرأة يف حركة س ــردها .فقد
انعك ــس تغي ــر الوضع االجتماعي للم ــرأة العربية على
صورته ــا يف الس ــيرة الهالي ــة م ــا ب ــن امل ــدون (ال ــذي
ينتم ــي إل ــى فت ــرة تاريخية قدمي ــة) والش ــفاهي (الذي
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ينتم ــي إل ــى حقب ــة تاريخي ــة معاص ــرة) .وق ــد أث ــر هذا
التغي ــر االجتماع ــي يف تلقي الس ــيرة الهالي ــة .فمثا
يف رحل ــة الري ــادة ،تتف ــق الرواي ــات الهالي ــة الش ــفاهية
واملدون ــة ،عل ــى أن ال ــذى ق ــام برحل ــة الريادة ه ــو األمير
أب ــو زيد الهالي مع أبناء أخته ،ولكن هناك اختافات
بينهم ــا عل ــى مس ــتوى الطريق ــة الت ــي مت به ــا اختي ــار
أب ــي زي ــد لري ــادة أرض تون ــس .تذه ــب بع ــض الرواي ــات
الش ــفاهية إل ــى أن كبار بني ه ــال أرجعوا أمر االختيار
إل ــى ش ــيخ يثق ــون يف رأي ــه ه ــو "ب ــدر ب ــن ق ــدمي ال ــرأي"،
(ال ــذى يعتبرون ــه مستش ــا ًرا للقبيل ــة) .وواض ــح اتف ــاق
امل ــدون والش ــفاهي ح ــول االس ــم األول له ــذا الرج ــل
"ب ــدر" ،واس ــتبدلت الرواي ــات الش ــفاهية "الهويف ــي"
بـ"ق ــدمي ال ــرأي" ،واالس ــم الش ــفاهي مأخ ــوذ م ــن أش ــهر
الصف ــات الت ــي يتص ــف به ــا ه ــذا الش ــخص ،وه ــي
"املش ــورة" .وتذهب هذه الروايات الشفاهية التي تذهب
ه ــذا املذهب إل ــى أن "بدر بن قدمي الرأي" اختار أبا زيد
لثقت ــه الش ــديدة يف قدرات ــه دون عم ــل اختب ــارات بين ــه
وب ــن فرس ــان بن ــى ه ــال ،عل ــى نحو م ــا ورد يف النس ــخ
املدون ــة .وتتف ــق بع ــض الروايات الش ــفاهية م ــع املدونة
يف إحال ــة أم ــر االختي ــار إل ــى ش ــخص "ب ــدر ب ــن ق ــدمي
الرأي" ،ويف الطريقة التي اختار بها هذا الش ــخص أبا
زي ــد للقي ــام برحل ــة الري ــادة ،ع ــن طري ــق فرد البس ــاط،

بنف ــس الطريق ــة الت ــي وردت يف النس ــخ املدون ــة.
وعل ــى الرغم م ــن هذا االتفاق ،فإن بع ــض الروايات
الهالية الش ــفاهية تذه ــب مذه ًبا مختلفً ا ،يف حتديد
الش ــخصية التي تلعب دور املستشار لقبيلة بني هال؛
إذ ي ــؤول ه ــذا األم ــر إل ــى "اجلازي ــة" .وعندم ــا تس ــتفتي
القبيلة "اجلازية" يف أمر االختيار ،يقع اختيارها على
"أب ــى زي ــد" (اللى عليه نصرة الغلب ــان) على حد قولها،
فل ــم يك ــن أم ــام القبيل ــة س ــوى تنفي ــذ رأيه ــا .وتص ــور
إح ــدى الرواي ــات أمر االختي ــار ،بقولها:
حسن على وقع احلال قلَّها:
اسمعي يا بنت ابوي
عاوزين احنا نغ ِّرب
نقيس الدروب قدام
نرود ما أرض تونس
نشوف خليفه مع الع َّ
الم
** *
وال تختار وال تتمولي
يا حسن ِف السؤال
مني يغ ِّرب غير ابو زيد
()39
اللي عليه نصرة الغلبان
** *
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وال ش ــك أن اس ــتبدال دور املستش ــار يف النس ــخ
الش ــفاهية بش ــخصية نس ــائية ،ب ــد ًال م ــن الرج ــل ،ل ــه
داللته على املس ــتوى االجتماعي؛ خاصة إذا كانت هذه
الش ــخصية النس ــائية "اجلازي ــة" حتظ ــى بثلث املش ــورة
يف بن ــي ه ــال .وتتب ــدى ه ــذه الدالل ــة يف ال ــدور ال ــذي
أصبح ــت حتظ ــى ب ــه امل ــرأة يف املجتمعات الش ــعبية(.)40
انتقاما
عد
وي ــرى أب ــو زيد أنّ اختيار "اجلازية" له ُي ّ
ً
ـخصيا منه بس ــبب حادث ــة زواجه منها ث ــم تطليقها
شـ
ً
ع ــذراء (بيض ــا) ،عل ــى الرغ ــم م ــن ذل ــك فإن ــه أم ــام قوة
رأيه ــا ومكانته ــا يف القبيل ــة ،ل ــم ميل ــك س ــوى املوافقة ـ
عل ــى مض ــض عل ــى ه ــذا الق ــرار .ورأى أن يحت ــال عليه
باختي ــار رفقاء طريقه ،فاختار أخوتها؛ لكي تعدل عن
ه ــذا الق ــرار .غي ــر أنه ــا ل ــم متان ــع أب ــا زي ــد يف اختي ــاره.
وتص ــور الس ــيرة موقف أب ــي زيد واحتيال ــه عليها:
يجازيك اهلل يا جاز
ِ
كويت القلب بنار
زي ما اخترتيني يا جاز
آنا منك ألستخار
** *
آلخد م ِّنك تالته
ف الضيقه يقولولي :يا خال
آنا الخد يحيى ومرعي
تــــالتـــهــــم يــــونــــــس العــــجــــبـــان
فم ــن املاح ــظ ،أنه بالرغم من تراج ــع  -إن لم يكن
انع ــدام  -دور امل ــرأة يف رواي ــة الهالي ــة عل ــى املس ــتوى
االحت ــرايف ،ف ــإن ه ــذا ل ــم يق ــف حج ــر عثرة أم ــام تلقي
امل ــرأة له ــا ،وتناقله ــا وروايته ــا عل ــى مس ــتوى الهواي ــة،
وذل ــك يف النط ــاق األس ــري احمل ــدود .وق ــد ت ــرك ذل ــك
ال ــدور النس ــائي يف الرواي ــة والتلق ــي أث ــره يف إب ــراز
دور امل ــرأة وإضاءت ــه يف الرواي ــات الش ــفاهية ،مقارن ــة
بنظيراته ــا املدون ــة ،وه ــو م ــا يتض ــح يف مقارن ــة روايات
الرجال برواية نس ــائية للهالي ــة ،على نحو ما انتهينا
إلي ــه يف إح ــدى دراس ــاتنا(.)41
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 .6االستجابة القبلية

لع ــل مم ــا مييز جمهور الهالي ــة -يف صعيد مصر-
تعصب ــه له ــا ،ورمب ــا يك ــون ذل ــك األم ــر هو أحد أس ــباب
البق ــاء له ــا حت ــى اآلن .فاجلمه ــور ـ عل ــى ح ــد وص ــف
بع ــض م ــن حاورناه ــم ـ يتعص ــب للهالي ــة ،ويعي ــش ـ
أثن ــاء روايته ــا ـ حال ــة أش ــبه م ــا تك ــون بحالة مش ــجعي
ك ــرة الق ــدم ،والتعص ــب إلح ــدى الف ــرق الرياضي ــة.
األم ــر ال ــذى ق ــد يح ــدث ألوانًا م ــن العنف الناش ــئ عن
التعص ــب ملصلح ــة فرق ــة ض ــد األخ ــرى .ويعك ــس ذلك
التعص ــب واالنتم ــاء القبل ــي تعليقات بع ــض اجلمهور
عل ــى مقاط ــع الفيدي ــو لبع ــض رواة الس ــيرة الهالي ــة،
عل ــى نح ــو ما س ــيرد يف مبحث التلق ــي اإللكتروني .إن
السيرة الهالية يف بحثها الدائم عن االنتماء القبلي،
إمن ــا تش ــبع بذل ــك الغري ــزة الصعيدي ــة ،بالدخ ــول يف
صراع ــات ومع ــارك .وهذا إمنا يعب ــر ـ ويعكس يف الوقت
نفس ــه طبيع ــة املجتم ــع الصعي ــدي ،الذي يغل ــب عليه
روح العصبي ــة واالنتم ــاء والثأر أحيان ــا .من هنا وجدنا
انتم ــاءات القبائ ــل الصعيدي ــة إلى أحد أبطال الس ــيرة
الهالي ــة ،والتح ــزب أمامه ــا أحزا ًب ــا مختلف ــة ،م ــا بن
زنات ــة "/أم ــرا" وأش ــراف وزغاب ــة ...إل ــخ .متخذي ــن م ــن
أح ــد أبطال الس ــيرة رمزً ا لهم ،فيلتف ــون حوله .وهو ما
يؤك ــده أحمد مرس ــي بقوله" :وقد انعك ــس هذا الصراع
بالض ــرورة على جمهور هذه الس ــيرة الذين ش ــغفوا بها
زم ًن ــا طوي ـ ًـا ،ومازال ــوا مش ــغوفن به ــا إل ــى اآلن؛ إذ إن
ح ــب اجلماع ــة الش ــعبية ألب ــي زي ــد ناب ــع يف حقيقت ــه
م ــن أن ــه كان عنص ــر التوازن يف الس ــيرة ،كما كان عنصر
التجمي ــع والتوحي ــد .أم ــا "دي ــاب" ...كان عنص ــر فرق ــة
وانقس ــام ،أكث ــر من ــه عنص ــر جتمي ــع ووئ ــام ...حترك ــه
عصبي ــة فردية ضيق ــة"(.)42
إذن متس ــك اجلمه ــور بالس ــيرة؛ ألنه ــا عب ــرت ع ــن
ـيعا ،هذا يحب
انتماءاته ــم القبلية ،فتحزبوا حولها ش ـ ً
أبا زيد ويكره ديا ًبا ،وذلك يحب ديا ًبا ويكره الزناتي....
إل ــخ .وه ــو أم ــر يلتق ــي عل ــى نح ــو ما أش ــرت م ــع ما هو
موج ــود يف التحزبات الكروية ،وانتماءات اجلماهير يف
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كل قط ــر والتفافه ــم ح ــول عدد من األندية املتنافس ــة.
ف ــا ي ــزال املجتم ــع القن ــاوي عل ــى س ــبيل املث ــال يع ــج
مبث ــل ه ــذه الصراع ــات القبلي ــة واالنتم ــاءات احلزبية،
الت ــي رمب ــا فس ــرت س ــبب بق ــاء الهالي ــة يف الصعي ــد
كن ــص متكام ــل إلى اآلن .يف حن أن الهالية يف الوجه
البح ــري ،بع ــد جي ــل الرواد م ــن أمثال فتحي س ــليمان
وس ــيد ح ــواس ،ل ــم يب ــق منه ــا ب ــن األجي ــال املعاص ــرة
س ــوى قص ــص احل ــب والرومانس ــية ،الت ــي تغ ــذي روح
العاطف ــة واحل ــب ،أي تفت ــت الس ــيرة الهالي ــة عن ــد
ه ــؤالء ال ــرواة ،فل ــم يب ــق منه ــا س ــوى قص ــص متناث ــرة
مث ــل" :عزي ــزة ويون ــس" ،و"رزق وحس ــنة"...إلخ .يف حن
ال ي ــزال اجلمه ــور الصعي ــدي يفض ــل االس ــتماع إل ــى
قص ــص اللقاء واحلرب والثأر ،مث ــل "حرب الزناتي مع
أب ــي زي ــد" ،و"قت ــل دي ــاب للزنات ــي" ،و"قص ــص األيت ــام"،
و"أوالد هولة"...إل ــخ(.)43
وح ــول تغليب الروح القبلية على تلقي الهالية يف
الوج ــه القبل ــي ،ميكنن ــا أن نتوق ــف عند تل ــك احلكاية
الت ــي رواه ــا الش ــاعر س ــيد الضوى والتي س ــمعتها من
أكث ــر م ــن ش ــخص وه ــو م ــا يعب ــر ع ــن معايش ــة جمهور
الس ــيرة مل ــا ي ــروى عليه ــم ،ب ــروح يغلب عليه ــا التعصب

ـاعرا كان
واالنتم ــاء القبل ــي .وتذهب احلكاية إلى أن ش ـ ً
اس ــمه "حس ــن" كان ينش ــد الهالي ــة يف مول ــد س ــيدي
عبد الرحيم القناوي .وكان ينش ــد قصة "لقاء الزناتي
وأب ــي زي ــد" .وكان هن ــاك رج ــل م ــن قري ــة دن ــدرة مي ــر
بضائقة مالية اقتضت منه بيع آخر ش ــئ ميتلكه بقرة
جنيه ــا يف الس ــوق .ويف طريق
(ش ــا َّبه) ،بثماني ــة عش ــرة
ً
عودت ــه وج ــد ه ــذا الش ــاعر ينش ــد القص ــة املش ــار إليه ــا
فجل ــس يس ــتمع إلي ــه ،وكان ه ــذا الرج ــل م ــن األم ــارة
مهزوما ،فه ــب واقفً ا
(أنص ــار الزنات ــي) ،ووج ــد الزنات ــي
ً
وطل ــب م ــن الش ــاعر أن ينص ــر الزناتي ،نظي ــر أن يدفع
جنيه ــا ،وظ ــل األم ــر هك ــذا ،كلما وق ــع الزنات ــي دفع
ل ــه
ً
جنيه ــا نظي ــر نصرت ــه ،حتى ف ــرغ جيب ــه ،وقد
للش ــاعر
ً
عائدا
حق ــق له الش ــاعر رغبته يف إنق ــاذ الزناتي ،فقفل ً
سعيدا .وملا وصل إلى البيت ،وحكى لزوجته
إلى منزله
ً
م ــا كان من ــه مع الش ــاعر ،فلم يكن من ه ــذه الزوجة إال
أن راح ــت تزغرد؛ إعانًا ع ــن فرحتها بانتصار الزناتي.
إن تل ــك احلكاي ــة املتواترة يف املجتم ــع القناوي ذات
أص ــل م ــدون نقله أحمد مرس ــي يف أحد مقاالته ،ولكن
بع ــد اس ــتبدال ط ــريف الص ــراع ،وجعل ــه ب ــن أب ــي زي ــد
ودي ــاب ب ــن غ ــامن الزغب ــي .وه ــي قص ــة تذكرن ــا مبوقف
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أيضا .حي ــث أنهى
ش ــبيه ح ــدث م ــع راوي س ــيرة عنت ــرة ً
راوي س ــيرة عنترة قصته يف إحدى الليالي على املقهى
بأس ــر النعم ــان ب ــن املن ــذر لعنت ــرة ،وعندم ــا ع ــاد أح ــد
مناص ــري عنت ــرة إل ــى البي ــت لم يس ــتطع الن ــوم؛ حزنا
عل ــى عنت ــرة ،فأخ ــذ كل م ــا ميتلك ــه م ــن أم ــوال وذه ــب
إل ــى من ــزل ال ــراوي ،وأيقظ ــه من نوم ــه ،وأعط ــاه كل ما
ميل ــك من أجل فك أس ــر عنت ــرة وإعادته إلى أهله .وقد
حق ــق ال ــراوي له أمنيت ــه بعدما نال ما يري ــد من املال.
ويف رواي ــة أخ ــرى أن ــه ه ــدده بالقت ــل إن ل ــم يف ــك أس ــر
عنترة ،فبحس ــب ما يش ــير املؤرخ احملامي عبد اللطيف
فاخ ــوري "أن ــه حينم ــا كان يتوق ــف احلكوات ــي يف نهاية
الس ــهرة عند موقف حرج يتعرض له البطل ،كي يش ــد
اجلمه ــور ملتابع ــة احلكاي ــة يف اليوم التال ــي ،أنه صادف
أن توق ــف م ــرة عن ــد أس ــر عنت ــرة ب ــن ش ــداد وزج ــه يف
الس ــجن ،بع ــد تكبيله باحلدي ــد واألغال ،وبع ــد ذهاب
احلكوات ــي إل ــى منزل ــه ،ومغ ــادرة احلاضري ــن ،صع ــب
عل ــى أح ــد احلض ــور الذي ــن يهيم ــون بعنت ــرة ،أن يبقى
األخير سجين ًا ،وأال يعرف مصيره إ ّال يف اليوم التالي،
وعندم ــا ذه ــب إل ــى بيت ــه ل ــم يس ــتطع الن ــوم ،وكب ــرت
القصة يف رأس ــه ،فذهب إلى منزل احلكواتي ،وأيقظه،
وهدده بالقتل ،إن لم ُيخرج عنترة من الس ــجن ،ويفك
قي ــوده ه ــذه الليلة ،فاضط ــر "احلكوات ــي" أن يقرأ عليه
وحده ،حتى وصل إلى حلظة إطاق س ــراح عنترة"(.)44
وال يبتع ــد املوق ــف الذى يورده أحمد ش ــمس الدين
احلجاج ــي ع ــن ذل ــك كثي ــرا ،ح ــول أث ــر املتلق ــي عل ــى
الرواي ــة وال ــراوي .وذل ــك عندما أش ــار ال ــراوي إلى لقاء
الزنات ــي م ــع العب ــد أب ــو القمص ــان ،وهو ما أث ــار غضبة
أنص ــار الزناتي:
خليفه نادم يا قمصان
سود الليالي تعيبك
يا فطيس يا شراية املال
راح فني أبو زيد سيدك؟
ورد عليه قمصان:
أدب !"#$
العدد 38
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أبو زيد سيدي مالك بيه؟
يابو العمامه النضيفه
إن كان ع احلرب خلِّيه
أنا كفوكم يا خليفه
وإذا بواح ــد م ــن املس ــتمعن يقت ــرب من ــه وق ــد ظه ــر
على وجهه الغضب ،وبان يف عينيه عدم الرضا وقال له:
"ي ــا أخ ــي قبلنا أن ين ــازل أبو زيد الزناتي خليفه فهو ابن
عبدا ينازله .وهنا استمر
الشريفه خضره ،وبعدها تترك ً
الن ــادي عثمان يف غنائه معل ًن ــا رفض الزناتي خليفه أن
ينازل العبد قمصان ،ويعود قمصان ليصر على ماقاته
وه ــو يق ــول" :العب ــد بيح ــارب عل ــى حس س ــيده" .وضعه
الن ــادي عثمان يف حجم ــه الذى يريده له اجلمه ــور"(.)45
ويلتق ــي ه ــذا م ــع التقس ــيم القبل ــي يف محافظ ــة قن ــا،
عل ــى س ــبيل املث ــال .فمثا منطق ــة دندرة وم ــا يحيطها
يف مرك ــز قن ــا ،ومنطق ــة القلع ــة وم ــا يحيطه ــا يف مرك ــز
قف ــط ينس ــبون إل ــى األم ــارة ،الذي ــن يفضل ــون الزنات ــي
خليف ــة؛ لذلك فإن الش ــاعر عندما يق ــوم بإحياء إحدى
احلفات بهما فإنه يحرص على اختيار القصص التي
يك ــون فيه ــا الزنات ــي خليفة منتصرا؛ حت ــى ال يصطدم
بانتم ــاءات اجلمهور املس ــتمع إليه.
وميكنن ــا يف ض ــوء س ــيادة ه ــذه ال ــروح العصبي ــة
واملي ــل الاش ــعوري إل ــى ال ــروح القبلي ــة والعش ــائرية،
تفس ــير ظاه ــرة تفتي ــت الهالي ــة ،واختف ــاء بع ــض
حلق ــات الهالي ــة ،وانق ــراض بع ــض قصصه ــا ،وش ــيوع
بع ــض القص ــص األخ ــرى .فمعظ ــم ال ــرواة اله ــواة
يفضل ــون الب ــدء يف رواي ــة الهالي ــة مبرحلت ــي الري ــادة
والتغريب ــة .يف ح ــن أن مرحل ــة املوالي ــد الت ــي تعد أهم
حلق ــات الس ــيرة وأساس ــها يف طريقه ــا إل ــى االندث ــار
والنس ــيان ،ول ــم تتب ــق منه ــا يف أذه ــان ال ــرواة اله ــواة،
وع ــدد م ــن الش ــعراء احملترف ــن س ــوى بقاي ــا نثري ــة
تس ــرد يف معظمه ــا احل ــدث الع ــام ،متناس ــية تفاصيل
مهم ــة كثيرة .ولعل الس ــبب يف ذل ــك ،أن القصص التي
تش ــملها مرحلت ــا الري ــادة والتغريب ــة ،فيه ــا "روح" ،على
ح ــد قول ال ــرواة واجلمهور .واملقصود بكلم ــة "روح" هنا

أنها قصص حتتوى على مش ــاهد ح ــرب وقتال ومبارزة
وصراع ــات ثأري ــة؛ أي ألنه ــا تش ــتمل عل ــى قص ــص
تغ ــذي روح التعص ــب واالنتم ــاء والتح ــزب القبلي عند
اجلمه ــور املتلق ــي للس ــيرة .ويعل ــل عبد الرحم ــن أيوب
أس ــباب ميل الرواة إلى مرحلتي الريادة والتغريبة دون
س ــواها من مراحل الهالية األربعة ،حن قال" :ومهما
كان ــت املرحلت ــان الثاني ــة والثالث ــة أهم م ــا يعرفه نقلة
الس ــيرة الهالية ،إال أن املادة التي جتمع اليوم ،ومتثل
أساس ــا ح ــول
"مخ ــزون" الذاك ــرة اجلماعي ــة تتمح ــور
ً
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الرحل ــة التي اضطرت إليها القبيل ــة"  .وتبرز الصور
التالي ــة ج ــزءا من تفاعل اجلمهور مع الراوي الش ــعبي
أثن ــاء أداء الس ــيرة الهالي ــة.
الخاتمة

توقفت هذه الدراسة عند أسباب استمرارية التلقي
الشعبي للسيرة الهالية ،يف ضوء عاقة اجلمهور بها.
كما اس ــتعرضت الدراس ــة األشكال املتعددة لاستجابة
اجلماهيري ــة .وق ــد تنوع ــت ه ــذه االس ــتجابات بتن ــوع
وظائ ــف الس ــيرة الت ــي تؤديه ــا يف س ــياقاتها األدائي ــة
املختلف ــة .وق ــد أجمل ــت الدراس ــة ه ــذه االس ــتجابات

يف س ــبع ،منه ــا م ــا يرتب ــط مبا تلهب ــه الس ــيرة الهالية
م ــن حم ــاس يف نف ــوس اجلمه ــور املتلق ــي له ــا ،خاص ــة
مش ــاهد احلرب التي يؤديها الراوي ،كذلك االستجابة
الغرائزي ــة ،م ــن خال بعض املش ــاهد الت ــي تثير غرائز
اجلمه ــور ،كتل ــك التي تتوقف عند وص ــف مفاتن املرأة
وجماله ــا .أما االس ــتجابة اجلغرافية فقد توقفت عند
تنوع ــات أداء الهالي ــة م ــا ب ــن جن ــوب مصر وش ــمالها،
س ــواء م ــن حي ــث طبيع ــة اآلالت املوس ــيقية أو طبيع ــة
الن ــص يف كل منهم ــا .كم ــا لع ــب الن ــوع دورا يف تش ــكل
االستجابة اجلندرية؛ حيث توقف تلقي الهالية على
طبيع ــة اجلمه ــور ما بن امرأة أو رجل ،بحس ــب دور كل
منهم ــا يف احلكاي ــة الت ــي يع ــرض لها الراوي الش ــعبي.
كذل ــك لع ــب االنتم ــاء القبلي ما ب ــن أم ــارة أو زغابة أو
أش ــراف دورا يف تلقي الهالية ،فالقبلية عامل أساس ــي
يف اس ــتمرارية تلق ــي الهالي ــة .ونظ ــرا إل ــى املتغي ــرات
التكنولوجي ــة الراهن ــة الت ــي تس ــيطر عل ــى املجتم ــع
املص ــري ،فق ــد كان للتلق ــي اإللكترون ــي أث ــره يف إب ــراز
خصائ ــص جدي ــدة للهالية ،س ــواء من حيث ال ــرواة أو
اجلمه ــور أو طببيع ــة احلكايات املخت ــارة لعرضها على
املواق ــع اإللكتروني ــة مث ــل اليوتيوب.
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املصرية املعاصرة".
 5د .تامر فايز :حتوالت الشــخصية التاريخية يف املســرح
املصــري املعاصــر ،دراســة نقديــة مقارنــة" ،القاهــرة
املجلس األعلى للثقافة ،2016 ،ص .204
 6د .أحمــد علــي مرســي :مقدمــة يف الفولكلــور ،دار عــن
للدراســات والبحــوث اإلنســانية واالجتماعيــة ،الطبعة
الثانية ،1995 ،ص .107
 7واالس مارتــن :نظريــات الســرد احلديثة ،مرجع ســابق،
ص .228
 8د .أحمــد شــمس الديــن احلجاجــي :مولــد البطــل يف
السيرة الشعبية ،دار الهال ،العدد ( ،)484أبريل ،1991
ص .27
9 Honko, Lauri. )1 (.Methods in Folk Narrative
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Research. In; Reimund Kvideland and Henning
K. Sehmsdorf. “Nordic Folklore: Recent Studies”.
Indiana University press. P. 34.
 10تغريبــة بنــي هال ورحيلهم إلى بــاد الغرب وحروبهم
مع الزناتي خليفة ،مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح
وأوالده( ،د ،ت) ،ص .367
 11ميكن الرجوع إلى:
خالــد أبوالليــل" :روايــات الســيرة الهاليــة يف قنــا"،
القاهــرة ،الهيئــة املصريــة العامــة للكتــاب ،مجلــدان،
.2012
 12لقد سردت كثيرا من احلكايات التي يتناقلها الناس يف
الصعيد عن مثل هذه الصراعات القبلية التي تنشــب
أثنــاء روايــة الهالية يف حفــات الزواج ،وكيفية تعامل
الــرواة والشــعراء معهــا .ملزيــد مــن التفصيــل ،راجــع
حديثنا عن اجلمهور يف الفصل الثالث يف:
 خالد أبو الليل :السيرة الهالية ،دراسة للراوي والرواية،القاهــرة ،الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ،مكتبــة
الدراسات الشعبية.2011 ،
 13واملقصــود ب"يضــرب" يف هــذا املثــل "يعــزف" ،وكلمــة
"مسلوب" مرادفة لكلمة "الغجري".
 14إدوارد وليــم لــن :املصريــون احملدثــون ،شــمائلهم
وعاداتهــم ،ترجمــة :عدلــي طاهــر نــور ،الهيئــة العامــة
لقصــور الثقافة ،ذاكــرة الكتابة ،اجلزء الثاني ،الطبعة
الثالثة ،1998 ،ص .83 ،73 ،66
" 15حواديت" جمع حدوتة ،وهو مصطلح مصري ،يقصد به
احلكايات اخلرافية ،يقابله يف شمال أفريقيا "خرافة"،
ويف اخلليج العربي "حزاية" ،وجمعها "حزاوي".
 16الشــاعر الشــعبي :محمد اليمنى عبد الباقى وشــهرته
"أبــو عمــاد" ـ مواليــد  ،1935يقيــم يف عزبة محمود الهو
مركــز جنــع حمــادى ـ محافظــة قنــا ،مصر .وهو شــاعر
شعبي محترف ـ مت تسجيل هذه القصة فى احتفالية
احل َّنــة التــى أحياهــا بعزبــة حســن مبركــز الهــو ـ
ليلــة ِ
جنــع حمــادى ،جمــع وتوثيــق :خالــد أبــو الليل ،مســاء
السبت . 2004/8/15
 17جيمــز مونــرو :النظــم الشــفوي يف الشــعر اجلاهلــي،
ترجمــة :د .فضــل بــن عمــار العمــاري ،منشــورات دار
األصالــة للثقافــة والنشــر واإلعــام ،الطبعــة األولــى،
 ،1987ص .30
 18جيمــز مونــرو :النظــم الشــفوي يف الشــعر اجلاهلــي،
مرجع سابق ،ص .31 ،30
 19أحمد شمس الدين احلجاجي" :بن سيرة بني هال
وملحمــة إلليــاذة" ،مــن كتــاب" :احلكــي الشــعبي بــن
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التراث املنطوق واألدب املكتوب" ،حترير :د .غراء مهنا،
القاهرة ،دار العن للنشر ،2009 ،ص  ،77وما بعدها.
 20املقصــود باألغانــي الشــائعة  ،Popular Songsتلــك
األغانــي التــي يطلــق عليهــا البعــض خطــأ مصطلــح
األغانــي الشــعبية ،وهــي تلك التي يشــيع اســتخدامها
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والتوكتــوك ،مثــل أغانــي حكيم وشــعبان عبــد الرحيم،
وأبو الليف وأغنية "مافيش صاحب بيتصاحب" .فهذه
أغاني جماهيرية شائعة وليست شعبية.
 21الشــاعر الشــعبي :محمــد اليمنــى عبد ســبق التعريف
بــه ،جمــع وتوثيــق :خالــد أبــو الليــل ،مســاء الســبت
. 2004/8/15
 22تغريبــة بنــي هال ورحيلهم إلى بــاد الغرب وحروبهم
مع الزناتي خليفه ،مصدر سابق ،ص . 256
 23وهــو املربــع الــذى تقــوم الفرقــة بتكــراره علــى مــدار
مربعات القصيدة ،وسنرمز لذلك بـ "تكرار".
 24روايــة الشــاعر عنتــر رضــوان ،مــن قصــة "أبو زيــد وزيارة
البنات للمساجن يف تونس" ،إحياء ليلة زواج بجزيرة
الطوابيــة ـ أوالد عمــرو ـ مركــز قنا ،جمع وتوثيق :خالد
أبو الليل ،مساء االثنن . 2005/7/4
 25أحمــد بهــي الديــن العساســي :الســيرة الهاليــة :رواية
مــن دلتــا مصــر ،روايــة الشــاعر الشــعبي (فتحي عوض
سام) ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،سلسلة الثقافة
الشعبية ،2012 ،ص .361 ،360
 26عبد احلميد يونس :السيرة الهالية ملحمة فروسية
شــعبية ،مجلــة عالــم الفكر ،الكويت ،املجلــد  ،17العدد
( ،)1أبريل  ، 1986ص .57
 27للمزيد حول اللون األسود ودالالته يف السير الشعبية،
وتأثير البعد اجلغرايف يف تفسير هذه الدالالت ،ميكن
الرجوع إلى:
د .نــادر كاظــم :متثيــات اآلخر ،صورة الســود يف املتخيل
العربي الوســيط ،املؤسســة العربية للدراســات والنشر،
بيروت ،ط.2004 ،1
د .خالــد أبــو الليــل :األســود مهمشــا ،قــراءة ثقافيــة يف
الســير الشــعبية العربيــة ،مجلــة املــوروث ،صــادرة عــن
معهــد الشــارقة للتــراث ،الشــارقة ،اإلمــارات ،العــدد
الثاني ،يونيو  ،2016ص  60وما بعدها.
 28ج .ر .باترسون :أبو زيد يف برنو ،أربع حكايات عنه بعربية
الشوا ،تقدمي :هـ .ر .باملر ،حترير :عبد احلميد حواس،
القاهرة ،املجلس األعلى للثقافة ،2015 ،ص .38
 29د .أحمــد شــمس الديــن احلجاجــي :مولــد البطــل يف
السيرة الشعبية ،مرجع سابق ،ص .114

 30أحمــد بهــي الديــن العساســي :الســيرة الهاليــة :رواية
من دلتا مصر ،مرجع سابق ،ص .24
 31أحمــد بهــي الديــن العساســي :الســيرة الهاليــة :رواية
من دلتا مصر ،مرجع سابق ،ص .186 ،185
 32كادنا :من الكيد والغيظ.
 33اجلوامل :اجلمال.
 34دايب :بالى.
 35التنا :الثناء والذكر احلسن.
الر َق ْع.
 36منخول :كثير ُ
 37شمة :زوج السلطان سرحان والد السلطان حسن.
 38ملزيــد مــن التفاصيــل عــن أداء الهاليــة يف الوجــه
البحري ،انظر:
Reynolds, Dwight Fletcher. (2006).
"S rat an Hilal" from "Arabic Literature
in the ost-classical period Edited by:
Roger Allen
ambridge niversity
Press. P. 13- 17.
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niversity press
 39للمزيد ميكن الرجوع لرواية نور ملكي حسن يف:
خالد أبوالليل" :روايات السيرة الهالية يف قنا" ،القاهرة،
الهيئة املصرية العامة للكتاب ،اجلزء الثاني.2012 ،
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الرجــوع إلــى بحثنــا "صــورة املــرأة العربيــة يف الســيرة
الهالية" يف كتاب:
احلكــي الشــعبي بــن التــراث املنطــوق واألدب املكتــوب،
إشــراف د .غــراء مهنــا ،دار العــن للنشــر ،2009 ،ص:
.147-101
 41خالــد أبــو الليــل :صــورة املــرأة العربيــة يف الســيرة
الهالية ،مرجع سابق ،ص.142-139 :
 42د .أحمد على مرسي :األدب الشعبي وثقافة املجتمع،
الهيئة املصرية العامة للكتاب ،مكتبة األســرة،1999 ،
ص .163
 43للمزيد ميكن الرجوع إلى هذه القصص يف:
د .خالد أبو الليل :روايات السيرة الهالية يف قنا ،جزءان،
مرجع سابق.
 44زياد ســامي عيتابي :ماذا بقي من قصصه ،على املوقع
التالي:
-

http://en annahar com/article/

% D 9 8 5 % %D
A
D
D
 AD A D 82%%D98%A- D 85%%D986-%
%D982%%D
D
D 87%

 45د .أحمد شمس الدين احلجاجي :مرجع سابق ،ص .67
 46د .عبــد الرحمــن أيــوب :اآلداب الشــعبية والتحــوالت
التاريخية واالجتماعية ،مثال :سيرة بني هال ،مجلة
عالــم الفكــر ،الكويــت ،املجلــد  ، 17العــدد األول ،أبريــل
 ،1986ص .24
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د .أحمــد بهــي الدين العساســي :الســيرة الهاليــة :رواية
مــن دلتــا مصــر ،روايــة الشــاعر الشــعبي (فتحي عوض
سام ) ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،سلسلة الثقافة
الشعبية.2012 ،
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د .أحمد شمس الدين احلجاجي" :بن سيرة بني هال
وملحمــة إلليــاذة" ،مــن كتــاب" :احلكــي الشــعبي بــن
التراث املنطوق واألدب املكتوب" ،حترير :د .غراء مهنا،
القاهرة ،دار العن للنشر.2009 ،
د .أحمــد علــى مرســي :األدب الشــعبي وثقافــة املجتمــع،
الهيئة املصرية العامة للكتاب ،مكتبة األسرة.1999 ،
د .أحمــد علــي مرســي :مقدمــة يف الفولكلــور ،دار عــن
للدراســات والبحــوث اإلنســانية واالجتماعية ،الطبعة
الثانية.1995 ،
إدوارد وليم لن :املصريون احملدثون ،شمائلهم وعاداتهم،
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الشوا ،تقدمي :هـ .ر .باملر ،حترير :عبد احلميد حواس،
القاهرة ،املجلس األعلى للثقافة.2015 ،
جيمــز مونــرو :النظــم الشــفوي يف الشــعر اجلاهلــي،
ترجمــة :د .فضــل بــن عمــار العمــاري ،منشــورات دار
األصالــة للثقافــة والنشــر واإلعــام ،الطبعــة األولــى،
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الهيئة املصرية العامة للكتاب ،مجلدان.2012 ،
خالد أبو الليل :السيرة الهالية ،دراسة للراوي والرواية،
القاهــرة ،الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ،مكتبــة
الدراسات الشعبية.2011 ،
د .تامر فايز" :حتوالت الشــخصية التاريخية يف املســرح
املصــري املعاصــر ،دراســة نقديــة مقارنــة" ،القاهــرة
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القاهرة ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،مكتبة األسرة،
.2014
د .عبد احلميد يونس :السيرة الهالية ملحمة فروسية
شــعبية ،مجلة عالم الفكر ،الكويت ،املجلد  ، 17العدد
( ،)1أبريل .1986
د .عبــد الرحمــن أيــوب :اآلداب الشــعبية والتحــوالت
التاريخية واالجتماعية ،مثال :سيرة بني هال ،مجلة
عالــم الفكــر ،الكويــت ،املجلــد  ،17العــدد األول ،أبريــل
.1986
د .عمــاد عبــد اللطيــف :ملــاذا يصفق املصريــون ،دار العن
للنشر.2009 ،
د .غــراء مهنــا (إشــراف وحتريــر) :احلكــي الشــعبي بــن
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مؤلــف مجهــول :تغريبــة بنــي هــال ورحيلهــم إلــى بــاد
الغــرب وحروبهــم مــع الزناتي خليفــة ،مكتبة ومطبعة
محمد علي صبيح وأوالده( ،د ،ت).
د .نــادر كاظــم :متثيــات اآلخــر ،صورة الســود يف املتخيل
العربي الوســيط ،املؤسســة العربية للدراســات والنشر،
بيروت ،ط.2004 ،1
واالس مارتــن :نظريــات الســرد احلديثــة ،ترجمــة :حيــاة
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الصور
من الكاتب

الح َميد بن منصور..
ُ
ا B6+VWوا BIRU6اB5T+I56

إ ْن صاحبي جي ْد( )1أنا جي ْد
ْ ()2
وإن صاحبي فسل
ذليت
ْ
احفظ لسانَ ْك لتسل ْم
وإ َّال يِد ُقون(ِ )3ل ْه َقي ْد
يب
يب ال تأم ْن الذِ ْ
الذِ ْ
وال َعر ْج( )4لك بِـرج ِل ْه
لوحة فنية ليافع للفنان التشكيلي زكي يافعي .

أ .محم ــد علــي ثام ــر
كاتب وباحث مــن اليمــن

ﻻ ﯾﺰال اﻟﯿﻤﻨﯿﻮن ﺑــــﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬـــﻢ وﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺗﻬﻢ ﯾﺮددون أﺷـــﻌﺎر وأﻗﻮال اﻟﺤﮑﯿﻢ
اﻟﺤ َﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،ﺳـــﻮا ًء ﻓـــﯽ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺘﻬﻢ ﻟﻸﻋﻤـــﺎل اﻟﺰراﻋﯿﮥ أو ﻓﯽ
اﻟﯿﻤﺎﻧـــﯽ اﻟﮑﺒﯿﺮُ /
اﻧﺘﻬـــﺎج ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﻢ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﮥ اﻷﺧﺮى ،وﯾﺮون ﺑﺄﻧﻬﺎ داﻓﻊ ﺣﻤﺎﺳـــﯽ وﺗﺸـــﺠﯿﻌﯽ ﻟﻬﻢ ﻹﻧﺠﺎز
ﺗﻠـــﮏ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺴـــﺮﻋ ٍﮥ ﮐﺒﯿﺮ ٍة وﺑﻌـــﺰ ٍم ﻻ ﯾﻠﯿﻦ؛ ﮐﻤﺎ أن ﻫـــﺬه اﻟﺤﮑﻢ ﺗﻌـــ ﱡﺪ ﻧﺎﺑﻌ ًﮥ ﻣﻦ
ﻋﻤـــﻖ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﻟﻌﺎدات واﻷﻋﺮاف اﻟﺸـــﻌﺒﯿﮥ اﻟﯿﻤﻨﯿـــﮥ ،ﻓﺘﺮاﻫﻢ ﯾﺮددوﻧﻬﺎ ﻓﯽ ﻣﺠﺎﻟﺴـــﻬﻢ
وأﺳـــﻤﺎرﻫﻢ ،ﺑﻞ ووﺻﻞ اﻷﻣـــﺮ أن ﺟﯿ ً
اﻟﺠ ُﺪد ﺑﺪأوا ﻓﯽ ﻧﺴـــﺞ ﻗﺼﺎﺋﺪﻫﻢ
ﻼ ﻣﻦ اﻟﺸـــﻌﺮاء ُ
اﻟﺤ َﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼـــﻮر ﻟﺘﮑﻮن
ﻋﻠﻰ ﻧﻔـــﺲ ﺗﻠﮏ اﻟﺤﮑﻢ ﻓﯿـــﻮردون ﺣﮑﻤـــ ًﮥ ﻣﻦ ﺣﮑـــﻢ ُ
ﻻزﻣﮥ اﻓﺘﺘﺎح ﻟﻘﺼﺎﺋﺪﻫﻢ اﻟﺘﯽ ﯾﻮاﺻﻠﻮن ﺳــــﺮد أﺑﯿﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸـــﻌﺮﯾﮥ.
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ً
دراسة سابقة(:)5
ويورد األستاذ /خالد الرويشان يف
ُ
بأن "الثقافة الشفهية فـ ــي اليمن ُمتثل ُركن ًا ُمهم ًا فـ ــي
اليمنية ،وأن نوعـ ـ ًا واحد ًا منها واملتمثل
الثقافة
بني ــان
ِ
ِ
أجيال
يف األمثال الش ــعبية والتي يتداولها الناس عبر
ٍ
ـعر أو حت ــى نص ــف بي ــت،
متع ـ ٍ
ـددة ،وبعضه ــا بي ـ ُـت ش ـ ٍ
وه ــي ب ــاآلالف ،تتش ــابه وتختلف وتأتل ــف بن مختلف
جتربة،
قرون ،وخاص ـ ُـة
املناط ــق اليمني ــة؛ ألنها ِخب ــر ُة ٍ
ٍ
ف ــإن تأثيره ــا كبي ــر ،وآثاره ــا فـ ــي النظ ــام االجتماع ــي
تعدد".
والثقافـي ُم ّ
أما الدكتور /أحمد علي الهمداني فيرى "أن الثقافة
الش ــفاهية تش ـ ِّـكل حياة الش ــعب ،فهمه للعال ــم احمليط
ب ــه ،أراؤه اجلمالي ــة  -األخاقية ،مفاهيمه االجتماعية
 التاريخية والسياس ــية ،الفلس ــفية واجلمالية الفنية؛مواصفات
فتمت ــاز بعم ــق الفكرة ،كما متتاز بكونه ــا ذات
ٍ
()6
متنوعة كل التنوع،
فنية عالية،
ومتعددة كل التعدد» ..
ٍ
ٍ
ٍ
ويرى األس ــتاذ /حس ــن سالم باصديق يف كتابه (يف
الت ــراث الش ــعبي اليمن ــي) بقول ــه" :لق ــد س ــاهم تراثن ــا
الش ــعبي يف إحي ــاء ِذكران ــا املاضي ــةِ ،ذك ــرى األج ــداد
القُ دام ــى ،ف ــكل قطع ـ ٍـة م ــن تراثن ــا تعط ــي ال ــدالالت
ـواء كان
التاريخي ــة عل ــى ماضين ــا وعلينا أن ندرس ــه س ـ ً
متجي ــد ًا أو تنكي ـ ًـا ..وألن الت ــراث الش ــعبي يفخ ــر ب ــه
الن ــاس فلذل ــك حت ــب اجلماهي ــر تردي ــد ه ــذا الت ــراث
ـعور بالفخ ــر واالعت ــزاز
باس ــتمرار مل ــا يف ذل ــك م ــن ش ـ ٍ
()7
باملاض ــي املل ــيء بالبط ــوالت واحلض ــارات واملفاخ ــر" .
مغمورة جداً،
ـمنية
وهنا س ــنتحدث عن
ٍ
شخصية يـ ـ ٍ
ٍ
ربـ ــما ال يعرفه ــا الكثي ــر من أبناء اإلقلي ــم الذي نعيش
في ــه ،ولكن ــه محف ـ ٌ
ـواء
ـوظ يف قل ــوب كل اليمني ــن ،س ـ ً
ببعض من
يف ريفه ــم واحلضـ ــر ،فعندم ــا يدن ــدن امل ــرء
ٍ
حك ــم ُ
احل َمي ــد ب ــن منص ــور حت ــى يلتف ــت إلي ــك بعض
مقطوعات أخ ــرى من تلك
م ــن حول ــك وي ــرددون معك
ٍ
احلك ــم واألق ــوال الش ــهيرة ..وق ــد ي ــورد بع ــض ُ
الك َّت ــاب
والباحث ــن ب ــأن ُ
زراعي
احل َمي ــد ب ــن منص ــور هو حكي ـ ٌـم
ٌّ
ويتقصى عنه س ــيجد بأنه
فحس ــب؛ ولك ــن م ــن يبح ــث
َّ
اب ــنُ الري ــف اليمني وبان ــي مدرجاته وصان ــع إجنازاته؛
أدب !"#$
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فه ــو احلكي ــم الزراع ــي ،والعال ــم الفلك ــي ،وفيلس ــوف
احلي ــاة وذاكرته ــا ،وه ــو األدي ــب والش ــاعر ال ــذي قلم ــا
جت ــد ل ــه مثيل ،كان وما يزال محفوظ ًا إس ــم ًا ومواقف،
أقوا ًال وقصص ًا حية فـي ذاكرة اليمن وأبنائه منذ قدمي
وحكم ًا
الزم ــان وحت ــى اآلن ،ب ــل وص ــارت أقوال ــه أمث ــا ًال ِ
ُتسافر عبر عشـرات السنن ،وتسكن يف أعماق التاريخ.
الح َميد بن منصور؟!
 .1فيا ترى من هو ُ

ُ
(احل َمي ــد) بض ـ ِـم احل ــاء وفت ـ ٍـح للميم ،ال يع ــرف إن
كان اس ــم (منص ــور) هو اس ــم وال ــده أم هو اس ـ ٌـم لعائلته
ـمنية عريقة ،كثيرة
لقب ألسـ ـ ٍ
ـرة يـ ـ ٍ
(لقب ــه) واألص ــح أنه ٌ
الع ــدد ،عاش ــت وتعي ــش يف مناط ــق كثي ــرة عل ــى امتداد
()8
اخلارط ــة اليمني ــة ،وعن ــد البحث عن أسـ ــرة منص ــور
جن ــد بأنه ــم م ــن أفخ ــاذ قبائ ــل قيف ــة ،ويقطن ــون يف
أفرعا
مديري ــة الس ــوادية حاليـ ـ ًا ،كم ــا جند ب ــأن هن ــاك ٍ
م ــن أسـ ــرة (منصور) تقط ــن مديرية حبيش مبحافظة
إب ،ويف مديرية السودة مبحافظة عمران ،ويف مديرية
الرج ــم مبحافظ ــة احملوي ــت ..كم ــا أن منه ــم فخ ــذ ًا
آخ ــر يقطن ــون يف مديري ــة ذي الس ــفال جن ــوب غ ــرب
مدين ــة إب ..ويرجع ــون إل ــى قبيل ـ ٍـة من قبائ ــل يافع هم
(اليحاوي ــون) ،نس ـ ً
ـبة إل ــى (يحي ــى) وه ــم الس ــاكنون يف
الرخم ــة م ــن ب ــاد يافع.
ُ
ويذك ــر امل ــؤرخ العام ــة القاض ــي /محم ــد ب ــن عل ــي
األك ــوع احلوال ــي :أن نس ــبهم ينته ــي إل ــى الوزي ــر موفق
بالصاحب
الدي ــن عل ــي بن محم ــد اليحي ــوي املع ــروف َّ
ال ــذي كان وزي ــر ًا للمل ــك املؤي ــد داوود ب ــن املل ــك املظفر
يوس ــف الرس ــولي ،وه ــذا الوزي ــر يرتفع نس ــبه إلى يافع
القبيل ــة املش ــهورة واملنس ــوبة إل ــى يافع السـ ــرور بن زيد
بن ناعته بن ش ــرحبيل بن احلارث بن زيد بن يرمي ذي
ُر َع ـ ْـن األكب ــر ث ــم إلى ُجش ــم الكبرى بن عبد ش ــمس ثم
إل ــى حمي ــر بن س ــبأ بن يش ــجب ب ــن يعرب ب ــن قحطان
ب ــن نب ــي اهلل هود عليه الس ــام.
وع ِر ُف ــوا به ــذا اللق ــب  -أي منص ــور  -باس ــم جدهم
ُ
الش ــيخ منص ــور ب ــن نصـ ــر ب ــن عب ــداهلل ب ــن عل ــوان ب ــن

عبدالرحم ــن ب ــن زي ــد ب ــن أس ــعد اليحي ــوي اليافع ــي
احلمي ــري ،وكان جده ــم املذك ــور م ــن علم ــاء الفق ــه،
متمكنـ ـ ًا م ــن عل ــوم العربي ــة ،أديبـ ـ ًا وش ــاعراً ..وه ــو م ــع
ذل ــك م ــن كب ــار رؤس ــاء ب ــاده ،متمي ــز ًا باجل ــود والك ــرم،
ف ــكان يتقاط ــر إلي ــه بع ــض العلم ــاء م ــن زبي ــد(.)9
 .2مولده ومكان نشأته

ينسب العديد من املؤرخن ُ
وك َّتاب التراث الشفاهي
يف بادن ــا ب ــأن مول ــده يف مدين ــة رداع أو يف مكي ــراس
مبحافظ ــة البيض ــاء ،ولع ــل من التقيناهم ي ــروون بأنه
ول ــد يف مدين ــة ج ــن مبحافظ ــة الضالع ،بينم ــا هناك
م ــن يق ــول بأنه عوذل ــي واآلخ ــر يقول يافع ــي والبعض
يقول ــون أن ــه من أبناء محافظة إب أو من أبناء منطقة
احلجري ــة بـ ــمحافظة تع ــز ،وهن ــاك م ــن ينس ــبه إل ــى
قبيل ــة بن ــي هال املعروف ــة تاريخي ًا بـ"س ــيرة بني هال"
الت ــي عاش ــت يف مرخ ــة بش ــبوة قب ــل اإلس ــام ،وم ــن ثم
هاج ــرت إلى ش ــمال أفريقيا ،ومنها انح ــدر ُ
احل َميد بن
منص ــور الهالي.
كما أن ش ــاعر اليمن الكبير /عبداهلل البردوني أورد
يف كتاب ــه (فن ــون األدب الش ــعبي يف اليم ــن) بأن ــه م ــن
تهام ــة ،حي ــث اعتب ــره  -البرودن ــي  -بأن ــه حكيم تهامة
امل ــوازي يف رأي ــه حلكيم اجلبال (علي ب ــن زايد) ،ويقول
األس ــتاذ الدكت ــور /عب ــد العزي ــز املقالح" :بع ــض الذين
كتبوا عن ُ
احل َميد بن منصور ال يذكرون إ َّال أنه نشأ يف
املنطقة الشـ ــرقية ،واملنطقة الشـ ــرقية من الباد تـمتد
م ــن ُعم ــان إل ــى ع ــدن"( ..)10أم ــا األدي ــب الكبي ــر /عم ــر
ـزارع م ــن شـ ــرق مدين ــة البيضاء
اجل ــاوي في ــرى "أن ــه م ـ ٌ
()11
كم ــا يبدو من أحكامه ومن التس ــميات التي أوردها" .
ب ــل ويذك ــر األس ــتاذ املرح ــوم /عبدالرحم ــن طي ــب
بعك ــر احلضـ ــرمي يف كتاب ــه (كي ــف غ َّن ــت تهام ــة) "ب ــأن
اس ــم ُ
احل َمي ــد ب ــن منصور يكث ــر وروده على األلس ــن يف
حكيمة
ـوال
ٍ
س ــائر تهام ــة وتت ــداول ما يؤثر عن ــه من أق ـ ٍ
ـارب نافع ــة إل ــى ح ـ ّـد أن يتوه ــم الس ــامع أنه حكيم
وجت ـ ٍ
ه ــذا اإلقلي ــم" ولكنه تافى ذلك بقوله "غير أن البحث

ع ــن أبس ــط معالم حيات ــه أين َو ِلـ ـ َد؟ ومت ــى؟ وأين مات
ومت ــى؟ يكش ــف ع ــن ع ــدم وج ــود ه ــذا الرج ــل يف س ــائر
اإلقلي ــم وم ــن ث ــم ع ــدم والدت ــه في ــه أو وفات ــه ب ــه أو
االنتم ــاء إلي ــه.)12("....
ولع ــل املرح ــوم /احلضـ ــرمي ق ــد ذه ــب بعي ــد ًا أيض ًا
يف حتدي ــد م ــكان والدة حكيمن ــا ُ
(احل َمي ــد بن منصور)
حي ــث أش ــار إل ــى أن املؤل ــف الس ــوداني /محم ــد صال ــح
ِضـ ــرار (1972-1892م) وقد أورد يف كتابه (تاريخ سواكن
والبح ــر األحم ــر) "أن ش ــخصية ُ
احل َمي ــد ب ــن منص ــور
ع ــاش عب ــر عق ــود الق ــرن التاس ــع عشـ ــر املي ــادي ،وأن
مه ــده األول ه ــو مدين ــة ينب ــع احلجازي ــة الس ــاحلية
املعروف ــة ،فيه ــا ول ــد ،ومنه ــا خ ــرج إل ــى البح ــر وأصب ــح
ـرة يف البح ــر األحمر واخللي ــج واحمليط الهندي
ذا خب ـ ٍ
()13
ُت َض ــارع خب ــرة اب ــن ماج ــد. "...
وهن ــا م ــن يع ــرف ش ــخصية ُ
احل َمي ــد ب ــن منص ــور
وي ــدرك ف ــرادة وجزال ــة
ويحف ــظ أش ــعاره وأقاويل ــهُ ،
املعان ــي الت ــي حتمله ــا تل ــك األق ــوال واألش ــعار حتمـ ـ ًا
س ــيعرف ب ــأن حكيمن ــا ه ــذا ل ــم يع ــش يف تهام ــة -
كمـ ــا ق ــال البردون ــي  -ول ــم يع ــش أيضـ ـ ًا يف احلج ــاز
أو يف مدين ــة س ــواكن الس ــودانية  -كمـ ــا أورده امل ــؤرخ
احلضـ ــرمي واملؤل ــف الس ــوداني ِضـ ــرارُ ،
فاحل َمي ــد ومن
خ ــال أش ــعاره وأقواله ل ــم يذكر البحر إطاقـ ـ ًا ،كما لم
يذك ــر بع ــض املناط ــق بالتحدي ــد كاملناط ــق الس ــاحلية
أو الصحراوي ــة ..ويتض ــح هن ــا ب ــأن هن ــاك التباسـ ـ ًا
واضحـ ـ ًا ب ــن ش ــخصيتنا ُ
(احل َمي ــد ب ــن منص ــور) وبن
بعض الش ــخصيات األخرى؛ فمث ًا ورد يف كتاب (ش ــعر
ونث ــر م ــن حضـ ــرموت) للمستشـ ــرق األوروب ــي /روب ــرت
س ــارجنت نب ــذ ًة عن ش ــاعر الق ــول واحلكمة (ب ــو عامر)
ونس ــبه عل ــى أنه ه ــو ُ
احل َميد بن منص ــور ،وأنه عاش يف
منطق ــة (ب ــور)  -وه ــي ٌ
بلدة واقع ــة يف الوادي الرئيس ــي
ب ــن مدينت ــي ت ــرمي وس ــيئون بـ ــمحافظة حضرم ــوت،-
وق ــد وص ــل بالبع ــض إل ــى اخلل ــط ب ــن ش ــخصية
ُ
"احل َمي ــد ب ــن منص ــور" وب ــن ش ــخصية "علي ب ــن زايد"
ً
ـخصية واحد ًة وليس ــوا بش ــخصن ،وهذه
واعتبرهما ش ـ
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غلط ـ ٌـة كبي ـ ٌ
ـرة يدحضه ــا الش ــاعر البرودن ــي يف كتاب ــه
(الثقاف ــة الش ــعبية ..جت ــارب وأقاوي ــل ميني ــة) بقول ــه:
"جن ــد أن جانب ــا مهما م ــن الثقافة الش ــعبية تتمثل يف
ـرة إل ــى
وصاي ــا احلكم ــاء الذي ــن كان ــوا ينبغ ــون م ــن فت ـ ٍ
فت ــرة ،وعل ــى كثرة احلكم ــاء يف كل جيل ،ف ــإن احلكماء
املعدودي ــن املعتبرين ثاثة هم :علي بن زايدُ ،
واحل َميد
ب ــن منص ــور ،وح ــزام ب ــن مرش ــد الش ــبثي.)14("...
وكما سبق وأن أشـرت فإن الباحث يستطيع حتديد
ـواء م ــن خ ــال أش ــعاره
م ــكان والدة ونش ــأة حيات ــه س ـ ً
وأقوال ــه أو م ــن خ ــال معرفت ــه باللهج ــات اليمني ــة
احمللي ــة املتع ــددة واملتنوع ــة س ــيعرف م ــن أي املناط ــق
ه ــو والت ــي دون ــت به ــا أش ــعاره وغلب ــت عل ــى أقوال ــه ،أو
م ــن خال الس ــفر والترح ــال( )15إلى السلس ــلة اجلبلية
املمت ــدة ب ــن البيض ــاء وياف ــع والضال ــع والت ــي حتم ــل
الطب ــاع ونف ــس النس ــيج املجتمع ــي م ــع املنطقة
نف ــس ِ
الشـ ــرقية واجلنوبي ــة وبع ــض املناط ــق الوس ــطى وه ــي
ما كانت ُتس ـ َّـمى بـ"اليمن األس ــفل" على عكس احلكيم
ـرة يف ما
عل ــي ب ــن زايد ال ــذي ُت ــر ّدد أش ــعاره وأقواله بكث ـ ٍ
سمى بـ"اليمن األعلى" ،فعند السفر إلى هذه املنطقة
ُي َّ
حتدي ــد ًا جت ــد آالف األق ــوال الت ــي تتح ــدث ع ــن س ــيرة
ُ
احل َمي ــد بن منص ــور وعن أحاديثه وقصص ــه وحكاياته
الت ــي س ــنورد بعضـ ـ ًا منه ــا يف س ــياق دراس ــتنا هذه.
 .3زمانه وسيرة حياته

ال ُيع ــرف بالتحدي ــد يف أي عصـ ـ ٍـر ع ــاش حكيمن ــا
ُ
احل َمي ــد ب ــن منص ــور ولكن جت ــد بأنه مغم ــو ٌر ومطمو ٌر
ـات
بالفع ــل ال مج ــازاً ،فق ــد ال جت ـ ُّـد مراج ــع ومؤلف ـ ٍ
مطبوع ـ ٍـة ع ــن ُ
احل َمي ــد إال ما ن ــدر؛ وإن ِوج ــد فمن باب
خاص م ــن حي ــاة اليمني ــن وأعمالهم..
السـ ــرد لقس ـ ٍـم ٍ
وي ــورد األس ــتاذ /حس ــن س ــالم باصدي ــق يف مقدم ــة
كتاب ــه (يف الت ــراث الش ــعبي اليمني) بأن ــه "من الصعب
عل ــى امل ــرء أن يجد العون الس ــهل لتحصي ــل املعلومات
ح ــول الت ــراث الش ــعبي اليمن ــي وه ــو يجمع ــه م ــن كل
ـير يتطلب جه ــد ًا كبير ًا وس ــعي ًا
م ــكان ،فذل ــك أم ـ ٌـر عس ـ ٌ
أدب !"#$
العدد 38
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متواص ـ ًـا واهتمامـ ـ ًا عظيمـ ـ ًا س ــيما وأن ــه تنع ــدم يف
ً
مجموعة يف كتاب
الس ــاحة اليمنية املعلومات املطلوبة
أو كت ـ ٍـب معين ــة إال م ــا ن ــدر ج ــداً.)16("...
وال أعرف ملاذا شاعرنا الكبير /البردوني لم يورد يف
كتب ــه املتخصصة يف األدب الش ــعبي ول ــم يفرد فص ًا أو
للح َميد بن منص ــور؛ فلرمبا كان (علي بن
ج ــزء ًا منه ــا ُ
زاي ــد) أق ــرب إلي ــه م ــن ُ
قريبة
احل َميد ،فهو من منطق ـ ٍـة
ٍ
جد ًا من منطقة ومس ــقط رأس املرحوم البرودني ،فهو
أسـ ــرد الب ــن زاي ــد الكثي ــر م ــن فص ــول كتب ــه ،ب ــل ووصل
وخاص ه ــو (أقوال
ـرد
كتاب منف ـ ٍ
ٍ
ب ــه احل ــال إلى إص ــدار ٍ
علي ب ــن زايد).
ومؤخ ــرا ص ــدر كت ــاب لأكادمي ــي الدكت ــور /عل ــي
صال ــح اخلاق ــي بعن ــوان (احلكيم الف ــاح احلميد بن
منص ــور ..ش ــخصيته وأقواله) حيث أش ــار بقوله« :منذ
(س ْـر ْو ِح ْم َي ْر) ويف بيئة زراعية،
طفولتي املبكرة يف يافع َ
حيث األرض هي املصدر األساس للرزق ومجال العمل
لغالبية الس ــكان ،كنت أستمتع بـ ــمواويل املزارعن وهم
ي ــرددون أق ــوال ُ
ـان بديع ـ ٍـة
احل َمي ــد ب ــن منص ــور بأحل ـ ٍ
ومواوي ــل عذب ـ ٍـة أثناء قيامهم بحرث األرض وتس ــويتها
وتهيئتها وبذره ــا.)17(»...
والكتَّ ــاب ب ــأن ُ
ويذه ــب بع ــض املؤلف ــن ُ
احل َمي ــد
ب ــن منص ــور ق ــد ع ــاش يف العص ــور اإلس ــامية األول ــى
ويس ــتدل عل ــى ذلك عن ــد مخاطبته البن ــه (محمد)-:
ُ
قال ُ
احل َميد بن منصور
ما أحلى البلد يا محمد
ما أحلى البلد بالشواجب
أم ــا الدكت ــور اخلاقي ففي كتابه يسـ ــرد ب ــأن ِ"ممن
ذك ــروا العصـ ــر ال ــذي ع ــاش في ــه ُ
احل َمي ــد ب ــن منص ــور
املؤرخ /محمد علي بن عوض باحنان حيث يعتبره من
أه ــل القرن الس ــابع الهج ــري ،ويضعه م ــع احلكيم (بو
عام ــر) أول م ــن ُع ـ ِـر َف م ــن قدماء احلضارم من ش ــعراء
العامي ــة أو الش ــعر الدارج ــي ،وذك ــر أنه أورد نزر ًا يس ــير ًا
من أشعارهما وأخبارهما يف كتابه "تاريخ األحقاف"...

ومثل ــه ذه ــب عل ــي بن أحم ــد العطاس إذ يش ــير إلى أنه
عاش يف القرن الس ــابع الهجري/الرابع عش ــر امليادي،
وقت
أم ــا الش ــاعر احلضـ ــرمي "أبو بشـ ــر" فيرجعه إل ــى ٍ
متأخ ـ ٍـر وحتدي ــد ًا يذك ــر أن زم ــن حياته كان يف أواس ــط
الق ــرن الثام ــن عشـ ــر املي ــادي ،أم ــا الباح ــث الروس ــي
أناطولي أغاريش ــيف الذي َج َم َع (أحكام علي بن زايد)
كتاب ،حيث يذكر أن ُ
احل َميد بن منصور قد عاصـ ــر
يف ٍ
احلكي ــم (عل ــي ب ــن زاي ــد) وكان صديقـ ـ ًا ل ــه ،ويعتق ــد
أنهم ــا عاش ــا على األرج ــح يف النص ــف األول من القرن
السادس عشـ ــر امليادي.
ومم ــا تق ــدم ن ــرى اتس ــاع ش ــقة اخل ــاف يف حتدي ــد
عصـ ــر ُ
ومث ــل ه ــذا
احل َمي ــد ب ــن منص ــور وزم ــن حيات ــهِ ،
اخل ــاف جن ــده يف حتدي ــد عصـ ــر أمثاله م ــن احلكماء
كعل ــي ب ــن زايد وأب ــو عام ــر وغيرهم ــا»(.)18
ولك ــن ويتض ــح م ــن بع ــض القص ــص واحلكاي ــات
أو األقاوي ــل الت ــي سـ ــردت م ــن بع ــض كب ــار الس ــن الذي ــن
التقين ــا بهم فيحك ــون بأنه عاش ما ب ــن عقود القرنن
الثامن عشـر والتاسع عشـر امليادي ،وأنه لم يهاجر إلى
مدينة خارج منطقته ولم يذهب إلى البحر ولم يتعلم
املاح ــة ورك ــوب واس ــتخدام الس ــفن ،فه ــو اب ــن منطقته
اجلبلي ــة ذات املناظ ــر الزراعي ــة اخلاب ــة ومدرجاته ــا
كرس
املمشوقة واملتراتبة جما ًال وتنسيق ًا وروح ًا هائمةَّ ،
حياته كلها من أجل أن يقدم خبراته وفلسفاته لزمائه
املزارع ــن ،غنيه ــم وفقيرهم ،صغيره ــم وكبيرهم ،دومنا
ـدمي أو تأخير.
تـ ـ ٍ
ـمييز أو تق ـ ٍ
 .4أقواله في الزراعة والفالحة

يتغ ــزَّل حكيمن ــا ُ
احل َمي ــد ب ــن منص ــور يف الزراع ــة
والفاحة والتي تبدأ من وقت البذر واحلراثة يف فصل
الصيف وحتى موس ــم احلصاد يف فصل اخلريف ،وقد
اتس ــمت أقوال ــه بازم ــة افتت ــاح تب ــدأ بقول ــه" :يق ــول
ُ
احل َمي ــد بن منصور" ،كم ــا كان يفعل قرينه يف احلكمة
واألق ــوال املأث ــورة احلكي ــم (عل ــي ب ــن زايد) والت ــي تبدأ
بالق ــول" :يق ــول عل ــي ِولْد زايد"  -في ــا لهذه احلكمة يف

حفظ للحقوق الفكرية
ذل ــك؛ وكأن املوضوع عبارة عن
ٍ
م ــن جه ــة ،وخوفـ ـ ًا م ــن السـ ــرقة واالس ــتغال وأيضـ ـ ًا
التميي ــز ع ــن أق ــوال اآلخري ــن م ــن جه ـ ٍـة أخ ــرى ،وه ــذه
الدالل ــة ق ــد اس ــنتتجها الكات ــب الروس ــي /أغاريش ــيف
يف كتاب ــه الصغي ــر (أح ــكام عل ــي ب ــن زاي ــد) ..وأصبحت
ه ــذه الازم ــة اآلن تنته ــج من قبل الكثير من الش ــعراء
الش ــعبين يف بادن ــا حي ــث يقوم ــون بب ــدء كتابته ــا
كازم ـ ٍـة الفتت ــاح قصائده ــم ،وم ــن ث ــم يواصل ــون سـ ــرد
أبياته ــم الش ــعرية فمث ـ ًـا" :يق ــول يحيى عم ــر"" ،يقول
اب ــن س ــحلول"" ،اليافع ــي ق ــال" ....وخافهم.
()19
يقول ُ
احل َميد بن منصور:
لوال العتب واملال َم ْه
()20
ال قول للثور يا باه
ال قول :يا بو عيالي
()21
باعمل على ثور زاحف
األصحاب
وال تكاليف(ْ )22
للح ْب( )23مفتا ْح
َس َّويت َ
ُ
والط ْعم( )24سبعة مفاتيح
ويواص ــل ُ
احل َميد إصـ ــراره على االهتم ــام بالزراعة،
والقيام بتنفيذ مواسمه أو ًال بأول ،وأن يخرج املزراعون
للعم ــل باك ــراً ،وه ــا ه ــو يوص ــي أوالده األربع ــة ب ــأن
يخرج ــوا عندم ــا يذهب الفاح ــون للعمل يف حقولهم
ووديانه ــم يف الصب ــاح الباكر حتى يعودوا إلى املنازل يف
املس ــاء ،وذل ــك يف موس ــم الصيف واحلراث ــة وإصاح ما
ـراب وتل ـ ٍـف للمدرجات
أحدثت ــه س ــيول األمط ــار من خ ـ ٍ
الزراعي ــة ،وي ــورد القاض ــي /يحي ــى بن يحيى العنسـ ــي
يف كتاب ــه (املواقي ــت الزراعي ــة)( )25بعضـ ـ ًا م ــن األمث ــال
للح َمي ــد بن منصور والتي يتداولها الناس يف
ِ
واحلك ــم ُ
مديري ــة مكي ــراس بالبيضاء:
يقول ُ
احل َميد بن منصور
()27

يا مربعه( )26يا عيال
ال تُرقِ ُدوا مسـرح( )28الناس
()30
وتسـرحوا اح ُل( )29يأووا
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صورة للضمد والذي يجمع ثورين مع بعض عند الحراثة.
فواد الحرازي
تصوير المصور اليمني ٔ

ويوص ــي حكيمن ــا بض ــرورة االنتب ــاه ملواقيت موس ــم
بذر الذرة يف الصيف ،وتوقيت موسم البذر على املعالم
الزراعي ــة ه ــو أح ــد العوام ــل األساس ــية يف ج ــودة ثـ ــمار
()31
احملاصي ــل الزراعي ــة حي ــث ي ــورد القاض ــي العنسـ ــي
ـوال ال زال ــت ت ــردد يف منطق ــة لودر بـ ــمحافظة أبن
بأق ـ ٍ
وم ــا جاورها:
يقول ُ
احل َميد بن منصور:
احلب كل تنابيت
ُّ

()33

غير املواسم لها حالل

أم ــا يف ضواح ــي مدين ــة تع ــز في ــورد القاض ــي
()34
العنسـي
للح َميد بن منصور ،توضح بأنه إذا
ٍ
بأمثلة ُ
فطرت أشجار التن وصارت األوراق كبيرة ،فلينصـ ــرف
املزارع ــون إل ــى حراثة أراضيهم تـ ــمهيد ًا وإعداد ًا ملوس ــم
الصي ــف وال ــذي يب ــدأ يف أواخ ــر ش ــهر فبراي ــر /ش ــباط
واألول م ــن ش ــهر م ــارس /آذار:
يقول ُ
احل َميد بن منصور:
()35

()36

مثل آذان الفرس

لَ ْع َن أبو( )37من زَاد جلس
أدب !"#$
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يقول ُ
احل َميد بن منصور:
()40

ِب( )39عالبها
َعل ْ

وسهيل( )41ر َّباها
ُ
وآب( )42أبوها وأمها

()32

إذا قِ ْد ورق البلس

ليستدرك ضـ ــرورة االنتباه أيض ًا للمواسم الزراعية
موس ــم ًا موس ــما فيورد القاضي العنس ــي( )38أيض ًا قو ًال
للح َميد ب ــن منصور وهو:
ُ

وامل ــال عن ــد احلمي ــد ب ــن منص ــور ل ــه أهمي ــة كبيرة؛
فـ ـ ــأي حكيـ ـ ـ ٍـم يعب ــر ع ــن امل ــال ف ــا يقص ــد احلل ــي
واملجوهرات الذهبية والفضية وذات األحجار الكرمية،
وإمن ــا يقص ــد بامل ــال امل ــزارع اخلصب ــة واملراف ــق الت ــي
تس ــقيها حت ــى اقت ــرن امل ــال بالرج ــال الضط ــرار ٌّ
كل
منهم ــا إل ــى اآلخ ــر ،وإن إج ــادة األرض بفض ــل إج ــادة
ُ
فاحل َمي ــد ُيق ـ ِّـدس األرض ،ب ــل إن ــه
احل ــرث ،وم ــن هن ــا
يرفع عظمة س ــلطان األرض فوق كل الس ــلطانات ،فهو
س ــلطانُ الس ــاطن؛ ألن ــه ال َي ُ
رخ ــص كبضائع الس ــوق
أي ــام الكس ــاد ،وال َت ُض ـ ـ ّره املع ــارك احلربية كالن ــاس ،وال
يتع ـ َّـرض لأمراض الوبائية التي تتعرض لها املواش ــي
فتس ــقط لذبح الس ــكاكن ،فيدعو ُ
احل َمي ــد إلى الصبر
واملصاب ــرة عل ــى األرض والذوب ــان يف أعماقه ــا ألنه ــا

ـاء من أصحاب الدكاك ــن  -جمع ُدكان وهو
أس ــخى عط ـ ً
()43
البقال ــة الصغي ــرة :

التي تش ــجع املزارعن عند س ــماعها على خوض غمار
ـزم ال يل ــن.
املواس ــم برباط ــة ج ـ ٍ
ـأش وبع ـ ٍ
يقول ُ
احل َميد بن منصور

السالطني
املال( )44شي ُخ َّ
رخص األسعار
ال ينقصه
ُ
وال تضـ ُّره سكاكني
من كان عاملال ص َّبار
ما يلتجي للدكاكني

يا ليتني وقت صيفي

يقول ُ
احل َميد بن منصور

ويف مقطع آخر يوضح معنى (املال) حيث يقول:
يقول ُ
احل َميد بن منصور
املال ما هو دراهم
وال الغِ نى يف املواشي
املال َع ْو َجات لِسوام
مترادفه شي على شي
إذا برق بارق اخلوف
فال حتمل وال شي
وال برق بارق الصيف
()45
ظلت جفنها جهاشي
ويري ــد ُ
احل َمي ــد أن يلفتن ــا إل ــى أن امل ــال  -األراض ــي
الزراعي ــة  -ه ــي مص ــدر الدخ ــل لعم ــوم اليمني ــن على
امت ــداد اخلارط ــة ،فه ــي الت ــي تس ــاعدهم عل ــى تربي ــة
ـرب
أبنائه ــم ،وعل ــى تكف ــل حاجياته ــم م ــن م ـ ٍ
ـأكل ومشـ ـ ٍ
وماب ــس ،حيث يس ــتطيع املـ ــرء الشـ ــراء ل ــكل حاجيات
أسـ ــرته مقاب ــل بي ــع ج ــزء م ــن حبوبها.
يقول ُ
احل َميد بن منصور
إ ْن ِجربتي( )46رأس مالي
هي ذي تربي عيالي
ُيعب ــر هن ــا ع ــن م ــا يفك ــر ب ــه كل م ــزارع يف وق ــت
الصي ــف حي ــث تكث ــر األعم ــال ,وخاص ــة يف أي ــام البذار
(ال ــذَّ ري) حي ــث يتمن ــى الف ــاح أن يق ــوم بـ ــما يق ــوم ب ــه
ثاث ــة مزارع ــن يف ٍآن واحدة ،وهذه األقوال احلماس ــية

بَتُول وأقع( )47ثالثه
()50
َسا ِل ْق( )48و َذ ِار ْي( )49و َد َّكاك
()52
واسلُق(ُ )51سلق مِ ثْل َملْيَال
ْ
السـ ُهـوم الْـقَـدِ ِّيــ ْه
مِ ـثْـل ِّ
وي ــروي الدكت ــور اخلاق ــي يف كتاب ــه "اآلن ــف الذكر"
قص ـ ًـة ع ــن ُ
احل َمي ــد وحب ــه ل ــأرض واحلراث ــة ،حي ــث
ً
مصادفة بجان ــب ُ
احل َميد
يق ــولُ :ي ــروى أن ام ــرأة م ـ َّـرت
اب ــن منص ــور وه ــو يح ــرث األرض ،وكان ــت الثي ــران
احمل ــراثُ ،
واحل َميد
جتر ِ
(الضمد) تس ــير بسـ ــرعة وه ــي ُّ
احمل ــراث ،فظنت
يس ــير بعده ــا منتش ــي ًا وبي ــده مقبض ِ
تل ــك امل ــرأة أن ُ
احلميد قد دخلته النش ــوة مبجرد رؤيته
له ــا ،فقال ــت له:
()53

يا ذا البتُول َدالَ َد َال( )54بأثوارك
()56
مانا ب َه ْو َد ْك( )55وال أحد بأخوارك
فرد عليها ُ
احل َميد فور سـماعها قائ ًا:
()57

َ
ض َميْدي
والض َميْد
األرض أرضي
َّ
ِّ ()58
واملال َ
صـري من حيث ماشا أتْنَق ْي
بخ ْ
فخ ــاب ظ ــن تل ــك امل ــرأة املتطفل ــة ،ح ــن فاجأه ــا
بأن ــه ل ــم يلتف ــت إليها كما تظ ــن ،وظ ـ َّـل ُ
احل َميد يعزف
احملراث الذي يش ــق
أنش ــودة حب ــه ل ــأرض ،عل ــى أنغ ــام ِ
ب ــه األرض.
وهن ــا يدع ــو ال ــذَّ اري  -م ــن يض ــع احل ــب يف األت ــام
 ب ــأن ي ــرقُ ال ــذري وينس ــق اخلط ــوات حت ــى ال يتكاث ــرالنب ــات في ــأكل بعض ــه بعضا.
يقول ُ
احل َميد بن منصور
()59

يا ذاري احلب رقه
على اخلِ ِطى والبناني
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كما يقول:
قال ُ
احل َميد بن منصور
طلعت أنا رأس مِ ْش َواف

()60
()61

طلعت بَ ْع َج ْب على أبتال
اجلِ يْد ال َه َّجر اليوم
وع ّكى(ُ )63غ َباره
َش َّمر(َ )62
والفسل( )64ال َه َّجر( )65اليوم
د َّور( )66لرأسه ظالله
وهن ــا يعات ــب يف ه ــذا الق ــول احلارس السـ ــيء الذي
يلح ــق ضـ ــرر ًا باحملاصي ــل الت ــي يفت ــرض أن ــه يحميها
م ــن أذى وأضـ ــرار غيره.
قال ُ
احل َميد بن منصور
وا شارحه( )67راس َذا ا َ
حليْد
()70
َك َّمل َ ْ
ش( )69زرع الشواجب
َ ()71
على َسبُ ْولَ ْه َسبُ ْول ْه

()68

يلف ــت ُ
احل َمي ــد انتب ــاه الش ــارحة وه ــي امل ــرأة الت ــي
حت ــرس املزروع ــات إلى أنها قد أخطأت يف التركيز على
مراقب ــة الغ ــراب وه ــو ع ــاد ًة ال ي ــأكل ال ــزرع فيم ــا تغ ــض
الط ــرف ع ــن أسـ ــراب الطي ــور الت ــي أكل ــت م ــن احلبوب
ماح ــه أي أحس ــنه م ــن أط ــراف األرض.
قال ُ
احل َميد بن منصور
وا شارحه رأس َذا احليد
كم با تكون الشـراحه؟

()72

()73

قالت ملا الزرع ينجح

()74

صـرابه
ينجح بليلة ُ

ِ .5ح َكمِ ه في فلسفة الحياة

املتاب ــع ل ــكل أق ــوال وأحادي ــث وقص ــص احلمي ــد بن
منص ــور ،يج ــد أن حكم ــه احلياتي ــة والفلس ــفية كثي ـ ٌ
ـرة
وغزي ـ ٌ
ـوف
بحكيم
ـرة فه ــو ليس
زراعي فقط وإمنا فيلس ـ ٍ
ٍّ
ٍ
أدب !"#$
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وأدي ـ ٍـب وش ــاعر؛ ليتس ــاءل امل ــرء ي ــا ت ــرى مل ــاذا يحف ــظ
احلكم واألقوال؟! هل لقصـ ــرها أم
عام ــة الن ــاس لتلك ِ
لعم ــق معانيها ودالالتها املجازي ــة؟ واإلجابة على هذه
التس ــاؤالت تتكون من ش ــقن هامن هم ــاُ :
احل َميد بن
املجد
منص ــور وإن كان مغم ــور ًا مطم ــور ًا فه ــو احلكي ــم
ُّ
قدم ًا اخلير للناس من
ا ُملثاب ــر ،مح ـ ٌّـب ألرضه وناس ــهُ ،م ِّ
صلح ًا اجتماعي ًا يس ــعى لنشـ ــر اخلير والسلم
حولهُ ،م ِ
ب ــن أبن ــاء قومه ،فهو ش ــبيهٌ بلقمان احلكي ــم وأكثم بن
صيف ــي وبيدب ــا  -صاح ــب كليل ــة ودمن ــة  -واألحن ــف
ب ــن قي ــس ،بل وأرس ــطو وأفاط ــون ،وإن لم يكن ش ــبيها
فه ــو وصي ـ ٌـف بهم تـ ــمام ًا ...أما الش ــق الثان ــي فلعظمة
وحكم ــه؛ وإن كان ُ
احل َمي ــد ق ــد
وجزال ــة وعم ــق أقوال ــه ِ
ٌ
باقية
ـنوات ماضية ،ولكن ِحكمه
غابر وس ـ ٍ
زمن ٍ
رحل يف ٍ
ومتوارث ـ ٌـة م ــن جي ـ ٍـل إلى أجي ــال ،بل وتتغلغ ــل يف نفس
امل ــرء بق ــدر تغلغله ــا يف الوص ــف اجلمال ــي م ــن اللغ ــة
واملعن ــى والص ــورة اجلمالية.
يقول ُ
احل َميد بن منصور
َم ْن يَ ْح َم ْد ال َّر ْب زَا َدهْ
زَا َدهْ مِ ْن ا َ
خليْر زَا َدهْ
زَا َدهْ َم ِزيْد( )75ا َ
جل َرا َدهْ
ذِ ْي ال بَ َدت(ْ َ )76
جند زَا َدهْ
وبع ــد احلم ــد هلل ه ــا ه ــو يوض ــح معن ــى الصداق ــة
ويح ــدد معامله ــا وأوص ــاف صديق ــه وضـ ــرورة أن يك ــون
ـاق حمي ــدة ،كم ــا يوصـ ــي
ش ــخص ًا محترمـ ـ ًا وذا أخ ـ ٍ
بحف ــظ اللس ــان م ــن كل نابئ ــة ق ــد ينط ــق به ــا امل ــرء.
يقول ُ
احل َميد بن منصور
إ ْن صاحبي جي ْد أنا جي ْد
ذليت
وإن صاحبي فس ْل
ْ
احفظ لسانَ ْك لتسل ْم
وإ َّال يِد ُقون ِل ْه َقي ْد
يب
يب ال تأم ْن الذِ ْ
الذِ ْ
وال َعر ْج لك بِـرج ِل ْه

ً
نابعة
في ــا ترى ه ــل هذه األمث ــال واألقوال واحلك ــم
ـات زمني ـ ٍـة أو وقائ ــع تاريخية حدث ــت يف ذاك
ع ــن حكاي ـ ٍ
الزم ــان؟! أم أنه ــا تدوي ـ ٌـن وتوثي ـ ٌـق لزم ـ ٍـن كان الرق ــي
املجتمع ــي يف أوج زمان ــه ورقي ــه وتقدم ــه؟! واإلجاب ــة
هنا لش ــاعر اليم ــن الكبير املرح ــوم /عب ــداهلل البردوني
نص
حي ــث يق ــول" :يتس ــاءل هواة األدب عند س ــماع كل ٍ
ع ــن مناس ــبة قول ــه ،ألنه ــم اعت ــادوا س ــماع اآلداب يف
مناس ــبات :كاألح ــداث ،واملواس ــم ،واألعي ــاد ،لذل ــك فإن
ـات أو تنع ــزل فيه ــا احلكايات،
األمث ــال تنب ــع م ــن حكاي ـ ٍ
أو يخل ــق احل ــكاؤون كل مث ـ ٍـل خلفي ــة حكاياتي ــة ،ألن
الشـ ــيء يأت ــي من مثيل ــه ،حتى الش ــكوى العام ــة فإنها
ذات حكاي ــة.)77("...
وهن ــا يوض ــح أهمية التربية لأبن ــاء واالعتناء بهم
كم ــا يعتن ــي املرء بأرض ــه؛ فتربية األبن ــاء تغني النفس
ع ــن األم ــوال الكثيرة والطائلة ،ف ــا ينفع املرء إال ماله
وال يخدم ــه وينفعه إال أبناؤه.
يقول ُ
احل َميد بن منصور
َد َعيْ ْت يَا َما ْل يَا َما ْل
ماجابَن ِْي غير َمالي
َ
والنفعني سوى ابْن ِْي
ويقول أيض ًا:
يقول ُ
احل َميد بن منصور
آخر زماني خياره
من حني ش ّبوا( )78عيالي
واملال َو َّدى( )79ثماره
ويوض ــح حكيمن ــا أهمي ــة العاق ــات األسـ ــرية داخل
مك ــون األسـ ــرة الواح ــدة بل يش ــير إلى أس ــلوب التعامل
مع الزوجة وضـ ــرورة األخذ بخاطرها وجعلها س ــعيد ًة
هانئة ،وسينعكس ذلك حتم ًا يف مساعدتها لزوجها يف
أعمال ــه ،وإذا ح ــدث العك ــس جتع ــل من حيات ــه جحيم ًا
ال يط ــاق ب ــل ويصل األمر بها إل ــى الدعوة عليه بالويل
والثب ــور ،وأن تأخ ــذه الس ــاحرة ذاك الكائ ــن املرع ــب يف

حي ــاة املجتم ــع الريف ــي والت ــي تأت ــي عل ــى ش ــكل طائ ــر
منظر بش ـ ٍـع وكئيب وذات مخالب كبيرة،
أس ــود كبير ذي
ٍ
وتأخ ــذ م ــن تري ــد وتذه ــب ب ــه إل ــى اجلب ــل ليتزوجه ــا
وال يع ــود نهائيـ ـ ًا ألسـ ــرته ،وإن ع ــاد فيك ــون فاقد العقل
واإلحس ــاس  -أي مجنونـ ـ ًا بامل ـ َّـرة :
قال ُ
احل َميد بن منصور
ال نامت الزَّوجه أ َّول
ِصبُح تناديك باسمك
ت ْ
َوتَخْ ِر ْج ال َّث ْور َقبْل َ ْك
()81
ِتنْ ُذق( )80له ُ
الط ْعم باكر
وان منت قبل امل ُ َر ِّي ْه
تصبح ِت َد ِّع ْي( )83على ابْن َْك
َّ ()84
تقُول ِج ِّني يشلك
السواحر
ت ِِش ّل أبُوك َّ
()82

وله أيض ًا:
يقول ُ
احل َميد بن منصور
ال قد َسبَ ْر( )85هاجس( )86البيت
ت َْسبُ ْر جميع الهواجس
وان قد ُع ِط ْل هاجس البيت
ضاعت جميع الهواجس
فسـ ــر أح ــام الراعي ــات الصباي ــا ويس ــتقرئ
وهن ــا ُي ِّ
م ــا يتمن ــن يف املس ــتقبل ،وكأن ــه يسـ ــرد له ــن بعض ًا من
قص ــص عال ــم أل ــف ليل ــة وليلة:
قال ُ
احل َميد بن منصور
وا ذه( )87الثالث ال َّرواعي
لو كان لكن ما تـمنني
()89

()88

األوله قد تِـ َم َّن ْه
ِحراس
ُحصناً منيعاً ب ُ
والثانية ذي تِـ َم َّن ْه
()91
أه َداس
وادي بنا( )90يزرع ْ
يزرع َحنَان ِْي ِ
وه َّداس
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لوحة فنية ليافع.

والثالثة قد تِـ َم َّن ْه
شاباً مليحاً أحسن الناس
وهن ــا ُيغ ــازل فت ــا ًة جميل ـ ًـة مليح ـ ًـة ،ويع ــرض عليها
ـتعداد لدف ــع ما يري ــده والدها
ال ــزواج ب ــه وأن ــه على اس ـ
ٍ
م ــن مه ـ ٍـر لها:
يقول ُ
احل َميد بن منصور
َوا ِبنْت وا ذِ ه امل َ ِليْ ِح ْه
()93
يا َريْت أبُ ْوش( )92با ِي ِبيْعش
باربعميه وا مليحه
ِوالَ ِت َر َّج ْل( )94فزدناه
قرشني وا َّال ثالثة
وال يغف ــل ع ــن ُ
احل َمي ــد ب ــن منص ــور ذك ــر امل ــوت وأن
ه ــذه احلي ــاة س ــتنتهي حتمـ ـ ًا ،حي ــث ي ــورد بعضـ ـ ًا م ــن
وحكم ــه يف ه ــذا املج ــال:
أقوال ــه ِ
يقول ُ
احل َميد بن منصور
ال َحول يا مالك املوت
ذي ما ِجني منك هارب
()95
ُح َميْ ْد قد جا ا َ
حمل َّج ْه
واملوت قد جا املُقارب
أدب !"#$
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وينتق ــل بن ــا ُ
احل َمي ــد بن منصور يف سـ ــرد فلس ــفته
العجيب ــة للحي ــاة بحي ــث يواص ــل الدخ ــول إل ــى أعمق
األماك ــن أهمي ـ ًـة يف احلي ــاة ،ويح ــاول شـ ــرح وتوضي ــح
أس ــلوب التعاي ــش فيم ــا ب ــن الن ــاس؛ فهاه ــو يح ــارب
الطم ــع واجلش ــع فيم ــا ل ــدى الن ــاس اآلخري ــن ،ب ــل
ويطال ــب ب ــأن يتمتع املرء بالقناعة والرضا مبا قس ــمه
اهلل ل ــه وإن كان قلي ـ ًـا.
يقول ُ
احل َميد بن منصور
لو كان حق( )97ابن عمك
مثل اجلبل ما ينالك
ما ينفعك ذي مع خُ وك
وال ِسـراجه يُضـي لك
وم ــن القناع ــة ينتق ــل بن ــا إلى ح ــب الوط ــن  ،حيث
يق ــدم دروسـ ـ ًا يف الوطنية واإليثار بالنف ــس من أجل أن
ينع ــم الوط ــن باألم ــن واالس ــتقرار واالزده ــار ،ويتض ــح
هن ــا – للق ــارئ الك ــرمي – بأنه يخاط ــب ولده (محمد)
ـان فين ــا بضـ ــرورة
فق ــط ،ولكن ــه يخاط ــب كل إنس ـ ٍ
احلف ــاظ عل ــى الوط ــن حتى وصل التش ــبيه ب ــأن جعل
الوط ــن محروسـ ـ ًا باألراضـ ــي الزراعي ــة الت ــي حتمي ــه

واجل ــداول املائي ــة ،ويتض ــح لنا أيضـ ـ ًا أن ُ
احل َميد يحب
األرض كل األرض ب ــا اس ــتثناء
يقول ُ
احل َميد بن منصور
()103

ِخيْ ِرةْ ل ِِو ِّدهْ (ضـريان)
واثنني ذي يلحقينه
()104
و(حسان)
وادي (بنا) هو
َّ
ويلحقينه ثالثه
()107
(مرخ ْه)(َ )105
َ
و(خ ْو َرهْ)  )106و(بَيْ َحان)
وم ــن حبه لأرض اليمنية إلى كرهه للغربة ومرارة
بحاجة ماس ـ ٍـة جلهود
االغت ــراب ع ــن الوط ــن الذي ه ــو
ٍ
كل أبنائ ــه ومس ــاهمتهم يف بنائ ــه وعمران ــه ،ب ــل ويع ـ ِّـدد
ظ ــروف االمته ــان والذُّ ل يف باد الغرب ــة واالغتراب عن
الوطن.
يقول ُ
احل َميد بن منصور
ٔاحمد حسين منصور ..مزارع يمني من ٔاحفاد الحميد بن منصور.

وحتاف ــظ علي ــه كما تعم ــل حواجب النس ــاء اجلميات
يف حمايته ــا للعي ــون ..وال ش ــك هن ــا أن ُ
احل َمي ــد الذي
حب األرض ال يرى جماله ــا وهي ُحترث إ َّال
ُج ِب ـ َـل عل ــى ِّ
باكتم ــال زينتها النهائية عند إتـ ــمام العمل.
يقول ُ
احل َميد بن منصور
ما أحلى البلد يا محمد
ما أحلى البلد بالشواجب
مثل النساء باحلواجب
الطني كله حالوه

()98

حاله توريد( )99حاله
()101
ماشي( )100من ِّ
الطيب خيبه
()102

إن كان ال خاب مواله

وم ــن ث ــم يتعمق بنا أكث ــر فأكثر ،فها ه ــو يصف لنا
بعضـ ـ ًا م ــن رحاته وتنقاته يف بعض املناطق اليمنية،
س ــارد ًا جماله ــا وم ــا حباه ــا اهلل م ـ ــن النع ـ ــم كـ ـ ــالوديان

يا َم ْن َخ َر ْج مِ ْن بالده
يصبر على ما جرى له
يصبر على البرد واجلوع
()108
حل ِار َقات ا َ
وا َ
جلوايف
ويضـ ــرب هنا مث ًا بحنينه وش ــوقه إل ــى باده حيث
يقول:
يقول ا ُ
حل َميد بن منصور
ك ً
ال أ َوى( )109ال بالده
وأنا بالدي بعيده
()110
بعيد من َخلْف َر ْد َما ْن
ومن خلف ردمان وادي
وم ــن الش ــوق لب ــاده إلى الدع ــوة إل ــى اإلصاح بن
الناس والعمل على حلحلة مشاكلهم وقضاياهم التي
الدي ــن حي ــث يرف ــض املدين ــون رد
ع ــاد ًة م ــا تك ــون م ــن َّ
الدي ــون ألصحابها ،ب ــل ويدعو الدائن للقبول مبا جاء
م ــن املدين واملس ــامحة يف اجلزء املتبق ــي حتى يخرجا
(الدائ ــن واملدي ــن) إل ــى الصلح بد ًال من نش ــوب املعارك
واالقتت ــال فيم ــا بينهم ــا ،أو ذهابهم ــا إل ــى التقاض ــي
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حي ــث حب ــال التقاضي طويل ــة جد ًا

()125

يقول ُ
احل َميد بن منصور
()112

خيار حلكام( )111لصالح
يدي( )113من الدين نصفه
والنصف ال راح له راح
الدرر المضيئة
 .7الوصاياُّ ..

ـان وم ــكان ،يحرص ــون
كع ــادة احلكم ــاء يف كل زم ـ ٍ
ـفر جمي ـ ٍـل م ــن الوصاي ــا
عل ــى ت ــرك م ـ ٍ
ـوروث خال ــد ،وس ـ ٍ
واملوعظ ــات الت ــي تعل ــم الن ــاس م ــن بعده ــم لش ــؤون
ـواء يف أموره ــم اخلاص ــة أو عاقته ــم م ــع
حياته ــم س ـ ً
املجتم ــع..
يقول ا ُ
حل َميد بن منصور
أوصيك يا محمد ابني ..
أوصيك أربع وصايا
يف األوله بِر( )114نفسك..
()115
وأخرج من الصوت األول
والثانية يف ابن عمك..
قاتل معه قبل يقتل
والثالثة يف دخيلك(..)116
عجل نعيشه ولو قل
والرابعة حرمة الويل(..)117
طالقها قبل حتبل
أما الوصية الثانية فهي-:
يقول ا ُ
حل َميد بن منصور
يا سالم اليوم يا بني
واش( )118باتسوي( )119قفا( )120ابوك
يف النسب والصهر واجلار
وهنا يرد عليه إبنه:
يابه( )121ولو جاك( )122موتك
قد خذت( )123لك سبعة أعمار
()124
الصهر ال جا حلرويه
أدب !"#$
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من البنيات خليار
والضيف ال جا لعشيه
()127
من خيرة الضأن لثبار
واجلار يخطي( )128علينا
وليس نخطي على اجلار
ومن دخل بيت جاره
من غير حاجة فقد بار
ان كان شي وليمه
()129
يعلم بها الطارش املار
أم ــا الوصي ــة الثالث ــة فه ــي خلي ـ ٌـط ب ــن الزراع ــة
وب ــن إك ــرام الضي ــف ولب ــس املابس النظيف ــة وحضور
اجتماع ــات الق ــوم ،وم ــن يفع ــل عك ــس كل ذل ــك يصبح
مهانـ ـ ًا ومط ــرود ًا ب ــل ويقع ــد يف نهاي ــة املجال ــس:
()126

يقول ُ
احل َميد بن منصور
()131

ذي ما بتل( )130ما ت َّمل
َ ْ ()132
الضيف ل َّول
وال اَ ْد َخ ْل َّ

وال لبس ثوب ساتر
وال حضر باحملاضر
وال دخل قالوا اخرج
()133
بأس َف ْل البيت
ومجلسه ْ
ويف اخلت ــام ن ــدرك جميعـ ـ ًا ب ــأن احلك ــم واألمث ــال
واألق ــوال ت ــدل عل ــى عم ــق املعان ــي وعل ــى الدالل ــة
اإليحائية ،كما أنها تقوم على اختصار مجمل احلدث
متخذة من القول املأثور (خير الكام
ـات قليل ـ ٍـة
ٍ
يف كلم ـ ٍ
م ــا ق ـ َّـل َّ
ودل) كما أن لهذه احلك ــم العديد من األغراض
واملعاجلات لشتى نواحي احلياة ودروبها ،فغلبت عليها
اللهج ــة احمللي ــة املقارب ــة للغ ــة الفصح ــىُ ،
واحل َمي ــد
احلك ــم واملق ــوالت املأث ــورة يف
يع ـ ُّـد واح ــد ًا مم ــن كتب ــوا ِ
بادن ــا اليم ــن؛ إن ل ــم يكن زعيمهم وقائده ــم ا َ
حل َكمي،
وفيلس ــوفهم األدب ــي ،ومرجعه ــم التاريخ ــي؛ فه ــو ِولـ ـ َد
يف زم ـ ٍـن كان الرق ــي املجتمع ــي والتط ــور األخاق ــي
يف أوجهم ــا وله ــذا ت ــرك لن ــا ه ــذا امل ــوروث الغن ــي الذي
يتوارث ــه األجي ــال تل ــو األجيال.

الهوام
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12

13
14

15

جيد :أي كرمي السجايا ،وعظيم املوقف.
فسل :أي دنيء وتافه.
يدقون :أي يصنعون له قيد.
وال عرج :ولو عرج.
خالــد الرويشــان ..وزيــر الثقافــة والســياحة األســبق
وعضــو مجلــس الشــورى حالي ـ ًا – الثقافــة اليمنيــة..
الواقع وآفاق املستقبل – دراسة مقدمة ملجلس الشورى
اليمني – 2009م.
أحمــد علــي الهمدانــي – الفلكلــور اليمنــي ..بعــض
احلقائــق واملاحظــات – ص  – 15 – 14الطبعــة األولــى
– إصــدارات وزارة الثقافــة والســياحة (صنعــاء عاصمــة
الثقافة العربية 2004م– اليمن.
حســن ســالم باصديــق – يف التــراث الشــعبي اليمنــي –
ص  – 18 – 17الطبعــة األولــى 1414ه ــ1993 /م– مركــز
الدراسات والبحوث اليمني  -صنعاء.
يف اليمــن تتواجــد أسـ ٍـر كثيــرة حتمــل أس ــماء (منصور)
و(بامنصــور) و(املنصــوري) و(املنصــور) ،فاألســر الثاث
األولــى قحطانيــة حميريــة ســبئية مــن عــرب اجلنــوب،
وتختلف ت ــمام ًا عن أســرة (املنصور) التي هي عدنانية
من عرب الشمال.
إبراهيم املقحفي – موسوعة األلقاب واألسر اليمنية –
اجلزء الرابع – ص  – - 2 819الطبعة األولى 2008م
– مكتبة خالد بن الوليد – صنعاء.
د.عبدالعزيز املقالح :شعر العامية يف اليمن ,ص .379
مجلة "الكلمة" العدد األول ,ديسمبر 1971م ,ص.46
عبدالرحمن طيب بعكر احلضرمي – كيف غنَّت تهامة
– ص  – 59 – 58الطبعــة األولــى 1427ه ــ2006 /م –
مؤسسة اإلبداع للثقافة واآلداب والفنون  -صنعاء.
محمــد صالــح ضــرار – تاريخ ســواكن والبحر األحمر –
ص  – 93الطبعة األولى 1401هـ1981 /م – السودان.
عبداهلل البردوني – الثقافية الشعبية ..جتارب وأقاويل
مينيــة – ص  – 16الطبعــة األولــى 1409ه ــ1988 /م – دار
املأمون للطبع والنشر  -مصر.
دفعني الشوق إلى زيارة مدينة رداع يف شهر يونيو من عام
2014م لاطاع عن قرب عن حياة احلكيم والفيلسوف
الزراعــي ُ
(احل َميــد بــن منصور) ،حيث ألتقيت بالعديد
مــن أهالــي هــذه املناطــق وكنــت اســتمع إليهــم وأســجل
أحاديثهــم وقصصهــم عــن حكيمنا ُ
(احل َميــد) ،ومدينة

رداع تقع يف الشرق اجلنوبي من العاصمة صنعاء ،على
بعد (150كم) ،وهي من املدن اليمنية القدمية ورد ذكرها
يف نقش النصر املوسوم بـ ( )RES3945الذي دونه امللك
السبئي "كرب إل وتر" ُمكرب سبأ يف القرن السابع قبل
املياد ،ويقال بأن امللك احلميري ش ــمر يهرعش سكن
مدينــة رداع ،وهــو مــن أشــهر ملــوك الدولــة احلميريــة،
وهــذا دليــل علــى قدم هذه املدينة ،وبها يقع قلعة ش ــمر
يهرعش ومدرســة العامرية ..وكانت هذه املنطقة حتت
سيطرة القاعدة ،وكنت حينها ال أعرف بأنهم يـمنعون
التصويــر بالكاميــرات الفوتوغرافيــة وعند أقرب نقطة
تفتيــش لهــم تفحصــوا كاميرتــي وقاموا بأخــذ ذاكرتها
الصغيرة.
كمــا أننــي ذهبــت مــع صديـ ٍـق مــن أبنــاء هــذه املنطقة إلى
مدينــة جــن وهي املدينــة التاريخية التــي تقع بالقرب
مــن مدينــة رداع ،وكان يطلــق عليهــا (مدينــة امللــوك)
نسـ ً
ـبة إلــى كثــرة امللــوك الذيــن ســكنوا وعاشــوا فيهــا
وحكموا منها ،وهي حالي ًا تتبع محافظة الضالع...
 16حســن ســالم باصديــق – يف التــراث الشــعبي اليمنــي –
ص  – 5مصدر سابق.
 17د /علــي صالــح اخلاقــي – احلكيــم الفاح احلميد بن
منصور ..شخصيته وأقواله – ص  – 11الطبعة الثانية
2011م – دار عبادي للدراسات والنشر – صنعاء.
 18د /علــي صالــح اخلاقــي – احلكيــم الفاح احلميد بن
منصور ..شخصيته وأقواله – ص  – 11مصدر سابق.
 19أ.د .عبدالعزيــز املقالــح – املوســوعة اليمنيــة – إعــداد
وإشــراف :أحمــد جابــر عفيــف –ص – 2867 – 2865
الطبعــة الثانية – مؤسســة العفيــف الثقافية – صنعاء
– اليمن.
 20يا باه :أي يا والدي.
 21ثور زاحف :أي ثور متعب حتى لو زحف زحيف.
 22وال تكاليف :أي سخرية ومماطلة األصدقاء.
 23ســويت للحــب :أي عملــت مفتاح ـ ًا واحــد ًا للخزنــة
اخلاصة باحلبوب.
ُ 24
الطعــم :طعــام وأعــاف املواشــي ،أي ســأعمل عليهــا
ســبعة مفاتيــح ألنهــا مصــدر الغــذاء للثــور الــذي يشــق
األرض باحلراثة.
 25يحيــى بــن يحيــى العنســي – املواقيــت الزراعيــة يف
أقــوال علــي بن زايــد واحلميد بن منصــور وآخرين–ص
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 –89الطبعــة األولــى 1425ه ــ2004 /م– إصــدارات وزارة
الثقافة والسياحة– صنعاء.
مربعه :أي األربعة من األوالد.
يا عيال :يا أوالدي.
مسرح :أي وقت ذهاب الناس يف الصباح باكراً.
احل :مبعنى حن أو عندما.
يأووا :مبعنى يعودوا إلى منازلهم.
يحيى بن يحيى العنسي – املواقيت الزراعية يف أقوال
علــي بــن زايــد واحلميد بــن منصور وآخريــن–ص –119
مصدر سابق.
تنابيــت :تصغيــر نبتــة ،أي أن احلــب عندمــا يوضــع يف
التربة تبنت.
حال :أي أوقات وتواريخ محددة.
يحيى بن يحيى العنسي – املواقيت الزراعية يف أقوال
علــي بــن زايــد واحلميــد بــن منصــور وآخريــن–ص –85
مصدر سابق.
البلس :التن الشوكي شجر ًا وثـمراً.
الفرس :أنثى اخليل.
لعن ابو :من اللعن.
يحيى بن يحيى العنسي – املواقيت الزراعية يف أقوال
علــي بــن زايــد واحلميد بن منصور وآخريــن–ص –152
مصدر سابق.
(علــب) وهــو موســم زراعــي يبــدأ من 19يوليو 6 /ت ــموز
وينتهي يف  31يوليو 19 /تـموز.
عابها :أي هطلت األمطار وفيه يحيا زرع الذرة.
ســهيل :موســم زراعي يبدأ من الفاحت من أغســطس/
( )19تـموز ،وينتهي يف ( )13أغسطس )31( /متوز.
آب :شــهر رومانــي يبــدأ مــن منتصــف شــهر أغســطس
وينتهي يف العاشر من سبتمبر.
عبداهلل البردوني – الثقافية الشعبية ..جتارب وأقاويل
مينية – ص  – 16مصدر سابق.
ـواء املزارع
املــال :املــال عند احلكماء األرض الزراعية سـ ً
اخلصبــة أواملدرجــات وقــد أصبحــت دارجــة عنــد كل
اليمنين.
جهاشــي :أي ممطــرة بالدمــوع التي تهطل على الوجه
كاجلهيــش ،واجلهيــش هــو عناقيــد الــذرة الرفيعــة أو
الشامية التي تؤكل شوي ًا على اجلمر.
جربتي :أي مزرعتي أو مالي.
أقع :أكون.
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سالق :هو من ُميسك باحملراث ويشق األتام يف األرض,
الص ْم َد ْي ِن من
والســلق (فصيحة)وهو مســيل املا َء ب َ
ن َّ
ئن من األ ْر ِض.
األ ْر ِض أو ا ُمل ْست َِوي ا ُمل ْط َم ُّ
ذاري :مــن يقــوم بنثــر الذريء ,ويف الفصيح :بذار الزَّ ْر ُع
أَ ّو ُل مــا َت ْز َر ُعــه ويســمى الــذَّ ِري َء و َذ َر ْأنــا االرض َب َذ ْرناهــا
يء على َف ِعيل والصحيح ثم َذ َر ْيتَ غير مهموز.
و َز ْر ٌع َذ ِر ٌ
دكاك :من يقوم بردم التربة على البذور أو كسر الكتل
الترابيــة الناشــئة بعد احلرث وتســويتها بــاألرض .ويف
الفصيــحَ :د َككْ ـ ُـت الشــيء أَ ُدكُّ ــه َد ّك ًا إذا ضربتــه وكســرته
حتــى س ـ ّويته بـ َ
ـاألرض ...ومنــه قولــه عــز وجــل ( َف ُدكَّ تــا
َدكَّ ًة واحدة).
اسلق :أي أحرث.
ُ
مليال :األميال ،أي مستقيم كميل املكحلة – كما يقول
املثل – أو كمثل السهم املمشوق.
القديه :املمشوقة القد.
دال دال :أي مه ًا رويد ًا رويدا بأثوارك.
بهودك :فا أحد يفكر بك.
بأخوارك :وال أحد يشتهيك.
الضميد :هو الربط والعصب بن ثورين عندما يجمع
بينهما الفاح حتت النير جلر احملراث.
ماشا :ما أريد – أتنقي :أي أختار.
رقه :أي قله ،وضعه قلي ًا ومده على اخلطوات والبنان.
مشواف :منطقة مينية .
أبتــال :جمــع بتــل ،أي اخلــط الذي يصنعه احملراث يف
األرض عند حراثتها.
شمر :أي شد أزره.
َّ
عكَّ ى :أي نفض الغبار.
الفســل :أي الضعيــف املنشــغل الــذي يبحث عن ظال
يستظل بها من حر الشمس.
هجر :أي بدأ باحلراثة لأرض.
مكان يستظل به.
د َّور :أي بحث عن ٍ
واشــارحه :الشــارحة هــي مــن حتفــظ الــزرع مــن الناس
والطيور والبهائم.
احليــد :هــو النتــوء الزائــد يف اجلبــل ،وهو مــن املهاوي
التي تردي من يهوى فيها.
لت،إذ حتل الشن محل التاء يف
كم ِ
كملشَ :ك َّم َل ْش أي َّ
مخاطبة املؤنث.
الشواجب :أطراف األرض الزراعية.
الس ـ ْن ُبلة الزَّ ْرعــة املائلــة واجلمــع ُس ـ ُبول
ســبوله :وهــي ُّ

(فصيحة).
 72الشراحه :احلراسة للزرع من الطيور ونحوها.
 73ينجح :أي ينضج ،أو يكمل.
 74صرابه :الصراب هو احلصاد.
 75مزيد :أي معطي ،مانح الزيادة.
 76بدت :أي ظهرت وبانت.
 77عبداهلل البردوني – أقوال علي بن زايد ..دراسة نصوص
– ص  – 9الطبعــة الثانيــة 1427ه ــ2006 /م – مكتبــة
اإلرشاد – اليمن.
 78شبوا :أي كبروا.
 79ودى :أي أ ّدى وجاب من الثمار واحلبوب.
 80تنذق :أي تضع له.
ُّ 81
الطعم :أي علف املواشي – باكر :أي يف الصباح الباكر.
 82املريه :أي املرأة ،وهو مصطلح لتصغير املرأة.
 83تدعي :أي تدعو اهلل على أبنك.
 84يشلك :يأخذك.
 85سبر :أي صلح.
 86هاجس :الهاجس كناية عن املرأة.
 87واذه :يا هذه.
 88الرواعي :الراعيات الصبايا.
 89تـمنه :أي تـمنت
 90وادي بنــا :أحــد أوديــة محافظــة إب املشــهورة ويبلــغ
ارتفاعه ما يقارب ( )30متر وهو يف منطقة ذات خضرة
منقطعة النظير ،ومنطقة ذات طبيعة خابة.
اآلس ،ضــرب مــن
 91أهــداس :جمــع هــدس ،وال َه ـ َد ْس هــو ُ
آس ٌة
الرياحن ورقه َع ِط ٌر وخضرته دائمة أَبد ًا واحدته َ
(ه َد َسةْ).
َ
أبوك.
أبيكِ ،
أباكِ ،
 92أبوشِ :
 93بايبيعش :يزوجك.
ترجل :طالب بالزيادة أو التحاذق يف املهر.
94
َّ
 95احملجة :أي احلجة والبرهان.
 96املقارب :أي حان موعده ووقته.
ـال وحلــي ومجوهــرات
 97حــق :أي ملــك أو أمــاك ،مــن مـ ٍ
وخافهما.
شَ
ـاج ِب ْه وهــي
ـ
ـا
ـ
ه
ومفرد
ـة،
ـ
ي
الزراع
األرض
ـواجب:
 98الشـ
ِ
أتــام تختتــم بها حراثــة األرض الزراعيــة من طرفيها
عرضي ًا.
 99توريد :أي تو ِّرد ،تتبع حالة جديدة.
 100ماشي :ال ،ال ميكن.

 101خيبه :سيئة أو معفنة.
 102ال خاب مواله :أي إال إذا خاب املزارع بحيث لم يزرعه
بالطرق الصحيحة ويف مواسـمه.
 103لــواده :أي وادي ض ــريان ،وهــو وادي يقــع بالقــرب مــن
منطقته ،وهنا يتغزَّ ل بهذا الوادي ويقارنه بوادي بناء
ووادي حسان ...الخ.
حسان :وادي يف محافظة أبن.
َّ 104
 105مرخه :وادي مرخة ويقع يف مديرية مرخة بـمحافظة
شبوة ،وهو وادي مشهور وبه الكثير من القاع واملواقع
األثرية القدمية.
 106خــوره :وادي خــوره ويقــع يف مديرية مرخة ب ــمحافظة
شبوة ،وهو وادي مشهور وبه الكثير من القاع واملواقع
األثرية القدمية.
 107بيحــان :وادي بيحــان ويقــع يف مديريــة بيحــان
ب ــمحافظة شــبوة ،وهــو وادي مشــهور بــه العديــد مــن
املواقــع األثريــة ومــن أهمهــا :مدينــة (ت ــمنع – هجــر
كحــان) وهــي عاصمــة اململكــة اليمنيــة القدي ــمة
(قتبــان) التــي ازدهــرت يف القــرن ( 4ق.م) ،والتــي تقــع
على الضفة اليسرى للوادي.
 108احلارقات اجلوايف :أي املشاكل واملعضات الكبيرة كونه
بعيد ًا عن أهله ومحبيه الذين ســيهبون حتم ًا للدفاع
عنــه عنــد تعرضــه ألي ضــرر؛ ولكنه يف باد الغربة فما
عليه إال حتمل كل ذلك وأكثر.
 109أوى :رجع إلى باده.
 110ردمــان :بفتــح أولــه وإســكان ثانيــه وفتــح ثالثــه ،وهــي
منطقة قدمية تقع إلى الشرق من رداع ضمن مديرية
الســوادية ،وتســميها النقــوش املســندية بـ(ردمــان
وذي خــوالن) أو منطقــة (ردمــان وقــرن) كمــا يســميها
الهمداني ،وبها تقع مدينة وعان وقصر وعان اللذان
يعودان إلى أيام الدولة القتبانية..
 111خيار :أفضل – حلكام :احلكام والقضاة.
 112لصاح :أي املصلحن بن الناس
 113يدي :يعطي.
 114بر :أي انبته لنفسك وأرحمها وال تهلكها.
صوت له.
 115أجب الداعي من أول
ٍ
 116دخيلك :أي دخلك ومعاشك.
ُ 117حرمــة ال َو ْيــل :وهــي املــرأة الســيئة ،والتي مــا تكون عاد ًة
ســبب ًا لكثير من الويات واملصائب ،فقد تشــتت ش ــمل
األســرة وتفــرق بــن األخ وأخوتــه وبــن األب وأوالده ملــا
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جتلبــه مــن ويــات على زوجها وأهلهــا ،ويوصي بطاق
(حرمة الويل) قبل أن تنجب أوالداً..
ُ
 118واش :ماذا؟!.
 119باتسوي :أي با تعمل.
 120قفا :أي خلف أو بعد رحيل والدك ووفاته.
 121يا به :أي يا والدي ،يا أبي.
 122لو جاك :أي أتاك.
 123خذت :أي أخذت وتعمرت كثيراً..
 124حلرويه :العروسة.
 125البنيات :أي البنات – خليار :البنت اخليرة والصاحلة.
 126لعشيه :أي يف املساء.
 127لثبار :أي احلسن والكبير.
 128يخطي :أي يغلط علينا.
 129الطارش املار :أي الساعي بحذق لرزقه.
 130بتل :أي حرث األرض.
ً
ـاء حتــى يحترمــه النــاس
ـ
ط
مع
ا
 131جتمــل :أن يكــون كرمي ـ
ً
ألنه صاحب مواقف.
 132لول :أي الضيف األول.
 133أسفل البيت :أي بأسفل مكان االجتماع أو الديوان.

المراجع

عبــداهلل البردونــي "الثقافيــة الشــعبية ..جتــارب وأقاويــل
مينيــة" ،الطبعــة األولــى 1409ه ــ1988 /م ،دار املأمــون
للطبع والنشر ،مصر.
د /علــي صالــح اخلاقــي "احلكيــم الفــاح احلميــد بــن
منصــور ..شــخصيته وأقوالــه" ،الطبعة الثانيــة 2011م،
دار عبادي للدراسات والنشر  ،صنعاء.
أ.د .عبدالعزيــز املقالــح "املوســوعة اليمنيــة" إعــداد
وإشراف :أحمد جابر عفيف ،الطبعة الثانية ،مؤسسة
العفيف الثقافية ،صنعاء ،اليمن.
يحيــى بــن يحيــى العنســي "املواقيــت الزراعيــة يف أقــوال
علــي بــن زايــد واحلميــد بن منصــور وآخريــن" ،الطبعة
األولــى 1425ه ــ2004 /م ،إصــدارات وزارة الثقافــة
والسياحة ،صنعاء.
عبداهلل البردوني "أقوال علي بن زايد ..دراســة نصوص"
الطبعــة الثانيــة 1427ه ــ2006/م ،مكتبــة اإلرشــاد،
اليمن.
محمــد ضيــف اهلل الشــماري "لهجــة خبــان" ،الطبعــة
األولــى ،إصــدارات وزارة الثقافــة والســياحة ،صنعــاء
2004م.

أوال :الكتب:
أحمــد علــي الهمدانــي "الفلكلــور اليمنــي ..بعــض
احلقائق واملاحظات" الطبعة األولى ،إصدارات وزارة
الثقافــة والســياحة (صنعاء عاصمــة الثقافة العربية
2004م) ،اليمن.
حســن ســالم باصديــق "يف التــراث الشــعبي اليمنــي"،
الطبعــة األولــى 1414ه ــ1993 /م ،مركــز الدراســات
والبحوث اليمني ،صنعاء.
إبراهيــم املقحفــي "موســوعة األلقــاب واألســر اليمنيــة"
اجلزء الرابع  -الطبعة األولى 2008م مكتبة خالد بن
الوليد ،صنعاء.
د.عبدالعزيز املقالح "شعر العامية يف اليمن".
عبدالرحمن طيب بعكر احلضرمي " كيف غنَّت تهامة"،
الطبعــة األولــى 1427ه ــ2006 /م ،مؤسســة اإلبــداع
للثقافة واآلداب والفنون ،صنعاء.
محمــد صالــح ضــرار "تاريــخ ســواكن والبحــر األحمــر"
الطبعة األولى 1401هـ1981 /م ،السودان.
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انيا :الدراسات والمجالت:
خال ــد الرويش ــان ..وزي ــر الثقاف ــة والس ــياحة
األس ــبق وعضو مجلس الش ــورى حالي ًا – الثقافة
اليمنية ..الواقع وآفاق املس ــتقبل – دراسة مقدمة
ملجل ــس الش ــورى اليمن ــي – 2009م.
مجلة «الكلمة» العدد األول ,ديسمبر 1971م.
األطلس األثري اليمني – إعداد اإلدارة العامة
لإحصاء الثقايف بوزارة الثقافة  -صنعاء.

الصور
من الكاتب

من أنواع الزهيري

ّ
ا .T+I0E6أو اAI6ال ا%I=W

أ .محمد الخالدي
كاتب وباحث مــن العراق

ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﮐﺜـــﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﯾﻦ ﻣـــﻦ اﻟﺰﻣﺎن ,وأﻧﺎ أﺑﺤـــﺚ وأﺗﺎﺑﻊ ﮐﻞ ﺷـــﺎردة وواردة ﻗﯿﻠﺖ
ﻋﻦ ﻓﻦ اﻟﺰﻫﯿﺮي ﺳـــﻮاء ﮐﺎﻧـــﺖ رأي أم وﺟﻬﮥ ﻧﻈﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸـــﺄﺗﻪ وﺗﺴـــﻤﯿﺎﺗﻪ وأﻧﻮاﻋﻪ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ اﻟﺒﻮاﻋﺚ اﻟﺘﯽ أﺳـــﻬﻤﺖ ﻓﯽ ﻇﻬـــﻮره ﻓﯽ اﻟﻌﺮاق ،وﻣـــﻦ ﺛﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟـــﻰ ﻣﺼﺮ واﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻋﻦ ﻃﺮﯾـــﻖ اﻟﺘﺠﺎر وﻣﻐ ّﻨﯽ ﻫـــﺬا اﻟﻠﻮن.
وﮐﻢ اﺳـــﺘﻮﻗﻔﺘﻨﯽ أﺳـــﺌﻠﮥ ﮐﻨﺖ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ أﺟﻮﺑﮥ ﺷـــﺎﻓﯿﮥ ﻟﻬﺎ ,ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺳـــﺒﺐ ﺗﺴـــﻤﯿﮥ
اﻟﻤـــ ّﻮال اﻟﻤﺠﻨﺲ )اﻟﺰﻫﯿـــﺮي( ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯽ ،إذ ﻟﻢ أﺟـــﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا دراﺳـــﮥ ﻫﺬه
اﻟﻔـــﻦ َﻣ ْﻦ ﻗـــﺪ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠـــﮥ ﺗﺮﺗﻘﯽ أو ﺗـــﮑﺎد ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘـــﮥ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.
ﺑﺘﺄن
وﻟﻬـــﺬا
ُ
أﻋـــﺪت ﻗﺮاءة ﮐﻞ ﻣﺎ ﻧﺸـــﺮ ﺣﻮل ﻫـــﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ دراﺳـــﺎت وﻣﻘـــﺎﻻت ٍ
دﻗﯿـــﻖ ،وﺣﺬر ﺷـــﺪﯾﺪ ،ﻟﮑﯽ ﻻ أﻗﻊ ﻓﯽ إﺷـــﮑﺎﻟﯿﮥ ﺗﺨﺮﺟﻨـــﯽ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﮥ اﻟﺒﺤـــﺚ ،وﺗﺒﺘﻌﺪ
ﺑﯽ ﻋـــﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤـــﯽ اﻷﺻﯿﻞ.
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 .1تعريف بالزهيري النعماني

أجرعنه املصايب وال ارضينه بفرد جزّه

()29

ه ــو أح ــد أن ــواع الزهي ــري الس ــباعية األش ــطر الت ــي
تنظم باجلناس اللفظي التامُ .عرف يف مصر والعراق.
يس ــميه أهل الصعيد يف مصر بـ(املـ ـ ّوال األحمر) ،ويرى
السـ ـ ّيد زكري ــا احلج ــاوي( )1أنّ ه ــذا الن ــوع م ــن املواوي ــل،
املزه ــر( )2أو م ــا يس ــميه الفاح ــون
ه ــو املـ ـ ّوال األصي ــل ّ
األحمر(.)3

وجماله( )30جـزّه وخـروف أديــنه( )31وطينه

()32

 .2وزن الزهيري النعماني

اختلفت آراء الدارسن والباحثن يف وزن الزهيري،
ويع ـ ُـد نظم
واملرج ــح أ ّن ــه م ــن (ش ــواذ البحر البس ــيط)ُ ،
الزهي ــري العراق ــي واخلليج ــي أدق أن ــواع الزهي ــري
العرب ــي وزن ــا ،فه ــو س ــلس يف موس ــيقاه ،ويخل ــو متامـ ـ ًا
م ــن التعقي ــد اللفظ ــي والوزن ــي ال ــذي جن ــده يف بعض
األحي ــان يف قس ــم م ــن الزهيري ــات املصري ــة ،ويف أدن ــاه
بع ــض النم ــاذج الت ــي تؤك ــد ذلك.
فمن امثلة الزهيري املصري قول أحدهم (:)5()4
()6

شــــــوف الكــــالم اللي قلـــــــــتو لــك مــا جـــــــراشي

()8

وآدي اللجـــــــام ( )7أنكسر حتى الكحيل ما جراشي

()11

أوعك( )9تاشي( )10جدع يكون طول عمره ما جراشي
مــــاشي جــــدع ( )12يــــــــــــنزل على العـــدا( )13جرايه

()14

وأنا نــــــزلت دمــــــــــــــوعي على اخلــــــــــدين جرايه

()15

ما ينهت من قـوم لو كــانت راكــــــــبه خــيل جـــرايه

()16

أكثـــــــــر أســـــايا( )17من أحبابي وأنــــــا ما أدراشي

()18

وم ــن أمثلة الزهيري العراقي اخلالي من التعقيد
اللفظي والوزني,ما قاله أحد الش ــعراء العراقين(: )19
()20

أحنه العـــرب للعــــــــدا مــــا يـوم وطـينه

إنّ م ــا يفـ ـ ّرق ب ــن هذي ــن النموذج ــن ،ه ــو طبيع ــة
وتركي ــب اللغ ــة العامي ــة العراقي ــة وم ــدى مرونته ــا يف
التعاط ــي م ــع هذا الن ــوع من النظم ،عل ــى عكس اللغة
العامي ــة املصري ــة الت ــي تب ــدو يف بع ــض األحي ــان غي ــر
مرن ــة ومتكلف ــة ،واعتق ــد أن منش ــأ ه ــذا يعود لساس ــة
اللغة العامية العراقية ،الس ــائدة يف محافظات وس ــط
وجنوب العراق ،وال يفوتني هنا أن أش ــير إلى أنّ الش ــعر
الش ــعبي العراق ــي ،ق ــد أثّ ــر بش ــكل أو بآخ ــر يف الش ــعر
الش ــعبي اخلليج ــي ،بس ــبب تداخ ــل ح ــدود بع ــض دول
اخللي ــج م ــع الع ــراق ،والس ــيما دول ــة الكوي ــت واململك ــة
العربي ــة الس ــعودية ،وله ــذا بتن ــا جند أن بع ــض األوزان
الش ــعرية الش ــعبية العراقية كاألبوذ ّية بدأت تنتش ــر يف
بع ــض األقطار اخلليجية كاململكة العربية الس ــعودية،
وبالتحديد يف املنطقة الشرقية ،كما الحظنا حضورا
للناي ــل يف الكوي ــت ،فض ــا عن تأثير األغني ــة العراقية
يف الوس ــط اخلليج ــي والعرب ــي .أم ــا الزهي ــري فيب ــدو
أن بع ــض ش ــعراء املنطق ــة الش ــرقية للمملك ــة العربي ــة
الس ــعودية ،ق ــد تأث ــروا بطريق ــة النظ ــم العراقي ــة لهذا
الف ــن ،ونلم ــس ذل ــك التأثير جلي ــا يف مواويل الش ــاعر
يوس ــف آل ابري ــه ،ال ــذي أك ــد ه ــذا التأثي ــر بنفس ــه يف
مقدم ــة ديوان ــه قائ ــا( :كم ــا ال يخف ــى عل ــى الق ــارئ
الك ــرمي أنّ ه ــذه املواوي ــل ،ق ــد ج ــاءت كلماته ــا مزيج ــا
ب ــن اللهجتن اخلليجية والعراقية ،وإن كانت اللهجة
العراقية هي األظهر ،وما ذاك إال ّ لكون امل ّوال العراقي
ه ــو األكث ــر ت ــداوال ووص ــوال إلى أس ــماعنا ف ــكان تأثيره
أوق ــع من س ــواه)(.)33
 .3المواويل في مصر

()21

ودرب العلـــم واملجد والفخــــــر وطـــينه

()23

ولو ردت تنشد على دوحتنه( )22والطـينه

()25

إكـــرام وجـم نــــاصية صارم( )24لنا جـزّه
ٍ

الجـن( )26وسافه( )27الدهر ما بيننه جـزّه
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()28

تقس ـ ُـم املواوي ــل يف مص ــر عل ــى ع ـ ّـدة أقس ــام ،منه ــا:
املـ ـ ّوال األحم ــر ،واملـ ـ ّوال األخض ــر ،واملـ ـ ّوال األبي ــض،
()34
واملـ ـ ّوال األصف ــر .وق ــد أش ــار الدكت ــور أحم ــد مرس ــي
إل ــى ثاث ــة أقس ــام م ــن ه ــذه املواوي ــل معل ـ ًـا أن س ــبب

رمب ــا كان نابعـ ـ ًا م ــن طبيع ــة
ح ــدوث ه ــذا التقس ــيمّ ،
البيئة الش ــعبية نفس ــها ،لذا فهو يقسمها على مواويل
حم ــراء ،وخض ــراء ،وبيضاء( ،)36( )35ثم يش ــير يف حديثه
إل ــى املـ ـ ّوال النعمان ــي ،قائ ــا( :ه ــو أكث ــر أن ــواع املواوي ــل
ش ــيوع ًا وانتش ــار ًا يف املجتمع الش ــعبي يف مصر خاصة
ب ــن املغ ّن ــن احملترف ــن)( ،)37ول ــم يقتص ــر ورود ه ــذه
املواوي ــل  -الت ــي ذكرناه ــا -عل ــى ق ــول أحم ــد مرس ــي
وح ــده ،ب ــل جن ــد إش ــارة أخ ــرى له ــا يف ق ــول السـ ـ ّيد
مصطف ــى صادق الرافع ــي( ،)38إذ يقول( :وأهل الصعيد
منه ــم أش ــهر الن ــاس به ــذه املواوي ــل ،وخاص ــة يف أه ــل
ويقس ــمون امل ّوال على
مديريت ــي (قنا)( )39و(جرجا)(،)40
ّ
نوع ــن :أحم ــر ،وه ــو الذي ينظم يف احلماس ــة واحلرب
واحلكم ــة .وأخض ــر ،وه ــو م ــا دخ ــل يف الغزل والنس ــيب
وم ــا إليهم ــا من األنواع الرقيقة ،وقد يجعلوه مخمس ــا
ومس ــبعا ،ويس ـ ّـمى النعمان ــي)(.)41
ويب ــدو ل ــي أنّ السـ ـ ّيد الرافع ــي م ــا أراد بقول ــه
(النعمان ــي) إ ّال امل ــوال األحم ــر ،ولك ّن ــه ُأش ــكل علي ــه
فق ــال األخض ــر ،وم ــا يؤي ــد ه ــذا ه ــو أنّ املـ ـ ّوال األحمر،
ه ــو نفس ــه (النعمان ــي) وإن م ــا يؤكد ما ذهبن ــا إليه هو
أنّ (النعم ــان) اس ــم م ــن أس ــماء ال ــدم ،وق ــد ُنس ــبت إليه
الش ــقائق تش ــبيها ب ــه وكم ــا يق ــول الش ــاعر:
ثياب قد روي َن من دماءِ
ٌ

كأن شقائ َق النعمانِ فيها
ّ
وق ــد أك ــد ه ــذه الق ــول ،م ــا ورد عل ــى لس ــان أب ــي
العميث ــل( ،)42حينم ــا حت ـ ّـدث ع ــن النعم ــان ،فق ــال:
(النعم ــان اس ــم م ــن أس ــماء ال ــدم؛ ولذلك قيل ش ــقائق
النعم ــان نس ــبت إلى ال ــدم حلمرتها ،ق ــال :وقولهم إنها
منس ــوبة إل ــى النعم ــان ب ــن املن ــذر لي ــس بش ــيء) (.)43
الموال األحمر(النعماني)
.4
ّ

املـ ـ ّوال األحم ــر ،أو النعمان ــي ،زهي ــري س ــباعي
األش ــطر ،ينظ ــم يف احل ــرب واحلماس ــة ،واحلكم ــة
والفخ ــر ،وي ــرى بع ــض الباحث ــن أن ــه (مـ ـ ّوال احل ــب
العني ــف ال ــذي يع ّب ــر ع ــن ج ــراح قائلي ــه وش ــكواهم من
غ ــدر الزمان واحلبي ــب( ،)44ومن أمثلته قول أحدهم(:)45

()47

أهيــــف ()46من العــرب له أحلـاظ محـدودين

()49()48

خــال القلــــب واحلشا باألســـر محــدودين
()51
روحــي فـدى ظبي جـاب األُسـد( )50محدودين

()52

اهلل أكـبــــر على شــرب الــطـــــال مـــــن فــــــيه
هــــ َو ســبب كــل ســـقـــمي وانتـــــــحالـي فيه

()54()53

()56()55

يـا بدر يكفي اجلفا أيــن الـــوصل من فيه؟
()58()57
واجـــعــ ْل وصــــالــك له أوقــــات محـــدوديــن

ويب ــدو أنّ نظ ــم املـ ـ ّوال النعمان ــي ،ل ــم يقتص ــر عل ــى
مص ــر وحده ــا ،ب ــل إن ــه كان ش ــائع ًا يف الع ــراق ،يف الق ــرن
احلادي عشر الهجري ،وقد تفشى طيلة القرون الثاثة
حتدث
األخي ــرة ،وهذا ما أكده علي اخلاقان ــي( )59عندما ّ
ع ــن املـ ـ ّوال يف القرن املذكور ،مش ــير ًا إلى تن ّوع نظمه إلى
ثاث ــة أنواع هي( :الرباع ــي( ،)60واألعرج (اخلماس ــي)(،)61
والنعمان ــي ال ــذي قال عنه أنّ البي ــت الواحد منه يتكون
من س ــبعة أش ــطر ،تتحد قوايف كل ثاثة أشطر باللفظ
وتختل ــف يف املعن ــى .أم ــا الس ــابع فيرج ــع إل ــى الثاث ــة
األول ــى بوح ــدة اللفظ واخت ــاف املعنى( ،)62وقد تفش ــى
اس ــتعمال هذا اللون حتى اس ــتمر طيلة القرون الثاثة
األخي ــرة)( ،)63ول ــم يكت ـ ِـف اخلاقان ــي بذل ــك ،ب ــل ض ــرب
مث ــا عليه هذا الزهي ــري(:)64
يـا صاح( )65دمعــي دفــــك( )66ما فــــاد وياكم

()67

كلـــــما تصــيــحون كلــــــبي ايصــيح ويــــاكم

()68

أنهـــاكــــم( )69الــــيوم عـــــن فـــــركــاي ويــاكـم

()70
()71

مــن حـــيث جســمي نحـــل بفــــراككم وأنضر

()73

من يوم حادي الظعن حث الــركب( )72وأنضر

()74

خـالــفت راحــات أديه على احلــشه وأنظـــــر

()75

وينـــــــن تــمـيــــــلون روحــــي تـــــيل ويـــــاكـم

وعن ــد التدقي ــق يف مضم ــون أش ــطر ه ــذا البي ــت م ــن
الزهي ــري ،جن ــد أ ّن ــه يتضم ــن عت ــاب الش ــاعر ألحباب ــه،
وينهاه ــم ع ــن هج ــره وفراق ــه ،وهو برأين ــا ال يختلف عن
غيره من الزهيريات السباعية املجنسة التي تنظم عادة
يف شتى األغراض ،مع املاحظ أن شاعر هذا البيت ،قد

70

أخف ــق يف أيراد جن ــاس (وياكم) والذي جاء بنفس املعنى
يف الش ــطر (األول والثاني والس ــابع) ،وكان يفترض به أن
يختار جناس ًا لفظي ًا تام ًا ،متشابه يف اللفظ ،مختلف يف
()76
املعنى ،وهذه هي إحدى إشكاليات النظم يف الزهيري
التي وقع فيها بعض الشعراء من الر ّواد يف السابق ،وما
زال يق ــع فيها بعض الش ــعراء املعاصرين.
وم ــن اآلراء األخرى التي تناولت (امل ّوال النعماني)،
ننق ــل للق ــارئ الك ــرمي م ــا ورد يف الرس ــالة اجلوابي ــة
الت ــي بعثه ــا مطرب املقام ــات العراقي ــة الراحل محمد
بناء
القباجن ــي إل ــى الباح ــث عام ــر رش ــيد الس ــامرائي ً
عل ــى رس ــالته التي أرس ــلها ل ــه بتاري ــخ 1968/5/19م ،إذ
ج ــاء يف نصه ــا(" :وكان كثي ــر االهتم ــام) يقص ــد األب
املسماة (النعماني)،
انس ــتاس ماري الكرملي) بامل ّواالت
ّ
وه ــو املرك ــب م ــن س ــبعة أش ــطر بخ ــاف املـ ـ ّوال املس ـ ّـمى
األع ــرج املكـ ـ ّون م ــن خمس ــة أش ــطر الت ــي تك ــون في ــه
القافي ــة عل ــى احل ــرف ال عل ــى الكلم ــة ،كم ــا يلتزمه ــا
الش ــاعر يف املـ ـ ّوال النعمان ــي"(.)77
وأرى أنّ ج ــواب القباجن ــي يحم ــل يف طيات ــه دلي ـ ًـا
واضحـ ـ ًا عل ــى أن املـ ـ ّوال النعمان ــي ،ه ــو املـ ـ ّوال ال ــذي
يتأل ــف  -يف الع ــادة  -م ــن س ــبعة أش ــطر ،وال ــذي يلت ــزم
الش ــاعر يف نظم ــه اجلناس اللفظي الت ــام ،على خاف
رمبا ينظ ــم بجناس
املـ ـ ّوال اخلماس ــي (األع ــرج) ال ــذي ّ
ناق ــص (قافي ــة) ،وه ــذا برأي ــي ينس ــجم م ــع إش ــارة
القباجن ــي وقول ــه( :تكون فيه القافية عل ــى احلرف ،ال
بقي أن نق ــول أنّ للدكتور رضا محس ــن
عل ــى الكلم ــة)ّ .
()78
حم ــود القريش ــي رأي ًا يعتق ــد في ــه أنّ الزهي ــري ال
وإمنا يش ــبهه من حيث
يختل ــف كثي ــر ًا ع ــن النعمان ــيّ ،
التركي ــب الفنّي واللغوي ،مع عدد األقفال التي يتكون
منه ــا املوالي ــا الس ــباعي ،وهن ــاك ف ــارق قلي ــل بينهم ــا
يقول ــه الش ــيخ محم ــد بن الش ــيخ جنم اجلب ــوري ،وهو
أح ــد حفّ ــاظ الزهي ــري وناظمي ــه ،وقارئيه املش ــهورين
يف املوالي ــد النبوية يف الع ــراق "أن الزهيري يتضمن يف
قفل ــه الس ــابع (الر ّب ــاط) آي ــة قرآنية ،أو مث ــا ،أو حكمة
قالته ــا الع ــرب ،أو ق ــوال مأث ــورا يخت ــم ب ــه"(.)79
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نستش ــف م ــن قول الدكتور القريش ــي أ ّن ــه يتفق مع
م ــا ذهب إليه الش ــيخ محمد اجلب ــوري من أنّ الزهيري
يج ــب أن يتضم ــن يف قفل ــه الس ــابع (الر ّب ــاط) آي ــة
قرآني ــة ،أو مث ــا ،أو حكمة قالتها العرب ،أو قوال مأثورا
يخت ــم ب ــه ،وبرأي ــي أن هذا القول غي ــر صحيح مطلقا.
فالزهي ــري ال ــذي يتح ـ ّـدث عن ــه ،ه ــو النعمان ــي نفس ــه،
وميك ــن أن يتضمن قفله الس ــابع (الر ّباط) ،احلكمة أو
ورمب ــا آي ــة قرآني ــة .ويب ــدو ل ــي أنّ النعماني ،أو
الفخ ــرّ ،
امل ّوال األحمر ،قد ش ــاع اس ــتعماله يف احلروب ،والفخر،
واحلماس ــة ،واحلكم ــة يف ب ــادئ األم ــر ،ث ــم م ــا ب ــرح أن
حتـ ـ ّول النظ ــم فيه إلى أغلب األغراض األخرى الذاتية
واالجتماعي ــة والسياس ــية وغيرها.
وخاص ــة الق ــول :إنن ــا نؤك ــد أنّ النعمان ــي ،أو م ــا
يس ــمى باملـ ـ ّوال األحم ــر ،هو الزهيري نفس ــه ،الذي كان
ينظم يف احلرب ،واحلماس ــة ،واحلكمة أوال ،ثم حت ّول
النظ ــم فيه إلى ش ــتى األغ ــراض واملوضوعات احلياتية
واإلنس ــانية .يتأل ــف البي ــت الواحد م ــن النعماني ،من
س ــبعة أش ــطر ،يكون لأش ــطر الثاثة األولى "العتبة"،
جن ــاس لفظ ــي ت ــام ،متح ــد اللف ــظ ،مختل ــف املعن ــى،
ويك ــون لأش ــطر الثاث ــة الثاني ــة "الردف ــة" جن ــاس
لفظي تام ،متحد اللفظ ،مختلف املعنى .أما الش ــطر
الس ــابع "الر ّب ــاط أو القف ــل" فيك ــون ل ــه جن ــاس لفظي
ت ــام يتش ــابه مع جن ــاس األش ــطر الثاث ــة األولى.
 .5مختارات من الزهيري النعماني

هذه مجموعة من الزهيري النعماني ،مت اختيارها
وف ــق املعايي ــر الصحيحة التي ينظم بها هذا النوع من
الفن ــون الش ــعرية غي ــر املعرب ــة ،والت ــي تتم ّث ــل بانتق ــاء
اجلن ــاس اللفظ ــي الت ــام ال ــذي يحم ــل معن ــى ودالل ــة
واضح ــة بعي ــدة ع ــن الغم ــوض ،والتعقي ــد ،والتكل ــف
إلعطاء صورة مش ــرقة مضيئة للقارئ الكرمي عن هذا
الل ــون التراثي الذي اس ــاء له بع ــض ناظميه باإلفراط
يف اس ــتخدام اجلن ــاس الناق ــص أو اجلن ــاس ذي املعنى
الواح ــد ،فض ــا عن اإلتيان بجناس ــات غامضة املعاني،

رمب ــا يك ــون ال معن ــى له ــا ،بحيث يصعب تفس ــيرها.
أو ّ
وه ــذا يتع ــارض م ــع طبيع ــة و ُبني ــة الزهي ــري وقاعدت ــه
النظمي ــة املتع ــارف عليه ــا .كل ه ــذه األس ــباب وغيره ــا
دعتن ــا ،ب ــل وأوجب ــت علين ــا أن تك ــون اختياراتن ــا دقيقة
له ــذه النص ــوص الت ــي سنش ــرع بتعري ــف وتفس ــير كل
جن ــاس منها.
قال الشاعر عبد احلسن أبو شبع(:)80

()122

والشهم( )119لو عاشر( )120األنذال( )121ما هـو باس

مـن جلّة( )123اخلـيل شـ ّدوا عاجلـالب( )124اسروج

()125

وقال احلاج زاير الدويج (:)126
()127

يــــــا صاح بيضـة ودادك مـــــــا ورهـــــــــا صــــــــــفر

()128

صـــار الــــربيــع ومشــت نـــاس بغنــمها حتـــت
وإنتــه علــى املــاي تبحـــث وبصخرتــك حتـــت
تـــزعم خبــير وتــدير امــرك وفـــرصه حتـــت

()81

()82

()83

مـا أنتــجت خـــير والقايــــش( )84ابراسك ركـب
عالــــركب تشـــي كمــــت ما وصلنـك( )86ركـب

()87

ال إنـــته كــــاعــد أو ســاكت ال مساير( )88ركــب

وشنــــــهو البذانـــــك عليه من العـــــــــواذل صــــــفر

()129

()85

()89
()91

كل خير ما بيـــك شفتك( )90فوك شفتك حتت

معــــــتدل لـــــــــونك ولـــــوني من التجــــايف صــــــفر

ينبــــــــــيـك( )130حـالـــــــــي وصــل لـلمـــوت واشـــــرفه
أي والنبـــــــي والعـــــــــرش والبيــــت واشــــرافــــــه

عنــــــدي من اشوفــــــك اهـــــالل العيد واشرافــــــه
()134

هاي املروه

()135

من اجيك أتكول هل هل

()131

()132

صفــر

()133

()136

وقال محمد آل غضب من املشخاب (:)137
تيت أحـومي( )138اعله شوفك بس أروحن( )139ورد

وقال أيضا(:)92

()140

()142

()95

ال من تـــاره( )93شــفت محـــصول( )94ال منـــحرف
سطرت احلروف كلها اوال عـــلــم من حــرف

()96

أنطيت الرغيف وبقيت أرجه الشبع من حرف

()97

يا ابـــــن البلد ()98غـــــــير سهمك بالكلب ما مضه

()99
()102

إنته املضيت( )100أعله عسري خارجي( )101ما مضه
اتالــــــــــس الش ّياب( )103يحجــولك على ما مضه
ولو جالست شاب كالوا هالــرجل منحرف

والـــزين( )115دنــك( )116على جف الـزنيم( )117وباس

()118

()104

()105

مفـــــــروض دجــــرك علـــيه بـــالفـــــروض( )143اورد
()146

روضـــــــان

()145
()147

حســـن احلـــــواري أبوجنــتك و ّدعه

الـــــورد جــــــ ّدم( )148لـــــوايح( )149واشــــتكه وا ّدعــــــه

()150

()151

ويكـــــــــول إنتـــه الــــــورد ،جالــــــيش تشــــــتم ورد؟

وقال الس ّيد محمد علي الطالقاني املشلهب(:)152
()154

()108

()156

والـــــــــدمع هل أوجـــــره من مقلتي( )155ما يصح

()110

حتى مخلول النيب( )157مثلي لو صحت ما يصح

()158

دار امللـوك( )107أظلمـت عكــب الضــيا بســــــروج

وهـــناك دمعي يكت( )109أعلـــه الـــــوجن بسـروج

()112

عـــــــــزم شديد وباس
والكــــدش( )113أصبح لها
ٍ

()144

من حيــــــــــث بــاسمك تـــــتم افـــــروضنه والــ ّدعــه

يا صــــــاح عـودي( )153ذبل وبكــــــل دوه ما يصح

وقال بعض الشعراء(:)106

واخلــــيل ملــــــــن تــــر ّدت واطلـعـــت( )111بســــروج

ابغــــي وصـــلــك واروم أمـــن املـــــراشـــف( )141ورد

()114

()159

من حيــــــث مضــــــروب ما بني اجلــوانح تــــــنب

()160

ومعــــــــالج الـــــروح ســــــري لــما أمــــــوتن تـــنب

72

ال تنهضـم( )161للسـبع( )162لـــو جــان علـــــفه تـــنب

()163

واليــــــوم علـــف السبع حتى التــــــنب مـا يـصـح

()164

()169

والصــاحــب اللـي َكـرن( )210ديـــنه معاديني

()172

من غيمة الريب( )212ج ّوي لم يزل صاحبي

()174

واللــي شــرب كــاس خمـر مـودتي صاحبي

جانون( )170هجرك دوه بني اجلـــواجي( )171وصل

الجــــــن يهـ ّون علــي يـــــوم اللـي ّ
خطـك( )175ورد

()176

وايضــــه( )177أشبهـك ملـوسى العـــــــاد ملّـه( )178ورد

()179

()182

لـــو ثوب يوسـف( )180لعـــد يعكوب( )181ملـن وصـل
وله أيضا(:)183

يـا صـاح مـا يــوم جـدمك( )184بالوصـل هـم الـي
شــــبه اجلبال الـــرواسـي( )186عـالكـلب هـم الـي

()187

يــــــا عــــــني جــــودي ا ّبجاج وبالــــدمع هملــــــي

()188
()190

مـن حـيث مـا ظــل صـديج( )189اللي بعــــد ينطـره

لـــيــــــل وفجــري يــــــا وكـــــــت ينطـــــــره
دنـــياي
ٍ

()191

يـا تــــرف ذجـــــــرك علي ابكــــل وكت ينطــــــره

()192

إنتــــــــــه لــك اهلل وآنــــــــه اخلاجلي( )193هم الـي

()194

وألحدهم ،قوله (:)195

()211
()213
()214

()215

أكـره صحيب الـــــذي يحجي كفه صاحبي

()216

واللـــي يعـــادي صحـيـبـي اهـــــو معـادينـي

وللش ــاعر عب ــد الك ــرمي الع ـ ّـاف ه ــذا الزهيري يف
ح ـ ّـب بغ ــداد ،إذ ق ــال (:)217
()218

()185

بغداد ميــها تطــافـــح

()219

وانــــتـرس حــبــهـا

وزروعــها صــوفــــرت حتى انتشر حـــبــهـــا

()220

ما شــفت واحـــد كبلنه( )221باملال ( )222حبهـا

()223

وبشوف عينك تاشي النذل جتف ابجتف

()224

واحلـــــر بـربوعــها حــــاير امجـتـف جتــــف

()225

()226

صــح املـــــــــــثل يــوم كـــالوا بيه نخــّـي جتف
أيــــــد املتكــــدر تـشـابجــهـا غصـــب حبــها

()227

وللشاعر إبراهيم ويف(:)228
()230

ُمخلص إلي تندعي( )229وتشي بطريج العدل

كـ ّرر( )196على الـروح نغمـات احلكيـمـي( )197ونــوى

()198

واكبــــال عينـــي( )231حتــب واحــد أو آنــه عدل

()199

سامــع ابعمــرك رمـــح يختــفي بـوسـط العدل

()201

يلعكــب( )234ذاك التـعــب وصــلك لغــيري صفه

بلجــــي الكلب يهتــــــوي وينـــــــسه لــيــالـي النـوى
لهل احلظوظ الرطب( )200وأحنـه سهمنه الـنـوى

()203

مات الوفه وانـــدرس( )202بحكـوك أهـــلــه عصــر
أصحــابنه احلـــــني يــــرمونــــــه بهــــذا العـــــصر

()204
()205

يا هــــــو التشــــــوفه من اخلالن صبح وعصــــــر

العدد 38

()209

()167

والهــــــــــــم مللــــــم جموعه أوجـــر( )168عليه وصـل

73

()208

وحكــــــوك االصحـــاب أوفـيـهــا معـاديـنــي

ثــوب العلـيه ركـــــــــد( )166وأمسه بوجدك وصــل

أدب !"#$

وللشاعر ما جادر الزهيري البغدادي قوله(:)207
امعـــــادن الــــــود تــــــظهــر مــن معــادينـــي

وقال احلاج زاير الدويج(:)165

أشجــــــــــيلك احلال حــال أيوب( )173حالي ورد

مــن بـعـد يــــومــــــــني لـــــنه عــــــالكــــباحه نــــــوى

()206

()232
()233
()235

()237

وعنــدك احلـك( )236انهـضـم واملاي فوكه صفه

()238

إنتــه الـويف والــوفه جــان إلــك أحســن صفــه
وإجنـان طبعك ظلم جا وين ()239صـار العدل؟

()240

الهوام
 1زكريــا عبــد الرحمــن احلجــاوي ،ولــد يف عــام  1915م يف
املطرية بالدقهلية ،وهو أحد ر ّواد الفن الشعبي املصري،
أســهم يف جمــع ودراســة التــراث الشــعبي املصــري ،كمــا
عمــل يف الصحــف املصريــة منــذ أوائــل األربعينــات مــن
القرن املنصرم .ويف عام 1971م سافر لدولة قطر للعمل
كمستشــار لــوزارة اإلعام القطرية ،وأســس هنــاك مركز ًا
لتجميع الفنون الشعبية ،تويف بقطر سنة 1975م.
املزهــر ،هــو النــوع الــذي ينظــم باجلنــاس اللفظي
 2امل ـ ّوال ّ
التام ،وقد ُحرفت هذه التسمية فيما بعد يف العراق إلى
تســمية جديــدة ،هــي (الزهيري) ،وهــذا النوع من النظم
يختلــف عــن امل ـ ّوال ،إذ أنّ مــا يفــرق بينهمــا ،هــو أنّ امل ـ ّوال
ُينظم بالقافية ،بينما الزهيري ينظم باجلناس اللفظي
التام.
 3مجلة الغد املصرية العدد الثاني .1959
 4األغنية الشعبية الفلسطينية (تراث وتاريخ وفن) ،حسن
األلباش ،ط( ،1دمشق1979 ،م) ،ص.171
 5أعتقــد إن هــذا البيــت مــن الزهيــري ،قــد حصــل فيــه
تقدمي وتأخير يف بعض األشطر ،و السيما يف الشطرين
(اخلامــس والســادس) ورمبا نتج ذلك من جــراء الرواة أو
اثناء الطباعة ،ولكي تتحقق وحدة املوضوع ارتأينا إعادة
كتابته وفق رؤيتنا ،حيث يكون بالشكل اآلتي:
شــــوفالكـــالمالليقلـــــــــتولكماجــــــــــــــــــراشي
وآدي اللجــــــــــــام أنكسر حتى الكحيل ما جراشي
أوعك تاشي جدع يكون طول عمره ما جراشي
مــــــــاشيجــــــــــــدعيـــــــــــــــــنزلعلىالعـــــــــــداجـــرايه
ما ينهت من قوم لو كانت راكــــــــبه خيل جرايه
وأنــــــــــانــــــــــزلتدمــــــــــــــوعيعلىاخلــــــــدينجــرايــه
أكثـــــــــر أســـــــــــــايا من أحبابي وأنــــــا ما أدراشي
 6ما جراشي :لم يحدث.
 7اللجام :حديدة ذات سيور توضع يف فم الفرس.
ميش  /لم يركض.
 8ما جراشي :لم ِ
 9أوعك :إ ّياك.
 10متاشي:تصطحب.
 11ما جراشي :لم يقرأ.
 12جدع :إنسان شهم.
 13العدا :األعداء.
 14جرايه :مغيرا.
 15جرايه :منسكبة بسرعة.
 16خيل جراية :خيول متواصلة بعدوها.
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أسايا :همومي واحزاني.
أدر ،لــم أعلـ ْـم .ومــن املاحــظ أن الشــاعر املصــري يف
لــم ِ
هــذا البيــت ،لــم يلتــزم باجلنــاس اللفظــي التــام يف هــذا
الشــطر ،بــل جــاء بجنــاس مغايــر بعــض الشــيء (جناس
ناقص) ،وهو بذلك لم يلتزم باجلناس الذي استخدمه
يف األشطر الثاثة األولى (ما جراشي) ،وهناك كثير من
مثل هذا الزهيري يف الشعر الشعبي العربي املتداول يف
بلدان واقطار عربية منها العراق ،والذي لم يلتزم ناظموه
وإمنــا يذهبــون الســتخدام
باجلنــاس اللفظــي التــامّ ،
ورمبــا يعــود ذلــك لصعوبــة قالــب هــذا
(جنــاس ناقــص)ّ ،
اللون من الشعر الشعبي وقلة خبرة بعض شعرائه.
هذا البيت للشاعر الراحل إبراهيم ويف ،نظمه مبناسبة
حركة رشيد عالي الكياني .ينظر :م ّوالت بغدادية ،جمع
وحتقيق :عامر رشــيد الســامرائي ،دار احلرية للطباعة،
(بغداد1974،م) ،ص.349
وطينه :طأطأنا رؤوسنا.
وطينه :مشينا عليه.
دوحتنه :الدوحة تعني هنا شَ َج َر ِة ن ََس ٍب َلها َك َرم َو َح َسب.
الطينه :الطن ،التراب املمزوج باملاء.
ناصية صارم :رأس السيف أو مقدمته احلادة.
جزّه :قطع.
الجن :لكن.
وسافه :أسف.
جزّه :ف ّرق /باعد.
جزّه :الصوف الذي يستخرج من جلد الكبش أو اخلروف
بعد السلخ.
جماله :إضافة إلى ذلك.
ادينــه  :دفعنــا (د ّيــة) ،وجمعهــا د ّيــات (ما يعطــى من املال
بدل نفس القتيل).
طينه :أعطينا ،وفينا ما علينا من التزامات.
روحــي ســفينة عشــق ،أطيــاف للنشــر والتوزيــع ،ط،1
(القطيف2011 ،م) ،ص.7
الدكتــور أحمــد علــي مرســي ،ولــد يف عــام 1944م يف كفــر
الشــيخ ،وهــو اســتاذ األدب الشــعبي والفولكلــور بجامعــة
القاهــرة .شــغل عـ ّـدة مناصــب إداريــة ونــال الكثيــر مــن
اجلوائز .من مؤلفاته املطبوعة :االغنية الشعبية /دراسة
ميدانية يف منطقة البراس 1966م ،دراسات يف الفولكلور
(مشــترك) 1971م ،مقدمــة يف الفولكلــور 1975م ،االدب
الشعبي وفنونه 1985م ،وغيرها.
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املواويــل البيضــاء ،هــي املواويــل التــي تنظــم بقافيــة،
وليســت بجنــاس لفظــي تــام ،ومــا يؤيــد قولــي هــذا ،هو
أن الس ـ ّيد زكريــا احلجــاوي ،قــد أشــار إلى هــذا النوع من
املواويل بقوله :وامل ّوال الذي ال يحمل هذا الزهر (يقصد
اجلنــاس) يســمونه( ،أي املصريــن) امل ـ ّوال األبيــض ،أي
العادي الفارغ من سحر الفن .ينظر :مجلة الغد  -مقال
بعنوان فن املربع.
االغنية الشعبية ،الهيئة املصرية العامة للتألف والنشر،
(القاهرة ،)1970 ،ص.35
االغنية الشعبية ،ص.31
مصطفى صادق عبد الرزاق الرافعي ،شاعر وكاتب .ولد
عام 1880م يف قرية بهتيم مبحافظة القليوبية،وتويف عام
1937م .مــن مؤلفاتــه املطبوعــة :ديــوان الرافعــي ،وديوان
النظــرات وملكــة اإلنشــاء وتاريــخ آداب العــرب ورســائل
االحزان واوراق الورد وغيرها.
قنا :إحدى مدن الصعيد املصري ،تقع إلى شرق من نهر
النيل ،ومن أشهر معاملها مسجد عبد الرحيم القناوي،
وجامعة جنوب الوادي.
جرجــا :إحــدى مــدن مصر الكبيــرة والعريقة ،فيها عدة
جوامع ومســاجد مهمة منها :جامع الصيني ومســجد
حسن ومسجد جال .كانت محافظة ،وقد مت استبدال
اسمها يف  1960م وتعرف اآلن مبحافظة سوهاج.
تاريــخ آداب العــرب ،مطبعــة االســتقامة ،1940 ،ط ،3ج،1
ص.176
أبــو العميثــل :هــو عبــد اهلل بــن خليــد اإلعرابــي ،مولــى
جعفر بن سليمان بن علي بن عبد اهلل العباس بن عبد
املطلــب رضــي اهلل عنهــم .وكان أبــو العميثــل يقــول :إ ّنــي
مولى بني هاشــم ،وذكر صاحب الفهرســت أنّ اســم جده
ســعد مولى العباس بن عبد املطلب .أبو العميثل ,عبد
اهلل بــن خليــد اإلعرابــي (ت240 ،ه854 /م) ،املأثــور مــن
اللغة  -ما اتفق لفظه واختلف معناه ،حتقيق ودراسة :د.
محمد عبد القادر أحمد ،مكتبة النهضة املصرية ،ط،1
(القاهرة1988 ،م) ،ص.9
اليافعــي ،عبــد اهلل بــن ســليمان بــن فــاح(،ت768 ،ه ــ/
1366م) ,مــرآة اجلنــان وعبــرة اليقظــان يف مــا ُيعتبــر من
حــوادث الزمــان ،دار الكتــب العلميــة ط ،1ج( ،2بيــروت،
1997م) ،ص.98
االغنية الشعبية ،ص.35
هذا البيت مجهول املؤلف نشره الشيخ علي اخلاقاني
على أنّه من منظومات القرن الثاني عشر .ينظر :فنون
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األدب الشــعبي ،مطبعــة األزهــر ،ح( ،1بغــداد1962 ،م)،
ص.29
 46أهيف :ضامر البطن ،رقيق اخلصر.
 47احلاظ :اللحاظ مؤخر العن مما يلي الصدغ ،واجلمع
حلظ.
 48محدودين :أي ذوات اطراف حادة  /قاطعة.
 49يــرد هــذا الشــطر بهــذه الصيغة( :باتــوا الضنايا بهم يف
أسر محدودين) يف سفينة امللك و نفيسة الفلك.
 50محدودين :مسجونن /مقيدو احلركة.
 51محدودين :مقيدين.
 52من فيه :أي من فمه.
 53يــرد هــذا الشــطر بصيغــة أخــرى هــي( :هوا ســبب ســقم
جسمي وانتحالي فيه).
 54فيه :به.
 55يرد هذا الشــطر بصيغة أخرى هي( :يا بدر يكفي جفا
وعد املتيم فيه) سفينة امللك.
علي.
 56من فيه :أمن به ّ
 57يرد هذا الشطر يف بعض الطبعات ,بهذه الصيغة( :ما
جتعل الوصل له اوقات محدودين).
 58محدودين أي محددين بوقت معلوم .
 59هــو علــي بــن عبــد علي بــن موســى( ،ت1399 ،ه ــ1978/م)
باحث معروف ،يعد من الشخصيات الثقافية النجفية
املهمة التي اسهمت بشكل كبير يف رفد املكتبات العراقية
بروائــع الكتــب األدبيــة والعلميــة ،فضــا عــن اســهاماته
الصحفيــة واملكتبيــة ،فهــو صاحــب مجلــة البيــان التــي
صدرت يف عام 1946م واستمرت بالصدور حتى عام ،1951
كما أنه صاحب مكتبة دار البيان املعروفة يف بغداد والتي
أسسها يف بغداد عام 1962م .من مؤلفاته :شعراء الغري
وشــعراء احللــة وشــعراء بغــداد وموســوعة (فنــون األدب
الشعبي)وغيرها.
 60امل ّوال الرباعي :نوع من املواليا يتألف من أربعة أشــطر
ينظــم بقافيــة موحــدة ،وقــد ينظم بجناس لفظــي تام.
يكــون لــكل شــطرين جنــاس لفظــي تــام ،واحيانــا تنظــم
جميــع اشــطره االربعــة بجنــاس لفظــي تام ,متشــابه يف
اللفظ مختلف يف املعنى ,ومن أمثلة هذا النوع ،ما أشار
إليه صفي الدين احللّي عن قول أحدهم:
عني تسليت وأسياف اجلفا سليت
توليت عن طرقِ الوفا وليت
و ُمذ
ْ
ملاتليتباألعـــمـــــاللــــيمليــــــت
إذا تخليت تعرف قدر من خلّيت

ينظــر :العاطــل احلالــي واملرخــص الغالــي ،حتقيق :حســن
نصار ،دار الشؤون الثقافية العامة ،ط( ،2بغداد1990 ،م)،
ّ
ص.113،
 61املــوال اخلماســي (األعــرج) :يتألــف هــذا النوع من ثاثة
أشــطر بقافيــة موحــدة ،وقــد ينظــم بجنــاس لفظــي تام،
متشــابه اللفظ مختلف املعنى .أما الشــطر الرابع فإنه
يقســم علــى قســمن يكــون القســم األول منــه مفتوحــا
ّ
ومرتبطــا بالشــطر اخلامــس الــذي ينتهــي بقافيــة أو
جناس يكون مشــابه األشــطر الثاثة األولى ،ومن أمثلة
املنظوم باجلناس اللفظي التام ،قول الشاعر محمد عنوز
النجفياملتوفى1288ه ـ ــ1871/م:
ما لي أرى خلتي عني جدمهم كطع
تدري هوايه غوى حبل املوده كطع
ما كان يخطر وال كلبي يظن وكطع
إن الهوى يا خلك لهل الهوى والــرحم
ّ
يا ريت ذاك الكطع حبل املوده كطع
ينظر :فنون االدب الشعبي للخاقاني ،ج ،1ص.27
 62للشــاعر والباحــث عبــد الكــرمي الع ـاّف رأي ال يختلف
عــن رأي اخلاقانــي يف الزهيــري النعمانــي ،أشــار إليــه يف
كتابه (امل ّوال البغدادي) ،ص ،10إذ يقول( :والقسم الثالث
يقال له (النعماني) ويتك ّون البيت من سبعة أشطر تتحد
القــوايف كل ثاثــة باللفــظ واختاف املعنىّ .أما الشــطر
السابع فيرجع إلى األشطر الثاثة األولى بوحدة اللفظ
واختــاف املعنــى) .ويبــدو لــي أنّ اخلاقانــي قــد أخذ هذا
الرأي عن العاّق ،ألنّ األخير كان شــاعر شــعبيا ،وباحثا
فولكلوريــا ،وهــو أدرى مــن اخلاقانــي بتفاصيــل األدب
الشعبيوفنونه.
 63فنون األدب الشعبي ،ح ،1ص.27
 64ينســب هــذا الزهيــري للشــاعر زايــر الدويــج النجفــي
املتوفــى (1372ه ــ1911/م) ،وهــو موجــود يف ديوانــه الــذي
جمعــه احلــاج محمــد باقــر النجفــي ،ط ،4ص .155وقــد
الحظــت أنّ هنــاك اختافــا يف جنــاس االشــطر الثاثــة
الثانيــة ،إذ ورد يف الديــون (انطــر) ،بينمــا ورد يف فنــون
األدب الشــعبي ،للخاقانــي ،ح ،1ص ( ،28-27انظــر) ،كمــا
أن اخلاقانــي لــم ينســب هــذا الزهيــري الحــد ،بــل تركــه
مجهوال.
 65يا صاح :يا صاحب.
 66دفك :تدفق.
 67وياكم :مبعنى (معكم).
ويسمى
املعنى،
مكرر
اجلناس
هذا
 68وياكم :مبعنى معكم.
ّ
(مروكب) بحسب لغة ّ
نظام الزهيري يف العراق.
 69انهاكم :أمنعكم.

 70و ّياكم :مبعنى أحذركم.
 71انضر :من الضرر.
 72حث الركب :أسرع يف مسير القافلة.
 73أنضــر :مبعنــى (أنــذر) ،وقــد قلبــت الــذال إلــى الضــاد
للضــرورة ،علم ـ ًا أنّ هنــاك تقــارب لفظــي يف النطــق بــن
حريف الضاد والذال .
 74أنظر :أرى /اشاهد.
 75وياكم :مبعنى (معكم) ،وهو جناس مروكب أيضا.
 76كنــت قــد أشــرت إلــى هــذه االشــكالية ،يف دراســة ســابقة
تناولت فيها عاقة اجلناس بوحدة املوضوع ،فوجدت أن
كثيــرا مــن الزهيريات املنظومة باجلناس اللفظي التام,
تفتقر لوحدة املوضوع ،وقد اثبتت ذلك من خال مسح
احصائي دقيق لغالبية ما نظم من هذا الفن .فتبن أن
نسبة  ./.95-90مما نظم من هذا الفن ،يخلو من وحدة
املوضــوع ،إذ أن الناظــم لــه  -يف الغالــب  -ال يهتــم بهــذا
اجلانــب بقــدر اهتمامه بالتزويــق اجلمالي الذي يتمثّل
بالشــكل اخلارجــي املتعارف عليــه من لدن الشــعراء ،لذا
كثيــرا مــا جنــد أنّ البيــت الشــعري للزهيــري مفــككا يف
بنائه وتركيبه وال جتمعه ســوى أشــطر متتالية يشــوبها
الغموض والتشويه ،وقد يستعمل الناظم جناسا مكررا
يف أكثر من شطر شعري مما يفقد البيت قيمته الفنية
واجلماليــة .ينظــر :الشــعر الشــعبي يف دراســة معاصــرة،
مؤسسة الباغ ،ج( ،1بيروت2010 ،م) ،ص.242
 77األب انســتاس مــاري الكرملــي ،مجموعــة يف األغانــي
العامية العراقية ،حفظه وشرحه وضبط ألفاظه :عامر
رشيد السامرائي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،ج( ،1بغداد،
1999م) ،ص.22
 78د .رضا محسن حمود القريشي ،باحث اكادميي ،ولد يف
مدينــة خرنابــات يف محافظــة ديالــى عــام 1923م .تخــرج
يف دار املعلمــن اإلبتدائيــة عــام 1945-1944م ،ثــم حصــل
علــى بكالوريــوس آداب يف عــام 1961-1960م ،ويف عــام
1969م حصــل علــى املاجســتير ،ثم نــال شــهادة الدكتوراه
عــام 1974م مــن جامعــة عــن شــمس مبصــر عــن رســالته
املوســومة (الفنــون الشــعرية غيــر املعربــة) .مــن مؤلفاته
املطبوعــة :املواليــا 1976م ،والزجــل يف املشــرق – 1977م،
والــكان وكان والقومــا 1977م ،والعتابــة واحلمــاق 1978م،
فضــا عــن كتابــه (املوشــحات العراقية) ،كمــا حقق كتاب
ابن حجة احلموي ( بلوغ األمل يف فن الزجل) .تويف عام
.1984
 79الفنــون الشــعرية غيــر املعربــة( )1املواليــا ،دار احلريــة
للطباعة( ،بغداد1976 ،م) ،ص.115
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 80الشــعر الشــعبي العربــي يف دراســة معاصــرة ،محمــد
اخلالدي،ج،1ص.231
 81حتــت :هــو مــا ُيصــدره الرعــاة مــن صــوت خــاص يحفــز
االغنام على متابعتهم يف السير.
 82حتت :تنحت.
 83حتت :من االتاحة ،أي مبعنى تهيأت له فرصة.
 84القايــش :كنايــة عــن اجلــرم أو الذنــب الــذي لــم ُيفعــل،
ويأتي (القايش) أيضا مبعنى املشكلة .وكثيرا ما ترد عند
عوام العراقين كلمة قايش فمن ذلك قولهم( :يريد أن
يلف عليه قايش) أو قولهم :لف عليه قايش.
س.
ِ 85ر َك ْبَ :ت َل َب َ
 86ما وصلنك :لم يتقدمنَ َ
بك إلى األمام.
الر َك ْب :رؤوس العظام ملرافقي اليدين وساقي القدمن.
ِ 87
 88مساير :سائر مع.
 89ركب  :الظعن الراحل.
 90شفتك :رأيتُ َك.
َ 91حتَتَ  :يف األسفل.
 92فنون األدب الشعبي ،اخلاقاني ،ح ،9ص.125
 93جتارة :أعمال جتارية.
 94محصول :حصيلة أو فائدة مادية.
 95من حرف :من مهن أو أعمال يدوية.
 96من حرف :احلرف :من عناصر تركيب اجلملة يف الكام.
 97من حرفٌ :
قول يقصد به نهاية قرص الرغيف الدائري
التــي يتــرك يف العــادة عنــد األكل ،وقــد عاصرنــا ذلــك يف
ستينات وسبعينات القرن املنصرم ،إذ الحظنا أن قسما
من الناس ،والسيما يف مناطق الفرات األوسط ،عندما
يأكلون الرغيف ،يتركون نهايته اليابسة ويطلقون على
ذلك تسمية (حروف اخلبز).
 98ابن البلد :ابن العراق.
 99ما مضه :ما أصاب.
 100املضيت :أي قمتَ ببصمة االبهام والتوقيع.
 101خارجي :األجنبي ،ويقصد به هنا املستعمر.
 102ما مضه :من االمضاء  /بصمة االبهام.
 103الش ّياب :الشيوخ وهم كبار السن من الرجال.
 104ما مضه :الزمان املاضي.
 105منحرف :من االنحراف  /السلوك غير القومي.
 106ينسب هذا الزهيري ،ألكثر من شاعر ،وأعتقد أنه ليس
لزايــر النجفــي ،بــل لغيــره ،وقــد خضعت بعض اشــطره
للتغييــر يف قــراءة بعــض مطربــي املقــام العراقــي ،وقــد
أورده العاّف ،مجهول املؤلف يف كتابه (امل ّوال البغدادي)،
ص ،33كمــا أورده مــن بعــده الباحث عامر الســامرائي يف
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كتابه (م ّواالت بغدادية -ص ،)224ولكن بصيغة تختلف
عما وجدناه يف ديوان احلاج زاير ،إذ ورد كاآلتي:
دار الهنا اظلمت بعد الضيا بسروج
ودعت لطوفان دمعي عالوجن بسروج
تنحن وضلعن بســروج
واخليل ملـــــن ّ
والكدش أضحى لهن شــد العـــزيز وباس
واملرد ّ
وطه على كف اخلنيث وباس
واحليد لــــو عاشر األنـــــــذال مــا هو باس
من جلّة اخليل ش ّدوا عاجلالب سروج
 107دار امللــوك :كنايــة عــن قصــور احلــكّ ام والســاطن مــن
الطغاة.
 108السراج :املصباح الزاهر الذي يسرج بالليل.
 109يكت :يسكب.
 110بســروج :هــذه الكلمــة مركبــة من جزأيــن  .األول :بس:
وتعنــي باللغة العامية العراقية (فقط) .والثانــي :وروج:
مــوج ،وهــو تدافــع وتقــاذف ميــاه النهــر بشـ ّـدة .ويف هــذا
الشطر نلمح صيغة مبالغة واضحة من لدن الشاعر.
 111اطلعــت :خرجــت ،وتــرد يف بعــض الطبعــات (أظلعــت)
مبعنى أعرجت.
رمبا يقصد به العرج الذي يصيب ارجل اخليل.
 112بسروجّ :
 113الكدش :مفردها كديش ،وهي اخليول غير األصيلة.
 114الباس :القوة.
 115الزين :اإلنسان الط ّيب املستقيم.
 116دنك :طأطأ رأسه خاضعا.
 117الزنيم  :اللئيم املعروف بلؤْمه أو ش ِّره.
 118باس :ق ّبل ،مبعنى التقبيل.
 119الشهم :الرجل الذي يتسم بالشهامة والنخوة.
اح َب  /رافق.
 120عاشرَ :ص َ
 121األنذال :مفردها نذل ،وهو اإلنسان ا َ
خل ِسيس ُم ْح َتقَر.
 122باس :غير معيب.
 123جلّة :قلّة.
 124اجلاب :الكاب.
 125السرج :رحل الدابة ،واجلمع :سروج.
 126ينظر :ديوانه ،ص.156
 127صفــر :صفــار البيــض (املــادة الصفــراء التــي تكــون يف
وسط البيضة).
 128صفر :الصفير.
 129صفر :االصفرار.
 130ينبيكُ :يخبرك.
 131اشرافه :ساعات االحتضار.
 132واشرافه :سادته األشراف.
 133اشرافه :اطالته.

 134املروة :املروءة.
 135هل هل :كلمة مركبة من جزأين هما :هلْ  /هلْ  ,وردت
مبعنى التوكيد .ويقصد بها هلّ الهال.
 136صفر :أحد االشــهر العربية املعروفة يضرب به املثل يف
النحس.
 137ينظر :فنون األدب الشعبي للخاقاني ،ح  ،1ص.52
 138أحومي  :أدور ،كما يدور الطير يف اجلو.
 139أروحن :أذهب.
 140ورد :أعود /أرجع.
 141املراشف :الشفاه.
َ 142و َر ْدِ :شرب ،وورد املاء ،مبعنى شرب منه.
 143الفروض :الواجبات املفروضة دينيا.
َ 144و َردَ :ق ِدم .
والدعه :الدعاء.
ّ 145
 146روضان :ملك اجلنان.
 147و ّدعه :تركه معه.
جدم :مبعنى َق َد َم.
ّ 148
 149اللوايح :العرائض.
والدعه :االدعاء.
ّ 150
 151الورد :مفرده وردة ،نبات ذو رائحة طيبة.
 152فنون األدب الشعبي للخاقاني ،ح ،2ص.57
 153عودي :جسمي.
 154ما يصح :لم َ
يصح.
يشف  /لم
َ
 155مقلتي :عيني.
 156ما يصح :ماء صحيح.
 157مخلول النيب  :ولد الناقة بعمر من سنة إلى سنتن.
 158ما يصح :ال يصيح.
 159تن :الضرب املبرح.
 160تن :تستبن /تتوضح.
 161ال تنهضم :ال تتأسف وحتزن.
 162السبع :األسد.
 163تن :مخلفات حصاد حبوب احلنطة.
 164ما يصح :لم يحصل /لم يتوفر.
 165ديوانه ،ص.154
 166ركد :أصابه البلى /أصبح بالياً.
 167وصل :قطع ,مفرده قطعة.
تقدم.
 168وجرّ :
 169وصل :اقتحم.
 170جانون :موقد النار.

 171اجلواجي :األحشاء.
 172وصل :صب عليه النار.
 173أيوب :نبي اهلل أيوب (عليه السام).
 174ورد :وأردأ.
 175خطك :رسالتك.
 176وردَ :و َص َل.
 177أيضه :أيضا.
ألمه /والدته.
 178ملّهّ :
 179ورد :رجع أو عاد.
 180ثــوب يوســف :يقصــد قميــص نبــي اهلل يوســف (عليــه
السام).
 181يعكوب :نبي اهلل يعقوب (عليه السام).
 182وصل :بلغه /انتهى إليه.
 183ديوانه ،ص.63
 184جدمك :قدمك.
ِ 185ه ْم إلي :أسرع بالقدوم.
 186اجلبال الرواسي :اجلبال الثوابت.
همي( ،من الهموم).
 187هم إليّ :
هملي :اسكبي دموعا.
ّ 188
 189صديج :صديق.
 190ينطره :ينقصد.
 191ينطرهّ :
يتكشف.
 192ينطره :يتردد.
 193اخلاجلي :اخلالقي ،يقصد اهلل سبحانه وتعالى.
 194هم إلي :هم :هنا جاءت مبعنى أيضا و يكون املعنى العام
وأنا أيضا لي اهلل.
 195البيــت مجهــول املؤلــف ،ينظــر :امل ـ ّوال البغــدادي ،عبــد
الكــرمي العــاف ،ص ،25كمــا ينظــر :م ـ ّواالت بغداديــة
للسامرائي ،ص.402
 196كرر :أعد.
 197احلكيمي :نوع من االنغام التي يغنى بها املقام العراقي.
 198النــوى :نغــم النــوى ،وهــو أيضا مــن االنغام املعروف عند
أهل الغناء والطرب.
 199النوى :البعد.
 200الرطب :التمر املتوسط النضج.
 201النوى :ح ّبة التمر التي ترمى بعد األكل.
 202اندرس :تاشت معامله.
َ 203ع ِص ْرَ :ضغَط.
 204العصر :الزمان.
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 205عصر :اجلزء األخير من اليوم قبل غروب الشمس.
 206نوىَ :عزم وحزم أمره .
 207فنون األدب الشــعبي ،ح  ،3ص  ،109كما ينظر :م ّواالت
بغدادية ،ص.399
 208معاديني :معدن اإلنسان  /جوهره ومكنونه.
علي من الديون.
 209معاديني :مع قرضي  /مع ما مستحق ّ
 210كرن :قرن (من االقتران).
 211معاديني :مع ديانتي .
ّ
والشك وال ّت َه َمة.
 212الريب :مفردها ريبة ،وتعني الظن
 213صاحبي :صحوا  /صافيا.
 214صاحبي :لم أسكر.
 215صاحبي :صديقي /رفيقي.
 216معاديني :يكون خصما لي.
 217امل ّوال البغدادي ،ص.58
 218تطافح :فاض عن حده.
 219حبها :احلب :إناء فخاري يوضع فيه املاء بهدف تبريده.
 220حبها :حبوبها  /بذورها.
 221كبلنه :قبلنا.
 222املا :املأ ،الناس /البشر.
 223حبها :عشقها.
جنب جلنب.
السير
ابجتف:
 224جتف
ٍ
 225جتف :مقيد.
نخي جتف :طأطأ رأسك.
ّ 226
 227ح ّبها :ق ّبلها ( -من التقبيل).
 228م ّواالت بغدادية ،ص.350
 229تندعي :تتظاهر بخاف احلقيقة.
 230طريج العدل :الطريق املستقيم.
 231اكبال عيني :أمام عيني.
 232عدل :حي ،عكس ميت.
 233العــدل :كيــس كبيــر ُيحمــل علــى ظهــر احليوانــاتّ ،أما
ُ
حد َجنْبي
معناه يف اللغة :فهو
احل ْمل يكونُ على أَ ِ
نصف ِ
البعير.
 234يلعكب :عقب ذلك.
 235صفه :أصبح من حصة اآلخرين.
 236احلك :احلق.
 237املاي فوك صفه :تاشى ،ولم يعد له وجودا.
 238صفه :طبيعة  /سمة مميزة.
 239وين  :أينَ.
 240العدل :عكس اجلور  /االنصاف.
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المراجع:
صفـ ّـي الديــن احل ّلــي ،عبــد العزيــز بــن ســرايا السنبســي،
(ت750 ،ه ــ1349/م) ،العاطــل احلالــي واملرخــص الغالي،
نصار ،دار الشؤون الثقافية العامة ،ط،2
حتقيق :حسن ّ
(بغداد1990 ،م) ،ص .113
اليافعي ،عبد اهلل بن سليمان بن فاح( ،ت768 ،هـ1366 /م)،
مــرآة اجلنــان وعبــرة اليقظــان يف مــا ُيعتبــر مــن حــوادث
الزمان ،دار الكتب العلمية ط( ،1بيروت1997 ،م).
أبو العميثل ،عبد اهلل بن خليد اإلعرابي(ت240 ،هـ854/م)،
املأثور من اللغة  -ما اتفق لفظه واختلف معناه ،حتقيق
ودراســة :د .محمــد عبــد القــادر أحمــد ،مكتبــة النهضــة
املصرية ،ط( ،1القاهرة1988 ،م).
مرسي ،د .أحمد ،االغنية الشعبية ،الهيئة املصرية العامة
للتألف والنشر( ،القاهرة.)1970 ،
الرافعــي مصطفــى صــادق ،تاريــخ آداب العــرب ،مطبعــة
االستقامة ،1940 ،ط ،3ص.176
اخلاقانــي ،علــي ،فنــون األدب الشــعبي ،مطبعــة األزهــر،
(بغداد1962 ،م) .احللقات1 :و .9
د .القريشــي ،رضــا محســن حمــود ،الفنــون الشــعرية غيــر
املعربة ( )1املواليا ،دار احلرية للطباعة( ،بغداد1976 ،م).
األب انستاس ماري الكرملي ،مجموعة يف األغاني العامية
العراقية ,حفظه وشــرحه وضبط ألفاظه :عامر رشــيد
الســامرائي ،دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ،ج( ،1بغــداد،
1999م).
العاّف ،عبد الكرمي ،امل ّوال البغدادي ،مطبعة املعارف ،ط،1
(بغداد1963 ،م).
السامرائي ،عامر رشيد السامرائي ،امل ّواالت البغدادية ،دار
احلرية للطباعة( ،بغداد1974 ،م).
اخلالــدي ،محمــد ،الشــعر الشــعبي العربــي يف دراســة
معاصرة ،مؤسسة الباغ ،ط( ،1بيروت2010 ،م).
ديوان احلاج زاير ،من تنظيم احلاج محمد باقر النجفي،
مطبعة الغري احلديثة ،ط( ،4النجف1972 ،م).
ديوان روحي سفينة عشق ،للشاعر يوسف آل ابريه ،أطياف
للنشر والتوزيع ،ط( ،1القطيف2011 ،م).
مجلة الغد املصرية  -العدد الثاني 1959م.
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التراث الثقافي والمواريث الشعبية الموريتانية
"ا+&'U"6ت ا B&A][6وا B5Z%06و Y5Z B[\0$ا+/6د&., B
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د .رضا عبد الحكيم اسماعيل رضوان
كاتب مــن موريتانيا

ﺗﻌﯿـــﺶ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿـــﺎ ﻣﻌﺮﮐﮥ اﻟﺘﻨﻤﯿﮥ واﻟﺘﻘـــﺪم ﺑﺠﻞ ﻣﺼﺎﻋﺒﻬـــﺎ ،وﻣﻌﺮﮐﮥ ﺗﺄﮐﯿـــﺪ اﻟﻬﻮﯾﮥ ﻣﻌ ًﺎ،
ﺑﻌﺪ أن رﺳـــﻤﺖ ﺣﺪودﻫﺎ ﺳـــﮑﯿﻦ اﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎر اﻟﺤﺎدة .واﻟﺘﯽ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﯿـــﺶ أوﺿﺎع اﻟﻤﺎﺿﯽ
وﺗﺘﻄﻠـــﻊ اﻟﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ ،وﻻ ﯾﻐﯿﺐ ﻋﻦ ذﻫـــﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﺮﮐـــﮥ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﮥ ﻓـــﯽ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺎ
ﻟﺠﻤﻠـــﮥ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿـــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﮥ ﻣﻦ اﻧﻌﮑﺎﺳـــﺎت ﺗﺘﺒﺪى ﻇﺎﻫـــﺮة ﻓﯽ اﻟﻤﻮارﯾﺚ اﻟﺸـــﻌﺒﯿﮥ
ﺻﺤﺮاوﯾﮥ ام ﺳـــﺎﺣﻠﯿﮥ ،واﻟﺘـــﯽ ﮐﺎن ﻟﻬﺎ ﺻﺪاﻫﺎ ﻓـــﯽ اﻟﺜﻘﺎﻓﮥ واﻟﻔﻨـــﻮن واﻵداب ﯾﻠﻔﺤﻬﺎ ﻣﺰﯾﺞ
رﯾـــﺎح ﺣﺎﻣﻠﮥ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌـــﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻌﺮﻓﯿـــﮥ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.
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لق ــد ُأ ِ ّس َس ـ ْـت مدين ــة ش ــنقيط القدمي ــة يف الق ــرن
الثان ــي الهج ــري ،وعاش ــت لق ــرون حي ــاة مزده ــرة قب ــل
أن تندث ــر لتنه ــض عل ــى أنقاضه ــا مدين ــة ش ــنقيط
احلالية التي ُأنش ــئت حسب عديد الروايات التاريخية
ع ــام 660هـ ،وقد ش ــهدت ازدهار ًا جتاريـ ـ ًا وثقافي ًا كبيراً،
وترج ــع بعض الروايات تس ــمية هذه املدينة "ش ــنقيط"
إل ــى نوع من األواني اخلزفية يس ــمى "الش ــقيط" كانت
تش ــتهر ب ــه ،بينم ــا تذه ــب رواي ــة أخ ــرى إل ــى أن اس ــم
"ش ــنقيط" يع ــود إل ــى أص ــل "برب ــري" ومعن ــاه "عي ــون
اخلي ــل" ،حي ــث تعق ــد ألوي ــة الفت ــح م ــن رب ــاط اخلي ــل
به ــا ،وق ــد كان ــت املدين ــة منطل ــق القواف ــل املتجه ــة من
املنطقة نحو الش ــرق قاصدة احلجاز ألداء احلج مرور ًا
بباد الس ــودان ومص ــر ،وهو ما َع ّم ــقَ التواصل الثقايف
له ــذه املنطق ــة بجذوره ــا العربية اإلس ــامية.
وق ــد غل ــب اس ــم ش ــنقيط عل ــى الب ــاد املوريتاني ــة،
وب ــه اش ــتهر س ــكانها قدميـ ـ ًا ،فلم يكون ــوا ُيع َر ُف ــون بغير
النس ــبة إليه ــا قب ــل أن تتبن ــى الدول ــة احلديث ــة اس ــم
موريتاني ــا ،وحت ــى بعد اعتماد هذا االس ــم بقيت صفة
الش ــنقيطي غالب ــة عل ــى الب ــاد وأهله ــا يف كثي ــر م ــن
الكتاب ــات التاريخي ــة والفكرية واألدبي ــة ،رمبا ألن زهرة
احلي ــاة الثقافي ــة للبلد ق ــد ارتبطت بالقرون الس ــابقة
الت ــي حم ــل القُ ط ــر فيها اس ــم ش ــنقيط.
اسم موريتانيا القدمي ،شنقيط ،والتي كانت تعتبر
إح ــدى امل ــدن املقدس ــة ،يتجم ــع فيها احلج ــاج كل عام.
وتقص ــد قافلتهم مك ــة واملدينة وينتظرها الش ــعراء يف
املدن التي ميرون عليها  .وأينما يحلون تبدأ املناظرات
واحملاورات التي تكشف عمق احلياة الفكرية والثقافية
يف ش ــنقيط .إنه بلد الش ــيخ الشنقيطي صديق الشيخ
محم ــد عبده والذي حقق كتاب االغاني .من ش ــنقيط
التاريخي ــة خ ــرج كل م ــن املرابط ــن واملوحدي ــن ب ــكل
أمجاده ــم التاريخي ــة .لش ــنقيط دور تاريخ ــي كهم ــزة
وص ــل ب ــن افريقيا البيض ــاء وافريقيا الس ــوداء عندما
كان ــت إحدى باد التخوم العربية .ونقطة متاس داخل
احل ــزام اإلفريق ــي ،وعندم ــا حمل ــت خ ــال ع ــدة ق ــرون
أدب !"#$
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مش ــعل احلض ــارة إالس ــامية إل ــى م ــا وراء الصح ــراء،
بع ــد أن ق ــام ب ــدو الصح ــراء بعبوره ــا وامتاكه ــا وه ــم
عل ــى ظه ــور االب ــل وأصبح ــت أه ــم مراكز تبادل الس ــلع
واألف ــكار ،وأح ــد مراك ــز اإلب ــداع ومص ــدر إش ــعاع حي ــاة
ديني ــة وثقافي ــة غنية .
يجابه املوريتانيون بوجوههم املميزة وزيهم اخلاص
قسـ ـ ــوة احليـ ـ ــاة بقصـ ــائـ ـ ــد الش ـع ـ ــر والتـغـن ـ ــي بــاملاضـي
ويواجه ــون الفق ــر بالكبري ــاء احلزين ــة ،حي ــث يتصافح
احمليط األطلس ــي الذي كان يطلق عليه بحر الظلمات
م ــع رم ــال الصح ــراء املتناهي ــة  ،فب ــن صح ــراء احمليط
وبحر الرمال توجد نواكش ــوط ب ــن العواصف الرملية.
ومن يتجول يف شوارع نواكشوط ويف املدن املوريتانية
املختلفـ ــة ،ال يغ ـ ــيب عنــه التقـ ـ ــاط القضــية الــرئيـسية
فيه ــا ،وه ــي تل ــك احلي ــرة ب ــن املاض ــي واملس ــتقبل ب ــن
املجتم ــع التقلـ ـ ــيدي الضـ ـ ــارب بجـ ـ ــذوره يف الصح ـ ــراء
والذي ما زال يقوم على أسس عشائرية وبن املستقبل
الذي يتس ــاوى في ــه املواطنون يف إط ــار الوطن الواحد.
 . 1بصمة عشائرية

يحاف ــظ رج ــال البادي ــة يف الصح ــراء عل ــى النظ ــام
العش ــائري ،ويش ــكل اس ــتمرار قي ــم البادي ــة وأوضاعه ــا
قي ــدا على انط ــاق موريتانيا وحتديثها .فف ــي البادية
ق ــوة موريتاني ــا وضعفه ــا ويف البادي ــة رموزه ــا اخلاصة
وزعامته ــا ومت ــر الب ــاد مبرحل ــة انتقالي ــة دقيق ــة ب ــن
مجتم ــع العش ــائر ومجتم ــع االنتم ــاء الواحد.
املجتمع ينقس ــم بحدة إلى فئات اجتماعية يف سلم
ص ــارم ،يقوم على األنس ــاب ،ومن املألوف أن حتتفظ كل
قبيلة يف مكان أمن بشجرة العائلة التي حتدد القبيلة
األصلي ــة الت ــي تنتم ــي إليه ــا .ويتمثل مقياس الش ــرف
عن ــد الب ــدوي يف نق ــاء نس ــبه ،ويرفض االعت ــراف بابناء
القبيل ــة اذا كانوا ثم ــرة اتصال غير متكافئ.
يق ــوم التقس ــيم التقلي ــدي عل ــى أس ــاس البيض ــان
والسودان ،ويطلق وصف البيضان على الذين يتكلمون

العربي ــة م ــن ع ــرب او برب ــر او زن ــوج مت اندماجه ــم يف
مجتم ــع البيض ــان ،بينم ــا الس ــودان تطل ــق عل ــى الذين
يتحدث ــون باللغ ــات االفريقي ــة ولي ــس له ــذا التقس ــيم
عاق ــة بالل ــون او العنصر .وال يعني االس ــم ان بش ــرتهم
دائم ــا فاحت ــة الل ــون ،بل يعني الذين يعت ــزون بثقافتهم
العربي ــة مهم ــا اختل ــف لونه ــم ،كم ــا ل ــم مت ــح س ــيادة
اللغ ــة العربي ــة "احلس ــانية" العدي ــد م ــن التنظيم ــات
االجتماعي ــة البربري ــة ،ف ــا ت ــزال النس ــاء م ــن قبائ ــل
الرقيب ــات مث ــا يلع ــن دورا هام ــا يف حي ــاة املجتم ــع .
وهناك تقس ــيم للسكان يش ــيع يف كتابات االوربين
وال ــذي يق ــوم عل ــى التركي ــب "االثن ــى" للس ــكان ،والذي
يقس ــم الشعب املوريتاني من حيث اجلنس الى العرب
الذي ــن وف ــدوا م ــع الفت ــح االس ــامي وتزاي ــدوا ايام بني
حس ــان ،ث ــم البرب ــر الذي ــن ش ــكلوا مجموع ــة صنهاجة
واخي ــرا الزنوج.
ورمب ــا كان التاري ــخ أص ــدق ق ــوال ،وق ــد وق ــع تغي ــر
يف حي ــاة ش ــمال افريقي ــا يف منتص ــف الق ــرن احل ــادي
عش ــر عندم ــا انطل ــق اليه ــا بنوهال وبنو س ــليم خال
حك ــم الدول ــة الفاطمي ــة من وادي الني ــل للقضاء على
احلرك ــة االنفصالي ــة يف املغرب العرب ــي ،وأدى وصولهم
ال ــى انتش ــارهم يف الصح ــراء وامتزاجه ــم بالبرب ــر يف
عملي ــة اس ــتغرقت ثاث ــة قرون.
والتاري ــخ م ــا زال حي ــا محفوظا يلق ــي بظاله على
العدي ــد من جوانب احلي ــاة االجتماعية ،فمازال التميز
القدمي يف أعماق الصحراء بن البدو األنقياء وغيرهم
م ــن الهجن ــاء .واس ــتمر الب ــدوي يتعال ــى عل ــى العم ــل
الي ــدوي ،وال يعت ــرف س ــوى بالرع ــي حرف ــة ل ــه ،وم ــا زال
تقس ــيم البيض ــان إل ــى خمس ــة أقس ــام قائم ــا :احملاربون
ورج ــال العل ــم واحملاظ ــر واحلرفي ــون واحلراط ــون ،ث ــم
األتب ــاع واخلدم.
وبقي احملاربون وإن تركوا الس ــاح ،وبقي احلراطون،
يش ــكلون أغلبية الرعاة ،وقد يس ــتقلون بذاتهم ويكونون
جماع ــات مس ــتقلة وميلكون قطيعهم اخل ــاص ...ولكن

دائمـ ـ ــا ي ــاح ـق ـه ـ ــم وضـع ـهـ ــم االجتمـ ــاعي ويلتحق ــون
بالقبيل ــة الت ــي يحمل ــون اس ــمها ،ويأت ــي "احلراط ــون"
يف درج ــة ادن ــى م ــن الس ــلم االجتماع ــي ،والكلم ــة تعني
احل ــر الط ــارئ والذين يتألف منهم العتقاء الذين نالوا
حريته ــم ،ويف اجلماع ــات املس ــتقرة يش ــكل احلراط ــون
االي ــدي العامل ــة الزراعية الرئيس ــية.
وما زالت فئات أخرى يف قاع السلم االجتماعي مثل
"االكاون" املوس ــيقين واملغني ــن واملداح ــن واملضحك ــن
واملهرج ــن ،الذين يقوم ــون بدور الترفي ــه ،ولم يواجهوا
صعوب ــة يف اس ــتمرار عرض فنونهم ولم يع ــودوا يف كنف
قبيلة كم ــا كان يف املاضي.
وم ــن بقايا ه ــذه الفئات أيض ــا "االميراجين" الذين
ميارس ــون بع ــض احل ــرف مثل صي ــد األس ــماك ،ويربط
بينه ــم األك ــواخ واخلي ــام ويعيش ــون يف منطق ــة متت ــد
م ــن تيمي ــراس حت ــى نواذيب ــو ،وم ــا زال ــت بقي ــة منه ــم
تعي ــش يف مجتم ــع مغل ــق ل ــه عاداته وتقالي ــده ومتتلك
قطعا من أخش ــاب الش ــجر لصنع الق ــوارب .ويأتي دخل
االميراجين من البحر ،ومنهم من يعيش بعائاتهم يف
قوارب كبيرة ويتحركون يف البحر وراء األسماك ،أحيانا
يبق ــون يف البح ــر ثاث ــة ش ــهور ب ــن اكتوب ــر وديس ــمبر..
وقد حدث تغيير جوهري يف حياتهم بعد تطوير ميناء
نواذيب ــو .وفض ــل الكب ــار البق ــاء عل ــى الس ــاحل وفض ــل
الش ــباب مغ ــادرة أك ــواخ الق ــش املتواضع ــة وانتقل ــوا ال ــى
مين ــاء الصي ــد احلديث .
وبقي ــت مخلف ــات ه ــذا التقس ــيم يف عص ــر ال يعرف
العزل ــة وأصبح ــت املس ــاواة إح ــدى س ــماته الرئيس ــية،
مم ــا جع ــل ثم ــن بق ــاء ه ــذا الس ــلم االجتماع ــي فادحا،
فمث ــا يتضامن اجلميع ضد هيمنة األس ــياد القدمية،
وكان له ــذا التضام ــن أث ــر على كتابة اللغ ــات االفريقية
باحل ــروف الاتيني ــة ب ــدال م ــن العربي ــة  ،ويتحالف ــون
م ــع اس ــتمرار اللغ ــة الفرنس ــية يف التعلي ــم والدوائ ــر
احلكومي ــة .كأحد أش ــكال التعبير عن اإلحب ــاط الناجت
ع ــن القه ــر االجتماعي.

82

 .2ازدواجية لغوية وعرقية

التعقي ــدات والعصبي ــات القبلي ــة ،تش ــكل عص ــب
التركيب ــة الس ــكانية .والس ــائر يف نواكش ــوط يلم ــح يف
عيني ــه ل ــون الرم ــال األصفر .ويش ــعر بعن ــف الصحراء،
وياحظ النمو العشوائي متمثا يف البيوت الوطئة مع
قل ــة األبنية املتداخل فيها كل الطرز املعمارية ،وقطعان
املواش ــي واملاعز تقطع الطرق وتتداخل مع السيارات يف
ص ــراع املرور والعبور ،وإلى جوار الفيات الفاخرة توجد
أك ــواخ الصفي ــح ،ال أس ــماء ملعظم ش ــوارع املدينة.
يهيم ــن املواطن ــون املنح ــدرون م ــن أص ــل افريقي او
"السودان" على معظم االنشطة التجارية ،بينما داخل
املكات ــب واملؤسس ــات يوج ــد "البيض ــان" وه ــم املواطن ــون
الذي ــن ينحدرون من امتزاج العرق البربري مع العربي
وكل واح ــد م ــن العنصري ــن يزع ــم أن ــه ج ــاء ال ــى ه ــذه
البقع ــة م ــن األرض أو ًال ،االزدواجي ــة اللغوي ــة واضح ــة،
والفرنس ــية ه ــي الغالب ــة ،ولكن ع ــرب موريتاني ــا يكنون
اعت ــزازا خاص ــا للغة العربية .فالدين االس ــامي يوجد
حق ــا بينه ــم وب ــن املنحدري ــن من اص ــل افريق ــي ،ولكن
اللغ ــة هي التي متيز خصوصيته ــم ،ومتد جذورهم مع
قبائ ــل بني حس ــان ،وه ــم أحد فروع قبائ ــل الهالية من
ه ــذه املنطق ــة ال ــى جنوب نهر الس ــنغال ،وه ــم يفخرون
دائم ــا بانه ــم بل ــد املليون ش ــاعر ،وانهم من نس ــل علماء
"ش ــنقيط" .اه ــم امل ــدن الديني ــة يف موريتاني ــا ،والت ــي
انتش ــر اس ــمها علي كل املنطقة.
التحدي ــات الت ــي تواجه موريتاني ــا كثيرة ،حتديات
املاض ــي وحتديات احلاض ــر ،فهي باد قلقة ،متتد على
مس ــاحات شاس ــعة م ــن الرم ــال ودوام ــات العواص ــف،
عرف ــت قدمي ــا بب ــاد امللثم ــن ،فعندم ــا تتح ــول ذرات
الرمل الى شواظ حارقة ،يصبح على فرسان الصحراء
م ــن البرب ــر املرابط ــن ان يضع ــوا على وجوهه ــم لثاما
دائم ــا ال تظه ــر م ــن خلف ــه اال عيونهم ،ال تك ــف قوافل
املل ــح فيه ــا عن الرحيل عبرالصح ــراء من اجلنوب الى
الش ــمال حامل ــة بضاعته ــا م ــن املل ــح الت ــي تس ــاوي يف
وزنه ــا حياة انس ــان .
أدب !"#$
العدد 38
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منذ القدم انصهرت يف هذا املكان اجلاف خلطة من
األع ــراق برب ــر وع ــرب وزن ــوج يف البداي ــة ج ــاء البربر من
قبائ ــل "صنهاج ــة" لينش ــئوا مدنهم ويحفروا نقوش ــهم
عل ــى الصخ ــر ،كان ــوا محاربن اش ــداء .ال يفص ــح اللثام
ال ــذي يخف ــي الوج ــوه ع ــن نق ــاط ضعفهم ،اس ــتطاعوا
ان يخترق ــوا الصح ــراء اجلاف ــة بفض ــل استئناس ــهم
للخي ــول واجلم ــال ث ــم ج ــاء الع ــرب م ــع أول الفتوح ــات
االس ــامية ،حامل ــن الدي ــن واللغ ــة ،وطال الص ــراع بن
الع ــرب والبرب ــر ،ول ــم ميت ــزج العرق ــان ويتداخ ــا حت ــى
جاء بنو حس ــان ،إحدى موجات هجرات بني هال التي
عم ــت الصحراء ،هم الذين فرضوا وجودهم وس ــيادتهم
وحرم ــوا عل ــى غيره ــم حم ــل الس ــاح ،وم ــا زال ــت اللغ ــة
العربي ــة يف موريتاني ــا يطل ــق عليه ــا حت ــى االن ،اللغ ــة
احلسانية ،وكانت نتيجة هذا التداخل بينهم هي ظهور
مجتم ــع "البيض ــان" يف مواجه ــة مجتم ــع الس ــودان اي
املواطن ــن م ــن اصل افريق ــي الذين كان ــوا ال يكفون عن
الهجرة للصحراء عبر نهر الس ــنغال لم تكن الصحراء
عل ــى الرغ ــم م ــن جفافه ــا خالي ــة اب ــدا م ــن صراع ــات
البش ــر ،ول ــم تكن غائبة أيضا ع ــن أعن القوى األجنبية
التي تتصارع لاستياء عليه ،هذا الشاطئ املمتد على
اجل ــزء الداف ــئ من احمليط ،كان دائما يجذب الصيادين
والقواف ــل الرح ــل والباحثن عن مهرب من ماض بعيد،
واملستعمرين والراغبن يف احلرية ايضا ،وجاءت فرنسا
مس ــتطلعة ومستكش ــفة للمنطق ــة يف أول األم ــر ،ث ــم
س ــرعان م ــا ش ــحذت غريزته ــا االس ــتعمارية ،ودخلت يف
ص ــراع هائ ــل م ــع الس ــكان األصلي ــن حتى احتل ــت هذه
الب ــاد ،ودام ه ــذا االحتال حتى الس ــتينيات من القرن
املاض ــي ،وت ــرك خلفه كثيرا م ــن القضايا املفج ــرة ،لعل
أبرزها تلك االزدواجية اللغوية ما بن فرنس ــية وعربية،
وكذل ــك تل ــك االزدواجي ــة العرقية ما بن ع ــرب وافارقة.
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أدى الص ــراع الثق ــايف ال ــذي نش ــب منذ االس ــتقال
ال ــى عرقل ــة التعري ــب يف موريتانيا ،وكان ــت نتيجة هذا
الصراع اس ــتمرار اللغة الفرنس ــية يف امل ــدارس والدوائر

احلكومي ــة وق ــد تق ــرر وض ــع ح ــد ل ــه بالب ــدء بتدري ــس
اللغ ــة العربي ــة ال ــى جانب اللغات احمللي ــة حتى لو كان
ذل ــك باحل ــروف الاتيني ــة كبدي ــل الس ــتمرار التدريس
باللغة الفرنس ــية.
واستمر اجلدل يف العاصمة نواكشوط بن احلروف
العربي ــة واحل ــروف "الادينية" كم ــا اطلق عليها بعض
معلمي احملاظر ،أما يف بقية أنحاء موريتانيا فالصورة
تختل ــف جذري ــا ،واملؤسس ــة التعليمي ــة التقليدي ــة م ــا
زال ــت تق ــوم بدوره ــا واحملاظ ــر مبس ــتوياتها املختلف ــة
وتقاليده ــا القدمي ــة ،تق ــوم بتدري ــس الق ــرآن الك ــرمي
واللغ ــة العربي ــة ،واحملاظ ــر تش ــبه الكتاتي ــب يف الش ــرق
العرب ــي ويس ــتمر فيه ــا التعري ــب والنس ــيج الواح ــد
للش ــعب املوريتان ــي ،عل ــى أرضي ــة العقي ــدة الواح ــدة
الت ــي جتمع كل أبن ــاء موريتانيا ،وه ــذه احملاظر إحدى
إيجابي ــات موريتاني ــا التاريخ ،وفيها ما تبقى من مزايا
األوض ــاع التقليدي ــة ،وقد انتقل ــت احملاظر من متبكتو
إل ــى والت ــه إل ــى كل أنح ــاء موريتانيا.
ويع ــود تاري ــخ ه ــذه احملاظ ــر إل ــى الق ــرن الس ــادس
الهج ــري ولع ــل اس ــمها كان يف البداي ــة اي ــام صنهاج ــة
"الزواي ــا" والت ــي حتولت إلى احملاظر وفيها يبدأ الصبي
بحف ــظ الق ــرآن الك ــرمي املكت ــوب عل ــى ال ــواح باخل ــط
املغرب ــي اجلمي ــل ،واللوح يف ذاته حتفة فنية ،وكان دورها
التاريخ ــي إعداد الدعاة وس ــط الصح ــراء وعند التخوم
حلم ــل الرس ــالة االس ــامية ،وامتزج ــت فيه ــا احلرك ــة
الصوفية مع البيئة الصحراوية وحولت احملاظر الشعب
املوريتان ــي م ــن مجموع ــة م ــن الرع ــاة إل ــى ش ــعب ميلك
تقاليد ثقافية عميقة اجلذور .ويشترك البنات واألوالد
يف الدراسة يف احملاظر ،ويعيش التاميذ ظروف تقشف
قاسية ،يأتي الدارس ببقرته او عنزته التي يشرب لبنها
ويعيش يف خيمته متفرغا للثقافة والرياضة الروحية،
والتعلي ــم يف احملاظ ــر مجان ــي ويكتف ــي املعل ــم بتلق ــي
الهداي ــا الت ــي تس ــمى "ج ــراي اق ــرآن" .وقدم ــت احملاظر
والطرق الصوفية تيارا مناهضا لاس ــتعمار الفرنس ــي،
ويتع ــرف املتصوفة بعضهم على بعض بصور ش ــتى من

بينها نوع املس ــبحة التي يحملونها ،وانفردت موريتانيا
عن األقطار األخرى يف شمال وغرب أفريقيا مبقاومتها
للتعليم الفرنس ــي وكانت احملاظر مراك ــز هذه املقاومة.
واحلقيق ــة ان مم ــا يحتج ــب ع ــن الكثيري ــن م ــن
خفاي ــا املرجعية الثقافي ــة املوريتانية وجود نظام فريد
لتربية وتعليم وتثقيف اإلنس ــان الصحراوي ،يف فضاء
اخليم ــة املفت ــوح ،حتت لفح َح ّر الش ــمس ،حيث يعيش
البدوي حياة متتزج فيها األنش ــطة الرعوية والزراعية
بنظ ــام تعليم ــي متكام ــل ،يب ــدأ م ــن الق ــراءة األبجدية
إلى علوم تخصصية يف مختلف فروع العلوم الشرعية
واللغو ّي ــة ،فق ــد اش ــتهر املجتم ــع املوريتاني مبؤسس ــات
علمي ــة مرموق ــة ،تضاه ــي تل ــك الق ــاع العتيق ــة الت ــي
اش ــتهرت يف بلدان عربية وإس ــامية أخرى ،وقد عرفت
ه ــذه املؤسس ــة العلمي ــة يف االصطاح املوريتاني باس ــم
(احملظ ــرة) ،وأصله ــا (محض ــرة) ،ينطقه ــا الن ــاس وفق
لهجته ــم الت ــي ُت ْب ـ ِـد ُل الض ــاد يف بع ــض الكلم ــات ظ ــاء،
وتعن ــي احلض ــور أو املق ــام ح ــول املي ـ ِـاه ،مرتك ـ ِـز احلي ــاة
وغاي ـ ِـة مبتغ ــى إنس ــان الصح ــراء الظام ــئ إل ــى ال ــري
يف غي ــاب املك ــث مب ــدن عمراني ــة عل ــى ضف ــاف نه ــر أو
ش ــاطئ بح ــر ،وتل ــك مي ــزة له ــذا الص ــرح املع ــريف أن
ترح ــل ابتكار
اس ــتطاع اإلنس ــان البدوي الصح ــراوي ا ُمل ِّ
نظ ــام تعليم ــي تخصص ــي متم ّي ــز خ ــارج دفء حاضنة
الد َعة واالس ــتقرار.
العم ــران ،حي ــث ِ
إن أب ــرز س ــمة لهذه املؤسس ــة هو الترحال ،فالش ــيخ
امل ــدرس أو (املرابط) ُمرتكزُ هذه احملظرة دائب الرحلة،
متنق ــل م ــع ح ّي ــه بحثـ ـ ًا ع ــن ال ــكإ واملرع ــى يف بيئ ــة ال
تعرف حياة االستقرار ،والطالب كلما استوعب مناهج
محظ ــرة ارحت ــل إل ــى أخ ــرى ،يف َن َه ـ ٍـم َوشَ ـ ـغ ٍَف ملزيد من
التحصي ــل .وتنتش ــر هذه احملاضر يف رب ــوع البلد ،إذ ال
جتم ـ ٌـع س ــكاني يخل ــو م ــن وجودها لش ــدة ارتباط
ي ــكاد ّ
املجتمع املوريتاني بها ،ويش ــير مس ــح إحصائي ش ــامل
ه ــو األول م ــن نوع ــه ،يرم ــي إلى حتديث قاع ــدة بيانات
وزارة الش ــؤون اإلس ــامية املوريتانية إلى أعداد ضخمة
للمحاضر رغم انتشار منافستها (املدارس النظامية)،
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حي ــث توج ــد يف موريتاني ــا ( )6718محظ ــرة و()5082
مدرس ــة قرآنية ،تض ــم ( )163912طالب ًا.
و ُت َع ـ ُـد ه ــذه احملاض ــر َم ً
ثابة لط ــاب املعرفة العربية
واإلس ــامية ،تس ــتقبل مختل ــف الوافدي ــن م ــن ال ــدول
العربي ــة أو م ــن أوروب ــا أو أمي ــركا فض ًا ع ــن دول اجلوار
اإلفريقي ــة ،ولع ــل مم ــا يغ ــري ه ــؤالء بااللتح ــاق به ــا
طاب ــع البس ــاطة ويس ــر التس ــجيل ،إذ ال دواوين للقيد،
وال مناه ــج ملزم ــة ،وال اعتب ــار للمس ــتوى العم ــري أو
العلم ــي للطال ــب امللتح ــق بها ،ذل ــك أن البس ــاطة أبرز
س ــمات ه ــذا النظ ــام التعليم ــي ،ف ــا ُأ ّبه ــة يف مس ــكن
ـاب وال رت ـ َـب وال تعقيـ ـ َد
أو ملب ــس أو مطع ــم ،وال ألق ـ َ
يف احلي ــاة الدراس ــية احملظري ــة .وبالرغ ــم م ــن من ــاخ
احملظ ــرة ا َ
حلـ ـ ِّر تلت ــزم ه ــذه املؤسس ــة العلمي ــة بأقص ــى
قواع ــد االنضب ــاط ،إذ تس ــتمر الدراس ــة به ــا عل ــى مدار
زمن ــي قياس ــي ،يتصل ليله بنهاره بوتي ــرة من املجاهدة
للنف ــس واملغالب ــة لله ــوى أش ــبه بانقط ــاع املتبتل ــن يف
مقاماته ــم الروحي ــة لرياض ــة النف ــس ،فالطال ــب موزع
امليق ــات يف مرتق ــى ُسـ ـ َّلم تعلم ــي ترب ــوي ُم ّتب ــع يف هذه
اجلامع ــة بداي ــة م ــن حف ــظ الن ــص واس ــتظهاره إل ــى
سماع شرحه من الشيخ يف حلقة مفتوحة ،فمدارسته
م ــع أقرانه ،ثم مذاكرته معهم يف ش ــكل أس ــئلة لتثبيته
حت ــى يقـ ـ ّر يف الفه ــم وينطب ــع يف الذاك ــرة .
وميك ــن الق ــول إن غي ــاب الصبغ ــة الرس ــمية له ــذا
مي مجاهل النسيان لوال جتلّي
النظام يكاد يلقي به يف َ ّ
آث ــاره يف نخب ــة من العلم ــاء من خريجي ه ــذه اجلامعة
الصحراوي ــة اخلارج ــة عن أطر التصني ــف وفق املعايير
العاملي ــة ،واحل ــق أن م ــن ل ــم تختطف ــه أض ــواء الش ــهرة
م ــن علم ــاء ه ــذا النظ ــام التعليم ــي يذهب ضحي ــة هذا
يقدم ــه جله ــة توظيف ،وال
مؤه ــل لدي ــه ّ
النس ــيان ،إذ ال ّ
إف ــادة تش ــفع ل ــه يف عال ــم يتعام ــل بالش ــهادات واأللقاب
العلمي ــة ،فا غراب ــة إن ُصنف كبار العلماء من خريجي
كأم ّي ــن
ه ــذا النظ ــام وف ــق املعايي ــر املدني ــة العلمي ــة ّ
النع ــدام أي إج ــازات تثب ــت املس ــتوى املع ــريف للطال ــب أو
حت ــى إف ــادات تش ــير إل ــى فترته الدراس ــية.
أدب !"#$
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وبالرغ ــم م ــن تن ــوع وث ــراء مناه ــج احملظ ــرة الدينية
والعربي ــة ونزوعه ــا نح ــو الطابع الش ــمولي مييل بعض
منها إلى التخصص يف مجال محدد ،كاللغة وآدابها أو
َبح ُر بعضها يف مجال محدد
الق ــرآن وعلومه ،بل ق ــد َيت ّ
كالفق ــه املالك ــي أو عل ــم النح ــو أو األص ــول أو املنط ــق،
ولبع ــض ه ــذه احملاظ ــر ش ــهرة اكتس ــبتها م ــن عراقته ــا
التاريخي ــة وكث ــرة تامذته ــا ،نذك ــر منه ــا عل ــى س ــبيل
املث ــال :محظ ــرة أهل عبد ال ــودود ،ومحظرة أهل محمد
ولد محمد سالم ،ومحظرة أهل بيه ومحظرة النباغية،
ومحظ ــرة أه ــل محن ــض باب ــه الدميانية ومحظ ــرة أهل
أجوي ــد اليعقوبية...
لق ــد حافظ ــت احملظ ــرة املوريتاني ــة يف نظامه ــا
التقلي ــدي عل ــى هو ّي ــة البل ــد الثقافي ــة ،وظل ــت راف ــد
إش ــعاع علم ــي يف الس ــاحل اإلفريق ــي ،وأجنب ــت علم ــاء
كان له ــم صي ــت يف أصقاع العاملن العربي واإلس ــامي،
فض ـ ًـا عن توليه ــا أدوار ًا يف حفظ قيم س ــامية ملجتمع
موريتاني مس ــلم ،ظل أفراده يتحاكمون إلى ش ــيوخها،
وه ــو م ــا ب ّوأه ــا منزل ــة عظيم ــة جعل ــت أح ــد أعامه ــا
القدم ــاء ه ــو املختار ب ــن بونه اجلكن ــي يباهي مبآثرها
منش ــد ًا يف ع ــزة وش ــموخ قول ــه:
ِ
األشراف منتظ ٌم
ركب من
ونحن ٌ
أج ّل ذا العصر قدراً دو َن أدنانا
قالئ ُد الـمجد يف أعـناقنا نُ ِظـمـت
الدهر إنسانا
ِعـقْـداً وكـنّا لعـيـن َّ
قد اتخذنا ظهور العـيـس مدرسة
بـهـا نـبـ ّيـ ُن ديـ َن اللـه تـبـيـانـا
فه ــل حتتف ــظ محظ ــرة احلاضر به ــذه املكان ــة بعد
نزوعه ــا مؤخ ــر ًا إل ــى احلداث ــة وق ــد س ــطعت مصابي ــح
الكهرباء يف بيوتها ومتتع طابها باالس ــتقرار وأنش ــأت
احلكوم ــة مؤخ ــر ًا قن ــاة احملظ ــرة الفضائي ــة ،وق ــد كان
طابه ــا قدميـ ـ ًا يتخ ــذون من ُش ــهب احلط ــب مصابيح
عل ــى ضوئه ــا يدرس ــون ،جاعل ــن م ــن ظه ــور العي ــس
تدارس ــهم وم ــن فض ــاء الصح ــراء بس ــاطهم؟
ُم
َ
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ت ــرى الرج ــال يف الطرق ــات يرت ــدون زيه ــم املمي ــز،
ويف األغل ــب ت ــرى الس ــواك يف افواهه ــم ،وكأن ــه بدي ــل
للس ــجائر او الدخ ــان ال ــذي يدخ ــن هن ــا فيم ــا يش ــبه
"الباي ــب" الطوي ــل ال ــذي يحمل يف كي ــس جلدي ملون،
ويس ــيرون عل ــى مه ــل ،ويرت ــدون الدراع ــة وه ــي عب ــاءة
خاص ــة مفتوح ــة م ــن اجلانب ــن ب ــا أكم ــام ،وغالب ــا ما
يك ــون لونه ــا ازرق ،وتش ــبه البرن ــس ال ــذي ينتش ــر يف
تون ــس واملغ ــرب .ام ــا النس ــاء فيرتدي ــن "الث ــوب" ال ــذي
يش ــبه م ــا ترتدي ــه النس ــاء الس ــودانيات ،وكثي ــرا ما ترى
النس ــاء يحمل ــن أطفالهن خلف ظهوره ــن .ومن النادر
أن تلتق ــي بأح ــد ال يحم ــل احلج ــاب ال ــذي يوض ــع
بحرص يف كيس جلدي ويغلق جيدا ،ويربط يف الذراع
او يعل ــق عل ــى الص ــدر ،ب ــل ومنه ــم من يحم ــل اكثر من
حج ــاب ،واحد للحس ــد ،والثاني لط ــول العمر والثالث
ملواجه ــة الفاقه وهو بعض آثار الصحراء الواس ــعة وما
حتمل ــه م ــن مجه ــول ،ويطل ــق عل ــى احلجاب هنا اس ــم
"ح ــرز الناق ــة" ويكتب هذه األحجبة رجال يعيش ــون يف
أعم ــاق الصحراء.
ُيعد الزي التقليدي املوريتاني ميسم ًا خاص ًا وعامة
ُمم ّي ــزة لش ــعب ع ــاش يف صح ــراء ُمترامي ــة األط ــراف،
حي ــث تتقاطع ثقاف ــات عربية وإفريقي ــة ،وهو ما يجعل
فرضي ــات األص ــول مفتوح ــة ،لكنن ــا ال نبال ــغ إذا قلنا إن
كثير ًا ممن يرتدون هذا الزي يجهلون أصوله التاريخية
وج ــذوره الثقافي ــة ،وم ــا عرفه من تط ّور عب ــر العصور.
وتـف ـيـ ـ ــد مـصـ ــادر التـعـريـ ــف التـراثـ ــية من معـاجـ ــم
"الدراع ــة" ومثله ــا أو
وغيره ــا أن زي الرج ــل املوريتان ــي ُّ
كاجل ّم ــازة ُ
قريب منها ثياب فس ــرت بها ُ
واجلبة والقباء
ـوب ذو أكم ــام يجت ــاب م ــن جه ــة
والف ــروج والنم ــرة  -ث ـ ٌ
ال ــرأس ،جيب ــه أمام ــه م ــع وج ــود فتح ــة م ــن األم ــام أو
اخلل ــف ،وه ــذا الثوب خارجي مخيط للجس ــم كله كما
يف حاش ــية اب ــن القي ــم ..ونبه بالقمي ــص على ما فصل
الدراع ــة
للب ــدن كل ــه م ــن جب ــة أو ُّ"دراع ــة" .وق ــد ب ــدأت ُّ
فيم ــا يظه ــر ثوبـ ـ ًا ضيقـ ـ ًا طابعه التش ــمير والبس ــاطة،

لسـ ـنّة التطور ،فأصبحت
ولك ــن ه ــذه الصفات تع ّرضت ُ
فيم ــا بع ــد ثوبـ ـ ًا فاخ ــر ًا فضفاضـ ـ ًا واس ــع ًا؛ يدلن ــا عل ــى
ذل ــك م ــا ورد يف تاري ــخ الطبري من قول مع ــن بن زائدة
"دخل ــت عل ــى املنص ــور ذات ي ــوم وعلي ُّدراع ــة فضفاضة
وس ــيف حنفي أقرع بنعله األرض وعمامة قد س ــدلتها
من خلف ــي وقدامي".
راف ــق ازده ــا َر احلي ــاة االقتصادي ــة يف املجتمع ــات
العربي ــة القدمي ــة متاي ــزٌ يف ال ــزي ،فق ــد أصب ــح ل ــكل
الدراعة كانت زي ًا مميز ًا
طبق ــة زي خ ــاص بها ،ويب ــدو أن ُّ
للخلف ــاء ،يتض ــح ذل ــك مم ــا ح ــكاه اجلاح ــظ يف كتاب ــه
"البي ــان والتبين" حي ــث قال .." :ولكل قوم زي فللقضاة
زي ،وألصح ــاب القض ــاة زي ،وللش ــرط زي ،وللكتّاب زي،
وأصحاب السلطان ومن دخل الدار على مراتب؛ فمنهم
الدراع ــة؛ ومنهم
م ــن يلب ــس املبطنة؛ ومنهم م ــن يلبس ُّ
م ــن يلب ــس القب ــاء" .ويؤك ــد م ــا ق ــرره اجلاح ــظ حدي ــث
الطب ــري يف تاريخ ــه ع ــن اخلليف ــة املخل ــوع محم ــد ب ــن
هارون ،حيث قال يف أخباره" :ولبس ثياب اخلافة ُّدراعة
وطيلس ــانا والقلنس ــوة الطويلة" فهذا صري ــح يف اعتبار
الدراع ــة م ــن ثي ــاب اخلاف ــة .ويف تاري ــخ الطبري كذلك
ُّ
ورد أن اخلليف ــة الواث ــق» مل ــا ت ــويف حضر ال ــدار أحمد بن
أب ــي دؤاد ووصيف وعم ــر بن فرج وابن الزيات وأحمد بن
خال ــد أب ــو الوزي ــر فعزموا على البيعة حملم ــد بن الواثق
وهو غام أمرد فألبس ــوه ُّدراعة س ــوداء وقلنس ــوة فإذا هو
قصي ــر فق ــال له ــم وصيف :أم ــا تتق ــون اهلل؟ تولون مثل
ه ــذا اخلاف ــة ،وه ــو ال جتوز مع ــه الصاة!
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الدراع ــة والقلنس ــوة تولي ــة له ــذا
ف ــكأن يف لب ــاس ُّ
الطف ــل منص ــب اخلليف ــة ،وأذانـ ـ ًا بارتقائ ــه مرتق ــى
احلك ــم ،فهذا الثوب س ــبيل إليه وهو علي ــه دليل .ورمبا
لبس ــها بع ــض القض ــاة ،فق ــد كان الش ــعبي ،كم ــا ورد يف
الدراع ــة .والختصاص امللوك
الطبق ــات الكبرى يلبس ُّ
بالدراع ــة كان ــت تتخ ــذ م ــن الثي ــاب الفاخ ــرة ،وتوش ــى
ُّ
باجلواهر الثمينة ،متام ًا كما يوش ــيها املوريتاني اليوم
بصن ــوف التطري ــز ،ول ــذا عل ــت منزلته ــا ،وغ ــا ثمنها،
فق ــد توات ــرت الرواي ــات الدالة على نفاس ــتها ،كم ــا ن ُِق َل
إلين ــا يف كت ــاب س ــير أع ــام النباء من خب ــر الوزير ابن
بلب ــل ،فق ــد قي ــل إن فت ــاه ناول ــه م ــدة بالقل ــم ،فنقط ــت
على ُّدراعة مثمنة ،فجزع ،فقال له :ال جتزع ثم أنش ــد:
إذا ما املسك ط ّيب ريـح قـوم
كفاني ذاك رائحـة املداد
فما شـيء بأحسن من ثيـــاب
على حافاتها ِحمم السواد
للدراع ــة ثمنـ ـ ًا غالي ًا وقيمة كبي ــرة ملا جزع
ول ــوال أن ُّ
الدراعة.
ه ــذا الفتى لنقطة أصاب ــت ُّ
والذي يظهر أن املوريتاني قد زاد بنيقتن يف عرض
الدراع ــة :بنيق ــة يف اجلان ــب األمي ــن وبنيق ــة يف األيس ــر
ُّ
حتى آلت إلى هذه الس ــعة وجعلها مفتوحة من اليمن
الدراع ــة القدمي ــة مفتوح ــة م ــن
واليس ــار بع ــد أن كان ــت ُّ
األم ــام أو اخللف.
ويف م ــا يخ ــص زي امل ــرأة املوريتاني ــة أي "امللحف ــة"،
ف ــإن أغل ــب املص ــادر التراثي ــة تتح ــدث عن هذا الث ــوب أو
مرادفات ــه كامل ــاءة والريط ــة واجللب ــاب واإلزار وامل ــرط
واملش ــمال واملسفرة باعتباره ثوب ًا نسائي ًا مم ِّيز ًة بن عدة
معان للملحفة هي داللة اللحاف كغطاء للبرد؛ وداللة
ٍ
االلتحاف كطريقة يف اللبس ،إضافة إلى داللتها كثوب
للم ــرأة ،وه ــي عبارة عن فلقتن مخيطت ــن ،تخله املرأة
بخ ــال .وامللحف ــة دث ــار ملبوس ف ــوق الش ــعر الداخلية،
يرتب ــط بخ ــروج املرأة؛ يقول زكري ــا بن محمد األنصاري
يف كتاب ــه أس ــنى املطال ــب" :وامللحف ــة ث ــوب خل ــروج املرأة
أدب !"#$
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تلبس ــها ف ــوق الثي ــاب الداخلي ــة" .و ُتع ــد امللحف ــة الـ ـز ّّي
الوحي ــد ال ــذي يرتضيه املجتمع للم ــرأة املوريتانية ،فا
يس ــمح له ــا بارت ــداء ث ــوب آخ ــر ،س ــواء أكان ــت عامل ــة يف
مكت ــب أم راقص ــة يف حفل موس ــيقي ،وبالرغم مما امتاز
ب ــه ه ــذا ال ــزي النس ــائي من بس ــاطة يف تفصيل ــه وثبات
نسبي يف طابعه العام إال أن املرأة املوريتانية قد توسعت
يف زخرفته بش ــتى األش ــكال واأللوان ،ومن الافت لباس
املرأة املوريتانية ملحفة سوداء يف فرحها ،تتبدل بحسب
األحداث واملناس ــبات.
 .5عمائم األجواد

عن ــد إلق ــاء الض ــوء عل ــى ال ــدور ال ــذي تقوم ب ــه املرأة
املوريتاني ــة يف احلي ــاة االجتماعي ــة والسياس ــية ،فق ــد
أعطته ــا التجربة الدميقراطية ،مرك ــزا مميزا ،وفتحت
أمامه ــا كل املناص ــب ب ــا اس ــتثناء .يب ــدو حض ــور امل ــرأة
قوي ــا يف كل م ــكان باحلي ــاة العام ــة ،وتنب ــع ه ــذه املكان ــة
املعاصرة من مكانتها املميزة يف الفكر املرابطي القدمي،
فف ــي مجتم ــع ال تك ــف قبائل ــه ع ــن التنق ــل ،وال تتوقف
قوافل ــه ع ــن الترح ــال ،كان البد من وجود مس ــتقر يعود
الرج ــل إلي ــه ،خيم ــة وام ــرأة ترعاه ــا ،كان ــت امل ــرأة ه ــي
اجل ــذر ال ــذي يربط ــه ب ــاألرض وامل ــكان ،كان املرابط ــون
من القبائل املتش ــددة يف اتباع تعاليم الدين اإلس ــامي،
يؤم ــن أفراده ــا بأن ــه اليك ــرم امل ــرأة إال ك ــرمي ،وال يهينه ــا
إال لئي ــم ،ويق ــول املث ــل احلس ــاني ال ــذي يجس ــد التراث
املرابط ــي" :إنه ــن عمائ ــم األج ــواد ،ونعال األن ــذال" ،هذه
النظ ــرة املتفتح ــة عل ــى امل ــرأة واالعت ــراف مبكانته ــا ل ــم
مين ــع عوام ــل الغن التي كانت مت ــارس ضدها يف بعض
األحوال .إنها تاجرة ماهرة ،فمعظم األسواق تقوم على
أكتاف النساء ،وهناك أسواق مغلقة عليهن فقط ،ولكن
مه ــارة امل ــرأة التجاري ــة امت ــدت حتى أصبح ــت تتاجر يف
كل ش ــيء تقريب ــا ،م ــن أول س ــوق الس ــمك ،حت ــى أس ــواق
املنس ــوجات واملش ــغوالت والذهب ،إلى املقاوالت والعقار،
وهن ــاك مقاولة ش ــهيرة قامت ببن ــاء واحد من األس ــواق
املجمع ــة وأطلقت عليه س ــوق النس ــاء ،وبالطبع اقتصر

االجت ــار في ــه عل ــى النس ــاء فق ــط ،وهو س ــوق غري ــب حقا،
ال يفت ــح أبواب ــه إال متأخ ــرا ،ورمبا تنتظر املرأة حتى تفرغ
م ــن ش ــئونها املنزلي ــة قب ــل أن تتوج ــه للس ــوق ،وبع ــد ذلك
جتتم ــع كل التاج ــرات مع ــا لتن ــاول ش ــاي الصب ــاح ،ويت ــم
ه ــذا عند الظهر تقريبا ،وتبادل آخ ــر األحاديث والنمائم،
قب ــل أن تتوج ــه كل واح ــدة منه ــن إل ــى محله ــا ،ويب ــدو أن
هذا الطقس الصباحي ال يقل أهمية عن ممارس ــة البيع
والش ــراء ،وم ــن خ ــال التعام ــل م ــع التاج ــرة املوريتاني ــة
تكتش ــف كي ــف أنه ــا مرن ــة وحازم ــة يف الوقت نفس ــه ،فهي
تدخل عملية املس ــاومة مبتسمة ،وال تدع الزبون ينصرف
بس ــهولة ،وحت ــرص يف الوق ــت نفس ــه على أن تنال الس ــعر
ال ــذي تري ــده ،إنه ــا تتمت ــع بن ــوع م ــن ق ــوة الش ــخصية يف
مواجه ــة ظاه ــرة احلياء التي تبدو واضحة على تصرفات
الرج ــل املوريتاني.
يف س ــوق الس ــمك املش ــحون بالصيادي ــن وحرك ــة
الق ــوارب ،كانت الغلبة للنس ــاء ،ك ــن يقمن بتوجيه حركة
الصيادين ،وتس ــلم األس ــماك ووزنها وتنظيفها وتهيئتها
ويحتل ــن مكانهن فوق كل "بس ــطات" البي ــع .ويعود وجود
املرأة يف س ــوق العمل هو انتش ــار ظاهرة الطاق ،الطاق
س ــهل يف موريتاني ــا ،فه ــو يتم ش ــفهيا ،مثلما يت ــم الزواج
ش ــفهيا يف العديد من حاالت الزواج .وقدميا كان الش ــرع
واألخ ــاق والقي ــم املتع ــارف عليه ــا ترغ ــم الرج ــل عل ــى
اإلنف ــاق عل ــى أوالده ،ولكن لم يعد األمر كذلك ،فالرجل
يتنص ــل ،ويت ــزوج م ــن جدي ــد ،وينج ــب أوالدا ج ــددا ،وال
يبق ــى أم ــام امل ــرأة غير اخل ــروج إلى س ــوق العمل.
اليوجــد يف املجتمع املوريتاني تعدد للزوجات ،باملعنى
الرأس ــي ،أي أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة يف وقت واحد،
ولك ــن يوج ــد تع ــدد باملعن ــى األفق ــي ،أي أن الرج ــل يت ــزوج
ويطل ــق ،ليع ــاود ال ــزواج والطاق م ــن جديد ،ويفس ــر هذا
مساعدتها يف امتهان حرفة تعيل بها نفسها وأسرتها .من
خال رائدات النش ــاط النسائي.
وللفنان ــات املطرب ــات منزلته ــن الفري ــدة ،م ــن اولئك
مطرب ــة موريتاني ــا الش ــهيرة "معلوم ــة بن ــت املي ــداح"،
املطرب ــة القومي ــة األول ــى يف موريتاني ــا ،أو فنانة الش ــعب

كم ــا يطلق ــون عليه ــا ،فه ــي إضاف ــة لنش ــاطها الفني لها
نش ــاط سياس ــي كعض ــوة منتخب ــة يف البرمل ــان ،وه ــي م ــن
موالي ــد قري ــة "مش ــارات" بالق ــرب م ــن نهر الس ــنغال كان
أبوه ــا ش ــاعرا وفنان ــا ومداح ــا للنب ــي الك ــرمي ،وعل ــى
يدي ــه تعلم ــت املوس ــيقى والغن ــاء ،لق ــد كان أول م ــن علم
الن ــاس يف قريت ــة كي ــف يس ــمعون أم كلث ــوم وعبداحللي ــم
حاف ــظ وعبدالوه ــاب ،ول ــم يكت ــف به ــذا ،ب ــل ولكن ــه كان
منفتح ــا عل ــى موس ــيقى العالم ،املوس ــيقى الكاس ــيكية
واجل ــاز والبلل ــوز .ول ــدت معلوم ــة يف  1960وس ــط من ــاخ
من الفن واملوس ــيقى التقليدية ،وأحس ــت منذ طفولتها
بأنه ــا تري ــد أن تصن ــع نوع ــا مختلف ــا من املوس ــيقى غير
الت ــي ينش ــدها أبوه ــا ،كان ــت تري ــد ابت ــكار قال ــب يجم ــع
ب ــن موس ــيقى القبائ ــل املوريتاني ــة ،والفن العامل ــي الذي
كان ــت تس ــمعه م ــن خ ــال االس ــطوانات الس ــوداء الكبيرة
الت ــي يحضره ــا األب ،تق ــول معلوم ــة" :ويف ع ــام 1986
ب ــدأت أكت ــب كلم ــات األغان ــي وأحلنه ــا بنفس ــي ،ل ــم أجلأ
للش ــعراء احمللي ــن ،ألن الكلم ــات التقليدي ــة الت ــي كانوا
يكتبونه ــا ل ــم تل ــب الص ــورة العصري ــة الت ــي كن ــت أس ــعى
إليه ــا ،اضط ــررت إل ــى أن أعب ــر عن مش ــاعري بكلمات لم
تكن خاضعة لقواعد الش ــعر الفصيح ،ولكنها كانت تفي
م ــن وجه ــة نظري ببع ــض مواصف ــات األغني ــة العصرية
التي أس ــعى لتأسيس ــها ،لقد خرجت عن مديح القبيلة،
وأخ ــذت أغن ــي ع ــن مش ــاكل العص ــر ومتاع ــب اجلي ــل
ال ــذي أنتم ــي إلي ــه ،وكان ــت ردود الفع ــل ش ــديدة التباين.
البع ــض وأغلبه ــم ش ــباب أعج ــب به ــذا النم ــط اجلدي ــد،
لك ــن البع ــض اآلخ ــر  -خاص ــة األوس ــاط التقليدي ــة
احملافظ ــة  -اس ــتنكر أدائ ــي" .والفنان ــة معلوم ــة معروف ــة
يف بلدان املغرب العربي ،ومعروفة أكثر يف فرنس ــا وبعض
بل ــدان أورب ــا  .وللفنان ــة ألب ــوم جدي ــد "ن ــور" ،وه ــو يض ــم
أغني ــات دون موس ــيقى يف م ــدح الرس ــول الك ــرمي وإب ــراز
صورت ــه الس ــمحة يف مواجه ــة الرس ــوم الكاركاتورية التي
نش ــرتها بعض الصح ــف األجنبية التي حاولت اإلس ــاءة
إلي ــه .يص ــف الباحث املوريناني س ــيدي ولد اباه مش ــكلة
موريتاني ــا قائ ــا" :ه ــذا البل ــد ع ــاش يف عزل ــة ش ــديدة
ب ــدأت م ــن الق ــرن الس ــادس عش ــر ح ــن مت هج ــر ط ــرق
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القواف ــل الكبرى التي كانت تصل ب ــن املدن الصحراوية،
مث ــل ش ــنقيط ووالت ــه وتلمس ــان ،بينم ــا ازده ــرت الط ــرق
األخرى القريبة من البحر مثل الطريق األطلس ــي ،وقد
أث ــرت ه ــذه العزل ــة على نظ ــرة اآلخرين ملوريتانيا بش ــكل
ع ــام ،وللم ــرأة املوريتاني ــة بش ــكل خ ــاص ،فباإلضاف ــة إلى
النظ ــرة اإليجابي ــة له ــا والت ــي تتمث ــل يف انفتاحه ــا على
العال ــم اخلارجي ،ونش ــاطها التج ــاري الذي تعتمد عليه
األس ــرة يف أغلب األحيان ،وعدم اس ــتخدام الرجل للعنف
ضده ــا ،هن ــاك الكثي ــر م ــن احلقائ ــق الت ــي ال يس ــتطيع
الغرب ــاء رؤيته ــا بس ــبب "القن ــاع الزائ ــف" ال ــذي تضع ــه
امل ــرأة ،وتضع ــه التقالي ــد االجتماعي ــة أيض ــا ،منه ــا عل ــى
س ــبيل املث ــال أن امل ــرأة املوريتاني ــة حت ــب الط ــاق ،ألنه ــا
ت ــدرك أن امل ــرأة املجرب ــة مرغوب ــة أكث ــر م ــن الرج ــل ،وأنها
تس ــتطيع ال ــزواج للم ــرة الثاني ــة والثالث ــة ،ه ــذه أكذوب ــة،
فالط ــاق مؤلم لها مث ــل أي امرأة ،وما احلفلة الصاخبة
الت ــي يقيمه ــا له ــا أهله ــا ،والت ــي تص ــل أحيان ــا يف األس ــر
الغني ــة إل ــى ح ــد ذبح ث ــور إال نوع م ــن التعويض له ــا ،إنه
قن ــاع زائف تضعه لتخفي خلف ــه أحزانها ،طقوس الزواج
نفس ــها تكتس ــي بهذا القناع الزائف ،فعلى املرأة أال تبدي
س ــعادتها باحلص ــول عل ــى زوج ،ولكنه ــا تلبس الس ــواد يف
ليل ــة الزف ــاف ،وحت ــرص صديقاته ــا عل ــى أن يخبئنها يف
م ــكان بعي ــد ع ــن أع ــن ال ــزوج ،وعلي ــه أن يبح ــث عنه ــا يف
بي ــوت األه ــل واملع ــارف حت ــى يجده ــا ،وتفت ــح ل ــه البيوت
حت ــى الغريب ــة عن ــه حت ــى يفت ــش فيه ــا براحت ــه ويج ــد
زوجت ــه .القبيل ــة أيض ــا يف داخ ــل الصح ــراء تس ــاهم يف
خل ــق ن ــوع م ــن القن ــاع الزائ ــف ح ــول امل ــرأة ،بحي ــث تقتل
فيها أنوثتها ،ففي مجتمع اخليمة ال يوجد حجاب ،وال
يوج ــد ع ــازل يبق ــي امل ــرأة بعيدا ع ــن الرج ــل ،لذلك تلجأ
بع ــض القبائ ــل إل ــى "تس ــمن" الفتي ــات الصغي ــرات ،هذا
التس ــمن ال يهدف إلى تش ــويه أجسادهن فقط وجعلهن
يبدي ــن أكب ــر س ــنا ،بل لتش ــويههن نفس ــيا وعاطفيا وقتل
الرغب ــة فيه ــن بش ــكل مبك ــر ،إن ــه ن ــوع آخ ــر م ــن احلجاب
الزائ ــف تضع ــه القبيل ــة لتحمي ش ــرفها ،ال ــزواج أيضا يف
موريتاني ــا م ــازال نظام ــا مغلقا ،اليس ــتطيع أن يتخطى
الطبق ــة ،أو القبيل ــة ،كل واح ــدة هن ــا مكتفي ــة م ــع ذاته ــا،
أدب !"#$
العدد 38
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ال تت ــزاوج م ــن بعضه ــا ،قن ــاع زائف آخر تضع ــه كل طبقة
ح ــول ذاته ــا ،وهن ــاك مظاه ــر له ــذه األقنع ــة تتب ــدى يف
الش ــعر احلس ــاني ويف غي ــره م ــن طق ــوس أخ ــرى".
 .6تنوع ثقافي

بتع ــاون م ــن الص ــن ،ش ــهدت نواكش ــوط تعمي ــرا
زاه ــرا ،يرج ــع ال ــى خمس ــة عق ــود منصرم ــة بداي ــة م ــن
البني ــة التحتي ــة الثقافي ــة األساس ــية متم ِّثل ــة يف مبن ــى
وزارة الثقاف ــة الق ــدمي ،واملكتب ــة الوطني ــة ،واملتح ــف ودار
الش ــباب ،إضاف ــة إل ــى القص ــر الرئاس ــي ال ــذي ُت ــدار من ــه
ش ــؤون احلك ــم ،وقصر املؤمت ــرات ا ُمل َع ّد الس ــتضافة الوفود
الرس ــمية ،وامللع ــب األوملب ــي امل َ ْع َل ــم الرياض ــي الضخ ــم
والفريد ،وميناء نواكش ــوط املس ــتقل ،املش ــروع الس ــاحلي
الكبي ــر ،ومستش ــفى الصداق ــة ثان ــي أكب ــر مستش ــفى يف
البل ــد يف أكث ــر مقاطع ــات العاصم ــة كثاف ــة س ــكانية ،هذا
ع ــدا امل ــدارس املشـ ـ َّيدة هن ــا أو هن ــاك ،ناهي ــك ع ــن إم ــداد
الصيني ــن هذه املدينة مبياه الش ــرب م ــن بحيرة (إديني)
املعدني ــة العذب ــة ،وتنض ــاف إل ــى ه ــذه الص ــروح الصينية
مس ــاجد شـ ـ َّيدتها دول عربية ش ــقيقة يف مدينة تتصاعد
يف مركزه ــا بوتي ــرة س ــريعة حرك ــة بن ــاء عمودي ــة مش ـ ِّـكلة
معال ــم عمراني ــة بارزة ،أقدمه ــا مبنى (أفارك ــو) ،وأحدثها
عم ــارة اخليمة.
إن مدين ــة نواكش ــوط ملتق ــى ه ــام للتن ــوع الثق ــايف
العرب ــي اإلفريق ــي ،كان ــت باألمس القري ــب مرتع ًا للظباء
وم ــأوى للذئ ــاب ،ت ــكاد تخل ــو من احلي ــاة ،باس ــتثناء بضع
بد ٍو ،آثروا املق ــام يف مضارب أجدادهم
لقوم ْ
خي ــام منزوي ــة ٍ
مجاوري ــن البح ــر ،حي ــث ال يوجد ماء عذب ي ــروي غلي ًا،
ـتقرار جت ــاري القتن ــاء حاجاته ــم ،مختارين
وال مرك ــز اس ـ ٍ
الس ــكنى بس ــاحل غي ــر ذي زرع يف مف ــاوز ال توص ــل إليه ــا
ط ــرق بر ّي ــة س ــالكة ،أو تتج ــه إليه ــا ،أو حت ــى حت ـ ّ
ـط قريب ًا
منه ــا س ــفن بحري ــة مبح ــرة النع ــدام املوان ــئ ،يعي ــش
الرح ــل عل ــى ش ــيء زهيد مما تنت ــج أنعامهم ،أو
س ــاكنوها َّ
اليم من أس ــماك ،ظل معظم س ــكان
على ما يقذف إليهم ّ
القط ــر املوريتان ــي إل ــى وق ــت قري ــب يعاف ــون أكل حلومها

البيض ــاء بالرغ ــم من غن ــى ش ــواطئهم بشـ ـتّى أنواعها.
حتول ــت تل ــك املف ــازة املنقطع ــة يف مجاه ــل الس ــاحل
َّ
الصح ــراوي خال عق ــود إلى عاصمة عامرة ،يعيش فيها
أكث ــر م ــن ربع س ــكان بلد يربو تع ــداده عل ــى ثاثة ماين
نس ــمة ،كان ذل ــك عندم ــا ق ـ َّـرر املوريتاني ــون نق ــل عاصم ــة
املس ــتعمرة الفرنسية الس ــابقة من مدينة (سانت لويس)
الس ــنغالية إل ــى أرض الوط ــن متهي ــد ًا لاس ــتقال ،فق ــد
اختي ــرت منطق ــة س ــاحلية خالي ــة م ــن مظاه ــر التم ـ ُّـدن
والعم ــران يف ع ــام 1957م لتحتضن مياد عاصمة جديدة
م ــن رح ــم صح ــراء قاحل ــة ش ــبه مهج ــورة ،وتش ــهد عل ــى
ـتعمر م ــن أس ــر الفرنس ــين ،ليش ـ ِّـكل هذا
خ ــروج بل ــد مس ـ َ
االختي ــار الصع ــب أكب ــر حت ـ ٍ ّـد يواج ــه اإلنس ــان املوريتان ــي
يف تاريخ ــه احلدي ــث يوم وضع احلجر األس ــاس للعاصمة
يف الع ــام 1958م ،فق ــد كان التفكي ــر يف تأهيل هذه املنطقة
ش ــبه اخلالي ــة إلدارة الدول ــة الولي ــدة يش ــبه املغامرة.
كان تأس ــيس ه ــذه املدين ــة امتحان ًا صعب ًا إلرادة ش ــعب
يطم ــح إلنش ــاء دول ــة حديث ــة ال ميل ــك م ــن وس ــائل بن ــاء
حتديات الطبيعة ،فاملدينة
أركانه ــا غي ــر الصمود يف وج ــه ّ
اجلدي ــدة ي ــكاد يلتهمه ــا الرم ــل الزاح ــف م ــن الش ــرق ،أو
يغمره ــا املوج الطام ــي من الغرب ،وبن هذا وذاك ش ــيدت
ص ــروح مثَّ ل ــت ملتقى للثقاف ــات العربي ــة واإلفريقية.
من ــذ فجر االس ــتقال كان ــت بيئة املجتم ــع املوريتاني
لتقب ــل اجلدي ــد ،يس ــاعد عل ــى ذل ــك
الثقافي ــة س ــانحة ُّ
طبيعة هذا الشعب املنفتح ،وشــوقه الظــامــئ إل ــى التنــاغــم
م ــع محي ـ ــطه العـرب ـ ــي اإلســام ـ ــي والـعـاملـ ـ ــي ،خاص ــة إذا
علمنا أن التش ــكيلة الس ــكانية للعاصمة قادمة من بداوة
خرج جامعاتها يف أحيان كثيرة جهابذة متب ِّـحــرين
عاملةُ ،ت ِ ّ
يف عل ــوم اللغة العربي ــة وآدابها وفقه الش ــريعة ومذاهبها،
وه ــي تفتق ــر إلى التكوين والتأطير للقيام ب ــأدوار ثقافية
يؤس ــس أركان دولت ــه احلديثة.
يف مجتم ــع جدي ــد ِّ
تراف ــق تأس ــيس مدين ــة نواكش ــوط م ــع فت ــرة تفتُّ ــق
االجتاه ــات الفكرية اإلس ــامية والقومي ــة ،وكان لكل بلد
عرب ــي اجتاه ــه الفكري والسياس ــي ،ولع ــل بل ــد ًا عربي ًا لم

والتعدد يف املش ــارب الفكرية ما عرفته
يش ــهد م ــن التن ـ ُّـوع
ُّ
موريتاني ــا ،حيث ش ــكَّ ل افتت ــاح عدة مراك ــز ثقافية عربية
وغربي ــة يف العق ــد األول م ــن تاري ــخ تأس ــيس ه ــذه املدينة
بيئ ــة ثقافي ــة لتش ــكيل وع ــي فك ــري سياس ــي متنـ ـ ِّوع لدى
أجي ــال وج ــدت نفس ــها منصه ــرة يف احل ــركات الفكري ــة
الس ــائدة يف الوطن العربي واإلس ــامي إضافة إلى الرافد
العاملي.
ه ــذه املراكز الثقافي ــة العربية َمثَّ لت م ــدارس موازية،
س ــاعدت يف تدري ــب وتكوي ــن أط ــر الدول ــة الولي ــدة ،ولعل
م ــن أه ــم ه ــذه املراك ــز وأكثره ــا تأثي ــر ًا املرك ــز الثق ــايف
املص ــري ،واملرك ــز الثق ــايف املغرب ــي واملرك ــزان الثقافي ــان
الفرنس ــي ،واألميرك ــي.....
ُّ
التوقف
وق ــد تع ـ َّـرض كثير م ــن هذه املراك ــز للغل ــق أو
بتأثي ــر م ــن العاقات السياس ــية البينية ع ــدا مراكز قلّة
أهمها املركزان املصري ،والفرنسي ،إذ ظلّ كلّ منهما
من ّ
راف ــد ًا للتنوي ــر الثقايف ومصدر ًا إلثراء الس ــاحة العلمية
والفكري ــة بقطبيه ــا املتصارع ــن :اإلس ــامي العروب ــي،
والفرانكفوني الفرنس ــي.
املركز الثقايف املصري يف نواكشوط (:) 1964
يق ــوم ه ــذا املرك ــز بتوفي ــر الكت ــب يف مختل ــف ف ــروع
املعرف ــة لقرائ ــه ،وينع ــش الس ــاحة الثقافي ــة للمدين ــة
بع ــرض األف ــام الس ــينمائية والوثائقي ــة ،وتنظي ــم
احملاض ــرات والن ــدوات الثقافي ــة ،وإحي ــاء املناس ــبات
الوطني ــة والقومي ــة والديني ــة ،وق ــد أنش ــأ ه ــذا املرك ــز
عدة مس ــرحيات ،كان يس ــهر على
فرقة مس ــرحية َّ
قدمت ّ
تدريبه ــا إلنت ــاج مس ــرحيات وطنية وقومية منه ــا "جهاد
فلس ــطن" ،و"ع ــن جال ــوت" ،و"رؤوس يف الس ــماء" ،الت ــي
خ َّلدت حرب  6أكتوبر املجيدة  1973م ،ومس ــرحية "جهاد
الش ــيخ م ــاء العين ــن" يف املقاوم ــة الوطني ــة املوريتاني ــة.
وتطورت
وبفض ــل جهود هذا املركز الثق ــايف املصري منت
َّ
أجن ــاس أدبي ــة حديث ــة يف األدب املوريتان ــي ،مث ــل القصة
القصي ــرة ،والرواي ــة ،واملس ــرحية.
ولئن كان هذا املركز مثا ًال للتعاون الثقايف املش ــرقي
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 املغرب ــي ف ــإن أمنوذجـ ـ ًا آخ ــر مماث ـ ًـا للتع ــاون الثق ــايفاملغارب ــي  -املغارب ــي أنش ــأت ضمن ــه اململكة املغربي ــة مركز ًا
ثقافي ًا يف نواكشوط يعود تاريخ تدشينه إلى سنة  1987يف
يضم مس ــج َد احلسن الثاني
إطار مش ــروع ثقايف متكامل ّ
َ
مؤسس ــة
وي َع ّد هذا
ذا املعم ــار األندلس ــي البديعُ ،
املركزأول َّ
ثقافي ــة مغربية يف اخلارج ،وهو يثري بأنش ــطته الثقافية
ش ــتى ألوان املعرفة يف نواكش ــوط.
 .7الخيمة والسينما

دأب احت ــاد األدب ــاء والكت ــاب املوريتاني ــن  -وه ــو أقدم
إط ــار تنظيم ــي ثق ــايف أدبي  -على إقامة مهرجان س ــنوي
 يف الغال ــب  -ضارب ــن بإح ــدى س ــاحات ه ــذه العاصم ــةخيم ــة بدوي ــة أصيل ــة ،تص ــدح فيه ــا باب ــل بل ــد امللي ــون
ش ــاعر ،وق ــد ش ــهد ه ــذا التنظي ــم يف العقد األخي ــر نقلة
نوعي ــة ،حي ــث أصب ــح أه ـ ّـم جه ــة ناش ــرة لدواوين ش ــعراء،
يش ــتكي أغلبه ــم م ــن ش ـ ّـح م ــوارد النش ــر والتوزي ــع يف بلد
طي النس ــيان لقلّة اجلهات
يظ ــل أغلب إنتاجه الش ــعري ّ
الراعي ــة للنش ــر والتوزيع.
لع ــل أه ـ ّـم م ــا ميي ــز احلي ــاة الس ــينمائية يف مدين ــة
نواكش ــوط ه ــو حت ـ ُّـول قاع ــات عرضه ــا الكبي ــرة يف العقد
األول م ــن االس ــتقال إل ــى ّ
محات جتارية قب ــل أن ُتبعث
م ــن جدي ــد عل ــى ي ــد فتي ــة عش ــقوا ه ــذا الف ــن ،وأرادوا أن
يعيدوا إليه ألقه وجاذبيته ،فقد س ــعت دار الس ــينمائين
املوريتاني ــن من ــذ إنش ــائها يف الع ــام  2002م إل ــى تغيي ــر
الصورة النمطية املجتمعية عن السينما كداعية للعنف
مقدم ــة ه ــذا الف ــن اجلمي ــل كأداة للتوجي ــه
واالنح ــال ّ
والتثقي ــف والتس ــلية ،ونهضت مبه ــام التدريب والتكوين
حلرف ّي ــن يف مج ــاالت الكتاب ــة ،واإلخ ــراج ،والتصوي ــر،
بتوجهه ــا نح ــو
واملونت ــاج ،والص ــوت ،والتمثي ــل ،ومت َّي ــزت ُّ
الفض ــاءات املفتوح ــة ،حيث عمدت إلى نوع من الس ــينما
املبتك ــرة جل ــذب املش ــاهد إل ــى ه ــذا الف ــن املتراج ــع حتت
ضغط الصورة التليفزيونية ،هو س ــينما الس ــاحات ،وهي
مقدمة
شاش ــات متنقِّ لة تطوف أحياء مدينة نواكش ــوط ِّ
عروضـ ـ ًا لنم ــاذج مخت ــارة من اإلنت ــاج احمل ّل ــي والدولي.
أدب !"#$
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وكان آخ ــر م ــا ألهب ــت ب ــه ه ــذه ال ــدار حم ــاس اجلمهور
مهرجان نواكش ــوط الدولي الثامن للفيلم القصير الذي
انطل ــق الع ــام  2013يف فض ــاء التن ـ ُّـوع الثق ــايف والبيئ ــي
مبشاركة مح ّل ّية وعربية ،ودولية واسعة ،حيث شاركت فيه
عش ــرات األف ــام املتقدمة جلوائ ــزه الثاث ،وهي مس ــابقة
أف ــام الورش ــات احمللي ــة ،ومس ــابقة األف ــام الوثائقي ــة
التليفزيوني ــة ،ومس ــابقة األف ــام الدولية املتنافس ــة على
نيله ــا أعم ــال س ــينمائية م ــن تس ــع دول ،ه ــي :موريتاني ــا،
ومص ــر ،وتون ــس ،واملغ ــرب ،والع ــراق ،والس ــينغال ،وفرنس ــا،
وإجنلترا ،وإس ــبانيا.
 .8حداء الصحراء

انت ـ ــظم فـ ــي موريتاني ـ ــا العـ ـ ــام 2011م بــالـع ــاص ـمـ ــة
نواكش ــوط ح ــدث ثق ــايف دول ــي ،يحم ــل عن ــوان " :مهرجان
ح ــداء الصح ــراء للش ــعر واالنش ــاد" ،وهو التجرب ــة االولى
من نشاط ثقايف  ،يسعى لتوطيد التواصل الطبيعي بن
الكلم ــة الش ــاعرة والنغم ــة الس ــاحرة .
حض ــر املهرج ــان الكبير وفود من الش ــعراء واملنش ــدين
م ــن دول عربي ــة اس ــامية عدي ــدة مث ــل :الس ــعودية وقطر
والكويت والبحرين وفلس ــطن واألردن والس ــودان والعراق
ومال ــي والس ــنغال واجلزائ ــر واملغرب وس ــاحل الع ــاج وبنن
وغامبي ــا ،وم ــن املش ــاركن األم ــن الع ــام لرابط ــة الف ــن
االس ــامي العاملي ورئيس جامعة مكة املفتوحة باالضافة
ال ــى ف ــرق انش ــادية مثل فرق ــة اليرم ــوك ،وفرق ــة األقصى،
وفرق ــة اله ــدى ،وفرق ــة صدى ش ــنقيط.
وحل ــداء الصح ــراء مقص ــد يذك ــوه حكم ــاء موريتاني ــا
فالصح ــراء ي ــراد به ــا الطري ــق يف احلي ــاة واحل ــداء ه ــو ما
يح ــرك الهم ــم ،ويع ــن على االس ــتقامة على الطري ــق .ان
االحتفاء بالشعر امللحن املغنى يكشف خصوصية القطر
املوريتان ــي الت ــي ينعت ببلد املليون ش ــاعر .ويعد الغناء يف
املجتمع املوريتاني اختصاص ًا لطبقات اجتماعية محددة
واسر معينة ،يوصف ابناؤها شعبي ًا بـ"الشعار" اي الشعراء،
ولك ــن االبته ــاالت الديني ــة والتغني باملدائ ــح النبوية عادة
ش ــعبية ذات ذيوع يف أوس ــاط ش ــعبية عديدة يف هذا البلد.

انطالق فعاليات النسخة االوليه من مهرجان "حداء الصحراء للشعر واالنشاد" .

وأقيم ــت يف ه ــذا املهرج ــان ن ــدوات ،تناول ــت قضاي ــا
عدي ــدة كالش ــعر النس ــائي ،ورك ــزت عل ــى موض ــوع االنش ــاد
الدين ــي تاريخ ــا ومفهوما واهدافا ،وهو محك ــوم بـ"ضوابط
اس ــامية" ،متنع امليوعة واالنح ــال ،وتركز على اجلوانب
اجلمالي ــة واالبداعي ــة يف الفن الغنائ ــي .مع التركيز على
القضاي ــا اجلوهري ــة لأم ــة والتح ــدث ع ــن هم ــوم الن ــاس
واملجتم ــع ،م ــن خ ــال كلم ــات حكيم ــة ،يردده ــا ص ــوت
ع ــذب ،تهز وجدان االنس ــان ،فتحرك فيه مش ــاعر النخوة
والش ــهامة ،وتعي ــد الي ــه بعض ــا من انس ــانيته.
 .9نوادي الشعر

ش ــهدت أندي ــة الش ــعر والش ــعراء يف موريتاني ــا يف
العق ــود الس ــابقة رك ــود ًا يف بل ــد امللي ــون ش ــاعر ،ولع ــلّ من
أه ــم مظاه ــر ه ــذا الرك ــود ن ــدرة املقاه ــي األدبي ــة ،ف ــا
ن ــكاد جن ــد له ــا أث ــر ًا يف حي ــاة أدب ــاء موريتانيا وش ــعرائها
إذا اس ــتثنينا صال ــون الش ــيخ (ول ــد محم ــودن) ال ــذي
يتخ ــذ م ــن بيت ــه الس ــكني الواق ــع مبرك ــز ح ـ ّـي م ــن أرق ــى
أحي ــاء العاصم ــة هو (تفرغ زين ــه) ،اعت ــاد أن يتنادى إليه
ِّ
واملفكري ــن يف البلد منذ ما
صف ــوة من الش ــعراء واألدباء
يق ــارب ثاث ــة عق ــود ،وه ــو حلق ــة دراس ــة وبح ــث حواري ــة
ش ــبه أس ــبوعية تتناول موضوعـ ـ ًا أدبي ًا أو فكري ًا ،يش ــترك
املنتس ــبون إلي ــه يف اختي ــاره يف مناقش ــته وإثرائ ــه ،وه ــو
متعدد املناحي الثقافية ذو طابع موسوعي ،ينفتح على
ِّ
مختل ــف املناح ــي الفكري ــة احلداثي ــة والقدمي ــة.

ويبدو أن انتشار صفحات التواصل االجتماعية شَ كَّ َل
بالنس ــبة للش ــعراء املوريتانين فرصة لكس ــر هذا الركود،
فقد أنشأ كثير من الشعراء صفحات لنشر إنتاجهم عبر
ه ــذا املوقع ،وفتح بعضهم صفحات حتمل عنوان (الندوة
الش ــعرية) حتدد موضوع ًا معين ًا يش ــغل اهتمام الشعراء،
يق ــوم كل ش ــاعر بارجت ــال أبي ــات إلثارت ــه وإثرائ ــه؛ لتتكون
من مش ــاركاتهم قصيدة متكاملة.
يفتت ــح ع ــادة أح ــد الش ــعراء موضوعـ ـ ًا معينـ ـ ًا ببيتن
أو أكث ــر ،فيتبع ــه ش ــعراء آخ ــرون بأبي ــات عل ــى ال ــروي
نفس ــه والقافية نفس ــها ،فهذا الش ــاعر محمد ولد حامد
يحك ــي ع ــن امرأة هبت تع ّيره بإدم ــان متابعة ما تزخر به
صفحات الفيسبوك من مادة مفعمة باإلغواء واإلغراء،
وه ــو َم ـ ْـن وخطه الش ــيب ،فيجيبها بأن ــه إمنا يعكف على
ما يناس ــبه منها:
قالت:
تساءلني عتباً وتبخيساً:
أبعد شيب قذالي أصحب (الفيسا)
فقلت:
آخذ منه ما يالئمني
وأتقي ما أرى يف وصفه بيسـا
فيتاب ــع بعده الش ــاعر املخت ــار ولد مقام كاش ــف ًا غيرة
املرأة من هذه الصفحات ،فهي تعتبرها نس ــوة محبوبات
منافس ــات ،ت ــروم اقتن ــاص قل ــب الش ــاعر ،ومت ــأ حيات ــه
ِ
عش ــق ًا وهيام ًا بس ــحرها الفات ــن ،يقول:
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ـجـبـي!!
قالت وتُدمنه يف الليل َ
واع َ
الغي تلبيسـا
كمن تـل ًبسه يف ّ
لست تعرفهم
ممن
وصرت
َ
َ
تصحب ّ
ُ
لبْنى ،و"جوهرة" ،هندا ،وبلقيسـا

 .10مهرجان المدن التاريخية

تض ــم موريتاني ــا اربع مدن تاريخي ــة مصنفة من قبل
اليونس ــكو ضمن التراث العاملي لانسانية هي "شنقيط،
ووادان ،وتيشيت ،ووالته ".

بعد هذا العتب يتابع الش ــعراء هذه الندوة الش ــعرية
مدافع ــن ع ــن ه ــذه الصفحات ،ويقول محمد س ــالم ولد
أعمر:
(الفيس) منزل أهل األرض قاطـبة
قوم على احلق إمياناً وتقديسا
وآخرون على ّ
عالتهم شيع
يقفون يف النهج قاروناً وإبليسا

من ــذ بض ــع س ــنوات قليل ــة ،أصب ــح للم ــدن التراثي ــة
التاريخية القدمية يف موريتانيا موسم سنوي ،تلبس فيه
إحداها أجمل احللل الحتضان حشود من مختلف أنحاء
شارك يف أنشطتها الثقافية أو
البلد ومناكب العالم بن ُم ِ
ُمتف ِّرج ،واقفن يف صعيد واحد مع سكّ ان املدينة العتيقة
لتق ــدمي ص ــور مبهج ــة ل ــر ّواد كثيري ــن ،املهرج ــان يف دورته
الرابع ــة احتضنت ــه مدينة والت ــه التاريخي ــة  2013حضره
سياس ــيون وجم ــع م ــن الش ــخصيات العلمي ــة والثقافي ــة
املهتمن مبس ــيرة
إضاف ــة إل ــى بعض املؤ ِّرخ ــن والباحثن
ّ
الوج ــود اإلنس ــاني عل ــى ه ــذه األرض ،فلق ــد أصب ــح م ــن
التقالي ــد الثقافي ــة من ــذ الع ــام  2011عندما أق ـ َّـرت الدولة
تخصي ــص أس ــبوع س ــنوي لاحتف ــاء بإح ــدى امل ــدن الت ــي
ش ــكَّ لت من ــذ إنش ــائها مراكز للتب ــادل التج ــاري والتواصل
الثق ــايف يف الصح ــراء الكب ــرى ومن ــارة لإش ــعاع الثق ــايف
العربي واإلس ــامي.

إن هذه الصفحات االجتماعية ،رغم ما يجد الشاعر
املوريتاني بها من فس ــحة س ــانحة ال تخلو من منغِّ صات،
أهمها ضعف الشبكة العنكبوتية لفئات من االشتراكات،
ّ
فه ــذا الش ــاعر محم ــد ول ــد حام ــد يعت ــذر بتل ــك العوائق
عن هج ــران هذه الصفحات لبع ــض الوقت ،قائ ًا:
إن عز ِّت امل ْرء يف (فسبوكه)
احلرك ْه فال تظ ّ
نن يوماً أنه ترك ْه
لكن َع َدتْه أمور قد تث ِ ّبط ْه
إن لم يخنه رصيد خانت َّ
الشبَك ْه

وتع ــود بداي ــة التاري ــخ اإلس ــامي لوالت ــة إل ــى دخ ــول
عقب ــة ب ــن ناف ــع ه ــذه املدينة تذك ــر الرواي ــات املتوات ــرة أن
قب ــره موج ــود بصح ــن مس ــجد املدين ــة.

ويخاط ــب الش ــاعر أحم ــد س ــالم ولد الش ــيخ احلس ــن
ِّ
املتصفح،
ه ــذه امل ــرأة العذول طالب ًا منها الك ـ ّـف عن عتب
فإن الفيس ــبوك مزيج من التن ـ ُّـوع الثقايف "املمغنط" فيه
غنى فك ــري وثراء مع ــريف ،يقول:
دعي العتاب وخلِّي اللوم سيدتي
ال ترحي الفيس تعنيفاً وتنكيسا
الفيس رزمة إحساس ممغنطة
تفجر العقل تحيصاً وتهويسا
ِّ

وبذل ــك يك ــون تواص ــل الش ــاعر املوريتان ــي عب ــر
صفح ــات التواص ــل االجتماعية رهن دفع اس ــتحقاقات
ش ــركات االتص ــاالت ،فه ــل يس ــتطيع الش ــاعر املوريتان ــي
دف ــع تذك ــرة العبور إلى جمه ــوره ،أم يظل حبيس إكراهات
الع ــوز واخلصاص ــة؟
أدب !"#$
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وق ــد ورد ذك ــر مدين ــة والت ــة يف املص ــادر التاريخي ــة
أهمه ــا "بي ــرو ،إيوالت ــن ،والت ــن ،والتة"،
بأس ــماء متع ـ ِّـددةّ ،
وش ــهد عل ــى ازدهاره ــا  -كمرك ــز جت ــاري ه ــام  -أغل ــب من
الرحال ــة يف الق ــرن
كت ــب عنه ــا أو زاره ــا م ــن املؤ ّرخ ــن أو ّ
الراب ــع عش ــر املي ــادي أمثال اب ــن بطوطة ،واب ــن خلدون،
واملق ــري صاح ــب "نف ــح الطي ــب م ــن غص ــن األندل ــس
الرطي ــب" ،ال ــذي ذك ــر أن ألجداده ش ــركة جتاري ــة لها فرع
يف والت ــن.
ويب ــدو أن ه ــذا املرك ــز التج ــاري الكبي ــر الراب ــط ب ــن
حواض ــر الصح ــراء الكب ــرى م ــن جه ــة وب ــن املش ــرق
واملغ ــرب م ــن جه ــة أخ ــرى عب ــر طري ــق املمال ــح "تغ ــازي،

تاودن ــي ،تنيول ــك ،س ــبخة اجل ــل" ش ــهد ازده ــار ًا عظيمـ ـ ًا
كنقط ــة مركزية للتب ــادل ،نتيجة موقعها اإلس ــتراتيجي
املم َّي ــز ب ــن األقاليم الس ــودانية (مالي) وبن سجلماس ــة
والواح ــات املغربي ــة .وقد وصف ابن بطوطة هذا االزدهار
قائ ـ ًـا إن أهله ــا "يجل ــب إليه ــم مت ــر درع ــة ،وسجلماس ــة،
وتأتيه ــم القواف ــل م ــن ب ــاد الس ــودان فيحمل ــون املل ــح،
ويب ــاع احلم ــل من ــه بوالت ــن بثماني ــة مثاقيل إلى عش ــرة،
ورمبا يصل الى
ويب ــاع يف مدين ــة مالي بعش ــرين مثق ــا ًالّ ،
أربع ــن مثقا ًال وبامللح يتصارفون كم ــا ُيتصا َرف بالذهب
والفض ــة يقطعون ــه قطعـ ـ ًا ،ويتبايع ــون به".
وق ــد ب ــدأ مركز والتة التجاري يفق ــد وهجه تدريجي ًا
عندم ــا ازده ــرت عم ــارة مدين ــة تومبكت ــو الت ــي جذب ــت
يتحول الثق ــل التجاري من
إليه ــا األنظ ــار ،ه ــذا قب ــل أن
َّ
البح ــر األبي ــض إل ــى احمليط األطلس ــي ،لتصب ــح املوانئ
الس ــاحلية معاب ــر جتاري ــة بديلة له ــذه املراكز.
إن كل مرتاد الحتفاليات هذه املدن التاريخية القدمية
اعت ــاد أن يظفر مبا يريدّ ،
فعش ــاق التن ـ ُّـوع البيئي والرمال
الذهبي ــة س ــتغيب أرجله ــم يف كثبانه ــا ،ومحب ــو الفلكل ــور
الش ــعبي واأللع ــاب الش ــعبية وه ــواة الرماية س ــيجدون ما
يطربه ــم ،ف ــا عج ــب أن جت ــد اجلمي ــع يقطع ــون ط ــرق
الصح ــراء الوع ــرة ليش ــهدوا يف ه ــذه امل ــدن مواس ــم غني ــة
بالتن ـ ُّـوع والث ــراء .ونتيج ــة له ــذه اجلاذبي ــة ح ــرص مئ ــات
الس ــياح الغربي ــن عل ــى الق ــدوم إلى ه ــذا احل ــدث الفريد
والتعرف إلى كنوز الصحراء
الستكشاف خبايا هذه املدن
ُّ
الدفينة ومعاملها الصامدة ،حيث الطراز املعماري الفريد
مل ــدن تاريخية ،ظلت لق ــرون تصارع عاديات اخلطوب ،بعد
ّ
تبادل
أن كانت ألمد طويل مراكز إش ــعاع ثقايف
ومحطات ُ
جتاري ومعابر آمنة لقوافل تس ــيرها ش ــعوب الصحراء يف
حركة دائبة قبل أن يتحول مسارها إلى الشواطئ ،لتبقى
ه ــذه املراك ــز معزول ــة يكاد يلتهمها غول الرم ــال الزاحفة،
أو يقضي عليها النس ــيان.
وقـ ـ ــد ُع ـ ـ ـ ِـرض فـ ــي هـ ـ ــذا املهـرج ـ ــان متـحـ ــف خـ ـ ــاص
باملقاوم ــةَ ،ض ـ َّـم جمل ــة م ــن األس ــلحة املس ــتخدمة يف
مواجه ــة االس ــتعمار ،إضاف ــة لبع ــض العت ــاد أو املقتني ــات
االس ــتعمارية غنائ ــم مع ــارك ألبط ــال املقاوم ــة.

ولع ــل م ــن أه ـ ّـم م ــا أث ــار االهتم ــام يف مهرج ــان والتة
الثق ــايف م ــا َم َّيـ ـ َز دورته م ــن اصطفاف لعش ــرات املكتبات
العارض ــة ملخطوط ــات عتيق ــة ن ــادرة ،تش ــهد عل ــى إرث
ثق ــايف ث ــري ملدن تاريخي ــة ،ظ َّلت تغ ــذّ ي القا ّرة الس ــمراء
وغيره ــا بعطائه ــا العلم ــي ،وهي الي ــوم ُم َه ـ َّـددة باالندثار
والضياع ،يكاد عش ــقها والتفاني يف التع ُّلق بها يقضيان
عل ــى كثي ــر منه ــا ،نتيج ــة حفظه ــا م ــن ِق َب ــل األس ــر
الثقافية املالكة لها يف بيوت تفتقر إلى كثير من وس ــائل
الصيان ــة ،وإصراره ــا عل ــى تغييبه ــا وحجبه ــا يف دوالي ــب
وأكن ــان وصنادي ــق تع ِّرضه ــا للتلف ،فلئن كانت يد املس ــح
اإلحصائ ــي للمخطوط ــات املوريتاني ــة امت ـ ُّـدت إلى مئات
املكتب ــات مس ـ ّـجلة عش ــرات اآلالت منه ــا ضم ــن مش ــروع
الت ــراث ع ــام  2003إال أن كثير ًا منه ــا َّ
ظل حبيس مخازن
ُت َع ِّرضه ــا للتلف.
 .11من والتة الي شنقيط

حي ــث اجتمع ــت امل ــدن املوريتاني ــة 2015 ،م يف حدثه ــا
الس ــنوي األه ــم ،وج ـ ّـددت صلته ــا بالثّقاف ــة احمللي ــة،
ّ
وتطلعه ــا لتفاع ــل أكبر مع اآلخر وملس ــاحة نق ــاش أرحب.
مهرج ــان امل ــدن التاريخي ــة ،يف دورت ــه اخلامس ــة ،كان
املب ــادرة الت ــي احتضنتهم ،يف مدينة ش ــنقيط التاريخية،
التي ُع ِر َف ْت تاريخي ًا بكونها مركز تبادل جتاري مهم ًا بن
الع ــرب واألفارق ــة ،وقد َح ّج إلى املدينة بهذه املناس ــبة كبار
ش ــخصيات البلد ،فش ــنقيط كانت وال تزال جسر أمل بن
جنوب وش ــمال القارة اإلفريقية ،وهي منارة علم ،وس ــوقها
رائجة ،وليس من باب الصدفة أن حتتضن مهرجان املدن
القدمي ــة ،ذا البع ــد الثق ــايف ،الذي يهدف إل ــى إخراج هذه
امل ــدن م ــن عزلته ــا؛ لتس ــتعيد مكانته ــا ،فتنه ــض بدورها
احلض ــاري يف املنطقة.
وق ــد تع ـ ّـددت املناش ــط االحتفالي ــة له ــذا املهرج ــان،
ف ُألقي ــت محاض ــرات عدي ــدةُ ،تعـ ـ ّرف ب ــأدوار املدين ــة على
َمـ ـ ّر التاري ــخ كمرك ــز إش ــعاع معريف يف ش ــمال غ ــرب القارة
الس ــمراء ومعب ــر جت ــاري ،وعرض ــت أف ــام وثائقي ــة حول
تاري ــخ ودور امل ــدن القدمي ــة ،وأقيمت معارض ملخطوطات
وكت ــب ومنش ــورات وطني ــة ومحلي ــة ،وق ـ ّـدم الص ّن ــاع
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منتج ــات تقليدي ــة ومباري ــات فني ــة ثقافي ــة ،وتنافس ــت
ف ــرق يف رياض ــات وألع ــاب تقليدي ــة كادت ُتغ ّيبها س ــطوة
احلداث ــة واالغت ــراب يف قط ــار العومل ــة.
كم ــا ن ُِظ َم ْت مس ــابقات ُم ِن َح ْت فيها جوائز للش ــعراء
املتميزي ــن ُ
وق ِد َم ـ ْـت من ــح تش ــجيعية ألرب ــاب البي ــوت
الش ــنقيطية الت ــي حاف ــظ أهلها على طابعه ــا املعماري
األصيل ،فض ًا عن إعان مشاريع إلعادة تأهيل التراث
املعم ــاري وخط ــط لتثبي ــت الرم ــال وتبلي ــط الش ــوارع
وإع ــادة تش ــييد املراك ــز الصحي ــة واآلث ــار التذكاريةلع ــلّ
م ــن أب ــرز م ــا م ّي ــز ه ــذا املهرج ــان تناف ــس كثي ــر م ــن
املكتب ــات الرس ــمية واألهلي ــة يف ع ــرض إصداراته ــا
الثقافي ــة ،لك ــن جن ــاح املخطوط ــات كان األكث ــر جاذبية،
وق ــد ُق ّد ِم ـ ْـت فه ــارس له ــذه الذخائ ــر ،منه ــا كت ــاب "دليل
ن ــوادر املخطوطات يف مدينة ش ــنقيط" ،وهو ثمرة رحلة
علمي ــة نظمته ــا جامع ــة ش ــنقيط العصري ــة بالتع ــاون
م ــع املنظم ــة اإلس ــامية للتربي ــة والثقاف ــة والعل ــوم
(إيسيس ــكو) ،ويق ـ ّـدم الدلي ــل الببليوغ ــرايف ا ُملصغّ ــر
فه ــارس مفي ــدة ومعلوم ــات مهم ــة ع ــن فن ــون عدي ــدة

وعل ــوم متن ّوع ــة مث ــل عل ــم التوحي ــد وعل ــوم الق ــرآن
وعل ــوم احلديث ،والفقه ،واألص ــول ،والفتاوى ،والباغة
والع ــروض ،واللغ ــة ،واألدب ،واجلدل ،واملنطق ،والس ــيرة
والتاري ــخ ،والطب ،واحلس ــاب ..وغيرها م ــن فنون العلم
األساس ــية واألصلي ــة».
وتض ــم مكتب ــات ش ــنقيط مخطوطات نادرة كنس ــخة
من كتاب مروج الذهب للمس ــعودي تعود إلى سنة 335هـ،
وق ــد ُك ِت َب ْت عل ــى رق الغزال.
وقد أس ــدل الس ــتار على مهرجان امل ــدن القدمية مع
عروض فنية وموس ــيقية وتس ــليم جملة جوائز يف علوم
الق ــرآن واحلدي ــث والش ــعر وس ــباقات اإلب ــل واأللع ــاب
التقليدي ــة ،فانف ــض عق ــد احتفالية انتظ ــم فيها آالف
ـال أع ــادت االعتب ــار لكثي ــر م ــن
املش ــاركن وال ــز ّوار يف لي ـ ٍ
الفن ــون التراثي ــة الش ــعبية ،لكن عمارة مدينة ش ــنقيط
التقليدي ــة األصيلة وآالف املخطوط ــات التي تزخر بها
مكتباته ــا ال ت ــزال تنتظ ــر مزي ــد ًا م ــن اجله ــود؛ ليع ــود
للم ــدن التاريخي ــة وجهه ــا املش ــرق ال ــذي اكتس ــبت ب ــه
صف ــة اإلرث اإلنس ــاني العامل ــي
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أ .فاطمة الزهراء شوية
كاتبة من الجــمه ــورية الجــزائـري ــة الديـمـ ــقراطيــة الش ــعب ـي ــة

ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺴـــﻤﺎت اﻟﻤﻤﯿـــﺰة ﻟﻤﻨﻄﻘﮥ اﻟﺠﻠﻔﮥ ( )1اﻟﻮاﻗﻌﮥ ﺑﺎﻟﻮﺳـــﻂ اﻟﺠﺰاﺋـــﺮي وﺟﻮد ﻣﺎ ﯾﻌﺮف
"اﻟﺠ َﻤﺎ َﻋﮥ" ﮐﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻀـــﺎء اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي وﻓﯽ ﮐﻮﻧﻬﺎ ﻋﺮﻓـــﺎ ﻣﺘﻮارﺛﺎ ﻋﻦ
ﺑـ"ﺟﻤﺎﻋـــﮥ اﻟﺼﻠـــﺢ" أو ْ
اﻟﺠﻤﺎ َﻋﮥ ﻣﻦ ﺧـــﻼل أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أو وﺳـــﻄﺎﺋﻬﺎ ﮐﻤﺎ ﯾﻌﺮﻓـــﻮن ﻣﻨﺬ وﻗﺖ
اﻷﺟـــﺪاد .وﻗﺪ ﮐﺎﻧـــﺖ ْ
ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴـــﺆول اﻷول ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻟﺠﻠﻔﺎوي وﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺘﻪ ﻣﻤﺜﻠﮥ ﻓﯽ اﻟﺘﺸـــﮑﯿﻼت
اﻟﻘﺒﻠﯿـــﮥ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿـــﻪ ،ﻣﺤﻘﻘﮥ ﺑﺬﻟﮏ ﻣﺠﺘﻤﻌ ًﺎ ﻟـــﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻤﯿﺰه ﻋـــﻦ ﺑﺎﻗﯽ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
ﯾﻬﺘﻢ ﺑﺎﻷﻋـــﺮاف وﯾﺤﺘﮑﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿـــﻦ اﻟﻌﺮﻓﯿﮥ ﺣﯿﺚ
واﻟﺬي ﯾﻌـــﺮف ﺑﺄﻧّﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻘﻠﯿـــﺪي ﱡ
ﯾﻔﺮض ﻋﻠـــﻰ أﻓﺮاده ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣـــﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑـــﮥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﮥ ،إذ ﺗﺘﺤﺪد ﺳـــﻠﻮﮐﯿﺎﺗﻬﻢ وﻓـــﻖ اﻟﻨﻈﺎم
وﻗﯿﻢ وﺗـــﺮاث واﻟﺘﯽ ﯾﺘﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﯽ اﻟﺴـــﺎﺋﺪ ﻓﯿﻪ ﺑﮑﻞ ﻣـــﺎ ﯾﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻋـــﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯿـــﺪ ّ
ﺗﻨﺎﻗﻠﻬـــﺎ ﻋﺒﺮ اﻷﺟﯿﺎل.
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وهك ــذا ف ــان إش ــكاليتنا يف ه ــذه الدراس ــة تتمث ــل يف
محاول ــة الكش ــف ع ــن حقيق ــة ه ــذا التنظي ــم الع ــريف
املتمث ــل يف اجلماع ــة ،ومعرفة بنيته ــا وطبيعة نظامها
ومتوضعه ــا يف مجتمع تقلي ــدي له نظامه اخلاص به،
لفه ــم أس ــباب توج ــه األف ــراد لها وس ــر اس ــتمرارها رغم
التغي ــرات احلاصلة والتحضر الذي عرفه املجتمع
كل
ُّ
يف اآلون ــة األخي ــرة ،وه ــو م ــا أردن ــا التحقُّ ــق من ــه يف
امليدان من خال معايش ــتنا ل ــه باعتبارنا منتمن إليه
وماحظت ــه ع ــن قرب.
ومنه تساءلنا:
مل ــاذا تعتب ــر "اجلْ َماع ــة" أه ــم م ــا تتمي ــز ب ــه منطقة
اجللف ــة م ــن م ــوروث؟ م ــا م ــدى صم ــود ه ــذا الن ــوع من
القض ــاء التقلي ــدي وقدرت ــه عل ــى االس ــتمرارية يف ظل
التط ــور احلاص ــل يف املجتم ــع وأم ــام وج ــود القض ــاء
الرس ــمي للدول ــة؟
 .1أهمية الدراسة

يكتس ــي املوض ــوع أهميت ــه ومش ــروعيته العلمي ــة
انطاق ــا م ــن كون ــه يعال ــج موضوعـ ـ ًا حساسـ ـ ًا بالنس ــبة
للمجتم ــع ،وه ــو األمر ال ــذي مييز موضوعن ــا حيث هو
موض ــوع أنثروبولوج ــي بامتياز يصل إلى عمق املجتمع
اجللف ــاوي ويطل ــع على أه ــم خصوصياته الت ــي متيزه،
ماعة تصف عقلية راسخة ملجتمع طاملا
خاصة وأن اجلْ َ
كان مبهمـ ـ ًا بش ــكل ما ومحاط ًا بنوع م ــن الغموض .وهو
محاولة لفك ش ــيفرة املجتمع وفهم مكنوناته والس ــعي
إلى نفض الغبار عنه يف ظل التطور املتسارع للمجتمع
وانتقال ــه التدريج ــي م ــن ط ــور الب ــداوة إل ــى احلض ــارة
وتش ــابك العاق ــات في ــه ،وكذلك محاول ــة للتوصل إلى
مجموعة النتائج العلمية التي تساهم يف فهم وتفسير
عقلي ــة وطبيعة مجتم ــع اجللفة.
 .2أهداف الدراسة

فه ــم طبيع ــة املجتم ــع ومعرف ــة األمن ــاط الثقافي ــة
الس ــائدة في ــه وس ــر االهتم ــام البال ــغ ال ــذي يولي ــه
ماع ــة".
لـ"اجلْ َ
$+دات و&!"#$%
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جم ــع أكبر قدر من املعلومات عن مجتمع الدراس ــة
للتع ــرف علي ــه عن قرب.
إلق ــاء الض ــوء عل ــى العوام ــل الثقافي ــة الب ــارزة يف
مجتم ــع اجللف ــة خاص ــة الت ــي تتحك ــم يف تواج ــد
ماع ــة".
"اجلْ َ
 .3الدراسات المشابهة

كت ــاب "اجللف ــة مروي ــات ووقائ ــع" حملم ــد الطي ــب
قوي ــدري حت ــدث في ــه عن واق ــع املجتم ــع اجللفاوي
ـاعة يف ال ـج ـل ـفـة تـح ــت عن ـ ــوان
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ــى اجلْ ـ ـمـ ـ َ
"املـ ـيـ ـعـ ـ ــا ْد" وه ـ ــو مـ ــن املسم ـيــات امل ـت ـعـ ـ ــارف عـ ــلي ــها
يف املنطق ــة.
كت ــاب "التحقي ــق املتكامل يف مناقب وقيم وتقاليد
وتـ ـ ــراث ونسـ ـ ــب اوالد ن ــاي ـ ـ ــل" ملؤلـ ـف ـ ــه قويس ـ ــم ب ــن
الهدار وه ـ ـ ــو مبثـ ــابة مـ ــوس ــوع ــة ت ــاريخ ــية وثقافية
ش ــاملة ملنطق ــة اجللف ــة وم ــا جاوره ــا مكون ــة م ــن
أربعة أج ــزاء.
دراس ــة ق ــام به ــا األب فرانس ــوا دو في ــاري وه ــو م ــن
اآلب ــاء البيض ح ــول اجللفة بعن ــوانsiècles de" :
"steppe jalons pour l’histoire de Djelfa
وترج ــم بعنوان "الس ــهوب على مر الق ــرون " وقد كان
احلدي ــث فيها مرك ــزا على قبيل ــة أوالد نايل.
دراس ــة  Masquerayامي ــل ماس ــكيري وه ــي م ــن
أه ــم الدراس ــات الكولونيالي ــة حول اجلزائ ــر ،يتناول
فيه ــا التنظي ــم االجتماع ــي ملختل ــف التش ــكيات
االجتماعية الكبرى يف املجتمع اجلزائري يلخصها
يف وج ــود عوام ــل ثقافي ــة واجتماعية مش ــتركة.
دراس ــة مصطف ــى بوتنفوش ــت للعائل ــة اجلزائري ــة
التقليدي ــة وبنيته ــا وأن أس ــباب تغيره ــا راج ــع ال ــى
اس ــتجابتها للحاج ــات الوظيفي ــة للمجتم ــع.
 .4تحديد مفاهيم الدراسة

ماعة والوســـاطة :الوس ــاطة الت ــي نقصدها
اجلْ َ
يف موضوعن ــا ه ــي م ــا تق ــوم ب ــه جماع ــة الصلح من

تدخ ــل لإص ــاح ب ــن املتخاصم ــن من أج ــل جتنب
الن ــزاع بينه ــم وتط ــوره بنية التوفيق بينه ــم ومراضاة
األط ــراف دون محاب ــاة.
ماعـــة" :لفظ ــة محلي ــة
جماعـــة الصلـــح أو"اجلْ َ
يطلقه ــا س ــكان املنطق ــة على تنظيم ع ــريف يقيمونه
للتحكي ــم ب ــن الن ــاس يتش ــكل م ــن مجموع ــة م ــن
بالصـ ــلح حي ــث يب ــذل
األف ــراد املختاري ــن يقوم ــون ُّ
أعضاؤها جهدا كبيرا يف مجالسها لتفادي النزاعات
ب ــن العائ ــات عن ــد م ــا تتعل ــق القضاي ــا بالط ــاق أو
ح ــدود األراض ــي.
القانـــون العـــريف :مت ــارس اجلْ ماع ــة مراقبته ــا
االجتماعي ــة عل ــى مختلف النش ــاطات والس ــلوكيات
بواس ــطة "القان ــون الع ــريف" حي ــث تعتم ــد علي ــه يف
فرض سلطتها مبكافأة أو مبعاقبة كل من يخرج عن
أع ــراف املجتم ــع.
القبيلة :تع ــرف عند س ــكان املنطق ــة بالع ــرش وهو
أعل ــى وح ــدة يف البني ــة االجتماعي ــة يرأس ــها اجل ــد
األكب ــر وه ــو "س ــيدي ناي ــل" ،وال ــذي أق ــام جتمع ــا يف
منطق ــة اجللف ــة إ َ
ال أ َن ح ــدود الع ــرش غي ــر واضح ــة
حي ــث متت ــد ال ــى املناط ــق املج ــاورة.
 .5ميدان الدراسة

املج ــال اجلغ ــرايف ال ــذي اعتمدن ــاه ه ــو منطق ــة
اجللف ــة ،ونؤك ــد على قولنا منطقة اجللف ــة وليس والية
اجللف ــة ذل ــك أن التقس ــيم اإلداري ال يأخذ يف احلس ــبان
االنتماءات القبلية يف اجلزائر ،حيث يتجاوز عرش أوالد
ناي ــل ح ــدود الوالي ــة ،وقد عرف ــت املنطقة تواف ــد القبائل
عليه ــا واس ــتقرارها به ــا خاص ــة أوالد ناي ــل والس ــحاري
وأوالد رحم ــان إضاف ــة إل ــى التن ــوع الهائ ــل والتعقي ــد
الش ــديد يف القبائ ــل املتفرع ــة عنه ــا وه ــو م ــا كان يش ــكل
فسيفس ــاء ثقافي ــة تغن ــي املنطق ــة وتثريها.
وع ــن س ــبب اختيارن ــا له ــذه املنطق ــة دون غيرها فإن
تبريرن ــا يتمث ــل يف كونن ــا م ــن أبن ــاء املنطق ــة ،ومنه ــا
اخترن ــا ع ــرش "أوالد ناي ــل" الع ــرش األم ل ــكل الع ــروش
ث ــم ع ــرش "أوالد أم اإلخ ــوة" املتف ــرع عن ــه وال ــذي يع ــرف

لخ ــوة» حي ــث أنتم ــي ل ــه وأجري
«أم ْ
باللهج ــة احمللي ــة ب ـ ـ ْ
ماع ــة في ــه وإس ــقاطها عل ــى الع ــروش
دراس ــتي ع ــن اجلْ َ
األخ ــرى ألنه ــا تقريبـ ـ ًا نفس ــها واختافه ــا طفي ــف.
 .6المنهج

إذا كانت الدراس ــة امليدانية واحلقلية كما هو متعارف
علي ـه ـ ــا عـ ـ ــند ال ـبــاح ـث ـ ــن األنثــربــولوجـي ـ ــن هي "تواجد
الباحث يف ميدان البحث املدروس تواجدا مس ــتمرا يقوم
الباحث خاله مباحظة س ــلوك املجتمع واالندماج فيه
اندماج ــا ميك ــن عن طريقه أن يعرف بق ــدر اإلمكان كيف
يتح ــدث ويفكر ويش ــعر ويعمل كأحد أعض ــاء ثقافة ذلك
املجتم ــع"( ،)2فإنه ــا ال تك ــون ممكن ــة دون امل ــرور باألس ــس
املنهجي ــة الازم ــة مثل" :املاحظ ــة واملاحظة باملش ــاركة
واملقابلة والدليل واالستعمال التقني للوسائل السمعية
البصري ــة"( .)3وه ــو م ــا قمن ــا ب ــه حي ــث نزلن ــا ال ــى مي ــدان
البح ــث معتمدي ــن بذل ــك عل ــى املنه ــج االنثروبولوج ــي
وحاولنا أن نترصد أدق التفاصيل ونسجل كل ما نصادفه
ماع ــة واملجتم ــع احلاضن لها.
أو يتعل ــق باجلْ َ
 .7تقنيات جمع المعطيات
 1 .7المالحظة بالمشاركة:

ل ــم تكن طريقة تعاملي مع املي ــدان يف البداية باألمر
الهن وال الصحيح ،حيث أن أول ما قمت به عند احتكاكي
بامليدان هو سعيي يف احلصول على أية معلومات متعلقة
ماعة من أي ش ــخص أصادفه على اعتبار أن األفراد
باجلْ َ
ماع ــة إذا ما اقتضت الض ــرورة ،وكان أول ما
للج َ
يتجه ــون ْ
تلقيت ــه هو االس ــتهزاء ت ــارة واإلن ــكار تارة أخ ــرى ،و كأنهم
يش ــيرون إل ــى أن ه ــذا املوض ــوع ال يس ــتحق الدراس ــة و هو
لي ــس مبس ــتوى العل ــم ال ــذي يصورون ــه يف أذهانه ــم ،وقد
عبر لي أحدهم عن سوء اختياري للموضوع منطلقا يف
تصوره من عدم وجود املعلومات حوله وأن االعتماد على
م ــا يق ــال ليس له عاقة بالعلم بل ه ــو حكايات فارغة.
وم ــن ه ــذه االنطاقة احملبط ــة أردت أن أغير طريقة
تعامل ــي م ــع املي ــدان خاص ــة وأنن ــي ل ــم أك ــن أتوق ــع هذه
ماعة
للج َ
البداي ــة .وقد توجهت لأفراد ممن يحتكمون ْ
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وطرح ــت عليهم بعض األس ــئلة فيما يتعل ــق باملوضوع،
وكن ــت أحيان ــا أفت ــح موضوع ــا للنق ــاش بط ــرح س ــؤال
ماع ــة ث ــم أت ــرك له ــم حري ــة
أو ق ــول جمل ــة تتعل ــق باجلْ َ
احلدي ــث وأن ــا أنص ــت ب ــكل انتب ــاه وأحيانا أق ــوم بتدوين
بع ــض املاحظ ــات عن ذل ــك ،وقد قمت بتس ــجيل كل ما
أالحظ ــه معتم ــدة عل ــى التذكر من جهة والتس ــجيل يف
احل ــن م ــن جه ــة أخرى.
 2 .7المخبرون:

ماعة وجلس ــاتها
بإدراكي الس ــتحالة احلضور يف اجلْ َ
نظ ــرا لطبيعته ــا الذكوري ــة ف ــإن األم ــر تطل ــب وج ــود
مخبري ــن يكون ــون مبثابة وس ــطاء إلم ــدادي مبا أحتاجه
ماع ــة س ــواء يف بنيتها أو
م ــن معلوم ــات ع ــن طبيع ــة اجلْ َ
أعضائه ــا أو كيفي ــة عمله ــا .فكان ما قمت ب ــه أن توجهت
مباش ــرة إل ــى وال ــدي وطرح ــت علي ــه املوض ــوع وطلب ــت
ماع ــة حي ــث كان
مس ــاعدته باعتب ــاره أح ــد أعض ــاء اجلْ َ
مخب ــرا بالنس ــبة ل ــي ،وق ــد أب ــدى اس ــتعداده الت ــام يف
مس ــاعدتي قائ ــا" :قوليلي واش حتتاج ــي من معلومات
وأن ــا جناوب ــك".
ويف إط ــار حتضي ــري للموضوع ومللم ــة بعض النقاط
حوله قال لي والدي "الى كان حتتاجي نشوفلك صاحبي
(ك.ب) راه موال ــف ْي َج َّم ـ ْـع" وق ــد كان ه ــذا الش ــخص م ــن
ع ــرش "أوالد َل ْعـ ـ َو ْر" وه ــو عل ــى إط ــاع واس ــع باجلماع ــة
وعملها خاصة وأنه أحد الوس ــطاء الذين يعتمد عليهم
يف ح ــل القضايا.
إن األمر لم يكن بالسهولة املتوقعة حيث أن للميدان
لغت ــه وقواعده وهي أم ــور يصعب التحكم فيها رغم أنني
ماع ــة حك ـ ٌـر عل ــى أش ــخاص معين ــن
م ــن املنطق ــة ،فاجلْ َ
وال ميك ــن اختراقه ــا وإدراك كنهه ــا بس ــهولة ،فمث ــا كان
يج ــب علي آخ ــذ مواعيد مس ــبقة من بعض األش ــخاص
املعروف ــن يف املنطق ــة ع ــن طري ــق مخب ــر اس ــتخدمته
كواس ــطة وذل ــك بع ــد أن ش ــرح له ــم طبيع ــة موضوع ــي،
ماعة
إضاف ــة إل ــى أن البعض من أقاربي ممن يحضر اجلْ َ
كوس ــيط وجدت صعوبة يف التعامل معهم ،كما أن منهم
من لنا بهم عاقة فاترة ما يعني أنه ال يجب مساءلتهم
أو حت ــى احلدي ــث معهم.
$+دات و&!"#$%
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 3 .7المقابالت:

كان الب ــد م ــن إج ــراء مقاب ــات م ــع املبحوثن ألنهم
األكث ــر دراي ــة باملي ــدان فه ــو عامله ــم ال ــذي نش ــأوا في ــه
وعاش ــوه ب ــكل تفاصيله ،وقد اس ــتعملنا املقابات نصف
املوجه ــة م ــع بع ــض املبحوث ــن حي ــث وجدن ــا لديه ــم
االس ــتعداد والتقب ــل الت ــام ل ــإدالء بأي ــة معلوم ــات
ح ــول املوض ــوع وكان ه ــذا الن ــوع م ــن املقاب ــات "ال ــذي
ميث ــل طريق ــة الستكش ــاف احلواف ــز العميق ــة لأف ــراد
وس ــلوكياتهم"( )4مفي ــدا لن ــا كثي ــرا حي ــث كان ــت إجاب ــات
املبحوث ــن مم ــا اعتمدناه ــا كمق ــوالت اس ــتداللية يف
املوض ــوع ،إذ اس ــتخدمنا احل ــرف األول م ــن اس ــم ولق ــب
املبح ــوث لإش ــارة ال ــى م ــا يقوله ،فمث ــا وضعن ــا الرمز
(ش.م) ألح ــد املخبري ــن وه ــو م ــن ع ــرش "أوالد عيس ــى"
عمره  55س ــنة وأس ــتاذ متقاعد من كبار اجلماعة وأحد
أعضائه ــا املهم ــن ممن ُيعتمد عليهم كثيرا يف جلس ــات
الصل ــح والوس ــاطة .ولدين ــا أيضـ ـ ًا مخب ــر اصطلحن ــا
عل ــى الترميز ل ــه بـ(ك.ب) وهو من جماع ــة عرش "أوالد
لعور" عمره  43س ــنة ويش ــتغل كموظ ــف يف البلدية وقد
ماعة
كان ــت األس ــئلة املوجه ــة له فيم ــا يتعلق ببني ــة اجلْ َ
ووظيفته ــا يف املجتم ــع ،وق ــد كان أيضـ ـ ًا مم ــن أمدون ــي
مبعلوم ــات تفي ــد املوض ــوع ،وق ــد اعتمدن ــا أيضـ ـ ًا عل ــى
املعلوم ــات التي اس ــتقيناها م ــن حدي ــث (س.ج) وهو من
كب ــار أعي ــان املنطقة من ع ــرش "أوالد س ــي محمد" عمره
 75س ــنة ،وأح ــد املهتم ــن بالفق ــه واألدب كم ــا أن ــه ش ــغل
منص ــب مدي ــر مؤسس ــة تربوي ــة س ــابق ًا ،س ــاعدنا خاصة
فيم ــا يتعل ــق بجانب الصل ــح وكيف يتبن ــاه أهل املنطقة.
اس ــتخدمنا كذل ــك املقابل ــة اجلماعي ــة الت ــي كان ــت
تعتم ــد على جتاذب احلديث بن املبحوث ــن والذي يدور
يف مجمل ــه ح ــول بع ــض النق ــاط الت ــي قد تش ــغل بالهم
فيم ــا يتعل ــق ببع ــض الس ــلوكيات الت ــي ميارس ــها األفراد
ويك ــون فيه ــا بع ــض التج ــاوز أو اخلصام م ــا يعني تدخل
اجلماع ــة لإص ــاح ،وهو م ــا كان يهمني ويجعلني أنتبه
فأحيانـ ـ ًا أق ــوم بالتس ــجيل واالستش ــهاد ببع ــض أقوالهم
وأحيانـ ـ ًا أك ــون مس ــتمعة فق ــط وأعتم ــد عل ــى ذاكرت ــي يف
اس ــترجاع املعلوم ــات عندما أك ــون مبعزل عنه ــم .يف هذه

املقابل ــة اجلماعي ــة أوج ــه ب ــن احل ــن واآلخ ــر أس ــئلة
مقص ــودة والت ــي تك ــون مفتوح ــة ع ــادة حت ــى أجع ــل
املوضوع أكثر ثراء وقابلية للنقاش مما يس ــهم يف كشف
وإب ــراز أم ــور ل ــم تك ــن ظاهرة م ــن قبل.
 4 .7وسائل التسجيل والتصوير:

وه ــي م ــن ب ــن التقني ــات الت ــي اعتمدناه ــا لدع ــم
بحثن ــا وتزوي ــده ب ــكل م ــا ق ــد يغي ــب ع ــن تس ــجيلنا
الكتابي أو عجزت ذاكرتنا على اس ــتيعابه وتذكره ،ومن
خاله ــا اختصارن ــا الكثي ــر م ــن الوق ــت كم ــا س ــاهمت
يف جعلن ــا نعي ــش نف ــس املي ــدان لع ــدة م ــرات متتالي ــة
م ــا جعلن ــا ندرك ــه ب ــكل م ــا في ــه واالحتفاظ ب ــه ألطول
وق ــت ممك ــن واس ــترجاعه وحتليله متى ش ــئنا ،ونش ــير
إل ــى أنن ــا اعتمدنا عل ــى التصوير الفوتوغ ــرايف وبعض
التس ــجيات الصوتي ــة الت ــي قمن ــا به ــا.
ماعة:
الج َ
 .8تعريف ْ

إن "ا َ
ماع ــة" كمصطل ــح ومفه ــوم أث ــار العدي ــد
جل َ
م ــن النقاش ــات ،ويش ــير قام ــوس عل ــم االجتم ــاع
إل ــى أنه ــا "جم ــع م ــن األش ــخاص املتفاعل ــن بص ــورة
تعاونية...لديه ــم معايير مش ــتركة وأدوار متش ــابكة"(،)5
وه ــو األم ــر نفس ــه ال ــذي يش ــير ل ــه تعري ــف ا َ
ماع ــة
جل َ
ال ــذي يب ــن أنه ــا" :عب ــارة عن اثن ــن أو أكثر م ــن الناس
املش ــاركن يف قي ــم داخلي ــة وينس ــقون س ــلوكهم بط ــرق
تس ــمح لهم أن يس ــلكوا وفقا له ــذه القيم املش ــتركة"(.)6
وبتوجهنا إلى ميدان الدراسة ومن خال املقابات
الت ــي أجريناه ــا واملعلوم ــات الت ــي اس ــتقصيناها عل ــى
ماعة حصلنا عل ــى إجابات هي يف مجملها
ماهي ــة اجلْ َ
ش ــبه متف ــق عليه ــا حي ــث يعرفه ــا لن ــا (ش.م) وه ــو من
ماع ــة محكم ــة عرفي ــة تتش ــكل
أعضائه ــا فيق ــول" :اجلْ َ
م ــن وس ــطاء يحل ــون النزاع ــات ويفك ــون اخلصوم ــات"
ماعة عرف ورثناه من جدودنا
ثم اس ــتدرك قائا" :اجلْ َ
يج ْم ُع ــو يكون ــو م ــن الع ــرش ومس ــتحيل
والزم الل ــي َ
يكون ــو اغْ ــراب ْعليه" وقد أش ــار ارنس ــت غلني ــر يف كتابه
"صلح ــاء األطل ــس" إلى أولئك الوس ــطاء حيث حتدث
ُ
ع ــن طبيع ــة املجتمع ــات املغاربي ــة الت ــي تق ــوم عل ــى

القبلية وتعتمد الوس ــاطة يف فض نزاعاتها ،وقد أش ــار
بالصلح ــاء( ،)7وه ــو م ــا بين ــه أح ــد ممن
إل ــى احملكم ــن ُ
ماع ــة ميثلوه ــا ُص ــاح
تقابل ــت معه ــم يف قول ــه" :اجلْ َ
ماع ــة الزم يك ــون فيه ــا الكْ بي ــر
ال ْب ــاد وب ــاش تك ــون اجلْ َ
والطال ــب و َل ْعي ــان (الوجهاء ،االولياء) وم ــول الدراهم"
ث ــم أكم ــل" :باه يهدر الواح ــد الزم يكون بدراهمو" حيث
يقص ــد أن بع ــض املواق ــف تتطل ــب وج ــود امل ــال فه ــو
ض ــروري خاص ــة إذا كان الن ــزاع ح ــول األرض أو تق ــدمي
املس ــاعدة للمتنازع ــن ،ومم ــا ملس ــته يف املي ــدان تك ــون
ماع ــة ع ــادة مكون ــة م ــن كب ــار الع ــرش أو األعي ــان،
اجلْ َ
واألعض ــاء وه ــم األكبر س ــنا واألكثر احترام ــا وتقديرا،
الق ــدر" أي االحت ــرام .
يق ــول ش.م" :الزم يك ــون ْ
ماع ــة باألص ــل املش ــترك أي الع ــرش
وترتب ــط اجلْ َ
والقبيل ــة وه ــي تش ــكل خاصية أساس ــية أله ــل املنطقة
ولي ــس له ــا فق ــط ،فالنس ــب واالنتم ــاء القبل ــي م ــن
املقدس ــات وال ميك ــن املس ــاس به ــا ،وه ــذا الن ــوع م ــن
()8
احملاك ــم العرفي ــة جن ــد م ــا يش ــبهه عن ــد "القبائ ــل"
راث أي جمعي ــة رؤس ــاء العائات...مكون ــة
يس ــمى "ث ــا ْد ْ
م ــن جمي ــع رؤس ــاء أس ــر القري ــة األكث ــر س ــنا واحتراما
ومتث ــل التنظي ــم االجتماع ــي"(.)9
ماع ــة وجه ــة س ــكان املنطقة مل ــا لهم من
وتك ــون اجلْ َ
ثق ــة مطلقة فيها حيث يقول ك.ب" :الثقة هي الصح،
وحن ــا نْثيق ــوا يف أي ش ــيء يقول ــوه ويحكمونّا بي ــه ،رانا
عارفينه ــم م ــا يه ــدروش ب ــا مي ــزان" ويقص ــد بقوله أن
أعض ــاء اجلماع ــة لديه ــم حكم ــة ووجاهة يف ال ــرأي ما
يجعله ــم يحكم ــون مبراعاة تراض ــي األطراف.
وبخص ــوص املصطل ــح فق ــد حاول ــت أن أستفس ــر
ماع ــة عل ــى
ع ــن املغ ــزى من ــه فقي ــل ل ــي" :نقول ــوا اجلْ َ
خاطر جنمعوا بعضنا باش نفرو املش ــاكل" أي أن كلمة
ماعة" هي اس ــم يطلقه أهل املنطقة على احملكمة
"اجلْ َ
العرفية التي يقيمونها بغرض الصلح وإدارة شؤونهم،
للجماعة كم ــا يقول ش
وهن ــاك العدي ــد من املس ــميات ْ
م" :نقولوله ــا  :كب ــار اجلماع ــة  -ن ــاس امليعاد  -جماعة
الصلح  -الوس ــطاء ،" ...ورغم تأكيد أهل املنطقة على
ماع ــة ال ميثله ــا
االنتس ــاب للج ــد املش ــترك إال أن اجلْ َ
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إال أف ــراد مخت ــارون بفع ــل النس ــب أو املكان ــة أو امل ــال أو
احلكم ــة وه ــم الصلحاء حي ــث يقومون ب ــدور هام على
مستوى البنية االجتماعية ويؤدون وظيفة على نطاق
أوس ــع م ــن مجرد فك ن ــزاع أو إصاح ب ــن متخاصمن
وه ــو محاول ــة إدم ــاج املجتم ــع احملل ــي داخ ــل النس ــق
الدين ــي الع ــام باحلف ــاظ عل ــى كل م ــا مي ــت ل ــه بصل ــة
م ــن جه ــة ومن جه ــة أخرى احلف ــاظ عل ــى العرش من
أي تهدي ــدات أو تغي ــرات ق ــد تط ــرأ علي ــه بفع ــل التغير
االجتماع ــي احلاصل.
ماعة في تراث المنطقة:
الج َ
ْ 1 .8

ماع ــة م ــن صمي ــم الواقع الذي يعيش ــه
رغ ــم أن اجلْ َ
أه ــل منطق ــة اجللف ــة ومازال ــت مت ــارس إل ــى الي ــوم ،إ َ
ال
أنن ــي ارتأي ــت أن أتوج ــه للت ــراث اخل ــاص باملنطق ــة
عس ــى أن أج ــد أي ش ــيء يوثّ ق لها خاص ــة وانها حملت
عل ــى عاتقه ــا عملي ــات إصاحي ــة كبيرة ش ــهدها تاريخ
املنطق ــة ،إال أنني اصطدم ــت بالواقع حيث لم أجد أي
ماعة وأعماله ــا إال بعض الروايات
ش ــيء ي ــدل على اجلْ َ
الش ــفوية الت ــي ل ــم تك ــن كافي ــة ،وعندم ــا تس ــاءلت ع ــن
ذل ــك ومل ــاذا ل ــم يتم التوثي ــق لها أجابن ــي أحدهم ممن
ميث ــل ْجماعة ع ــرش "أوالد لعور"" :إذا كتبنا عاجلماعة
ت ــروح وم ــا تولي ــش بقيمته ــا ويتب ــدل حت ــى معناه ــا"
حي ــث يقص ــد أن اجلماع ــة تفق ــد ميزته ــا يف كونه ــا
$+دات و&!"#$%
العدد 38
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جماع ــة عرفي ــة وأن مج ــرد التوثي ــق يجع ــل بالض ــرورة
توثي ــق مجري ــات اجللس ــة وبالتال ــي حتديد امله ــام وما
يق ــوم ب ــه كل عض ــو مما ي ــؤدي بطريقة ما إل ــى التوجه
نح ــو تنظي ــم ل ــه معامل ــه وه ــو م ــا يغي ــر م ــن طبيع ــة
اجلماع ــة احلقيقي ــة  ،وأما أحد أعض ــاء جماعة "أوالد
أملخ ــوة" فق ــد قال ب ــأن التوثيق لم يك ــن ضروريا طاملا
أن األعي ــان ه ــم املس ــؤولون يف اجلماع ــة وأن هدفه ــم
ظ ــريف وط ــارئ حس ــب املش ــكل حي ــث يهمه ــم الصل ــح
يف ح ــد ذات ــه وبتحقيق ــه ينته ــي انعقاده ــا ولذل ــك فا
ض ــرورة للتوثي ــق ،أما ش.م وه ــو أيضا من جماعة أوالد
"أملخ ــوة" ومي ــارس مهن ــة التعلي ــم فق ــد ق ــال" :ج ــاءت
ماع ــة"
يف بال ــي فك ــرة وحاول ــت بص ــح م ــا وافقت ــش اجلْ َ
حي ــث يش ــير إل ــى أنه لق ــي رفضا م ــن أعض ــاء جماعته
رمب ــا لنف ــس األس ــباب الس ــابقة وق ــد يك ــون خوف ــا م ــن
حتدي ــد األدوار أو س ــعيا يف احلف ــاظ عل ــى طبيع ــة
اجلماع ــة ،ويق ــول (ك.ب)" :عاه نوثقو للجماعة احنا
عارفينه ــا والن ــاس عارفته ــا م ــن بكري وراه ــا مازالت ال
ب ــاس عليه ــا" ،فهو يتس ــاءل ع ــن ض ــرورة التوثيق الذي
ي ــرى بأن ــه غي ــر ض ــروري طامل ــا أن الذاك ــرة املجتمعي ــة
ماعة ،ويف احلقيقة لم
أله ــل املنطقة كافية ملعرف ــة اجلْ َ
يش ــكل االم ــر إزعاج ــا أله ــل املنطقة م ــا دام ــت الذاكرة
الش ــفوية ق ــادرة عل ــى حف ــظ هذا امل ــوروث.

ـمــاعـة
الـج
َ
 .9أعضــاء ْ
ماعة:
الج َ
 1 .9كبير ْ

ماع ــة صاح ــب حكم ــة ووجاه ــة يف
يع ــد كْ بي ــر اجلْ َ
ال ــرأي ول ــه الفض ــل على اجلمي ــع ،و لم يس ــم " ْكبير" من
ط ــرف أه ــل املنطق ــة إال ألنه ــم يتوس ــمون في ــه صف ــات
الزعام ــة والتمي ــز واحلكم ــة ،وقد يكون ه ــو كْبير العرش
أي املس ــؤول األول عن ــه ويع ــرف كل العاق ــات العروش ــية
واالنتم ــاء للج ــدود ولدي ــه الق ــدرة عل ــى قي ــادة الن ــاس،
ويف الع ــادة يحم ــل "كْبي ــر اجلْ ماع ــة" هم ــوم اجلمي ــع م ــا
يجعل ــه يتميز بالصب ــر واحلنكة يف معاجل ــة األمور فهو
كم ــا يق ــول (ك.ب)" :ق ــادر يح ــل موض ــوع يف وقف ــة" أي
يف حين ــه ،كم ــا أن ــه يتدخ ــل يف القضاي ــا الكبي ــرة خاصة
إذا كان ــت ب ــن عرش ــن ويصب ــح ممث ــا عن عرش ــه ،ويرى
ماك ــس فيب ــر أن صاح ــب الس ــلطة التقليدي ــة ال يعتمد
عل ــى قوانن مح ــددة وإمنا يكون حرا يف اتخ ــاذ القرارات
املتماش ــية م ــع اعتب ــارات املصلح ــة العام ــة فس ــلطات
الزعي ــم التقلي ــدي مرتك ــزة على قداس ــة التقالي ــد(...)10
و ميك ــن الق ــول أن ــه يع ــد حكيم ــا وع ــادة م ــا يك ــون "بيت
الكْ بي ــر" م ــن األماك ــن الت ــي حتب ــذ اجلماع ــة االلتق ــاء
فيه ــا لأنس ومناقش ــة قضايا "الع ــرش" كما أنه ميثلهم
ويتكل ــم باس ــمهم إذا م ــا حدث نزاع عروش ــي حيث ميلك
الفصاح ــة والق ــدرة على التعبي ــر واللباق ــة( ،)11وقد يكون
كبي ــر اجلماع ــة إم ــا باملكان ــة الت ــي يصبغه ــا علي ــه أفراد
املجتم ــع وإم ــا بالوراثة حيث يرثها ع ــن أبيه الذي ميثل
كبي ــر الع ــرش أو "مق ــدم الزاوي ــة" أي "ش ــيخ الزاوية".
ماعة):
الج َ
 2 .9الطالب (إمام ْ

ماع ــة واملجتم ــع عل ــى
يحت ــل أهمي ــة كبي ــرة يف اجلْ َ
الس ــواء فه ــو اإلمام الذي يستش ــار يف أم ــر الدين خاصة
يف قضاي ــا املي ــراث وأح ــكام ال ــزواج والط ــاق فالطال ــب
متفق ــه يف الدي ــن ع ــارف بكل م ــا له عاقة ب ــه ،وال تكون
اجللس ــات دون حض ــوره وق ــد يتج ــاوز ذل ــك إل ــى حض ــور
طالب ــن يف اجللس ــة حس ــب طبيعته ــا واملوض ــوع ال ــذي
تعاجل ــه ،وأهمي ــة الطال ــب نابع ــة م ــن أهمي ــة الدي ــن يف
حي ــاة أه ــل املنطق ــة خاص ــة وأن "اجلْ ماع ــة" كم ــا يق ــول

(ك.ب)" :ليها مرجعية عقدية" وميكن أن يكون الطالب
ماع ــة يف نف ــس الوقت.
كبي ــر ْج َ
 3 .9الوسطاء اآلخرون:

ويقال لهم "الكْ بارية" ويكون عددهم حس ــب طبيعة
اجللسة ،وإذا كان اجلميع لديهم نفس احلس املشترك
ونفس الروح اجلماعية يف اإلحساس باالنتماء للقبيلة
إال أن الوس ــطاء مختارون بعناية ش ــأنهم شأن "الكبير"
و"الطال ــب" فه ــم ق ــادة املجتم ــع وأصح ــاب الكلم ــة فيه
وق ــد يحمل ــون أس ــماء كبار العائ ــات يف املنطقة فيقال
ع ــن أحده ــم "كبي ــر العائل ــة الفاني ــة" كم ــا أن له ــم
مكانته ــم اخلاص ــة يف املجتم ــع وع ــادة ما يكونون ش ــبه
دائم ــن يف أي جلس ــة ،والوس ــطاء كثي ــرون يف املجتم ــع
وذل ــك م ــا يجع ــل لكل ع ــرش جماعته اخلاصة ب ــه ،وإن
م ــرض أح ــد األعض ــاء أو ع ــرض ل ــه ط ــارئ فإن ــه يح ــل
ماعة يف ه ــذه احلال.
محل ــه آخ ــر وال يخت ــل ت ــوازن اجلْ َ
ولكبي ــر اجلماع ــة احل ــق يف اختي ــار اجلماع ــة الت ــي
يرى أنها مناسبة أو استدعاء نفس اجلماعة التي اعتاد
العم ــل معه ــا ،وع ــادة م ــا يك ــون الوس ــطاء أو املصلح ــون
يتمي ــزون بالث ــراء الثقايف اخلاص بأه ــل املنطقة ،وأكثر
بع ــدا يف النظ ــر "كما أنهم يكنون احتراما خاصا لعادات
وتقالي ــد املنطق ــة ،والتزام ــا مبب ــادئ ومعايي ــر اجلماعة
واملجتم ــع على الس ــواء"(.)12
ماعة
الج َ
 .10صفات أعضاء ْ
 1 .10العمر:

رغ ــم أن أغل ــب أعضائه ــا متقارب ــون يف الس ــن وع ــادة
م ــا يكون ــون كب ــا ًرا إال أن للش ــباب احل ــق يف أن يكون ــوا يف
عضويته ــا ،واألم ــر الف ــارق يف ه ــذه احلالة هو الش ــروط
الت ــي ُتف ــرض عل ــى الش ــاب لقب ــول عضويت ــه ضم ــن
الوس ــطاء كبار الس ــن والذين تتراوح أعمارهم كما أش ــار
ل ــي (ش.م)" :يك ــون لعم ــر يف الغالب م ــن َلر ْبعن ولْهيه"
أي أن أعم ــار الوس ــطاء حت ــدد م ــن س ــن األربع ــن فم ــا
ف ــوق ،ونح ــن نعلم أن هذه املرحل ــة العمرية تتطلب لغة
خاصة بها كما أن انش ــغاالتها واهتماماتها غير الفئات
العمري ــة األق ــل( ،)143وبالنس ــبة لقب ــول الش ــباب ضم ــن
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اجلماع ــة أش ــار (ش.م)" :الزم على الصغير يكون حاضر
يجمع" وذلك يعني أن احلضور
داميا مع الكبار ويعرف ّ َ
الدائ ــم م ــن ش ــأنه أن يكس ــبه املؤه ــات الت ــي يتمتع بها
الوس ــطاء اآلخ ــرون خاص ــة الفصاح ــة واإلقن ــاع "يك ــون
َي ْهـ ـ َدر َه ـ ْـدرة الكْ َب ــار" كم ــا يق ــول أحده ــم ،ويك ــون مطلعا
على األحكام الش ــرعية ،وصاحب أخاق ونزيها ويش ــهد
ل ــه بذل ــك أفراد الع ــرش ،يق ــول (ك.ب)" :تك ــون باصتو
زين ــة كيم ــا يش ــوفوا مال ــن العرش" ،كم ــا أن هن ــاك أمرا
يف غاي ــة األهمي ــة أال وه ــو الهندام واملظهر احلس ــن كما
أض ــاف أحده ــم" :الل ــي يلب ــس الدجن ويدي ــر اجلال ما
كاه يخم ــم ب ــاه يحض ــر فاجلماعة".
 2 .10الهيئة:

وتتمث ــل يف املظه ــر احلس ــن والهن ــدام املرت ــب
والنظي ــف مم ــا يعط ــي انطباع ــا جي ــدا ع ــن الش ــخص
وق ــد أكدت بعض الدراس ــات أن اجلاذبية اجلس ــدية لها
دور مه ــم يف االس ــتقطاب وتوج ــه املي ــول نحوه ــا(.)14
ماعة ليس بهذه البساطة ذلك
للج َ
األمر بالنس ــبة ْ
أن للمظه ــر الع ــام دورا يف غاي ــة األهمية حت ــى إن ذلك
يؤث ــر عل ــى أدائه ــا وتقب ــل األف ــراد له ــا فم ــن الناحي ــة
اجلس ــدية ع ــادة ما يك ــون الوس ــطاء يتمي ــزون بالطول
والبس ــطة يف اجلس ــم والصح ــة اجلي ــدة وإن كان ال
يش ــملهم جميع ــا إال أن األغلبي ــة تتمي ــز بذلك وميكن
تفس ــير األم ــر يف أن هذه الصف ــات رمبا هي التي جتعل
له ــم اس ــتعدادات ليصبح ــوا وس ــطاء أو أنه ــم األكث ــر
تقب ــا م ــن الناحي ــة االجتماعي ــة ،وه ــو م ــا تش ــير إلي ــه
بعض الدراس ــات االجتماعية( ،)15وتكتمل هذه الصفات
اجلسدية باللباس الذي يعد مهما للجماعة فهو يعبر
ع ــن الهوي ــة الثقافية أله ــل املنطقة ورمزا م ــن رموزها
حي ــث يلتزم ــون باللب ــاس العربي األصيل وه ــو ما قاله
ل ــي أحده ــم" :اللي يحضر اجلماعة الزم يلبس العربي
األصي ــل" ويتمث ــل يف "القندورة ،اللحفاي ــة ،اخليزرانة،
البرن ــوس ،القش ــابية" والقن ــدورة نوع ــن قن ــدورة عربي
أو قن ــدورة احلج ــر وهي معروف ــة يف املجتمع اجلزائري
عمومـ ـ ًا ،وقن ــدورة س ــعودي وه ــي الت ــي يلبس ــها أه ــل
$+دات و&!"#$%
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اخللي ــج العرب ــي وتتميز بالطول ،ويلب ــس أهل املنطقة
ع ــادة القن ــدورة واللحفاي ــة التي ترافقه ــا دائما خاصة
يف املناس ــبات كاألع ــراس واألعياد ،يق ــول أحدهم" :الزم
يك ــون الواحد مقدود ومالي هدومو" أي معتدل القوام
لباس ــه قصاص ــه ال يزي ــد وال ينق ــص .وميك ــن اإلش ــارة
إل ــى أن ــه يف الفترة األخي ــرة بدأ اللب ــاس يتغير ويدخل
اللب ــاس العص ــري يف اجلماع ــة خاص ــة م ــع التغي ــرات
احلاصل ــة يف املجتم ــع ودخ ــول املنتخ ــب فيه ــا كط ــرف
ل ــه وزن وكلم ــة ،إال أن ه ــذا التغي ــر طفي ــف وغير ملفت
والس ــبب يف ذل ــك ه ــو حف ــاظ املجتمع علي ــه خاصة يف
الق ــرى والبلدي ــات الصغيرة.
 3 .10األخالق:

تلع ــب االخ ــاق دورا مهما يف احلفاظ على متاس ــك
ماع ــة وم ــدى قبوله ــا يف املجتم ــع ذل ــك أن أخ ــاق
اجلْ َ
ماعة و قيمها مستمدة من املجتمع ،وتتمثل أهمية
اجلْ َ
القي ــم األخاقي ــة يف الق ــدرة عل ــى جتس ــيدها يف الواقع
م ــن خال الس ــلوك ال ــذي ميارس ــه األف ــراد( ،)16ومن أهم
ه ــذه الصف ــات "الك ــرم" حي ــث عل ــى الوس ــطاء أن يكونوا
عل ــى أمت االس ــتعداد لإنف ــاق م ــن أمواله ــم إن اقتض ــى
األمر ذلك يف سبيل اإلصاح وتقدمي املساعدة ،ولذلك
ماع ــة ش ــخصا أو اثنن م ــن أصحاب
فإنن ــا جن ــد يف اجلْ َ
امل ــال حي ــث ميلك ــون الث ــروة احليوانية من أغن ــام وماعز
إضاف ــة إل ــى امت ــاك األراضي وهو ما يس ــهل من تقدمي
الدعم أي أن "الكرمي يجمعو بيه" ،ومن الصفات املهمة
أيضا "الصبر" حيث على املصلحن أن يتحلوا بالصبر
وه ــو م ــا يعك ــس احلل ــم واألن ــاة لديه ــم "زين يك ــون عند
الواح ــد طول ــة الب ــال" ،والصب ــر يجع ــل م ــن الوس ــطاء
ينتبه ــون للمتخاصم ــن ويس ــتمعون له ــم آلخ ــر كلم ــة
ومحاولة تهدئته ــم خاصة إذا كان النقاش حادا وعنيفا
وهو ما قد يؤدي إلى االس ــتفزاز أحيانا ،وكذلك متابعة
القضي ــة املعاجل ــة إلى ما بعد اجللس ــات.
إضاف ــة إل ــى "احلكم ــة" ويعبر عنها أحده ــم بقوله:
"اله ــدرة امليزون ــة" وه ــي جمل ــة قصي ــرة ولكنه ــا حتم ــل
يف طياته ــا العدي ــد م ــن املعان ــي والرموز فه ــي تتضمن

ق ــوة احلج ــة وحضور البديه ــة وكذلك اجل ــرأة يف طرح
األف ــكار إضاف ــة إل ــى وزن الكلم ــات واختياره ــا مم ــا
يفص ــح ع ــن متك ــن م ــن اللغ ــة( ،)17وق ــد حت ــدث "س ــي
عام ــر محفوظ ــي" وه ــو أح ــد أئم ــة املنطقة وش ــيوخها
ع ــن الش ــيخ س ــي عطي ــة مس ــعودي ع ــن وال ــده احل ــاج
مصطف ــى ق ــال حينما ذهبن ــا لنحج س ــائرين مررنا يف
رحلتنا بـ(نفطة وتوزر) فقال لنا ش ــيخ املنطقة آنذاك:
ل ــو ل ــم يك ــن التوج ــه عن ــد القبل ــة مطلوبا عن ــد اللحد
ألوصي ــت أن يوجهون ــي عن ــد دفن ــي إل ــى ناحية منطقة
أوالد ناي ــل ،قي ــل ول ــم ي ــا ش ــيخ ،ق ــال ألن أوالد ناي ــل:
امت ــازوا باحلي ــاء واحلل ــم والك ــرم(.)18
 4 .10العلم:

ويقص ــد ب ــه يف ه ــذا املج ــال االحاط ــة أو املعرف ــة
من خ ــال:
معرف ــة ماض ــي االج ــداد وأه ــم الع ــروش املتواج ــدة
مبنطق ــة اجللف ــة وتقس ــيماتها خاصة ع ــرش أوالد
ناي ــل والرواي ــات الت ــي حيك ــت ح ــول س ــيدي ناي ــل
"اجل ــد األكب ــر للقبيل ــة وس ــيرته".
املعرف ــة بأم ــور الدي ــن :فعل ــى املصلح ــن االط ــاع
بالدي ــن وأحكام ــه ألنه أس ــاس كل ضب ــط اجتماعي
وكل توج ــه نح ــو اإلص ــاح
معرف ـ ــة أحوال املتنازع ـ ــن ف ـ ــا يجـ ـ ــب على املصلـ ــح
أن يصـلـ ـ ــح ويتوسـ ـ ـ ــط بي ـ ــن طرف ــن وهـ ـ ــو جــاه ـ ــل
بهم ـ ــا وبــأحــوالهم ــا حيــث يكـ ــون ملـمــا عـلـى األقــل
()19
بسـ ــبب اخلص ــام ومــا ال ــذي يــريــده املتخــاصـمــون
فيستمـ ـ ــع له ـ ــما ويست ــوع ـ ــب ك ـ ــل م ـ ــا لـ ـ ــه عــاق ـ ــة
بالقضي ــة "واللي م ــا يعرفش يهدر يبعث اللي يهدر
على لس ــانوا".
املعرف ــة بالت ــراث الثق ــايف ال ــذي يتش ــبع ب ــه املجتمع
اجللف ــاوي خاص ــة ان ــه مجتم ــع ذك ــوري واملقص ــود
بذلك هو القواعد السلوكية للتقاليد كما يرسمها
املجتم ــع اجللف ــاوي يجعل املرأة تعي ــش يف اخلفاء
خل ـ ــف أسـوار البيوت.

 .11مجاالت تدخل الجماعة
 1 .11اإلصالح بين المتخاصمين:

أشـ ــرن ـ ـ ــا س ــابـ ـقـ ـ ـ ـ ًا إلـ ـ ــى أن "ج ـمــاعـ ـ ــة الص ـل ـ ــح" م ــن
ماع ــة أي أنه ــا تتكف ــل مبعاجل ــة جمي ــع
مس ــميات اجلْ َ
املواضيـ ـ ــع وع ـلـ ـ ــى رأسـ ـ ــها اإلصـ ـ ــاح أي أن ـهـ ـ ــا ت ـع ـم ـ ــل
عل ــى اإلص ــاح ب ــن الن ــاس كم ــا أم ــر اهلل بذل ــك ،وق ــد
حتـ ـ ــدث القـ ـ ــرآن الكـ ـ ــرمي يف ك ـث ـي ـ ــر مـ ـ ــن اآليـ ـ ــات ع ـ ـ ــن
()20
اإلص ــاح واملخاصم ــة ق ــال تعال ــى" :والصل ــح خي ــر"
إش ــارة إل ــى اخلي ــر املطل ــق ال ــذي يح ــدث بالصل ــح نظرا
الرتباط ــه بحي ــاة األف ــراد .ق ــال تعالى" :ال خي ــر يف كثير
م ــن جنواه ــم إال م ــن أم ــر بصدق ــة أو مع ــروف أو إصاح
ب ــن الن ــاس ومن يفعل ذل ــك ابتغاء مرضاة اهلل فس ــوف
نؤتي ــه أجرا عظيم ــا"(.)21
 2 .11النـــزاع حـــول األراضـــي الفالحيـــة
والرعوية:

يأخ ــذ الن ــزاع ح ــول األراض ــي الفاحي ــة والرعوي ــة
احلي ــز األكب ــر من اهتمامات س ــكان املنطق ــة إذ تتعدى
نس ــبة الصراع ــات فيه ــا ب ــن الع ــروش  ٪ 75حي ــث تعود
أس ــباب املخاصم ــة إل ــى النق ــاط التالية:
أغل ـ ـ ــب األراضـ ـ ـ ــي تعـ ـ ـ ـ ـ ــود ف ـ ــي مل ـكـ ـيـتـهـ ــا للــدولـ ــة
( )Communalوبــالتـال ـ ــي ال عق ـ ــود للــمواطنــن
عليه ــا وملكيته ــا عل ــى املش ــاع تع ــود إل ــى التقالي ــد
املتوارث ــة ،ولذل ــك كل مواط ــن يدع ــي أن األرض ل ــه
بالوراث ــة ،وكمث ــال ح ــي عل ــى ذل ــك :جن ــد ببلدي ــة
"في ــض البطم ــة" الت ــي تبع ــد عن اجللفة ب ـ ـ  50كم.
وبه ــا املناط ــق التالي ــة :املاق ــة ،في ــض الس ــلطان،
العرس ــان ،بلع ــروق ،اخل ــرزة ،ضاي ــة الكواك ــي ،ويف
ْ
ه ــذه املناطق املقدرة بـ  814كم 81400( 2هكتار) وال
توج ــد إال حوال ــي  200هكتار بعقود رس ــمية موثقة
م ــن عه ــد اإلدارة االس ــتعمارية ،وعلي ــه نظ ــرا لع ــدم
وج ــود العق ــود لعش ــرات ب ــل مئ ــات العائ ــات تنش ــأ
النزاع ــات.
ش ــح املي ــاه حي ــث توج ــد اآلب ــار االرتوازي ــة ،وه ــذه
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تضط ــر الفاح ــن إلى قط ــع األراض ــي املزروعة وال
توج ــد مم ــرات خاص ــة واضح ــة املعال ــم وبالتال ــي
تنش ــأ اخلصوم ــات.
 3 .11قضايا الميراث:

م ــن أكث ــر القضاي ــا الت ــي تنش ــأ حوله ــا النزاع ــات،
فتج ــد مث ــا العائات الكبي ــرة يبلغ ع ــدد أفرادها أكثر
من ثاثمئة ش ــخص ولهم أرض مملوكة للجد املتويف
ول ــم ت ــوزع ب ــن الورثة فتق ــوم املخاصمات بس ــببها.
وكذل ــك املي ــراث بالنس ــبة للبن ــت إل ــى وق ــت قري ــب
فالعرف الس ــائد أنها قـ ــد
ل ــم يك ــن يعت ــرف بحقها فيه ُ
تتزوج أجنبيا ليس من عائلتها أو عرش ــها ولن حتصل
علي ــه إال بتدخ ــل اجلماع ــة فيع ــوض له ــا مببل ــغ مالي
وقطع ــة م ــن الغنم.
 4 .11قضايا الزواج والطالق:

ماع ــة يف قضاي ــا ال ــزواج والط ــاق ّأم ــا
تتدخ ــل اجلْ َ
ال ــزواج فيك ــون مبباركته ــا واش ــرافها علي ــه ،وع ــادة م ــا
يك ــون هن ــاك تن ــاوش ب ــن الزّوجن لس ــبب م ــا فتذهب
الزوج ــة إل ــى بي ــت أبيه ــا وتبق ــى م ــدة عنده ــم وه ــو ما
يس ــمى عن ــد أه ــل املنطق ــة بـ"الغضبان ــة" وهن ــا تتدخل
اجلماع ــة لإص ــاح بينهم ــا ،وان وق ــع الط ــاق فان ــه
يك ــون بحضوره ــا أيض ــا.
 5 .11قضايا أخرى:

وهن ــاك أم ــور أخ ــرى كم ــا ق ــال ل ــي ش.م" :تصال ــح
املدوس ــن ع ـ ّ َـارض والور َث ــة وروح اخلْ َطا"
اجلماع ــة بن َّ
أي املتخاصم ــن عل ــى األرض واملي ــراث والقت ــل اخلطأ،
وعندما استفس ــرت عن املقصود بـ"روح اخلطا" قال لي:
بأنه ــا ح ــوادث القت ــل التي تق ــع باخلط ــأ وتتدخل فيها
اجلماع ــة .أم ــا "روح العم ــد" فا تتدخ ــل فيها اجلماعة
ب ــل تس ــلم مباش ــرة إل ــى املؤسس ــة القضائي ــة (احملكمة)
والتدخ ــل الوحي ــد يك ــون يف محاول ــة رأب الص ــدع ب ــن
عائلتي الضحية والقاتل ،وتوجد أيضا قضايا عامة قد
تتدخ ــل فيها مثل التج ــاوز يف البيع والش ــراء وغيرهما
مم ــا ُيخ ــل بنظام املجتم ــع القبلي.
ِ َّ
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إن اجلماع ــة يف احلقيقة بتدخلها يف هذه املواضيع
املختلفة تعمل على اس ــتقرار املجتمع ،وقد أشار غيلنر
إل ــى ذل ــك بقول ــه..." :إن الصلحاء يضمنون االس ــتقرار
داخل بنية غير مس ــتقرة"(.)22
ماعة
 .12آليات الضبط الخاصة
بالج َ
ْ
 1 .12الدين:

يعد الدين من أهم آليات الضبط غير الرسمية التي
أشار لها علماء االجتماع والذي كان مرافقا لإنسان منذ
جتمعاته األولى حيث ميثل القوة اخلفية التي يحملها
االنس ــان وتؤث ــر يف س ــلوكه بطريق ــة غي ــر مباش ــرة(.)23
ونظ ــرا ألن املجتم ــع اجلزائ ــري يدي ــن باإلس ــام ف ــإن
املجتمع اجللفاوي نشأ نشأة دينية واتبع أفراده تعاليم
الدي ــن اإلس ــامي ال ــذي ينظ ــم عاقاته ــم وتفاعاتهم،
إن ه ــذه الطبيع ــة الديني ــة جعل ــت م ــن اجلماعة حتمل
الدين كشعار لها يف ضبط األفراد ،وبحكم هذا املنطلق
تس ــتخدم الدي ــن يف عملية التوجي ــه واإلصاح.
 2 .12القانون:

يع ــد القان ــون آلي ــة من آلي ــات الضب ــط االجتماعي
وحس ــب بع ــض علم ــاء االجتم ــاع "ال يقتص ــر القان ــون
عل ــى األح ــكام الت ــي يضعه ــا املش ــرع أو القاع ــدة
اخللقي ــة ب ــل يش ــمل الع ــادات اجلمعي ــة واألع ــراف
االجتماعي ــة والس ــن الديني ــة من أج ــل حتقيق األمن
االجتماع ــي والتوفي ــق ب ــن املصال ــح املتن ــازع عليه ــا
ماع ــة
ب ــن األف ــراد واجلماع ــات"( ،)24ورغ ــم أن اجلْ َ
ليس ــت هيئ ــة أو تنظيم ــا رس ــميا إ ّال أنه ــا اس ــتخدمت
القان ــون كآلي ــة ضب ــط ،وق ــد ص ــرح ل ــي أحد الوس ــطاء
ماع ــة قوان ــن تتعل ــق ببع ــض القضاي ــا دون
للج َ
ب ــأن ْ
غيره ــا مث ــل وج ــود قان ــون خ ــاص "بجم ــع األم ــوال"
ويك ــون ذلك حس ــب ح ــاالت مختلف ــة فبالنس ــبة لديه
القتي ــل فإنه ــا تتمث ــل يف أن امل ــال املتعل ــق به ــا يجم ــع
م ــن ط ــرف أف ــراد الع ــرش وتك ــون عل ــى كل صائم حيث
يدف ــع مبل ــغ رم ــزي إل ــى أن يتم جمع كل امل ــال املطلوب

وميك ــن أن يدف ــع م ــن طرف كب ــار العرش فق ــط وعلى من
يكفلونه ــم ،ويف حال ــة ضي ــاع م ــال الش ــخص أو تعرض ــه
ماعة
للس ــرقة أو احت ــراق بيت ــه وتل ــف ممتلكات ــه ف ــإن اجلْ َ
تف ــرض عل ــى الع ــرش ال ــذي ينتم ــي ل ــه ه ــذا الش ــخص
()25
بجم ــع امل ــال ال ــازم حي ــث يتكف ــل أف ــراد الرفق ــة
أو احلامل ــون نف ــس اللق ــب بجمع مال مبقدار اخلس ــائر
الت ــي تع ــرض له ــا املعن ــي لتس ــاعده يف تعويضه ــا ،وه ــذا
القان ــون املتعل ــق بجمع األموال ص ــارم وملزم للعرش من
ماع ــة ،كما توج ــد بعض القوان ــن التي تتكتم
ط ــرف اجلْ َ
عليه ــا مثل القانون اخلاص بجماع ــة عرش (أ.ع) يتمثل
يف وض ــع صن ــدوق جلم ــع األم ــوال يك ــون حت ــت تص ــرف
أف ــراد الع ــرش حس ــب احلاجة.
 3 .12القوة الروحية:

تتمث ــل الق ــوة الروحي ــة يف الط ــرق واألس ــاليب الت ــي
ماع ــة بص ــورة خفي ــة لتؤث ــر عل ــى األف ــراد
تس ــتعملها اجلْ َ
وجتعله ــم يلج ــأون له ــا دومن ــا أي تردد ،ومنه ــا اخلوف من
"دع ــوة اجلماع ــة" ألنه ــا إن دع ــت عل ــى أحدهم ف ــإن الضرر
يلح ــق ب ــه م ــا ل ــم يط ــع أوامره ــا ونواهيه ــا ،وه ــذه الدع ــوة
جتعل لها نوع ًا من القدسية ،ويف املقابل يلجأ لها البعض
رغبة يف نيل هذه الدعوة واحلصول على بركتها ،فبمجرد
ماع ــة ألحده ــم "نعط ــوك دع ــوة اخلير وق ــم بكذا
ق ــول اجلْ َ
وك ــذا ،"...فإن ــه يفع ــل ذل ــك دون ت ــردد ،يف ح ــن تدع ــو على
املخال ــف بالع ــار واملذلة يف عرش ــه.
 4 .12القيم األخالقية:

إذا كان ــت القي ــم حس ــب هومانس ه ــي" :مجموعة من
املب ــادئ واالفتراض ــات الاش ــعورية الت ــي تش ــكل أس ــاس
ماعة تستخدمها للضبط
مجاالت التفضيل"( )26فإن اجلْ َ
ومنه ــا عنص ــر الثقة الذي يبرز أكث ــر يف عدم حضور املرأة
ماع ــة إذا كان ــت طرف ــا يف الن ــزاع كع ــدم تفاهمه ــا م ــع
للج َ
ْ
زوجه ــا والس ــبب يف ذل ــك حس ــب م ــا أجابن ــي ب ــه (ك.ب)
عندم ــا س ــألته ه ــو قوله بأن من بن أس ــباب ع ــدم حضور
ماع ــة لها
امل ــرأة ه ــو ثقته ــا املطلق ــة يف م ــا حتك ــم ب ــه اجلْ َ
ألنه ــا متأك ــدة م ــن أن ــه لن تهض ــم لها حقوقها إل ــى درجة
أن ه ــذه الثق ــة جتع ــل م ــن امل ــرأة تقبل بحكمه ــا حتى ولو
ل ــم تكن صائبة في ــه ،ودليل ذلك أن اجلماعة كانت حتكم

يف قضاي ــا املي ــراث ب ــأن املتزوج ــة م ــن غي ــر الع ــرش أو من
الغري ــب ال تورثه ــا يف العقار واألم ــاك بل تعطيها مبلغا
رمزي ــا تقريبي ــا كتعويض ومع ذلك تقبل ب ــه ،إنها تثق يف
أن ه ــذا ه ــو احل ــل الصائ ــب يف رأي اجلماعة.
 .13التواصل في الجماعة

إذا كان التواص ــل ضروري ــا لتحقي ــق تفاع ــل اجلماعات
وأدائها ملهامها كما يرى علماء االجتماع( ،)27فهو بالنس ــبة
ألعض ــاء اجلماعة يكون يف ث ــاث حاالت:
التواص ــل يب ــدأ عندم ــا تص ــل ش ــكاية أو أي موضوع آخر
إل ــى مس ــامع اجلماعة وتتأهب للتدخ ــل ويكون بتقدم
فرد أو مجموعة أفراد لاتصال بأحد األعضاء ،وليس
هن ــاك عض ــو مح ــدد يج ــب االتص ــال ب ــه ،ويق ــول (ش
م)" :يتص ــل بي ــا ف ــان عل ــى القضية نتاع ــو وانا نتصل
باجلماعة نتفاهم ــو ونعيطولو".
التواص ــل أثناء اجللس ــات أو اللق ــاءات فيتحدث كل من
الوس ــطاء واملتنازع ــن دون جت ــاوز يف احلديث والتزاما
بالوقت املسموح به يف الكام ،ومنط "االتصال هنا هو
من ــط مباش ــر بن جميع أعض ــاء اجلماعة حيث يكون
االلتق ــاء وجها لوجه والتفاعل أكث ــر إيجابية"(.)28
ماعة فيما بينهم يكون يف املناسبات
تواصل أعضاء اجلْ َ
الت ــي جتمعه ــم وه ــي ف ــرص يس ــتغلونها الس ــتذكار
ماع ــة ودوره ــا وتع ــداد مزاياه ــا وه ــو م ــا أك ــده ل ــي
اجلْ َ
ماع ــة نتاق ــاو يف االع ــراس،
(ش.م) بقول ــه" :حن ــا اجلْ َ
االعي ــاد وي ــن بانتلن ــا الفرص ــة" ،وب ــن احل ــن واآلخ ــر
ماعة والتذكير
يق ــوم أحد األعض ــاء باإلثناء عل ــى اجلْ َ
(الو ْد) أي إقامة وليمة كبيرة على
بوجوده ــا من خ ــال ُ
شرفها ويدعوهم إليها ويف ذلك يقول (ك.ب)" :احلاذق
الل ــي ي ــود جماعتو" فتكون الوليم ــة أو عملية الود كما
تس ــمى نوعا من االتصال بن األعضاء وفرصة لأخذ
والعط ــاء ح ــول أم ــور املجتم ــع ومس ــتجداته ،وعملي ــة
ال ــود تنافس ــية ب ــن األعض ــاء ،فكل واحد منهم يس ــعى
إلقامته ــا متى س ــنحت ل ــه الفرص ــة ،إ ّال انه ــا تراجعت
مب ــرور الوقت.
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بنية نظام اجلماعة يف منطقة اجللفة
األعضاء

املهام

كبير اجلماعة
الطالب
الوسطاء اآلخرون

اإلصاح بن االفراد
حل نزعات االراضي
حوادث القتل
مهام اخرى ...

املكان
املسجد
على تراب أرض نزاع
بيت أحد املتنازعن أو طرف ثالث
مكان عام (نزاع بن عرشن)

ماعة
الج َ
 .14جلسات ْ
 1 .14تشكل الجلسات:

ماع ــة" ه ــو ب ــروز ب ــوادر
إن أول خط ــوة يف تش ــكل "اجلْ َ
اخل ــاف يف األف ــق ،حي ــث يتق ــدم ش ــخص له ــا بصفت ــه
مش ــتكي يف القضي ــة ،وإذا كان املوض ــوع مي ــس أو يض ــر
باألف ــراد أو يح ــدث ش ــرخا ب ــن العروش ففي ه ــذه احلالة
ه ــي م ــن تقت ــرح التدخ ــل وتس ــتعجل في ــه حت ــى ال تك ــون
هن ــاك تداعي ــات س ــلبية ق ــد تنج ــر ع ــن ه ــذا املش ــكل.
ويف األغل ــب يتق ــدم ش ــخص م ــا م ــن أح ــد الوس ــطاء
ث ــم يطرح عليه املش ــكلة التي تعترض ــه ويبن له خصمه
فيه ــا فيق ــول" :ران ــي ح ــاب نديرل ــو جماع ــة" ،وق ــد يك ــون
الش ــاكي فردا أو عدة أفراد حس ــب طبيعة املوضوع املتنازع
في ــه ،مث ــا يكون فردا يف قضية تنافر زوجن أو مجموعة
م ــن األف ــراد يف نزاع ح ــول أرض فاحية.
يتصل العضو الذي طرحت عليه القضية بالوسطاء
اآلخري ــن ويعلمه ــم مبا كان معه ،ف ــإذا كان هذا العضو هو
ماعة التي
"كبي ــر جماعة" فإنه مباش ــرة يقوم بتعي ــن اجلْ َ
يراه ــا مناس ــبة للموض ــوع ويط ــرح عليها املش ــكل ،أم ــا إذا
كان وس ــيطا آخ ــر فإن ــه يتصل بـ"الكبير" وهو ب ــدوره يحدد
ماع ــة املناس ــبة ث ــم االتص ــال باملش ــتكى علي ــه وعرض
اجلْ َ
عليه ش ــكاية خصم ــه وطلب منه ع ــرض موقفه.
بع ــد ذل ــك يت ــم انعق ــاد "جلس ــة صل ــح" تك ــون وف ــق
تاريخ محدد مت إعانه مس ــبقا ويش ــترط حضور جميع
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الوقت

ليس لديها وقت محدد

ماعة بغياب
األط ــراف املتنازع ــة ،حيث ال ميكن تش ــكل ْج َ
أح ــد ط ــريف النزاع كما يحضر جمي ــع األعضاء املخولن
بالب ــت يف القضي ــة واحلك ــم فيه ــا ،وتك ــون ه ــذه اجللس ــة
مبا يش ــبه اجللس ــات الت ــي تقيمها احملكم ــة املدنية وهي
لذل ــك تس ــمى بـ"احملكم ــة العرفي ــة" حيث تعطين ــا حالة
اجتماعي ــة تتجس ــد يف الس ــلطة التقليدي ــة مب ــا تفض ــي
إلي ــه م ــن ق ــرارات ملزم ــة إلزام ــا نابعا م ــن إمي ــان األفراد
يف ح ــد ذاتهم.
وميك ــن اإلش ــارة أن بع ــض القضاي ــا حتت ــاج جلس ــة
واح ــدة فق ــط يف ح ــن أن بع ــض القضاي ــا تتطل ــب ع ــدة
جلس ــات خاص ــة التي يصعب فيها تفاهم أط ــراف النزاع
أو يك ــون فيه ــا املوضوع يحمل حساس ــية م ــا بن العروش
والعائ ــات الكبيرة.
 2 .14وصف الجلسات:

يلتق ــي اجلمي ــع م ــن وس ــطاء وأط ــراف ن ــزاع وش ــهود
يف امل ــكان املتف ــق علي ــه يتبادل ــون أط ــراف احلدي ــث إلى أن
يكتم ــل حض ــور جميع املعني ــن ،وتكون وضعي ــة اجللوس
ع ــادة ش ــبه مس ــتديرة أي أنه ــم يأخ ــذون فيها ش ــكل املكان
ال ــذي ه ــم في ــه أو يجلس ــون عل ــى جانبي ــه حي ــث يك ــون
ّ
و"الطال ــب" بجانبه وهي
ماع ــة"
توجهه ــم نحو "كْبي ــر اجلْ َ
وضعي ــة تتي ــح له ــم رؤي ــة بعضه ــم بش ــكل جي ــد وأخ ــذ أي
انطباع ــات ق ــد ترتس ــم عل ــى مام ــح أحده ــم.
ماع ــة مبراقب ــة وتفح ــص احلض ــور
ويق ــوم كبي ــر اجلْ َ
وعندم ــا يتأك ــد م ــن وجوده ــم جميع ًا يعتدل يف جلس ــته

ماعة صلـ ـ ّو عالنّبي" ،وما
ويصل ــح هندام ــه ثم يق ــول" :يا ْج َ
أن يس ــمعوه حت ــى ينتبه ــوا ويعتدل ــوا يف جلس ــتهم ويردون
بقوله ــم" :علي ــه الص ــاة والس ــام" متجه ــن بذل ــك نح ــو
ّ
"الطال ــب" ال ــذي يعلن افتتاح اجللس ــة بآي ــات قرآنية حول
اإلص ــاح ث ــم يلقي كلم ــة عامة يقوم فيه ــا بالوعظ واحلث
عل ــى نب ــذ االخت ــاف وض ــرورة ل ــزوم االص ــاح ،وتك ــون هذه
الكلم ــة مزيج ــا م ــن الدارج ــة والفصح ــى املنس ــجمة فيما
بينه ــا لق ــدرة الطال ــب عل ــى التحك ــم يف اللغ ــة ومداخله ــا،
ومن حن إلى أخر ينطق أحد الوس ــطاء بقوله" :بارك اهلل
في ــك" تأكي ــدا منه ــم على قب ــول م ــا يقول ــه و اقتناعهم به.
ماع ــة" الكلم ــة ليق ــوم
يأخ ــذ بع ــد ذل ــك "كبي ــر اجلْ َ
باإلش ــراف عل ــى اجللس ــة وتوجيهه ــا فيش ــكر الطالب على
كلماته ثم يقول" :يا جماعة اخلير اليوم رانا تاقينا كيما
كل مرة وراكم عارفن عاه" ويواصل حديثه بسرد القضية
يف عمومه ــا ث ــم يطلب من الش ــخص املش ــتكي بإعادة طرح
ش ــكواه كاملة على مس ــامع احلضور ،وبعد أن ينتهي يقول
كبي ــر اجلماع ــة للطرف االخ ــر" :واش تقول فللي س ــمعتو"
فيع ــرض اخلص ــم موقف ــه ه ــو اآلخ ــر دون مقاطع ــة ،وبع ــد
الس ــماع ل ــكا الطرف ــن يعطي الكلمة لأعض ــاء قائا" :يا
ماعة واش رايكم" أو "واش ش ــوركم" فيبدي كل منهم رأيه
ْج َ
ويعطي االقتراح الذي يراه مناسبا ،و بطبيعة احلال أثناء
تكل ــم أحده ــم ف ــإن اجلميع ينص ــت بانتباه ت ــام احتراما له

وتقدي ــرا لرأي ــه ،وبعد األخذ وال ــرد وتداول املوضوع تتخلله
مجموعة من التنازالت واملس ــامحات من كا الطرفن يتم
الفص ــل يف القضي ــة مب ــا يرض ــي اجلمي ــع .وجتدر اإلش ــارة
ماع ــة تكون مغلق ــة فاحلضور يقتصر
إل ــى أن جلس ــات اجلْ َ
عل ــى اخلص ــوم والوس ــطاء وال تك ــون موس ــعة إال يف بع ــض
القضايا كالنزاعات العروش ــية.
خاتمة:

وختام ــا يك ــن الق ــول إن اجلزائ ــر متل ــك تراث ــا ثقافي ــا
متنوع ــا تترب ــع علي ــه جمي ــع مناطقه ــا املختلف ــة ومنه ــا
منطق ــة اجللف ــة حي ــث تع ــرف بأنه ــا مرك ــز جتم ــع العديد
م ــن القبائ ــل واس ــتقرارها فيه ــا ،وه ــو م ــا جعله ــا تزخ ــر
بت ــراث ثق ــايف هائ ــل يس ــتحق البح ــث واالطاع علي ــه ،وقد
س ــعى ه ــذا املجتم ــع التقليدي ال ــى احلفاظ عل ــى موروثه
املتن ــوع مب ــا في ــه جماع ــة الصل ــح وم ــا متثل ــه م ــن س ــلطة
عرفية تس ــيطر عليه وحتفظ اس ــتقراره ويف كونها جماعة
مرجعي ــة ميك ــن لأف ــراد الع ــودة اليه ــا مت ــى ل ــزم األم ــر.
وق ــد ش ــكلت ه ــذه احملكم ــة العرفية عقلية راس ــخة لس ــكان
املنطق ــة طامل ــا اعتم ــدوا عليها يف تس ــيير أمورهم احلياتية
ماع ــة كش ــفت لن ــا ع ــن الكثي ــر م ــن
اليومي ــة ،كم ــا أن اجلْ َ
ش ــخصية هذا املجتمع حيث هو مجتمع س ــلطوي وذكوري
ميي ــل الى ش ــخصية قائ ــدة تتمثل يف األولي ــاء عادة ومثلها
األعل ــى «س ــيدي ناي ــل».

الهوام
 1تقــع واليــة اجللفــة يف وســط اجلزائــر يف اجلــزء الشــمالي
مــن املنطقــة الداخليــة لهــا وتبعد عــن اجلزائــر العاصمة بـ
 300كلــم ،اســتحدثت كواليــة مبقتضــى التقســيم االداري
للجمهوريــة اجلزائريــة الشــعبية ســنة  ،1974تتكون مــن 12
دائرة مقسمة إلى  36بلدية .تلتقي يف حدودها مع تسع ()9
واليات هي :املدية ،تيسمسيلت ،بسكرة ،املسيلة ،تيارت ،ورقلة،
الوادي ،األغواط ،غرداية.
 2محمــد ســعيدي ،األنثروبولوجيــا بن النظرية والتطبيق
دراســة يف مظاهــر الثقافــة الشــعبية يف اجلزائــر ،أطروحــة
دكتوراه يف األنثروبولوجيا ،جامعة تلمسان ،2006 ،ص.96
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موريــس أجنــرس ،منهجيــة البحــث العلمــي يف العلــوم
االنســانية ،ترجمــة بوزيــد صحــراوي وآخــرون ،دار القصبــة
للنشر ،اجلزائر ،2004 ،ص.198
مصلــح الصالــح ،الضبــط االجتماعــي ،الــوراق للنشــر
والتوزيــع ،عمــان ،االردن ،ط ،1بــن عكنــون ،اجلزائــر،1984،
ص.241
ســيد محمــود الطــواب ،علــم النفــس االجتماعــي (الفــرد يف
اجلماعة) ،دار املعرفة اجلامعية ،االسكندرية ،مصر ،2007،ص
.123
بن سالم ليليا وآخرون ،األنثروبولوجيا والتاريخ ،حالة املغرب
العربي ،ترجمة عبد االحد الســبتي وعبد اللطيف الفلق ،دار
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طوبقــال للنشــر والتوزيــع ،الدار البيضــاء املغــرب ،ط،2007 ،2
ص.21
القبائل :وهم القبائل األمازيغية التي تتوزع يف بجاية وتيزي
وزو وجيجــل والبويــرة ،..يتميــزون بعــادات وتقاليــد خاصــة
وبلهحتهماألمازيغية.
مصطفــى بوتنفوشــت ،العائلــة اجلزائرية ،ترجمــة دمري
أحمد ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،2004 ،ص.43
محمــد عباس ابراهيم وآخرون ،التنشــئة االجتماعيــة ،دار
املعرفة اجلامعية ،مصر  ،2005،ص ص ( .)2 ،2
فــوزي مجمــج ،حيــاة الترحــال بــن االســتمرار والــزوال،
مذكرة مكملة لنيل شــهادة املاجيســتير يف االنثروبولوجية
االجتماعية والثقافية ،جامعة قسنطينة ،2010 ،ص.122
نبيــه ابراهيــم إســماعيل ،االنســان والســلوك االجتماعــي،
مركز االسكندرية للكتاب ،االسكندرية ،ص .172
عدنــان يوســف العتــوم ،علــم نفــس اجلماعــة ،إثراء للنشــر
والتوزيع ،االردن ،2008 ،ص.237
املرجع نفسه ،ص .243
املرجع نفسه ،ص .244
فوزيــة ديــاب ،القيــم والعــادات االجتماعيــة ،دار النهضــة
العربية للطباعة والنشر ،بيروت  ،1984،ص.88
علي اجلاموس ،اصاح ذات البن ،الدار الدمشقية ،دمشق
سورية ،ط ،2006 ،1ص .129
امليلود بن قويسم الهدار ،التحقيق املتكامل يف تاريخ سيدي
نايــل ومــا جاورهــم مــن القبائــل ،ج  ،3اجللفــة ،اجلزائــر ،ط،1
 ،2006ص .13
على اجلاموس ،املرجع السابق ،ص .120
سورة النساء ،اآلية .128
سورة النساء ،اآلية .114
بن سالم ليليا وآخرون ،املرجع السابق ،ص .170
معن خليل العمر ،الضبط االجتماعي ،دار الشروق للنشر
والتوزيع ،االردن ،ط ،2006 ،1ص .25
املرجع نفسه ،ص .178
لفظة محلية تعني الفرقة وهي تقابل العشيرة.
محمد عباس ابراهيم وآخرون ،املرجع السابق ،ص .18
حســان اجلياني ،التنظيم واجلماعات ،دار الفجر للنشــر
والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،ط ،2008 ،1ص .132
عبد الرحمن العيســوي ،تفاعل اجلماعات البشــرية ،الدار
اجلامعية ،االسكندرية ،مصر ،2006 ،ص .83

بــن ســالم ليليــا وآخــرون ،األنثروبولوجيــا والتاريــخ ،حالــة
املغرب العربي ،ترجمة عبد االحد الســبتي وعبد اللطيف
الفلق ،دار طوبقال للنشــر والتوزيع ،الدار البيضاء املغرب،
ط.2007 ،2
حســان اجلياني ،التنظيم واجلماعات ،دار الفجر للنشــر
والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،ط.2008 ،1
ســيد محمــود الطــواب ،علم النفس االجتماعــي (الفرد يف
اجلماعة) ،دار املعرفة اجلامعية ،االسكندرية ،مصر.2007،
عبد الرحمن العيســوي ،تفاعل اجلماعات البشــرية ،الدار
اجلامعية ،االسكندرية ،مصر.2006 ،
عدنــان يوســف العتــوم ،علــم نفــس اجلماعــة ،إثــراء للنشــر
والتوزيع ،االردن،2008 ،
علي اجلاموس ،اصاح ذات البن ،الدار الدمشقية ،دمشق
سورية ،ط.2006 ،1
فــوزي مجمــج ،حيــاة الترحــال بــن االســتمرار والــزوال،
مذكرة مكملة لنيل شــهادة املاجيســتير يف االنثروبولوجية
االجتماعية والثقافية ،جامعة قسنطينة2010،
فوزيــة ديــاب ،القيــم والعــادات االجتماعيــة ،دار النهضــة
العربية للطباعة والنشر ،بيروت .1984،
محمــد ســعيدي ،األنثروبولوجيــا بن النظريــة والتطبيق
دراســة يف مظاهــر الثقافــة الشــعبية يف اجلزائــر ،أطروحــة
دكتوراه يف األنثروبولوجيا ،جامعة تلمسان.2006 ،
محمــد عبــاس ابراهيم وآخرون ،التنشــئة االجتماعيــة ،دار
املعرفة اجلامعية ،مصر .2005،
مصطفــى بوتنفوشــت ،العائلــة اجلزائريــة ،ترجمــة دمــري
أحمد ،ديوان املطبوعات اجلامعية.2004 ،
مصلــح الصالــح ،الضبــط االجتماعــي ،الــوراق للنشــر
والتوزيع ،عمان ،االردن ،ط ،1بن عكنون ،اجلزائر.1984،
معن خليل العمر ،الضبط االجتماعي ،دار الشروق للنشر
والتوزيع ،االردن ،ط.2006 ،1
موريــس أجنــرس ،منهجيــة البحــث العلمــي يف العلــوم
االنســانية ،ترجمــة بوزيــد صحــراوي وآخــرون ،دار القصبــة
للنشر ،اجلزائر.2004 ،
امليلود بن قويسم الهدار ،التحقيق املتكامل يف تاريخ سيدي
نايــل ومــا جاورهــم من القبائل ،ج  ،3اجللفــة ،اجلزائر ،ط،1
.2009
نبيه ابراهيم إسماعيل ،االنسان والسلوك االجتماعي ،مركز
االسكندريةللكتاب،االسكندرية
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من الكاتبة

ألعاب األطفال التراثية في تونس
درا@ Bا%JAECا B5,وا%KTوB5FA6AO

د .الهادي المسيلينــي
كاتب من تونس

إن ﻣﺴـــﺄﻟﮥ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﯽ ﻣﻀﺎﻣﯿـــﻦ ﻣﻮروﺛﺎﺗﻨﺎ اﻟﺸـــﻌﺒﯿﮥ ﺗﻘﺘﻀﯽ ﻓﯽ أﺣﯿﺎن ﮐﺜﯿـــﺮة أن ﻧﻌﻮد
إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﮐـــﻪ ﻟﻨﺎ أﺟﺪادﻧﺎ ﻣﺪوﻧـــﺎ ﻓﯽ اﻟﺬاﮐﺮة اﻟﺘﯽ ﺗﺤﮑـــﯽ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﯿﺎﺗﻬـــﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﮥ ،وﺗﻮﺛﻖ
ﻣﺎ ﮐﺎﻧﻮا ﯾﻤﺎرﺳـــﻮﻧﻪ ﻣﻦ أﻧﺸـــﻄﮥ وﻃﻘﻮس وﻋـــﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ وﻣﺎ ﮐﺎﻧﻮا ﯾﻘﯿﻤﻮﻧـــﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﻔﺎﻻت
ﻓﯽ ﮐﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳـــﺒﺎت اﻟﺸـــﻌﺒﯿﮥ .وﺣﯿﻨﻬﺎ ﺳﻨﮑﺘﺸـــﻒ اﻟﮑﺜﯿﺮ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﻼﻗﯽ واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﺑﯿﻨﻨـــﺎ وﺑﯿﻨﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﻌـــﺰز ارﺗﺒﺎﻃﻨﺎ ﺑﻬـــﻢ واﻧﺘﻤﺎﺋﻨﺎ إﻟﯿﻬﻢ .ﻟـــﺬا ،ﯾﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜـــﻮن ﻓﯽ ﮐﻞ زﻣﺎن
وﻣﮑﺎن ﺑﺪراﺳـــﮥ اﻟﺘـــﺮاث وﺗﺤﻠﯿﻠﻪ ﮐﯽ ﺗﺘﻢ دراﺳـــﮥ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ،وﻟﮑـــﯽ ّ
ﯾﺘﻤﮑﻦ
أﻓﺮاد اﻟﺸـــﻌﺐ ﻣﻦ إدراك أﻫﻤﯿﺘـــﻪ وﺿﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿـــﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻟﺬﻟﮏ.
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خاص ــة إذا م ــا اعتبرن ــا أن دراس ــة الت ــراث اللعب ــي ال
تقتص ــر عل ــى إلق ــاء الض ــوء عل ــى تاري ــخ ثقاف ــة معين ــة
فحس ــب ،وإمن ــا تس ــاهم ع ــاوة عل ــى ذل ــك يف حتلي ــل
طبيع ــة العاق ــات الت ــي كان ــت حت ــدث أثن ــاء اللع ــب
وأن ــواع التفاع ــات الت ــي تنتج عنه .ومثل هذه الدراس ــة،
بإمكانها أن تساعد على إبراز أهم اخلصائص الثقافية
لهذا الش ــعب مهما اختلفت األحوال واألماكن واحلقب
التاريخي ــة .فضا عن ذلك ،ف ــإن هذه األلعاب تعد خير
وس ــيلة تلقائي ــة يع ّبر به ــا األفراد ع ــن ذواتهم بكل حرية
وجت ــرد ،ودون أي قي ــد أو من ــع .ويبق ــى اللع ــب التراث ــي
ل ــدى األطف ــال م ــن أه ــم أدوات التفاع ــل والتواص ــل بن
الاعب ــن ،وإن كان ف ــردا فه ــو يف األس ــاس اب ــن مجتمعه
خض ــع لعملي ــة غ ــرس ثق ــايف ش ــكلت طبع ــه ووجدان ــه،
فانعك ــس ه ــذا عل ــى املمارس ــة الت ــي تبناه ــا املجتم ــع
وتداوله ــا وحاف ــظ عليه ــا عل ــى مر الس ــنن.
 .1أهمية الدراسة

تكم ــن أهمي ــة هذه الدراس ــة يف كونها دراس ــة علمية
أللع ــاب األطف ــال التراثي ــة يف تون ــس الت ــي تس ــتند يف
أغل ــب محاوره ــا إلى إجن ــازات املناهج احلديث ــة ودورها
يف الكش ــف ع ــن م ــدى ارتب ــاط ه ــذه املمارس ــات بواق ــع
اإلنس ــان يف تلك الفترات احلالك ــة وقدرتها على تبيان
هموم ــه وقضاي ــاه الوطني ــة والقومي ــة واإلنس ــانية.
فض ــا ع ــن ذل ــك ،تعتب ــر اللعب ــة التراثي ــة مبثاب ــة
وثيق ــة ملرحل ــة تاريخي ــة مح ــددة ت ــؤرخ له ــا اجتماعي ــا
وسياس ــيا واقتصادي ــا ،وأن م ــا يعط ــي لدراس ــة األلع ــاب
التراثي ــة أهميته ــا الكب ــرى أيض ــا مس ــاحة االنتش ــار
والت ــداول ،وكذل ــك امل ــدى الزمن ــي الس ــتمراريتها أي
البعدي ــن األش ــهر :البع ــد التاريخ ــي (الزم ــان) والبع ــد
اجلغ ــرايف (امل ــكان) .وت ــزداد أهميته ــا أيض ــا نظ ــرا لقلة
البح ــوث الت ــي تناولت ه ــذا املوضوع ونقص الدراس ــات
األنثروبولوجي ــة أللعاب األطف ــال التراثية يف املكتبات
التونس ــية ،وتغاف ــل الباحث ــن ع ــن االهتم ــام به ــذا
اإلرث احلرك ــي عل ــى الرغ ــم م ــن املكان ــة املهم ــة الت ــي
$+دات و&!"#$%
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حظ ــي به ــا عل ــى م ــر العص ــور .إل ــى جان ــب م ــا ش ــهدته
ه ــذه األلع ــاب م ــن إهم ــال حت ــت تأثي ــر عوام ــل التغي ــر
الداخلي ــة واخلارجي ــة بس ــبب تأثي ــر ثقاف ــات أخ ــرى أو
بس ــبب محاولة التاؤم مع مظاهر التغير املادي الذي
أف ــرز ألعاب ــا جدي ــدة منه ــا األلعاب املؤسس ــاتية وكذلك
(األلع ــاب التلفزيوني ــة واإللكتروني ــة).
 .2مبررات اختيار الموضوع

إن املتتبع للبحوث املتعلقة بألعاب األطفال التراثية
ياحظ بشكل واضح ودقيق قلة اهتمام الباحثن بهذا
الصن ــف م ــن الت ــراث بش ــكل ملح ــوظ ول ــم يس ــجل ولم
يحف ــظ كح ــال بقية أن ــواع التراث األخ ــرى .وبقيت هذه
املمارس ــات تعان ــي م ــن إهم ــال وتهمي ــش فك ــري وثقايف،
عل ــى الرغم مما حتمله من مع ــان ودالالت متس الكثير
من مجاالت احلياة .ولئن عمد جل الباحثن من أبناء
هذا البلد إلى جمع ودراس ــة أغلب ألوان التراث الشعبي
املتش ــعب واملتناث ــر يف كام ــل أنحاء الب ــاد حفاظا عليه
م ــن التلف ،فإن الت ــراث اللعبي لم يلتفت إليه املؤرخون
والكت ــاب والعلم ــاء بالقدر الكايف ،وبق ــي يتناقله الناس
ش ــفويا أو تقلي ــدا جيا بعد جي ــل ،مما يعرضه للضياع
والنس ــيان واإلهم ــال ،إضاف ــة مل ــا اعت ــراه م ــن التحوي ــر
والتعديل س ــواء من حيث الش ــكل أو من حيث املضمون
نتيج ــة للتغي ــرات االجتماعية والثقافي ــة واالقتصادية
والسياس ــية .وإذا كان الباحث ــون يف املج ــال العرب ــي منذ
زم ــن ينظ ــرون إل ــى األلع ــاب التراثي ــة بنوع م ــن التعالي
واإلهم ــال ،ب ــل وع ــدم اجلدوى من دراس ــتها ،ف ــإن الوقت
قد حان للبحث يف هذا املوروث الثقايف الشعبي وغربلته
وتثمين ــه ،واالعتن ــاء به وإعطائه ما يس ــتحق من عناية
واهتم ــام ،ألن مث ــل ه ــذه املمارس ــات ه ــي يف واق ــع األم ــر
املعبر احلقيقي عن ش ــخصيتنا وأصالتن ــا وعن هويتنا
الثقافي ــة .ه ــذا م ــا يفس ــر و يب ــرر يف اآلن نفس ــه س ــبب
اختيارن ــا ملوض ــوع ألع ــاب األطف ــال التراثي ــة ألن ــه بق ــي
مجاال منس ــيا مع أنه يحمل مضامن ودالالت عميقة.
لذا ،س ــنعمل على جمع وتوثيق وتصنيف وحتليل هذه

املمارسات يف عاقتها بثقافة الوسط اإلجتماعي الذي
نش ــأت وتطورت فيه عبر دراسة معطيات الواقع امليداني
ال ــذي أفرزه ــا وم ــدى تأثيرها على ش ــخصية الطفل يف
ظ ــل املتغي ــرات االقتصادي ــة واالجتماعي ــة والسياس ــية
الت ــي عرفته ــا بادنا خال العق ــود املاضية.
 .3إشكالية الدراسة

عاجل ــت ه ــذه الدراس ــة إش ــكالية تصني ــف ألع ــاب
األطف ــال التراثي ــة ودوره ــا يف التعبي ــر ع ــن أح ــداث
الواق ــع ،ورص ــد الش ــكل ال ــذي كان ــت تع ــرض ب ــه اللعب ــة
قضاي ــا اإلنس ــان وصراعاته املختلفة مع ش ــؤون احلياة.
إل ــى جان ــب قيام اللعبة برص ــد التغير والتط ــور اللذين
يش ــهدهما املجتم ــع ودعم ــه وترويج ــه وذل ــك حس ــب
الس ــياق االجتماع ــي ال ــذي تتن ــزل في ــه .وباخلص ــوص
حينم ــا تتول ــى اللعب ــة نقل الثقاف ــة التقليدي ــة والقيام
باحلف ــاظ عل ــى الع ــادات والتقالي ــد الت ــي يتبناه ــا
املجتم ــع .وتتلخ ــص مش ــكلة البح ــث يف اإلجاب ــة ع ــن
األس ــئلة اآلتي ــة :م ــا أصن ــاف ألع ــاب األطف ــال التراثي ــة
الت ــي ميارس ــها الصغ ــار والكب ــار يف مختل ــف اجله ــات
التونس ــية؟ وم ــا ال ــدالالت الت ــي ميكن اس ــتخراجها من
أن ــواع اللع ــب التراث ــي املم ــارس؟.
ويف س ــبيل اإلجاب ــة ع ــن أحد أس ــئلة البحث س ــعينا
للتثب ــت من الفرضي ــة التالية:
أن األلع ــاب اجلماعي ــة تتس ــم بنظ ــام م ــن القواع ــد
يعكس ش ــبكات من التواصل والتفاعل االجتماعي
مم ــا ي ــؤدي إل ــى التراب ــط ب ــن القوان ــن املس ــيرة
لسلوك الاعب أثناء اللعب وسلوك أفراد املجتمع
الذي ينتم ــي إليه.
 .4أهداف الدراسة

عمل ــت الدراس ــة عل ــى تش ــخيص الواق ــع الفعل ــي
أللع ــاب األطف ــال التراثي ــة يف اجله ــات التونس ــية والتي
كان ــت متث ــل حين ــذاك مكون ــا أساس ــيا للنس ــيج الثق ــايف
واالجتماع ــي وتعب ــر ع ــن روح الش ــعب ووجدان ــه وعادات ــه
وتقالي ــده .وعمل ــت عل ــى حتلي ــل مضام ــن األلع ــاب يف

عاقتها بالزمان واملكان مبا أنها كانت حتمل يف طياتها
ص ــورا ملختل ــف جوان ــب احلي ــاة االجتماعية .كم ــا كانت
تهدف أساسا إلى تعريف الفرد طفا كان أو كها بجزء
م ــن تراث ــه  -تاريخه هويته الثقافية التي تربط حاضره
مباضي ــه وإل ــى رف ــع درجة حنين ــه إلي ــه يف عاقة جدلية
تأب ــى علي ــه القطع مع ما فيه انتم ــاء وجتذر يف احمليط
والواقع احمللي .و ترمي أيضا إلى جمع ووصف وتصنيف
األلع ــاب التراثي ــة التونس ــية والوق ــوف عل ــى وظائفه ــا
االجتماعية والثقافية وما تتضمنه أصنافها من دالالت
ومع ــان وم ــا تتيح ــه مناس ــبات اللعب من ف ــرص لتكوين
العاق ــات وتقم ــص األدوار واحت ــرام النظم االجتماعية
ودع ــم للقي ــم األخاقي ــة واالجتماعي ــة والديني ــة .إل ــى
جانب الكش ــف ع ــن اخلصوصيات الثقافي ــة التي تنفرد
به ــا كل جه ــة من جهات الب ــاد يف تعاطي ه ــذه األلعاب،
وحتدي ــد أهميتها يف تش ــكيل ش ــخصية الطف ــل وتنمية
مواهب ــه وقدرات ــه اإلبداعية.
 .5منهجية البحث الميداني

اعتمدت الدراسة على أدوات املنهج األنثروبولوجي
يف جم ــع ألع ــاب األطفال التراثية ،بعد أن مت تطويعها
للقي ــام به ــذه املهم ــة وذلك من خ ــال اعتم ــاد جذاذات
فني ــة تتضم ــن كل املتغي ــرات املرتبط ــة باللعب ــة والت ــي
س ــيقع توظيفه ــا فيم ــا بع ــد يف عملية التصني ــف .كما
وق ــع اس ــتخدم املنه ــج اإلتنوغ ــرايف الوصف ــي ،لوص ــف
مراحل س ــير هذه األلع ــاب وقواعدها ،ومقارنة البعض
منه ــا وبي ــان أوج ــه الش ــبه واالخت ــاف فيم ــا بينه ــا يف
مختل ــف جهات اجلمهوري ــة .ولقد أفادنا هذا املنهج يف
مامس ــة النم ــاذج املتوف ــرة من هذه األلع ــاب و التعرف
عل ــى أنواعه ــا يف املجتم ــع التونس ــي وأش ــهرها وأكثرها
انتش ــارا .واس ــتطاعت ه ــذه املنهجية برمته ــا أن تزودنا
مبعلوم ــات ميداني ــة ح ــول املمارس ــن للع ــب التراث ــي
الس ــيما األطف ــال منهم والش ــباب والكب ــار أيضا وطرق
ممارس ــتهم بقواعده ــا وأنظمته ــا يف أغل ــب اجله ــات
التونس ــية م ــن أقص ــى الش ــمال إل ــى أقص ــى اجلن ــوب.
إل ــى جان ــب ذلك ،فق ــد كان تناولنا له ــذا املوضوع ليس
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فق ــط م ــن حي ــث وص ــف للعبة الت ــي قد تلعب بأش ــكال
مختلف ــة حت ــى بن القرى واملدن املتج ــاورة بل جتاوزنا
إل ــى ما هو أعمق م ــن ذلك حيث تطرقنا إلى مضامن
هذه األلعاب وما حتققه من أهداف وفوائد اجتماعية
ونفس ــية وفكري ــة وثقافية.
وق ــد متك ــن الباحث من جم ــع  200لعبة تراثية من
مختل ــف مناط ــق الب ــاد ،وذل ــك باالعتماد عل ــى روايات
الش ــيوخ والعجائ ــز ،وعل ــى الذاك ــرة التي ال متت ــد بعيدا
الس ــتغراق هذه املمارس ــات .وعلى الرغم م ــن وجود عدد
قلي ــل م ــن املؤلف ــات الت ــي اس ــتعنا بها ق ــدر اإلم ــكان ،إال
أننا س ــعينا جاهدين إلى جمع ما تس ــنى لنا جمعه من
ه ــذه األلع ــاب وحرصن ــا كل احل ــرص عل ــى أال نتص ــرف
مطلق ــا يف وصفه ــا وقمن ــا بنقلها كما س ــمعناها ،أو كما
نعرفه ــا ف ــإذا كان هن ــاك تناق ــض أو نق ــص أو زي ــادة يف
اللعب ــة فإمن ــا يعود خلصوصي ــة كل منطق ــة وليس إلى
اخلط ــأ أو الص ــواب؛ فاللعب ــة الواح ــدة ق ــد توض ــع له ــا
قوان ــن تختل ــف م ــن منطق ــة إل ــى أخ ــرى .ويف الش ــأن
ذاته فكثيرا ما تتش ــابه أس ــماء بعض األلعاب أو يتشابه
وصفه ــا مع حتريف يف االس ــم بحس ــب املناطق فعمدنا
إل ــى ذكره ــا يف موضعها كلما تس ــنى ذلك ومقارنتها مع
نف ــس اللعب ــة الت ــي مت ــارس يف مناطق أخ ــرى ،وإن كانت
اللعبة نفس ــها حتمل اس ــما مختلفا يف منطقة أخرى.
وق ــد مت تناوله ــا م ــن جمي ــع اجلوان ــب :وص ــف مراح ــل
س ــيرها ،وم ــن ث ــم تناولن ــا اجلان ــب التاريخي والنفس ــي
واالجتماع ــي واحلدي ــث عما متثل ــه هذه األلع ــاب وعما
ترم ــز إلي ــه .وق ــد اخترن ــا أن تك ــون املدون ــة يف ش ــكل
ج ــذاذات فني ــة ل ــكل لعبة تتضم ــن كل واح ــدة منها عدة
متغيرات منها س ــبب التس ــمية ومناطق انتش ــار اللعبة
واملكان املفضل ملمارس ــتها وأدواتها وعدد املش ــاركن فيها
والس ــن ال ــذي مت ــارس في ــه اللعب ــة ،وأي خصوصي ــة لها
وم ــا يش ــابهها يف األلع ــاب احلديث ــة .وأش ــرنا إل ــى نظ ــام
االقتراع والفوز واخلس ــارة إن وجدت .واختتمنا البعض
منها بتعليق خاص ملا توحي به وما ترمز إليه والفوائد
الت ــي حتققه ــا .وم ــن ب ــن هذه األلع ــاب ما هو موس ــمي
وتلع ــب م ــن دون احلاجة إلى أدوات معق ــدة وأنها بدائية
$+دات و&!"#$%
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تس ــتمد أدواته ــا مما يتوافر يف البيئ ــة .كما يؤدى أغلبها
بش ــكل جماعي بحيث تنمي احلس اجلماعي واملشاركة
وربط عاقات صداقة والتكيف مع احمليط االجتماعي
وإذكاء روح املنافس ــة وال ــروح الرياضي ــة .كما تكون ألعابا
فردية بس ــيطة ميارس ــها األطفال بكل تلقائية وتتشابه
األلع ــاب فيم ــا بينها ،فما كانوا يلعبون ــه يف قابس ،كانوا
يلعبونه بسوسة أو ببنزرت وقد تختلف هذه األلعاب من
منطقة إلى أخرى من حيث طريقة اللعب أو التس ــمية
أو امل ــواد املس ــتعملة يف اللعب .وأخيرا نش ــير إل ــى أن هذا
الك ــم الهائ ــل م ــن األلع ــاب هو ما توصلن ــا إلي ــه وما كان
ميارس يف بادنا ليكون ذلك سجا أمينا لهذه األلعاب
التراثي ــة ،آم ــا أن يس ــتكمل ه ــذا اجلانب ،ويض ــاف إليه
م ــن قب ــل كل م ــن يتمك ــن م ــن العث ــور عل ــى نق ــص فيه.
وبذلك نس ــتطيع بجهودنا مجتمعة أن نس ــتكمل كثيرا
م ــن احللقات املفق ــودة قبل ف ــوات األوان.
 .6الجانب النظري

خصائص اللعب ومميزاته:
ي ــرى علم ــاء النف ــس أن اللع ــب ميث ــل أرق ــى وس ــائل
التعبير عن حياة األطفال ،ويش ــكل عاملهم اخلاص بكل
م ــا في ــه من خبرات تؤدي إلى تنمية جميع جوانب النمو
(اإلدراك ــي ،االنفعال ــي ،االجتماع ــي ،املع ــريف ،احلرك ــي).
ومتك ــن الطف ــل م ــن الق ــدرة عل ــى التخي ــل واالبت ــكار
والتفكي ــر الامح ــدود .كم ــا يع ــد اللع ــب مظه ــرا م ــن
مظاه ــر الس ــلوك اإلنس ــاني يف مرحل ــة الطفول ــة الت ــي
تعتبر مرحلة وضع اللبنات األولى يف تكوين ش ــخصية
الف ــرد ،حيث جتمع نظريات علم النفس رغم اختافها
عل ــى أهمي ــة ه ــذه املرحل ــة يف تكوي ــن ش ــخصية الف ــرد.
ويعني اللعب يف اللغة الاتينية التسلية واللهو ،وكلمة
لعب ــة تعن ــي الوس ــيط والرغب ــة يف اللع ــب حس ــب رأي،
"ليدوي ــغ ويتجنس ــن"( ،)1وه ــو أح ــد الفاس ــفة الذي ــن
وبن عناصره كالقواعد واملنافس ــة
أعط ــوا تعريفا للعب ّ
الت ــي متي ــز كل لعب ــة .وب ـ ّـن كذل ــك أن مفه ــوم اللع ــب ال
ميكن تعريفه بشكل عرضي بسيط ،ألن اللعب يف نظره
يش ــكل سلس ــلة م ــن التعريفات يكون القاس ــم املش ــترك

بينه ــا ه ــو اللغ ــة ،باعتب ــار أن النش ــاط اإلنس ــاني برمته
يعتم ــد كلي ــا عل ــى اللغ ــة ،وألن كل نش ــاط يعتب ــر لغة أو
مبعن ــى آخر "إذا لم نس ــتطع الكام فيج ــب أن نصمت".
لذل ــك يصبح اللعب نش ــاطا تلقائيا ميثل معطى أوليا
يف ذات الوق ــت كال ــكام .ومتت ــد جذور اللع ــب إلى أصول
التط ــور اإلنس ــاني ،وتظه ــر أهميت ــه يف اكتس ــاب الف ــرد
للصف ــات األساس ــية الازم ــة ملواجهة حتدي ــات العصر.
وللع ــب أث ــر ق ــوي عل ــى الف ــرد ،فه ــو يثي ــر قدرت ــه عل ــى
التفكي ــر ويعم ــل على توس ــيع آفاقه ،فم ــن خاله ميكن
للطف ــل أن يتعل ــم كثيرا م ــن جوانب احلي ــاة ،فهو مينح
الطفل مواقف حياتية متنوعة ليتعلم النموذج األمثل
يف تكوين العاقات املتبادلة كاملشاركة والتعاون وغيرها.
يب ــدأ اللع ــب بالظه ــور مبك ــرا ل ــدى الطف ــل ،لكن ــه
ال يتض ــح إال م ــن خ ــال بع ــض ردود األفع ــال الواعي ــة
وه ــي ليس ــت كثي ــرة ،وتك ــون يف الغال ــب يف ش ــكل رد فعل
بواس ــطة ح ــركات تلقائي ــة مرئي ــة كم ــا يصفه ــا "بياجي
وانهيل ــدر"( .)2لذل ــك ظ ــل اللع ــب ذاك النش ــاط احل ــر
ال ــذي مي ــارس لذات ــه ،وهو ميل من أقوى املي ــول وأكثرها
قيمة يف التربية االجتماعية والرياضية واخللقية .إذا،
فهو س ــلوك طبيع ــي وتلقائي صادر عن رغبة الش ــخص
أو اجلماع ــة ،ق ــد يك ــون نش ــاطا فكري ــا أو بدني ــا مرتبطا
بقواع ــد معين ــة .وه ــو كذل ــك وس ــيطا تربوي ــا يتكي ــف
مبوجب ــه األطف ــال مع ظروف حياتهم عن طريق تقليد
س ــلوك اآلخرين م ــن خال تب ــادل اآلراء واألدوار وإيجاد
احللول والتعود على احترام القواعد ،مما جعل الكثير
م ــن املاحظ ــن يتحدث ــون ع ــن جدي ــة اللع ــب لكونه ال
يك ــون بالض ــرورة حاض ــرا يف كل األوق ــات .فف ــي الصغ ــر
ميي ــل الطف ــل إل ــى اللع ــب االنف ــرادي وكلم ــا تقدمت به
الس ــن ازداد ميل ــه إل ــى اللع ــب اجلماع ــي .واللع ــب بدوره
ميكنه من اخلروج عن املعتاد ،ألنه نش ــاط بدني وفكري
ح ــر ومجان ــي يعتم ــد عل ــى التمثي ــل واخلي ــال ويس ــهر
عل ــى متكن الطفل من التس ــلية والترويح عن النفس.
وتتن ــوع األلع ــاب بتن ــوع مراح ــل من ــو الطف ــل ،وه ــي ذات
وق ــع خ ــاص على نفس ــه وعل ــى جس ــمه ،فاللع ــب يرافق
الطف ــل من ــذ نعومة أظف ــاره .فحركات اجلن ــن يف بطن

أمه مثا تعتبر ش ــكا من أش ــكال اللعب .و يقوم الطفل
حينه ــا بح ــركات تلقائية متي ــل إلى اللع ــب واللهو ،وهي
كم ــا وصفه ــا "ش ــاتو" " ،Châteauحرك ــة تتج ــه نح ــو
األم ــام ،نحو عمق العقل ،ونحو عالم النضج"( .)3ويدفع
اللعب الطفل إلى احترام القواعد الطبيعية من خال
احل ــركات وال ــكام وأش ــكال التعبي ــر األخ ــرى ،واأله ــم
م ــن كل ذل ــك هو ال ــدفء العاطفي ال ــذي يكتنف فضاء
اللع ــب .وبه ــذا الص ــدد ،ف ــإن مراح ــل اللع ــب وأهداف ــه
حتكمه ــا جمل ــة م ــن القواع ــد تنظ ــم طبيع ــة املنافس ــة
والتفاع ــل ب ــن الاعبن .وهو ما يؤي ــد رأي "بارلوبا" ،أن
األلع ــاب س ــواء كانت تقليدي ــة أو مؤسس ــاتية لها قواعد
حتكمه ــا تنظ ــم االحت ــكاك واملنافس ــة ،وب ــدون قواعد ال
يوج ــد لع ــب رياض ــي ،بل توجد وس ــائط ثقافية تس ــاهم
يف تنظيم بعض الوضعيات احلركية (أنشطة رياضية)،
وتت ــرك مج ــاال واس ــعا العتم ــاد وضعي ــات حركي ــة ذات
قواعد مضبوطة( .)4إذا ،فاللعب بإمكانه أن يحرر الطفل
م ــن قي ــود الضوابط والقواع ــد ليتمتع بأح ــداث يود أن
يعيشها ،وهي فرصته الوحيدة لكي يتصرف بكل حرية
دون التقي ــد بالقوان ــن املادي ــة واالجتماعية.
يتمي ــز اللع ــب بخصائ ــص متنوع ــة كتوقي ــت اللعب
وع ــدد الاعب ــن وفض ــاء اللع ــب وأدواته ،ه ــذا إلى جانب
أن اللعب ــة الواح ــدة قد تتط ــور عناصرها يف البيئة التي
نش ــأت فيها تطورا قد يبعدها عن طبيعتها احلقيقية.
وتتمي ــز ه ــذه األلع ــاب بنظ ــام م ــن القواع ــد ق ــد يتغي ــر
حس ــب املناط ــق التي مي ــارس فيها هذا النش ــاط .ولهذا
الس ــبب ،ف ــإن اإلط ــار اجلغ ــرايف وخصوصي ــة الفض ــاء
وتقاليد اجلهة تتدخل يف سير هذه املمارسة .إلى جانب
ذلك ،فإن أنش ــطة اللعب متنوعة يف ش ــكلها ومضمونها
وطرق ممارس ــتها ،ويتفق هذا االختاف مع مس ــتويات
وخصائص منو األطفال يف األعمار املختلفة ،استجابة
ملطال ــب النم ــو واحتياج ــات الطفول ــة يف كل مرحلة من
مراحله ــا .ل ــذا ،متت ــاز مرحل ــة الطفولة ع ــن غيرها من
املراح ــل بح ــب اللع ــب وامل ــرح ،وع ــدم االكتراث مبش ــاغل
الدني ــا ومتاعبه ــا .ويتمت ــع األطف ــال بخاصي ــة التلقي
مم ــا جتعله ــم كالورق ــة البيض ــاء الت ــي لم يكت ــب عليها
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ش ــيء بعد ،ولهذا يتلقى األطفال النق ــوش األولى التي
تنير لهم طرق احلياة من البيئة احمليطة بهم ال سيما
يف املن ــزل حي ــث تترس ــخ يف أذهانه ــم تربي ــة اآلب ــاء الت ــي
تطب ــع فيه ــم بطابعها اخل ــاص ،وتت ــرك فيهم بصماتها
الواضح ــة الت ــي يصعب محوه ــا فيما بعد.
وه ــذا يعن ــي أن اللع ــب نش ــاط مهم ميارس ــه الطفل،
"فيس ــهم ب ــدور رئيس ــي وحي ــوي يف بن ــاء ش ــخصيته
بأبعاده ــا وس ــماتها كاف ــة"( .)5وق ــد كان ــت ه ــذه األلع ــاب
منذ زمن طويل وس ــيلة فعال ــة ومؤثرة يف تربية الطفل،
قص ــد إعداده وتوجيهه مبا يتناس ــب وحتقي ــق األهداف
التربوي ــة والتعليمي ــة .ل ــذا ،نعتقد أن األلع ــاب التراثية
ليس ــت أنش ــطة عبثي ــة ال ج ــدوى م ــن ورائه ــا ،وإمن ــا هي
ممارس ــة تثمن الق ــدرات اجلدية لأطف ــال .وتزود الفرد
بانطباع ــات جدي ــدة م ــن خ ــال إح ــداث التفاع ــل م ــع
عناص ــر البيئ ــة وإدراك معان ــي األش ــياء .وتعم ــل عل ــى
توجي ــه األطف ــال وإكس ــابهم الع ــادات الس ــلوكية الت ــي
تتف ــق م ــع قيم وع ــادات وتقاليد املجتم ــع الذي ينتمون
إلي ــه .وهنا جتدر اإلش ــارة إلى أم ــر يف غاية األهمية وهو
أن الطف ــل يف هذه الفترة يكون مس ــتعدا الس ــتقبال كل
م ــا يعترضه ويتميز بس ــرعة االكتس ــاب والتخزين ،فما
ينطب ــع يف املخيلة منذ الصغر يصع ــب حذفه من ذاكرة
الطف ــل فيم ــا بع ــد .إذا ،فاأللع ــاب ه ــي مج ــال لتنمي ــة
قواع ــد الس ــلوك والنظ ــام حت ــى يف ح ــاالت التع ــرض
ملواق ــف غي ــر مألوف ــة ،وكذلك تنم ــي القدرة عل ــى ترفيه
النف ــس وتس ــليتها ومت ــأ أوق ــات الف ــراغ .وهن ــا ميك ــن
تلخي ــص أه ــم اخلصائ ــص الت ــي متي ــز اللع ــب كاآلتي:
تتناقص أنش ــطة اللعب من حيث كميتها مع تقدم
عمر الطفل ،ويعزى ذلك إلى أن وقت الطفل الفائض
يتناقص مع ظهور اهتمامات وأنش ــطة متنوعة تشغله
ع ــن اللع ــب مث ــل الواجب ــات املدرس ــية واملنزلي ــة وبعض
الهوايات أو امليوالت األخرى .وكذلك يتناقص النشاط
اجلس ــمي املب ــذول يف اللع ــب م ــع تزاي ــد عم ــر الطف ــل
وبل ــوغ س ــن النضج ،وت ــزداد عن ــده األلع ــاب ذات الطابع
العقل ــي واملع ــريف .وعلي ــه ،فإن ــه يأخ ــذ بانتق ــاء ألع ــاب
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معين ــة دون غيره ــا م ــن بينه ــا األلع ــاب الرياضي ــة(.)6
إذن ،فاللع ــب اس ــتخدام للمع ــارف ووس ــيلة لتدقيقه ــا
وإغنائه ــا وطري ــق لنم ــو ق ــدرات الطف ــل وق ــواه املعرفية
واألخاقي ــة .وبالتال ــي ،تع ــد التلقائي ــة والعفوي ــة م ــن
أه ــم اخلصائ ــص املمي ــزة لنش ــاط اللع ــب خصوصا يف
مرحل ــة الطفول ــة املبك ــرة .فالطف ــل يلع ــب يف كل مكان
داخ ــل املن ــزل أو خارج ــه ويف كل األوق ــات غي ــر أن ه ــذا
النش ــاط ال يلب ــث أن يتح ــول تدريجي ــا ليأخ ــذ ش ــكل
نش ــاط منظ ــم حتكم ــه القواع ــد والضواب ــط احمل ــددة.
وم ــع تط ــور من ــو الطفل يح ــل النظام مح ــل التلقائية
خاص ــة وأن اللع ــب يف ش ــكله الواس ــع نش ــاط جماع ــي،
فاملش ــاركون فيه يجمعون على فكرة واحدة ويحمل كل
منهم قس ــطا من اخلب ــرة والفعالية ،ويخضع للقواعد
الت ــي ميليه ــا علي ــه دوره يف اللع ــب( .)7وه ــي يف الغال ــب
ألع ــاب بس ــيطة ومتدرج ــة يف صعوبته ــا م ــن الس ــهل
الذي يتناس ــب مع الصغار إلى الصعب الذي يتناس ــب
م ــع الكب ــار مم ــا يجعلها صاحل ــة ل ــكل األعمار.
واأللع ــاب التراثي ــة عل ــى غ ــرار األنش ــطة اللعبي ــة
األخ ــرى تبن ــي األدوار وتنظ ــم ردود األفع ــال خاص ــة يف
عاق ــة األطف ــال فيم ــا بينه ــم حي ــث يتمك ــن الطف ــل
بانخراط ــه يف اللعبة من تطوي ــر قدراته وصقل مواهبه
وتأكي ــد ذات ــه ألن ــه ال يرت ــاد فق ــط عالم األش ــياء يف زمن
اللع ــب وإمن ــا يتع ــرف يف ذات الوق ــت عل ــى ردود أفع ــال
اآلخرين نحوه ،وبذلك يكتشف األسلوب املناسب لبناء
العاق ــات االجتماعي ــة .فض ــا ع ــن ذل ــك فه ــى تلع ــب
دورا ب ّن ــاء لنم ــو ش ــخصيات األطف ــال وتوازنه ــا داخلي ــا
ألنه ــا تلب ــي رغباته ــم و ُتش ــبع ميوله ــم إلى ح ــب املعرفة
واالطاع ،مما يس ــاعد على فهم ش ــخصياتهم والكشف
ع ــن قدراته ــم عقلي ــا ونفس ــيا وثقافي ــا .كما تس ــهر هذه
األلع ــاب عل ــى حتقي ــق وظائ ــف متع ــددة لفائ ــدة الف ــرد
منه ــا :تنمي ــة الق ــوة البنيوي ــة جلس ــم اإلنس ــان وتدريبه
عل ــى الصن ــع واالبت ــكار كم ــا تنم ــي لدي ــه روح اجلماع ــة
وحتمل الصعاب وملكة االعتماد على النفس لتش ــكيل
ألعاب ــه من امل ــواد املتوفرة يف بيئته ،فتراه يبحث ويفتش
هن ــا وهناك حتى يحق ــق ما يصبو إليه لتحقيق حلمه

يف إجناز لعبته .لذا ،فإن وظائف اللعب ال تقتصر على
تنمي ــة القدرات احلركية واملعرفية فقط ،بل تعمل على
تنمي ــة كل جوان ــب ش ــخصية الطفل.
 .7وظائف اللعب أهميته
 1 .7الوظيفة النفسية-الحركية للعب:

يع ــد اللع ــب ج ــزءا م ــن عملي ــة من ــو الطف ــل تق ــوم
باس ــتغال الطاق ــة احلركي ــة الزائ ــدة واس ــتثمار أمث ــل
للطاق ــة العضلي ــة وتقوي ــة بني ــة الطف ــل (عضات ــه
وأعض ــاء اجلس ــم املختلف ــة) وحتس ــن مه ــارات الطف ــل
النفس ــية  -احلركي ــة (األداء احلرك ــي) وبه ــذه الطريق ــة
يحرك أعضاء جسمه ويتحسس املواد التي تصل إليها
ي ــداه فيتلمس ــها وينظر إليه ــا مليا وأحيان ــا ميتصها أو
يقطعها وبهذا املعنى تتسع دائرة جتاربه شيئا فشيئا(.)8
وقد أشار "برول" ( )Bruleيف مقال له إلى نفس الفكرة
وه ــي أن النش ــاط اللعب ــي يعن ــي اختي ــار حي ــاة تتمي ــز
بالت ــدرج لتنمية اجلانب النفس ــي  -احلركي فهي تنمي
ل ــدى الطف ــل الق ــدرات البدني ــة واليدوي ــة وتق ــوي ذكاءه
ألن الطف ــل حس ــب رأي ــه بصدد لعب دور مه ــم يف مترين
الذاك ــرة والتع ــرف عل ــى األش ــكال واألحج ــام واملس ــافات
وكذل ــك حتري ــك األط ــراف واكتش ــاف مكون ــات احمليط
تدريجيا( .)9وبالتالي يؤدي اللعب دورا أساسيا يف تنمية
عضات الطفل على نحو س ــليم وإنضاجها وتدريب كل
أعضاء جس ــمه بشكل فعال ،وإكس ــابها املهارات احلركية
املختلفة التي تنطوي على أهداف تربوية .لذا ،فاللعب
ميث ــل من الناحية التربوية أداة فعالة يف تكوين النظام
القيم ــي واألخاق ــي م ــن خ ــال نش ــاطاته .كم ــا يتعل ــم
الطف ــل م ــن خال ــه مه ــارات أخ ــرى مث ــل االكتش ــاف
وجتميع األش ــياء وتنمي ــة احلواس بتعويده ــا وتدريبها
عل ــى معرف ــة حقيق ــة األش ــياء م ــن خ ــال ملمس ــها أو
صوته ــا أو لونها أو ش ــكلها.
 2 .7الوظيفة التربوية للعب:

يق ــوم اللع ــب بإع ــداد الطف ــل للحي ــاة لكي يكتس ــب
الكثير من معايير الس ــلوك ،ويعمل على تنمية املهارات

البدني ــة بش ــكل مس ــتمر ع ــن طري ــق اس ــتخدام اليدي ــن
والرجل ــن .إل ــى جان ــب تنمي ــة امله ــارات العقلي ــة عب ــر
إكس ــاب األطف ــال بع ــض املفاهي ــم العقلي ــة كاملفاهي ــم
املتصل ــة باحلس ــاب (تسلس ــل األرق ــام) والعل ــوم (امل ــاء
واله ــواء) واللغة وغيره ــا .لذلك أصبح من الضروري أن
يكون التعلم هو الشكل النهائي للعب ،ألن الطفل يجب
أن يتمت ــع مبرحل ــة تعليمية مثم ــرة باعتب ــار أن الطفل
يتعل ــم ع ــن طريق اللعب .وبالتال ــي ،ميكن التأكيد على
أن وظائ ــف اللع ــب كثي ــرة فه ــو أداة بيداغوجية أساس ــية
تعمل على إكساب األطفال مهارات أساسية يف مجاالت
العل ــوم الطبيعي ــة واالجتماعي ــة والرياضي ــات واللغ ــة
والفن ــون( .)10واللع ــب يفس ــح املج ــال أم ــام الطف ــل لك ــي
يتعل ــم الش ــيء الكثير من خ ــال أدوات اللعب املختلفة،
كمعرف ــة األش ــكال واألل ــوان واألحج ــام وفائ ــدة كل منها
ومعلوم ــات كثي ــرة ال ميكن احلصول عليه ــا من مصادر
أخرى .ولهذا يعتبر اللعب مجاال تربويا ووس ــيلة فعالة
لتنمي ــة املاحظ ــة والتفكي ــر واخلي ــال واإلرادة عن ــد
األطف ــال .ويبق ــى اللع ــب من أجن ــح الوس ــائل التربوية
ألنه نشاط طبيعي خاصة يف مراحل الطفولة ،فيشغل
كوس ــيلة للتربي ــة العقلية وتطوي ــر الكام ل ــدى الطفل
وبذل ــك تصب ــح اللعب ــة مدرس ــة يكتس ــب م ــن خاله ــا
الطف ــل قواع ــد وع ــادات وس ــلوك األف ــراد وتس ــاعده يف
التعرف على األش ــياء واكتش ــاف خصائصها الطبيعية.
فه ــو يتعل ــم يف لعب ــة واح ــدة الس ــامة واألم ــن ومب ــادئ
الس ــلوك االجتماع ــي ،فيش ــبع حاجت ــه إل ــى الرض ــا
والس ــرور والنج ــاح واملغام ــرة والتعبي ــر ع ــن النف ــس
وغيره ــا ،ف ــإذا أهم ــل جانب م ــن جوانب النم ــو أثر ذلك
كله عل ــى تربيت ــه املتكاملة.
 3.7الوظيفة النفسية والعالجية للعب:

يس ــتطيع الطف ــل م ــن خ ــال اللع ــب التعبي ــر ع ــن
مشاعره بطريقة يثبت من خالها ذاته ،كأن يختار اللعبة
التي يريدها للترويح عن النفس من خال االس ــتمتاع
باللعب وتنمية قدرات التفكير والتخيل والفهم وتنمية
القي ــم االجتماعي ــة .فاللع ــب إذن وس ــيلة طبيعي ــة توفر
للطفل الفرصة إلطاق طاقاته والتخفيف من توتراته،

118

ويحقق وظيفة هامة من الناحية الذاتية حيث يكتشف
ع ــن طري ــق اللع ــب الش ــيء الكثي ــر ع ــن نفس ــه كمعرف ــة
قدرات ــه ومهارات ــه والتع ــرف على مش ــاكله بنفس ــه وكيف
ميك ــن مواجهته ــا( .)11إذا ،فاللع ــب يع ــد وس ــيلة فعالة يف
اكتش ــاف ش ــخصية الطفل وإمكاناته النفسية والعقلية
والثقافي ــة عن طريق مش ــاركته يف األدوار املختلفة حن
يتفاع ــل وينافس ويجرب ويتعلم التقيد بس ــلوك معن
والق ــدرة على تقمص س ــلوك آخ ــر بهدف التخفيف من
الضغوط اخلارجية .فالطفل بحاجة إلى وس ــيلة هامة
مث ــل اللع ــب لك ــي يواجه بواس ــطته كل الصعوب ــات التي
تعترض ــه وخاص ــة منه ــا تل ــك الت ــي تخلقه ــا الضغ ــوط
املفروضة عليه من بيئته ومن األساليب الغير الرشيدة
يف تربي ــة األبن ــاء .ويعتب ــر اللع ــب م ــن الط ــرق الفعال ــة
للع ــاج النفس ــي يلج ــأ إلي ــه املرب ــون ملس ــاعدتهم عل ــى
ح ــل بع ــض املش ــكات الت ــي يعان ــي منه ــا األطف ــال مثل
االضطرابات النفسية والعقلية واحلركية ،وهو ما يعرف
بطريق ــة الع ــاج باللعب أو باللعب العاج ــي .وعليه ،إن
نش ــاط اللع ــب يكون غالبا ل ــه مغزى ومعنى خاص ــة وأن
األطف ــال الذي ــن يأت ــون من منازل مضطرب ــة يجدون يف
النشاط اللعبي أكبر معن لهم للتعبير عن مشكاتهم
اخلاصة والتنفيس عنها وهذه الوسيلة تخفف من توتر
ش ــعورهم إذا كان مدرس ــوهم على علم بحقيقة أحوالهم
املنزلي ــة فيحض ــرون له ــم األدوات الازمة ويش ــجعونهم
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عل ــى اللع ــب به ــا( .)12ويعتب ــر البع ــض اللع ــب كوس ــيلة
عاجي ــة من خال الدور الذي تلعبه اجلماعة يف تغيير
س ــلوك الطف ــل ،فعن طريقه يس ــتطيع الطف ــل أن يعبر
ع ــن احتياجات ــه وأن يخف ــي دوافعه ومش ــكاته اخلاصة
أو ق ــد يس ــتخدم اللع ــب ليحص ــل عل ــى اله ــدوء والراحة
وإش ــباع رغباته.
 4 .7الوظيفة الرمزية و اإلبداعية:

تعن ــي أن اس ــتعمال الرم ــوز من أه ــم خصائص لعب
األطف ــال ألن ــه يرب ــط الطف ــل بواقع ــه بعاق ــة خاص ــة
فيعب ــر عن هذا الواقع بطرق مختلفة يترجمها بش ــكل
ش ــخصي ويعالج األحداث حسب منطق يكونه مبفرده.
وهن ــا يعتقد "بياجي" أن اللعب الرمزي ضروري لفائدة
الطف ــل لك ــي يتعايش مع األح ــداث التي يحاكيه ــا ،وأن
كل فع ــل يق ــوم ب ــه ل ــه معن ــى مح ــدد فالعص ــا ميك ــن أن
تك ــون حصان ــا ،كم ــا ميك ــن أن تكون بندقية أو ش ــخصية
يتح ــدث معه ــا( .)13وم ــن هن ــا ميك ــن أن تتحق ــق للطفل
فرص ــة التعبير عن مش ــاعره وإدراك القي ــم واالجتاهات
وتطوي ــر مهارات ــه واكتس ــاب املع ــارف وتعل ــم القي ــم
االجتماعية وتهيئته ملواجهة مواقف مشابهة يف حياته
الواقعي ــة الاحق ــة يف ج ــو اجتماع ــي مش ــترك .واللعب
ه ــو الطريق ــة الوحي ــدة اجلي ــدة لتعل ــم صغ ــار األطفال
األفع ــال( .)14ورمبا نضيف أيضا وظيفة اللعب يف تنمية

الق ــدرة عل ــى التفكي ــر وامله ــارات العقلية املس ــاعدة على
جناح عملية التعلم الذاتي فضا عن كون اللعب وسيلة
تفاع ــل وتطوي ــر م ــع البيئ ــة وتعل ــم واكتس ــاب ألمن ــاط
س ــلوك مختلفة ،وتطوير هذه األمناط( .)15لذلك ترتكز
ممارسة هذه األلعاب على التحفيز املعنوي الذي يرفع
مس ــتوى األداء والتف ــوق بص ــور تلقائي ــة ورمزي ــة تفت ــح
املج ــال أم ــام األطفال والش ــباب صورا لإب ــداع واالبتكار
م ــن خ ــال ب ــذل اجله ــد يف تصمي ــم ألعابه ــم وتطوي ــر
أش ــكالها انطاق ــا مم ــا يتوفر له ــم من خامات ووس ــائل
يف البيئ ــة احمليط ــة بهم .إلى جانب ذلك ،تس ــاعد ألعاب
الصنع الطفل على التفكير وتنمي لديه ملكة االبتكار،
فيق ــوم الطف ــل بصن ــع األدوات الازم ــة للعبة م ــن مواد
البيئ ــة املتاح ــة ل ــه .ويس ــتطيع الطف ــل أن يبتكر أش ــياء
أخ ــرى يف عاق ــة باأللع ــاب الت ــي ميارس ــها س ــواء م ــن
خ ــال ألع ــاب الصن ــع أوالتمثي ــل أو غيره ــا .خاص ــة وأن
اللع ــب احلقيق ــي كم ــا يعتق ــد البعض ه ــو لع ــب ابتكار
وجتدي ــد ،والواق ــع أن الطف ــل حن يلعب فإن ــه كثيرا ما
يبتكر أو يستحدث مواقف جديدة وكأن لعبه هو مبثابة
حت ــرر م ــن س ــلطة البالغن الت ــي يخضع له ــا يف حياته
الواقعي ــة .وأن األطف ــال ه ــم صانع ــو اللع ــب ومبدع ــوه
ألنه ــم يعكس ــون في ــه جتاربه ــم ويختب ــرون معارفه ــم.
ويس ــتطيع الطفل أن يعبر عن طاقاته اإلبداعية وذلك
ب ــأن يج ــرب األف ــكار الت ــي يحمله ــا ويحولها إل ــى أفعال
أو ح ــركات إبداعي ــة مم ــا ي ــؤدي إل ــى الكش ــف املبك ــر ع ــن
هوايات ــه وإمكانيات ــه والعم ــل على تنميته ــا وصقلها.

أدوار اجتماعي ــة هامة ،مرة يك ــون قائدا ملجموعته ومرة
أخرى يقوم بتقليد وظيفة أو مهنة معينة .كما يكتسب
امله ــارات االجتماعي ــة يف التعام ــل م ــع اآلخرين ويصبح
الطفل قادرا على التكيف االجتماعي من خال تعايشه
م ــع بقي ــة الاعب ــن واملش ــاركة يف اللع ــب والت ــدرب على
اتخ ــاذ الق ــرار وتطبي ــق القي ــم االجتماعي ــة يف التعامل
م ــع اآلخري ــن .وال يفوتن ــا أن نذك ــر ب ــأن وظائ ــف اللع ــب
لها ميزة حيوية يف التأقلم االجتماعي ذلك ألن ش ــعور
الطفل بالرغبة للعب يعزز املهارات االجتماعية والنمو
العقل ــي .إل ــى جان ــب بع ــض الوظائ ــف األخ ــرى وه ــي
مساعدة الطفل على جتاوز الصعوبات و إيجاد احللول
للعراقيل التي تعترضه( . )17يف حن يبقى اللعب فرصة
للتروي ــح ع ــن النف ــس وال ــروح وطري ــق مناس ــب للم ــزاج
الطي ــب ،وه ــو م ــا ينطبق عل ــى األلعاب املنتظم ــة والتي
مت ــارس ب ــدون ضغوط ــات .وم ــن زاوي ــة أخ ــرى ،ميك ــن أن
جن ــد الترفي ــه والتس ــلية يف التعل ــم ع ــن طري ــق اللعب،
وهن ــا ي ــرى "ش ــاتو" " ،CHATEAUأن اإلنس ــان لي ــس
متلق سلبيا ولكنه كائن يتلقى التربية ليضع قدمه يف
طريق مجتمع الراش ــدين ،إنه حرك ــة متضي إلى األمام
أو بعبارة أوضح ،إنها اندفاع نحو الرشد"( . )18وتتمثل يف
أن الطفل عبارة عن قوة تنمو بنس ــق متدرج حن جنده
يح ــاول أن يش ــارك الكبار يف مجالس ــهم ،كما يح ــاول أن
يقلد أخاه األكبر أو أباه .وكذلك حتاول البنت الصغيرة
م ــن جهته ــا أن تقوم بأعم ــال املنزل والطب ــخ ،إال أن هذا
االندف ــاع يأخ ــذ صورا أخ ــرى غير منتظمة حينما جند
الطف ــل الصغير يق ــوم بأعمال كلها ح ــركات ال مبالية.

يعد اللعب حسب "شاتو"  ،CHATEAUأداة حقيقية
للتعاون بن األطفال يف اجتاه تبادل اخلبرات واألفعال
اجلماعي ــة .لذل ــك جن ــد الطف ــل يبح ــث ع ــن مجموعة
تناس ــب مس ــتواه وقدراته ،مما ميكنه من الثقة بالنفس
واحت ــرام اآلخ ــر والس ــعي إل ــى االندم ــاج يف املجموع ــة
وه ــو م ــا يس ــميه "بياج ــي" التع ــاون األصي ــل( ،)16وال ــذي
بفضل ــه يقتن ــع الطفل بوج ــود اآلخرين إلمت ــام عملية
التنشئة االجتماعية .كما يتيح اللعب للطفل ممارسة

وترج ــع أهمي ــة اللع ــب يف حياة الطف ــل ألنه يتعرف
م ــن خال ــه عل ــى كل م ــن يحيط ب ــه ،ويكتس ــب العديد
م ــن التجارب واخلب ــرات ،ويعرف الكثير عن بيئته التي
يعيش فيها .كما يعمل اللعب التراثي على تقوية إرادة
الطف ــل ،إذ أن ــه يعل ــم الطف ــل االلتزام باللعب ــة والتقيد
بقواعده ــا كم ــا يعلم ــه الق ــدرة عل ــى التحم ــل والصب ــر
حي ــث ميك ــن اعتب ــار اللع ــب مبثاب ــة مدرس ــة حياتي ــة
يتعل ــم منه ــا الطفل االنصي ــاع والتقيد مبب ــادئ اللعب
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ونظم ــه وبالتال ــي احترام حق ــوق اآلخري ــن وتقديرهم.
ول ــو تس ــاءلنا أي الثقافت ــن أبع ــد تأثي ــرا يف نفس ــية
الطفل وتكوين ش ــخصيته الثقافة املدرسية أم الثقافة
الشعبية؟ ،فإننا جنيب بدون تردد بأن الثقافة الشعبية
أبع ــد تأثي ــرا يف نفس ــية الطفل وهذا هو الس ــر يف تعلق
الطف ــل مبأثوراته املتصل ــة باألغاني واأللع ــاب واأللغاز
واحلكاي ــات أكث ــر من تعلقه بحكايات املدرس ــة وأغانيها
وألعابه ــا( .)19واس ــتنادا مل ــا تق ــدم يكتس ــب اللع ــب أهمية
كب ــرى م ــن خ ــال طبيعت ــه ووظائف ــه ،وأبع ــاده التربوية
واالجتماعي ــة والت ــي يتوج ــب األخ ــذ به ــا من ــذ مراحل
الطفول ــة املبك ــرة .وللع ــب آث ــاره الفاعل ــة ودوره احملوري
يف تشكيل جوانب شخصية الطفل اجلسدية والعقلية
واالنفعالي ــة واالجتماعي ــة ،بل إنه انطاقة للتحرر من
قي ــود القوان ــن الطبيعي ــة الت ــي ق ــد حت ــول بين ــه وب ــن
التجريب واستخدام الوسائل دون ضرورة للربط بينها
وب ــن الغايات أو النتائج إنه فرصة للطفل كي يتصرف
بحرية دون التقيد بقوانن الواقع املادي واالجتماعي.
وبالتال ــي ،ميكنن ــا إجم ــال فوائ ــد اللع ــب وأهميته كونه
يجعل األطفال يكتش ــفون من خاله أنفس ــهم والعالم
احملي ــط به ــم .وينم ــون عضاته ــم ويجرب ــون ويبدعون
ويرك ــزون ويط ــورون ويخترع ــون ويكتش ــفون ليتعلم ــوا
مه ــارات جديدة ويتعاونوا م ــع اآلخرين .وتقوم األلعاب
التراثية بكل هذه املهام ألنها حصيلة ثقافة موروثة ذات
ج ــذور تاريخي ــة وذات فوائ ــد وه ــي إم ــا جماعية حتتوي
عل ــى أس ــس وقوان ــن أو أنه ــا فردي ــة تتمي ــز بالبس ــاطة
ومتارس بأس ــلوب وطريقة تعكس اجلو النفسي حمليط
اللع ــب( .)20وبن ــاء علي ــه ،الب ــد م ــن احلفاظ عليه ــا قدر
اإلم ــكان ومحاول ــة تطويرها م ــع احلفاظ على طابعها
الش ــعبي والتراث ــي .ألن احلف ــاظ على ثقافتن ــا وتراثنا
يت ــم من خ ــال االحتف ــاظ مبثل ه ــذه املمارس ــات التي
تلعب دورا مهما يف صونه وتس ــجيله وتوثيقه وحفظه.
مب ــا يحق ــق توازن ــا واضح ــا ب ــن م ــا ورثت ــه ع ــن املاض ــي
املعب ــر ع ــن أصالته ــا وش ــخصيتها ونت ــاج احلاض ــر مب ــا
في ــه م ــن ألعاب رياضية متنوع ــة تطورت مع مقتضيات
ه ــذا العصر.
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 .8الجانب الميداني

تصني ــف ألع ــاب األطف ــال التراثي ــة بحس ــب ع ــدد
الاعب ــن:
تتن ــوع أنش ــطة اللع ــب عن ــد األطف ــال م ــن حي ــث
ش ــكلها ومضمونه ــا وط ــرق آدائه ــا ،ويع ــود ه ــذا التن ــوع
إل ــى االخت ــاف يف مس ــتوى من ــو األطف ــال وخصائ ــص
كل مرحل ــة عمري ــة م ــن جه ــة وإل ــى الظ ــروف الثقافية
واالجتماعي ــة احمليط ــة بالطف ــل م ــن جه ــة أخ ــرى.
فه ــو أكث ــر أنش ــطة الطف ــل ممارس ــة وبفضل ــه يتعل ــم
الطف ــل مهارات جديدة ويس ــاعده عل ــى تطوير مهاراته
القدمي ــة ،إن ــه ورش ــة اجتماعي ــة يج ــرب عليه ــا األدوار
املختلف ــة وضب ــط االنفعاالت والتخفي ــف من مخاوف
األطف ــال س ــواء مت ذل ــك اللع ــب مبف ــرده أو م ــع أقرانه.
ل ــذا ،ميك ــن تصني ــف األلع ــاب إل ــى الفئ ــات التالي ــة:
 1 .8األلعـاب الفرديـة:

يتص ــف اللع ــب الف ــردي بلع ــب الطفل مبف ــرده دون
أفع ــال صريح ــة م ــع األق ــران وأن ــه ميي ــز لع ــب األطفال
الصغار .ويعرف بأنه لعب قد يشترك فيه طفل أو أكثر
يف اخلام ــات أو يف املس ــاحة دون اللع ــب س ــوية .ويتمي ــز
اللع ــب الف ــردي بالس ــهولة يف الش ــكل واألداء ،وكثيرا ما
ميارس ــه األطف ــال دون س ــن العاش ــرة .وم ــن من ــاذج تلك
األلع ــاب نذك ــر :اجل ــري ،ن ــط احلب ــل ،احلص ــان ،الرمي
بالسهم ،الفاش ،السلوغي ،العجلة ،الطيارة ،اخلريرة
وغيره ــا .وق ــد تب ــن م ــن خ ــال األلع ــاب املدروس ــة أن
األلع ــاب الفردي ــة تق ــدر بنس ــبة  % 5م ــن ألع ــاب املدونة.
وهي ألعاب متنوعة تس ــاعد الطفل على االعتماد على
نفس ــه واختب ــار قدرات ــه خاص ــة حينم ــا يق ــوم بصناع ــة
لعبت ــه لوح ــده .بينم ــا يتخل ــى األطف ــال ع ــن ه ــذه
األلع ــاب يف مرحل ــة املراهقة وما بعدها ويصبح الطابع
التنافس ــي طاغي ــا عل ــى مجم ــل األلع ــاب حي ــث يصبح
اهتم ــام األطف ــال متمرك ــزا عل ــى املب ــادرة والتح ــدي
والس ــعي إل ــى التف ــوق .ل ــذا ،ينبغ ــي أن ن ــدرك أن اللعب
الفردي ينبع من دافع ذاتي حقيقي ال يكتس ــبه الطفل
بتعزيز اآلخرين له فهو نشاط تلقائي طبيعي ال دخل

ألح ــد ل ــه يف فرضه أو تعليمه ،فه ــو يعبر عن ميل فطري
ل ــدى الف ــرد يكتش ــف الطف ــل م ــن خال ــه ذات ــه ويط ــور
إمكانات ــه العقلي ــة واحلس ــية واحلركية ب ــل ميكن الطفل
م ــن اكتس ــاب قي ــم ومه ــارات واجتاه ــات ضروري ــة للنم ــو
االجتماعي.
 2 .8ألعـاب فردية  -جمـاعية:

يعتبر منط اللعب الثنائي والثاثي من أكثر األمناط
ال ــذي يت ــاءم م ــع اللع ــب الف ــردي  -اجلماع ــي ،ويتضمن
العدي ــد م ــن األلع ــاب املألوف ــة مث ــل اخلربق ــة ،الش ــطرجن،
الدام ــة أو أي لعب ــة تعتم ــد عل ــى العب ــن فق ــط مثل لعب
األم م ــع طفله ــا يف ألع ــاب املداعب ــة والتربي ــج ولعبة طباخ
وغيره ــا .ويتأل ــف هذا الصنف من ألع ــاب متنوعة متارس
بش ــكل ف ــردي أو جماع ــي يف نف ــس الوق ــت ،منه ــا األلع ــاب
احلركية التي تعتمد على النشاط البدني واحلركي ومنها:
اجل ــري ،الس ــباحة ،البي ــس ،النحل ــة ،الطق ــة ،الس ــلوغي،
رف ــع األثق ــال ون ــط احلبل .وأيض ــا األلع ــاب الذهنية التي
ترتب ــط بالعق ــل والتفكي ــر وإعم ــال اخلاطر كلعبة التش ــه
وع ــدي ك ــول والس ــيق وبي ــوت ش ــاش وغيره ــا .كم ــا ينتظم
ه ــذا الصن ــف من اللعب مبش ــاركة الطفل ألم ــه أو ألقرانه
يف بع ــض األلع ــاب التي يك ــون فيها التناف ــس فرديا ،ولكن
ليس هناك تقس ــيم عمل أو أدوار بن األطفال .فكل طفل
يلع ــب مبفرده ليختب ــر قدراته وليس بالضرورة أن يخضع
لرغب ــات األطف ــال اآلخري ــن .وه ــي ألع ــاب ال تعتم ــد عل ــى
ف ــرق ،وتتألف م ــن ألعاب متنوعة مت ــارس دون فرق ولكنها
حتاف ــظ عل ــى ال ــروح اجلماعية مثله ــا مثل ألع ــاب الفرق
متام ــا .وقد مثلت نس ــبتها  % 33من جملة ألع ــاب املدونة،
وه ــي نس ــبة هام ــة تعك ــس مكانة ه ــذا الصنف م ــن اللعب
ل ــدى األطف ــال .فه ــي توف ــر له ــم مناخ ــا يس ــوده التفاع ــل
والتواص ــل لك ــن التناف ــس ب ــن الاعب ــن يظ ــل تنافس ــا
فردي ــا س ــواء يف األلع ــاب احلركي ــة ،مث ــل (لعب ــة احلص ــان،
لعب ــة الس ــلوغي) ،أو يف األلع ــاب الذهني ــة ،مث ــل (التش ــة،
واخلربق ــة) .ل ــذا ،أعتق ــد أن هذا الصن ــف من اللعب ميثل
أول ــى األش ــكال غي ــر املباش ــرة من اللع ــب اجلماعي وميكن
اعتب ــاره مقدمة للع ــب اجلماعي الكامل والذي من خاله
يختبر كل طفل طبيعة الطفل اآلخر ثم يبدؤون بالتدرج

يف إظه ــار جهودهم على التع ــاون .وهي يف احلقيقة ألعاب
اخترعها أفراد املجتمع لتدريب الطفل على االنتقال من
اللع ــب الف ــردي إل ــى اللع ــب اجلماع ــي لكي يتعل ــم قواعد
األخذ والعطاء وتنمو لديه روح املنافسة واملبادرة واملشاركة
اجلماعية.
 3 .8األلعـاب الجمـاعية:

يعد اللعب يف ش ــكله الواس ــع نش ــاطا جماعيا يشترك
الاعب ــون في ــه قص ــد حتقي ــق املتع ــة والتس ــلية والترويح
ع ــن النف ــس .فه ــو نش ــاط يوح ــد جمي ــع املش ــتركن في ــه
حت ــت فك ــرة واح ــدة ويحمل كل العب قس ــطا م ــن اخليال
واخلب ــرة لتطوي ــر الفك ــرة اجلماعي ــة ،ويخض ــع يف الوقت
نفس ــه للقواع ــد الت ــي ميليه ــا علي ــه ال ــدور ال ــذي أخ ــذه
عل ــى عاتق ــه أثن ــاء اللع ــب .ل ــذا ،فاأللع ــاب اجلماعية هي
تل ــك الت ــي متارس بش ــكل جماعي وال يأتي لعبه ــا وآداؤها
بواس ــطة ف ــرد واح ــد ،بل تتطلب عادة فريق ــا من األطفال
يق ــوده طف ــل واح ــد أو أكثر بحيث يس ــتطيع ه ــذا الفريق
أن يناف ــس الف ــرق األخ ــرى ويس ــعى للتف ــوق عليه ــا .وق ــد
بلغ ــت نس ــبتها  % 62م ــن جمل ــة ألع ــاب املدون ــة ،مبعن ــى
أنه ــا أكبر نس ــبة من األلع ــاب التي متارس ــها جميع الفئات
العمرية .ومتتاز مثل هذه األلعاب بأنها تنمي روح املشاركة
والتع ــاون وتقوية العاقات مع اآلخري ــن واحترام القوانن
ونظ ــام س ــير اللع ــب .وهي كذل ــك ألعاب حماس ــية تتطلب
م ــن الاع ــب القدرة على التحمل والصبر وس ــرعة احلركة
واخلفة ،والرشاقة وحتتوي على قوانن وضوابط حتكمها
وتنظمه ــا .وم ــن من ــاذج األلع ــاب اجلماعي ــة( :الغميض ــة،
الشارة ،الصيد واللبة ،كسير عصي ،الكرة والعكفة ،سيدي
اعطيني فلوس ــي ،الكنز ،بال ،عظم الس ــاري ،بوطبيلة ،يا
عش ــرة دون ــك عش ــرين) وغيره ــا .وه ــي متث ــل ج ــل األلعاب
التي تتس ــم باملش ــاركة والتنافس والتحدي ،ومع ذلك فلم
تهم ــل النواحي الذاتية يف الفرد لتعمل عل ــى إعداده فرديا
واجتماعي ــا يف آن واح ــد ،من خ ــال ألعاب فردية تنمي فيه
االعتم ــاد عل ــى النفس وحتمل املس ــؤولية الذاتي ــة ،وأخرى
جماعي ــة تدربه ــم عل ــى التناف ــس وتزيد م ــن تفاعلهم عن
طري ــق إس ــهامها يف النم ــو االجتماعي ل ــدى األفراد.
تبن بيانات الرسم البياني أن نسبة األلعاب الفردية
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مثل ــت  % 5م ــن جمي ــع األلع ــاب ،فيم ــا تق ــدر نس ــبة
األلع ــاب الفردي ــة  -اجلماعي ــة بـ % 33م ــن األلعاب التي
تضمنته ــا املدون ــة .يف حن أن األلع ــاب اجلماعية متثل
أكبر نسبة من األلعاب املمارسة مبا يعادل  % 62من كل
األلعاب املدروس ــة ،مما يعن ــي أن جل األلعاب التقليدية
ه ــي ألع ــاب جماعية ميارس ــها األطف ــال والش ــباب ألنها
ألع ــاب تنافس ــية ت ــؤدى يف نط ــاق املجموع ــات .وهن ــا
()21
ناح ــظ أن ه ــذا الك ــم الهائل م ــن األلعاب اجلماعي ــة
يع ــد الصف ــة الغالب ــة عل ــى محت ــوى ألع ــاب املدون ــة ألن
ه ــذه الطريق ــة يف ممارس ــة األلع ــاب له ــا عم ــق األث ــر يف
تكوين العاقات االجتماعية بن الاعبن .فهي تساعد
الف ــرد على تنمية حس املش ــاركة و الق ــدرة على االندماج
والتكي ــف ورب ــط عاق ــات مع أطف ــال آخري ــن .إلى جانب
أنها متنحنا طفا أو شابا اجتماعيا بطبعه ،كون غالبية
هذه األلعاب ميارسها أكثر من شخصن ،كما أن الاعب
يف هذه احلالة يتعود ش ــيئا فش ــيئا على املنافسة املباشرة
مع أقرانه على عكس األلعاب الفردية التي تعود الطفل
أو الش ــاب عل ــى الوح ــدة و العزلة والتمركز ح ــول الذات.
وعلي ــه ،يتض ــح م ــن خ ــال النس ــب الت ــي مت عرضه ــا
أن ألع ــاب األطف ــال التراثي ــة ه ــي إح ــدى املمارس ــات
()22
املوروث ــة الت ــي مت ــارس غالب ــا بش ــكل جماع ــي
بداف ــع املتع ــة والتس ــلية ولقض ــاء أوق ــات الف ــراغ بص ــورة
جماعي ــة فيها الكثي ــر من التعاون ال ــذي يعكس اجلانب
اإليجاب ــي للحي ــاة االجتماعي ــة الس ــائدة آن ــذاك .مم ــا
يجعله ــا مج ــاال واس ــعا للتواص ــل وضب ــط الس ــلوكات
$+دات و&!"#$%
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وترس ــيخ القي ــم واملعايي ــر األخاقي ــة الت ــي يفرضه ــا
املجتم ــع .كم ــا حتظ ــى ه ــذه األلع ــاب بأهمي ــة كبي ــرة يف
حياة الصبيان والفتيات ،ألنها خيارهم الوحيد للترفيه،
حيث ال توجد بدائل سواها .وال تتوقف ممارستها بهدف
الترفي ــه فق ــط ،ب ــل ذهبت إل ــى أبعد من ذل ــك فهي تنمي
كل جوان ــب ش ــخصية الطف ــل وتع ــود األطف ــال احت ــرام
قواع ــد اللع ــب وأداء أدوار قيادي ــة أو تردي ــد أغان ــي خاصة
باللعب ــة وس ــط مجموع ــات تتك ــون م ــن أع ــداد مختلف ــة
يلت ــزم فيه ــا اجلميع بش ــروط ونظام س ــير اللع ــب .وتبعا
لذل ــك ،ف ــإن األلع ــاب اجلماعية متث ــل التدري ــب العملي
ال ــذي ميك ــن الفرد م ــن التكيف مع الوس ــط االجتماعي
حينم ــا يصب ــح راش ــدا يف املس ــتقبل بفض ــل م ــا تخلق ــه
م ــن ف ــرص تعليمي ــة منائي ــة يف كل جوان ــب الش ــخصية.
إذا ،فه ــو يتضم ــن نوع ــا م ــن الس ــلوكات الت ــي تس ــتثيرها
حاجات معينة عند اإلنسان ومنها احلاجة إلى االنتماء
واحلاج ــة إلى احل ــب واحلاجة إلى التقدير والنجاح .وال
ميك ــن بطبيعة احل ــال أن يكون هنالك تفاعل بن فردين
دون أن يت ــم التواص ــل بينهما ،فالتواصل يعد تعبيرا عن
العاق ــات ب ــن األف ــراد وذل ــك يعن ــي نق ــل فك ــرة معينة أو
معن ــى مح ــدد يف ذهن ش ــخص ما إلى ذهن ش ــخص آخر
أو مجموعة من األشخاص ،وعن طريق التواصل يحدث
التفاع ــل ب ــن األف ــراد" .فس ــلوك الف ــرد يفس ــر من خال
قيام ــه ب ــاألدوار االجتماعي ــة املختلف ــة أثن ــاء تفاعله مع
غيره طبقا خلبرته التي اكتس ــبها وعاقته االجتماعية،
فالتعام ــل بن األفراد يتحدد وف ــق األدوار املختلفة التي
يقوم ــون به ــا"( .)23وبالتال ــي ف ــإن التفاع ــل االجتماع ــي

كم ــا مت وصف ــه يع ــد وس ــيلة تواص ــل وتفاه ــم ب ــن أفراد
املجموع ــة ،فمن غير املعقول أن يتب ــادل أفراد املجموعة
األف ــكار دون أن يح ــدث تفاع ــل اجتماع ــي ب ــن أفراده ــا.
ويف ه ــذا الش ــأن ،أش ــار "الش ــناوي" إلى أنه "يح ــدث أثناء
اللع ــب أن ــواع م ــن التفاع ــل احلرك ــي واللفظ ــي تش ــكل
ردود أفع ــال ينت ــج عنه ــا تغيي ــر يف األط ــراف املتدخل ــة،
بحي ــث ت ــؤدي إل ــى تعدي ــل طريق ــة عمله ــا م ــع حتس ــن
س ــلوك أفراده ــا تبع ــا لاس ــتجابات التي يس ــتجيب لها
األف ــراد"( .)24إضاف ــة إل ــى أن لكل فعل رد فع ــل مما يؤدي
إل ــى ح ــدوث التفاعل ال ــذي حتدثنا عن ــه .فعندما يقوم
أحد أفراد املجموعة بس ــلوك ما وأداء معن فإنه يتوقع
حدوث اس ــتجابة معينة من أفراد اجلماعة إما ايجابية
أو س ــلبية .كم ــا أن ه ــذا الن ــوع م ــن التفاع ــل ي ــؤدي إل ــى
ظه ــور القي ــادات وامله ــارات الفردي ــة .وم ــن زاوي ــة أخ ــرى،
تع ــد ألع ــاب األطف ــال التراثي ــة الت ــي مت ــارس يف إط ــار
ف ــرق فضاء مناس ــبا لنم ــو القي ــم االجتماعي ــة املقبولة
حي ــث يت ــدرب الطف ــل عل ــى قي ــم اجلماع ــة (الفري ــق)
وعب ــر تفاع ــل اجتماعي ثري تدفعه إلي ــه ظروف اللعبة
يس ــتخدم الطف ــل مهارات ــه الفردي ــة وكل قدراته لصالح
فريق ــه (لعب ــة ك ــرة املعق ــاف) .فيعت ــاد التعاون م ــع أفراد
فريق ــه ،وح ــن يك ــون هن ــاك طف ــل يف الفري ــق يف وض ــع
أفض ــل منه إلح ــراز هدف فيمرر الك ــرة له ،ألن مصلحة
الفري ــق ف ــوق أي ــة مصلح ــة ش ــخصية .وبذل ــك يك ــون
الس ــبيل ممه ــدا ل ــه للمش ــاركة يف املجموع ــة بالط ــرق
الت ــي ترتضيه ــا لكي تتك ــون له ش ــخصيته االجتماعية
ع ــن طري ــق ه ــذا التفاع ــل .وبالتالي ،ميك ــن اعتبار مثل
ه ــذا التصني ــف حام ــا لكثي ــر م ــن املعان ــي وال ــدالالت
االجتماعي ــة النابع ــة من أن ــواع التفاع ــات التي حتدث
أثن ــاء اللع ــب .فض ــا ع ــن ذل ــك ،فهي تتيح للممارس ــن
ف ــرص اكتس ــاب خبرات ومه ــارات كثي ــرة خاصة مبواقف
احلياة اليومية مبا فيها من تواصل لغوي وأداء وظيفي
مم ــا ي ــؤدي إل ــى حثه ــم عل ــى املش ــاركة يف تل ــك األلع ــاب
وإل ــى تنمية التفاعل االجتماع ــي بينهم والذي بفضله
يتعلم األطفال الصبر واالعتماد على النفس وااللتزام
بالنظ ــام وطاع ــة األوام ــر الص ــادرة عن القائ ــد وغيرها.
وتبع ــا لذلك ،حتق ــق األلعاب اجلماعية بعض الدالالت

االجتماعي ــة منها :القب ــول ،االنتم ــاء ،تقب ــل التنظي ــم
االجتماع ــي وترس ــيخ القي ــم االجتماعي ــة .وعلي ــه ،فإن
مواق ــف اللع ــب طبق ــا للخصائ ــص الت ــي ذك ــرت توف ــر
للطف ــل فرص ــا للتفاع ــل م ــع اآلخري ــن فاللعب يس ــمح
للطف ــل أن يج ــرب خيارات ــه واحللول املمكن ــة ،فاأللعاب
البس ــيطة ه ــي ألع ــاب ذات قواع ــد وح ــدود تعط ــي كثيرا
م ــن الف ــرص لأطفال لتعل ــم احترام اآلخري ــن واللعب
بطريق ــة مقبول ــة ل ــدى اجلمي ــع .ليس هذا فحس ــب بل
إن االنتق ــال م ــن لعبة إلى أخرى وتب ــادل األدوار ميكنهم
م ــن جتري ــب الكثي ــر م ــن األدوار االجتماعية.
نخل ــص إذن ،إل ــى أن األلع ــاب اجلماعي ــة تتضم ــن
الكثي ــر م ــن ال ــدالالت االجتماعي ــة ألن اإلنس ــان كائ ــن
اجتماع ــي وحت ــى يكتس ــب طبيعت ــه تل ــك وصفت ــه
االجتماعي ــة ،فإن ــه الب ــد أن يعي ــش وس ــط جماع ــة،
يتفاع ــل معه ــا ،ويتبادل معها عملي ــات التأثير والتأثر
أثن ــاء مراح ــل اللع ــب .فبمج ــرد وج ــود الطف ــل م ــع
جماع ــة اللع ــب فإن ــه بحك ــم اس ــتعداده البيولوج ــي
والنفس ــي يدخ ــل يف رواب ــط وعاق ــات م ــن أجل إش ــباع
حاجات ــه األساس ــية( ،)25فيب ــدأ باالس ــتجابة ل ــكل م ــن
حول ــه (القب ــول) ،بأن يعي خصائص األش ــياء واملواقف
واألفراد الذين يتفاعل معهم ،وينتهج الس ــلوكات التي
ترتضيه ــا اجلماع ــة .ولك ــي يت ــم ذل ــك ،فإن ــه ل ــن يدخر
جه ــدا م ــن أج ــل جن ــاح عملي ــة التواصل م ــع اآلخرين،
لك ــي يتعل ــم صف ــات اجلن ــس ويكتس ــب اللغ ــة واملعاني،
وصور التعبير عن احلب والكراهية ،والفخر والتقدير،
وآداب الس ــلوك ويأخ ــذ أش ــكاال مختلف ــة م ــن التع ــاون
والتكيف واملنافس ــة والصراع والتخيل .مبعنى اكتساب
الطف ــل إنس ــانيته بفض ــل اللع ــب اجلماع ــي ،فيصب ــح
مندمج ــا ومتكيفا مع مجتمع ــه .ويكون اللعب حينئذ
ه ــو الوس ــيط االجتماعي الذي يحي ــط بالطفل طيلة
س ــنوات العم ــر األول ــى ،ويق ــوم ب ــاألدوار احلاس ــمة يف
تكوي ــن ش ــخصية الطف ــل االجتماعي ــة ،فينم ــي أس ــس
املش ــاركة االجتماعية والتفاعل مع اآلخر واإلحس ــاس
مبش ــاعره مم ــا يس ــاعده عل ــى تكوي ــن أبعاد ش ــخصيته
املختلف ــة .وهن ــا يش ــير "محم ــد صواحل ــة" يف كتاب ــه
"عل ــم نف ــس اللع ــب" ،إل ــى "أن اللعب اجلماعي يس ــاعد
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الطف ــل عل ــى التنبه إل ــى رأي الن ــاس يف تصرفاته ،فهو
يفك ــر فيم ــا يقول ــون عن ــه م ــن م ــدح أو ذم ،ويتح ــرى ما
يرض ــي الن ــاس ليعمله ويبتع ــد عما يزعجه ــم"( .)26إذا،
فاللع ــب اجلماع ــي يس ــمح للطف ــل مبراقب ــة آدائ ــه وأن
يعب ــر ع ــن رأيه وما يتبادر يف ذهنه ويس ــتمع لنقد غيره
ويس ــعى إلص ــاح أخطائ ــه .كم ــا يتمي ــز بالتع ــاون ب ــن
أف ــراد فري ــق االنتم ــاء والتناف ــس م ــع الفري ــق اخلصم
وف ــق نظ ــام م ــن القواعد يحدد مس ــبقا حس ــب معايير
متف ــق عليه ــا .ومينحن ــا ه ــذا النظ ــام فرص ــة املش ــاركة
والتواص ــل والتفاع ــل ب ــن األف ــراد واجلماع ــات .ل ــذا،
تنتظ ــم األلع ــاب بقوان ــن مضبوط ــة تنظ ــم طبيع ــة
س ــيرها وف ــق قواع ــد متف ــق عليه ــا ب ــن الاعب ــن ومن
يخ ــل به ــا يعاق ــب ويح ــرم م ــن اللع ــب .وبالرغ ــم م ــن
صرام ــة نظ ــام القواعد يف بعض األلع ــاب إال أنه هناك
ألعاب ــا أخ ــرى متارس بدون قواع ــد ،فالطفل يلعب وهو
يش ــعر أنه غير محكوم بقواعد ملزمة حتد من حريته
مم ــا يبع ــث فيه إحس ــاس باملتعة والرض ــا ويجعله يعبر
ع ــن نفس ــه س ــواء باللفظ أو باحلرك ــة لتلبية حاجياته
وتنمي ــة ال ــروح اجلماعي ــة لدي ــه دون ضغ ــط أو مجهود
مضاع ــف م ــن أج ــل التمك ــن م ــن االنتص ــار أو الف ــوز.
وبالتال ــي ف ــإن ه ــذه األلع ــاب س ــواء كان ــت ذات قواعد أو
بدونه ــا فإنه ــا خلقت من إبداع الف ــرد لتقوم بدورها يف
تكوين ــه اجلس ــمي والنفس ــي والفك ــري واالجتماع ــي.
تصني ــف ألع ــاب األطف ــال التراثي ــة حس ــب نظ ــام
القواع ــد:
يب ــدأ الطف ــل يف معرف ــة قواع ــد اللعب ــة حينما يبلغ
مرحل ــة اللع ــب اجلماع ــي ال ــذي يق ــوم عل ــى التع ــاون
والتناف ــس وتب ــادل األدوار .فف ــي لعب ــة الغميض ــة مث ــا
يتعل ــم مفه ــوم تب ــادل األدوار يف اللع ــب ،غي ــر أن بع ــض
القواع ــد قد يصعب على الطفل فهمه ــا ألول مرة لكنه
س ــرعان م ــا يت ــدارك أمره ليس ــتوعب القواع ــد املختلفة
ألن الطف ــل يتعل ــم م ــن خال مح ــاكاة اآلخرين بش ــكل
أساس ــي ،ف ــا أح ــد يعل ــم الطفل كي ــف يلع ــب مثل تلك
األلع ــاب .وه ــذا ال يعن ــي أن اللع ــب يت ــم بص ــورة غي ــر
منتظمة أو غير مقننة بل هو لعب ينتظم بصورة ذاتية
ويخض ــع لش ــروط وقواع ــد يلت ــزم به ــا الاعب ــون بعق ــد
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أخاق ــي غي ــر مكت ــوب ب ــل متفق علي ــه ضمني ــا وبصورة
تلقائي ــة ب ــن األطف ــال .ويتعل ــم األطفال ه ــذه األلعاب
ع ــن طري ــق املش ــاهدة املباش ــرة واملش ــاركة اجلزئي ــة ث ــم
الفعلية يف األلعاب التي مييلون ملمارستها مع أقرانهم.
تش ــير معطي ــات الرس ــم البيان ــي أن  % 67من ألعاب
املدونة هي ألعاب ذات قواعد وتعتمد على قوانن يلتزم
به ــا اجلمي ــع أثناء اللعب .يف حن أن  % 33من األلعاب
ه ــي ألع ــاب ب ــدون قواع ــد أو خالية م ــن القوانن تندرج
يف إط ــار األلع ــاب الفردي ــة التلقائي ــة أو لع ــب األدوار.
وتبع ــا لذلك ،فق ــد احتلت األلعاب املقننة نس ــبة هامة
م ــن ألع ــاب املدون ــة ،فه ــي التي حت ــدد س ــلوك الاعبن
الذي ــن يج ــب عليهم التقي ــد بالقواعد لضمان الس ــير
الع ــادي للعب ــة ،فض ــا ع ــن كونه ــا تس ــهر عل ــى حتقيق
أهدافه ــا وتتدخ ــل يف حتدي ــد نتائجه ــا .وتق ــوم يف ذات
الش ــأن بتنظي ــم عملي ــة االحت ــكاك والتناف ــس ب ــن
املش ــاركن أثناء س ــير اللعب ــة .وغالبا ما يب ــدأ األطفال
يف ممارس ــة اللع ــب املق ــن بداي ــة من س ــبع س ــنوات فما
ف ــوق يف مرحلة اللعب اجلماعي حينما تتراجع مكانة
اللع ــب اإليهامي والتمثيلي لتأخذ مكانه هذه األلعاب
لكونه ــا تل ــزم الاع ــب باحترام قواعد اللع ــب وقوانينه.
غي ــر أنه ال ميكن اجل ــزم بأن أطفالنا ينتقلون إلى هذا
الصنف من اللعب يف حدود الس ــنة الس ــابعة من العمر
وذل ــك يع ــود إل ــى طبيع ــة البيئ ــة احمللي ــة وتأثيراته ــا.
فاللع ــب املق ــن تختل ــف بدايت ــه م ــن جه ــة إل ــى أخرى،
حي ــث جن ــد الكثي ــر من ه ــذه األلعاب مت ــارس يف بعض
املناط ــق بداي ــة م ــن أواخر الس ــنة السادس ــة م ــن العمر
خاف ــا ملناط ــق أخ ــرى .وه ــو عام ــل يس ــاعد ه ــؤالء
األطفال على حتمل املس ــؤولية يف س ــن مبكرة والتعود
عل ــى احت ــرام نظ ــام اللع ــب واملش ــاركة واالنتم ــاء إل ــى
املجموع ــة ليتمك ــن تدريجي ــا م ــن التدرب عل ــى القيام
ب ــاألدوار الت ــي تنتظره يف املس ــتقبل.
ويج ــب التذكي ــر أن ه ــذا الت ــدرج مرتب ــط بتط ــور
ق ــدرات الف ــرد حيث تكون قدرة حتكم الطفل يف نفس ــه
ضعيف ــة يف مقتب ــل العم ــر ،وم ــا أن يت ــدرج الاعبون يف
النمو حتى تظهر القواعد والقوانن وتتدرج يف الزيادة
فتتطل ــب ضبط ــا مضط ــردا للنف ــس ،مثل ع ــدم اللعب

إال يف ال ــدور املخص ــص (لعب ــة الصي ــد واللب ــة) .وع ــدم
عب ــور خ ــط البداي ــة يف الس ــباق إال بع ــد اإلش ــارة (لعبة
القائ ــد واجلن ــود) وض ــرورة تصويب الكرة بش ــكل معن
ب ــدال م ــن رميه ــا بطريقة عش ــوائية (الكرة الس ــاجنة).
وهك ــذا ،نأت ــي إل ــى مرحل ــة البل ــوغ ،وفيه ــا نص ــل إل ــى
األلعاب اجلماعية بطرقها احملددة بقوانينها الدقيقة
وبقيوده ــا وجزاءاته ــا .ول ــن يك ــون هن ــاك مج ــاالت
اخلب ــرة للفت ــى أو الفت ــاة ف ــرص أكث ــر حيوي ــة من تلك
الصع ــاب اجلماعي ــة الكتس ــاب الق ــدرة عل ــى الضب ــط،
وال نواح ــي أكث ــر واقعي ــة م ــن تل ــك األلع ــاب للتدري ــب
م ــن أج ــل الوص ــول إل ــى ه ــذه الق ــدرة .ويف الش ــأن ذاته،
ي ــرى البع ــض أن اإلحت ــرام املتبادل بن األطف ــال أثناء
س ــير النش ــاط وإدراك كل منهم لضرورة تطبيق قواعد
اللع ــب وف ــق م ــا ي ــراه األطف ــال يتي ــح كاهم ــا للطف ــل
فرص ــة الت ــاؤم م ــع رغب ــات املش ــتركن مع ــه يف اللع ــب
فض ــا ع ــن الت ــاؤم لدوافع ــه وحاجت ــه يف اللع ــب ،وه ــو
أم ــر يجع ــل مث ــل هذه األلع ــاب تس ــهم يف تكوين أخاق
الطف ــل التعاوني ــة م ــن خال الت ــزام كل طف ــل بقواعد
اللع ــب .كم ــا أن حاالت التغير املس ــتمر يف ش ــكل اللعبة
ويف ط ــرق ممارس ــتها م ــن م ــكان إل ــى آخ ــر ه ــي عوام ــل
اس ــتغلها الباح ــث ليس ــتعن بها لرص ــد اخلصوصيات
الثقافية يف كل جهة ودراسة هذه التغيرات يف عاقتها
بالبيئ ــات اإلجتماعي ــة والطبيعية.
إلى جانب ذلك ،فإن ألعاب األطفال التراثية متتاز
بكونهـ ــا تتج ــاوز يف كثي ــر م ــن األحيان القواع ــد املقننة
واملب ــادئ امللزم ــة الت ــي تعرفه ــا األنشطـ ــة الرياضي ــة
الي ــوم وتعويضهـ ــا بالعفوي ــة واحلريـ ــة والتلقائية التي
متكن األطفـ ــال من التعبير عن ذواتهم وش ــخصياتهم
اخلاقـ ــة .خاص ــة وأن أجم ــل م ــا يف األلع ــاب التراثي ــة
أنه ــا غير محكومة بهالـ ــة مقدسة من القوانن فيجوز
تغييـ ــر جزء من قواعدها باإلضـ ــافة أو باحلذف حسب
م ــا تقتضي ــه طبيع ــة اللعب ــة ونظـ ــام س ــيرها .ويف اآلن
نفس ــه" ،ميك ــن أن يخت ــار األطف ــال بأنفس ــهم قواع ــد
اللعب ــة الت ــي يري ــدون ممارس ــتها"( .)27وم ــن خ ــال
موافق ــة املش ــاركن عل ــى قواع ــد اللعب ــة تصب ــح حينئذ
مقبول ــة م ــن قب ــل اجلمي ــع .وهو م ــا يعبر عن ــه "اوريو"،

"ب ــأن الطف ــل أثن ــاء اللعب يحاف ــظ على اس ــتقاليته،
وبإمكان ــه تغيي ــر قواع ــد اللعبة بكل حري ــة ،مبا يضمن
لـ ــه إمكانية اخللق واإلبتكار"( .)28ويف ذات السيـاق ،يرى
"وينيك ــوت" يف كتاب ــه "اللع ــب واحلقيق ــة"" ،أن اللع ــب
احلر مخيف ألنه ال يذعن للقواعد ،وميكن أن يخترع
قواعد جديدة ،فهو يتغير ويتكرر باس ــتمرار"( .)29وأشار
أيض ــا إل ــى أن األطفال يس ــتمتعون باللع ــب ويتمكنون
بواس ــطته م ــن التوح ــد أثن ــاء اللع ــب اجلماع ــي حي ــث
ميك ــن مش ــاهدتهم وه ــم يبنون من ــزال ويقوم ــون بأدوار
أس ــرية مختلف ــة .مبعن ــى أن القواع ــد يف مث ــل ه ــذه
األلع ــاب ليس ــت ثابت ــة ،وإمن ــا ميك ــن أن تتغي ــر حس ــب
رغبة املش ــاركن وحس ــب فضاء اللعب .وميكن أن يختار
الاعبون أنفسهم قواعد تتناسب مع مهاراتهم يف أداء
هذه اللعبة أو تلك والتي عادة ما تكون متدرجة ش ــيئا
فش ــيئا نح ــو التعقي ــد .وعلي ــه ،ف ــإن حض ــور القواع ــد
يف اللعب ــة ه ــي م ــن أه ــم دعائ ــم تأس ــيس عل ــم الفع ــل
احلرك ــي "لبارلوب ــا" ،ليؤك ــد أن ه ــذا التقن ــن ه ــو الذي
يقوم بتأطير س ــير اللعبة ويتحكم يف تنظيم نتائجها
ويح ــدد الس ــياق االجتماع ــي ال ــذي ت ــؤدى في ــه .ل ــذا،
ميك ــن أن تش ــهد ه ــذه القواع ــد جمل ــة م ــن املتغي ــرات
حس ــب الفض ــاءات واألوق ــات واألوض ــاع احلركي ــة الت ــي
تراف ــق اللعب ــة .ورغ ــم تباي ــن قواع ــد تنظيمه ــا وط ــرق
ممارس ــتها واخت ــاف أس ــماء اللعبة الواح ــدة من جهة
إل ــى أخ ــرى ،فق ــد تب ــن أن غالبي ــة األلع ــاب املدروس ــة
ه ــي ألع ــاب حتكمه ــا قواع ــد تضب ــط عملي ــة التناف ــس
والتفاع ــل ب ــن الاعب ــن وتنظ ــم طريق ــة س ــيرها .ويف
املقاب ــل ،ف ــإن األلع ــاب املقننة متارس بش ــكل طبيعي يف
ح ــدود ثماني ــة س ــنوات ،وه ــي يف أغلبها ألع ــاب رياضية
حتم ــل طابع ــا تنافس ــيا ألنه ــا حتت ــاج أكث ــر م ــن غيرها
إل ــى قواع ــد تنظم س ــيرها .وه ــذا الصنف م ــن األلعاب
ميكن كا اجلنس ــن من احت ــرام قوانن اللعب وترتيب
األدوار وهو ما جتس ــده ألعاب احلفرة والبيس والزيزتا
واللقف ــة وغيره ــا .فاحت ــرام ال ــدور وإنتظ ــاره يع ــد م ــن
ب ــن الس ــلوكات التي تس ــعى هذه األلع ــاب إلى تعليمها
للطف ــل ليلت ــزم به ــا ويتقي ــد بضوابطه ــا .وبالرغم من
بس ــاطة هذه األلع ــاب واقتصارها على عدد غير محدد
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م ــن الاعب ــن إال أنه ــا تتمت ــع بجمل ــة م ــن القواع ــد
واألنظم ــة العرفي ــة الت ــي حتكمه ــا .فهي ليس ــت ألعابا
مت ــارس وف ــق أه ــواء املش ــاركن ب ــل حتكمه ــا قوان ــن
صارم ــة وم ــن يخ ــل بإح ــدى قواعد اللع ــب يعتبر خارج
اللعب ــة ويوب ــخ من زمائ ــه ،وال تتاح له فرصة املش ــاركة
معه ــم يف األلع ــاب م ــرة أخرى.
وهك ــذا ،تهت ــم جمي ــع األلع ــاب الت ــي نح ــن بص ــدد
دراس ــتها بالس ــلوك اإلجتماع ــي واملقص ــود هن ــا ه ــو أن
يتأث ــر الاع ــب بوج ــود اآلخري ــن يف كثي ــر م ــن أصن ــاف
اللع ــب ،حي ــث تعك ــس اللعب ــة العدي ــد م ــن القواع ــد
الت ــي حت ــث الاع ــب عل ــى س ــلوك مع ــن وتطال ــب
الطف ــل باإلمتن ــاع ع ــن بع ــض الس ــلوكيات واملمارس ــات
الت ــي يرفضه ــا املجتم ــع .ويف اآلن نفس ــه تق ــوم اللعب ــة
بتق ــدمي نقد لبعض الس ــلوكيات املس ــتحدثة حتى ولو
كان ج ــزءا م ــن املجتم ــع يتبناه ــا .وأكثر من ذل ــك ،فإن
اللع ــب اجلماع ــي يدف ــع الطف ــل لانضب ــاط والتقي ــد
بالقواع ــد ،كما يع ــوده على املش ــاركة والتحمل والصبر
وانتظ ــار ال ــدور واإلص ــرار والتح ــدي لق ــدرات املنافس.
وكله ــا صف ــات وخصائص جتعل اللعب مبثابة مدرس ــة
حقيقية حياتية يتعلم منها الطفل االنصياع والتقيد
مبب ــادئ املجتم ــع ونظمه .وهنا تظهر أهمية اللعب ذي
القواع ــد والتفاع ــات الت ــي حت ــدث أثن ــاءه ،فه ــو مينح
الف ــرد الق ــدرة عل ــى النمو االجتماعي وتهذيب س ــلوكه
وبن ــاء اجتاهات ــه االجتماعي ــة ،ويدفع ــه إل ــى تعزي ــز
الش ــعور واإلحس ــاس مبس ــؤوليته وواجبات ــه ليك ــون
عض ــوا فاع ــا يف املجتم ــع .فضا عن ذلك إن ممارس ــة
األلع ــاب من ــذ س ــن مبك ــرة تهي ــئ األطف ــال للمش ــاركة
والتواف ــق واالندماج مع اآلخرين ،فهو وس ــيلة ضرورية
للتفاع ــل االجتماع ــي ،حيث ي ــؤدي إلى تعمي ــق الوعي
وتوطي ــد العاق ــات ب ــن مختل ــف األفراد ،س ــواء ضمن
الفري ــق الواح ــد أو ضم ــن الف ــرق املش ــاركة .فعملي ــة
التفاع ــل والتكي ــف اإلجتماع ــي التي تتم أثن ــاء اللعب
ه ــي عملي ــة حقيقية نابع ــة من طبيعة هذه املمارس ــات
القائم ــة عل ــى االحت ــرام والفه ــم املش ــترك واملتب ــادل
ب ــن الاعب ــن .وتتن ــوع ه ــذه العملي ــات يف اللع ــب ب ــن
تناف ــس وص ــراع وتع ــاون يقوم ب ــن األف ــراد أو بن الفرد
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وجماعت ــه أو ب ــن املجموع ــات فيم ــا بينه ــا .وهن ــا تت ــم
عملي ــة التفاع ــل ب ــن األف ــراد وثقاف ــة مجتمعهم ومن
خ ــال هذا التفاع ــل والتواصل تنش ــأ القواعد والنظم
واملعايي ــر والتقالي ــد واألع ــراف ،وم ــن ث ــم تصب ــح ه ــذه
الثقاف ــة ملزم ــة لأف ــراد تطب ــع س ــلوكهم ألنها ليس ــت
نتاج ــا للحظ ــة احلاض ــرة وإمن ــا ه ــي نت ــاج للتفاع ــل
االجتماع ــي يف املاض ــي واحلاض ــر واملس ــتقبل.
وعلي ــه ،يس ــهم اللع ــب اجلماع ــي يف تعدي ــل س ــلوك
الطفل وجعله قادرا على حتمل املس ــؤولية االجتماعية
ويغرس فيه قيمة االعتراف بحقوق اآلخرين ومراعاتها
وه ــذه اخلط ــوة م ــن أه ــم خط ــوات التربي ــة والتنش ــئة
االجتماعي ــة الت ــي يكرس ــها اللع ــب .إذ أن ــه لك ــي يعترف
الطف ــل بحق ــوق اآلخري ــن يج ــب أن يخض ــع م ــع رفاقه
لقواع ــد اللعب ــة ويعتب ــر اخلض ــوع له ــذه القواع ــد أول
ال ــدروس التي يتعلمها الطف ــل من حياته مع اآلخرين.
ويف ذات الس ــياق ،يج ــب اإلش ــارة إل ــى أن اللع ــب ال يتأثر
فق ــط بالقواع ــد التي متليها جماعة اللعب وإمنا يتأثر
اللع ــب أيض ــا بالفض ــاء ال ــذي مي ــارس في ــه وب ــاألدوات
املس ــتعملة يف كل لعب ــة .وكذل ــك يتأثر بأوقات املمارس ــة
ومواس ــمها ،لذل ــك تتطل ــب كل لعب ــة فض ــاء مناس ــبا
ملمارس ــتها بحس ــب نوعيته ــا وطبيع ــة نظ ــام س ــيرها.
خاص ــة وأن فض ــاء اللع ــب يع ــد مكون ــا م ــن املكون ــات
األساسية التي تساهم يف جناح السير الطبيعي للعبة.
ويف ذات الشأن ،يرى "عثمان عابد" يف وصفه ألهمية
اللع ــب عن ــد الطفل" :أن اللعب إذا كان فرديا أو جماعيا،
داخ ــل البي ــت أو خارجه ،يفس ــح املج ــال للطفل ليحقق
ذات ــه ويكتش ــف قدرات ــه حي ــث يتمك ــن م ــن التميي ــز بن
م ــا يف وس ــعه فعل ــه وما ال يس ــتطيع فعله ،فت ــزداد ثقته
بنفس ــه ،ألن ــه وصل إلى هدفه دون مس ــاعدة الكب ــار"(.)30
وه ــذا م ــا يفس ــر مج ــددا أن األطفال والش ــبان يتعلّمون
الكثي ــر أثن ــاء اللع ــب ويس ــتفيدون م ــن أف ــكار بعضه ــم
البع ــض ويف معظم األحي ــان يتعاونون يف القي ــام بأدوار
مهمة تعكس قدراتهم على اس ــتيعابهم ملعايير السلوك
ّ
االجتماع ــي ،فال ــدور ال ــذي يلعب ــه الطف ــل ال مي ّث ــل يف
ه ــذه احلالة حلقة وصل بين ــه وبن الاعب الذي أمامه

فقط ،بل يستند أيضا إلى العاقات املتبادلة بينه وبن
كل املش ــاركن والت ــي تكم ــن م ــن ورائه ــا معايير س ــلوكية
مع ّين ــة يب ــدأ الطفل يف إدراكها ش ــيئا فش ــيئا فيمارس ــها
ويعيشها لتصبح جزءا من ذاته .ففي لعبة «شد احلبل»
أو لعب ــة "ش ــد خ ــوك" يتع ــاون األف ــراد من نف ــس الفريق
ويتضامن ــون يف س ــبيل حتقي ــق االنتص ــار عل ــى الطرف
اآلخ ــر .وه ــذا التفاع ــل ب ــن الطرف ــن يش ــكل معايي ــر
هام ــة ترتكز حول قيمة التعاون والش ــجاعة والتضامن
ب ــن كا أف ــراد الفريق ــن لتحقيق النص ــر .لذلك يكون
الطف ــل يف ه ــذه احلالة مدفوعا إل ــى االنتماء اجلماعي
وإل ــى الوح ــدة والتك ّت ــل م ــع اآلخري ــن ،ح ّت ــى يتس ــنى
ل ــه حتقي ــق الف ــوز عل ــى الفري ــق املناف ــس بينم ــا يحاول
الفري ــق الثاني انتهاز فرصة لإطاحة مبنافس ــيهم من
خ ــال تعاونه ــم اجلماعي والدف ــاع عن بعضهم البعض
خاص ــة مل ــن تظه ــر عليه عام ــات الضع ــف والتراجع يف
ّ
بذل املجهود .وبطبيعة احلال ،فإن كل املهارات والقدرات
واألمن ــاط الس ــلوكية تتك ــون من األنش ــطة التي يندمج
فيه ــا الطف ــل وهو يتأثّ ــر بجماعة رفاقه ويك ــون تفاعله
معهم قويا يتراوح بن التعاون والتضاد ،فيشعر الطفل
بعضويته داخل املجموعة وبأهمية تأثيره فيها ويصبح
ق ــادرا عل ــى التواج ــد يف أي م ــكان وذلك حس ــب األلعاب
املتنوع ــة واألدوار املتع ــددة الت ــي يق ــوم به ــا .فالتفاع ــل
بش ــكليه املذكوري ــن يق ــوم عل ــى نف ــس آلي ــات التواص ــل
وحتاف ــظ األداة عل ــى ص ــدارة الترتي ــب رغ ــم أن األلع ــاب
الت ــي يظه ــر فيه ــا التفاع ــل بش ــكل مض ــاد ليس ــت كله ــا
ألعابا تنافس ــية لكنها متارس بشكل جماعي .أما ألعاب
الف ــرق فه ــي تق ــوم عل ــى نوعن م ــن التفاع ــل يتمثل يف
التضاد مع الفريق املنافس والتعاون مع فريق اإلنتماء
مثل لعبة شد احلبل كما ذكرنا سابقا .وقد لعبت األداة
دوره ــا يف خدم ــة نوع ــن م ــن التفاع ــل س ــواء يف ش ــكل
منافس ــة تعتم ــد عل ــى التض ــاد أو عاق ــة تضام ــن ودعم
ينبن ــي عل ــى التع ــاون ،وه ــي يف األص ــل عملي ــة تدري ــب
على أدوار املس ــتقبل .وغالبا ما يريد املجتمع من خال
ه ــذه األلع ــاب أن ي ــدرب أطفال ــه عل ــى العم ــل اجلماعي
ليؤهله ــم إل ــى أدوار القيادة ليكون ــوا قادرين على حتمل
مسؤولياتهم بجدارة يف حياتهم املستقبلية .وهي يف ذات
الوق ــت تع ــد م ــن بن أهم وس ــائل التربية عل ــى النظام و

تكوين النس ــق األخاقي لدى الطفل .لذا ،تهتم جميع
األلعاب التي نحن بصدد دراستها بالسلوك اإلجتماعي
واملقص ــود هن ــا ه ــو أن يتأثر الاعب بوج ــود اآلخرين يف
كثير من أصناف اللعب ،حيث تعكس اللعبة العديد من
القواعد التي حتث الاعب على سلوك معن ،وتطالب
الطفل باإلمتناع عن بعض السلوكيات واملمارسات التي
يرفضه ــا املجتم ــع .ويف اآلن نفس ــه تقوم اللعبة بتقدمي
نقد لبعض الس ــلوكيات املس ــتحدثة حتى ولو كان جزءا
م ــن املجتم ــع يتبناه ــا .ويج ــب أن يلت ــزم بذل ــك أثن ــاء
اللع ــب وض ــرورة أن يتفاع ــل م ــع رفاقه س ــواء باحلركة أو
باللف ــظ أو باإلش ــارة .وهكذا يتدع ــم ارتباطه باآلخرين
م ــن رف ــاق اللع ــب ويكتس ــب الوع ــي بالقي ــود والضوابط
الت ــي تفرضها اجلماعة عل ــى الفرد.
وعل ــى ض ــوء كل املعطي ــات الت ــي ذك ــرت خاص ــة منه ــا
ارتف ــاع نس ــب األلعاب اجلماعي ــة و املقننة وتأثير كليهما
يف س ــلوك الطف ــل نق ــر بصح ــة الفرضي ــة الت ــي مفادها
أن األلع ــاب اجلماعية تتس ــم بنظام م ــن القواعد يعكس
ش ــبكات م ــن التواص ــل والتفاع ــل االجتماعي مم ــا يؤدي
إلى الترابط بن القوانن املس ــيرة لس ــلوك الاعب أثناء
اللعب والس ــلوك اليومي ألف ــراد للمجتمع الذي ينتمي
إليه .وقد بينت النتائج التي مت عرضها واملتعلقة خاصة
باللع ــب اجلماع ــي س ــواء بواس ــطة األدوات أو بدونه ــا أو
تل ــك الت ــي حتكمه ــا قواع ــد وم ــا تتضمنه م ــن تفاعات
متنوعة أثناء اللعب بأن تفاعل الفرد مع اآلخرين ينجم
عن ــه تعدي ــل وتغير يف س ــلوك الاعب نتيجة للتفاعات
القائمة بينه وبن بقية الاعبن .وهذا هو أساس اللعب
اجلماعي وتلك مس ــؤوليته .فألوان النشاط يف اللعب ال
تعد فقط مظاهر اجتماعية لها قيمتها املادية واملعنوية
فحس ــب ،وإمن ــا تعتب ــر أيض ــا معي ــارا حقيقي ــا للتكي ــف
االجتماع ــي ألن ــه ب ــدون اش ــتراك الطف ــل يف األلع ــاب ال
تس ــنح ل ــه فرص ــة جترب ــة اخلط ــأ والص ــواب أو الش ــعور
بفرح ــة النج ــاح أو ل ــذة املغامرة ،وغير ذل ــك من التجارب
الت ــي تبني األخاق ومبادئ الس ــلوك وتكون الش ــخصية
بصف ــة عام ــة .وبه ــذا الش ــكل ،تعتب ــر األلع ــاب اجلماعية
مبثابة مجتمع مصغر يتفاعل معها الطفل والشاب من
أجل تشكيل شخصيته وفرض وجوده فيمتثل لقواعدها
لك ــي يتدرب عل ــى اإلمتثال لقوانن املجتمع خ ــارج إطار
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اللع ــب .إل ــى جانب ذل ــك يكون لألع ــاب دور يف التنش ــئة
االجتماعي ــة من خال املس ــاهمة يف وض ــع قانون اللعبة
واحترام ــه واالنضباط ملعاييره ،م ــع ما يصاحب كل هذه
األنش ــطة م ــن انفع ــاالت وتنمي ــة لاجتاه ــات وتصري ــف
للعواط ــف وتخفي ــف التوت ــرات وتقوي ــة االنتم ــاء إل ــى
اجلماعة .وقد الحظنا من خال األلعاب التي رصدناها
أو ش ــاركنا يف ممارس ــتها أن ميزتها عن األلعاب احلديثة
تتمثل يف أن معظمها له مساس متن بتقاليد املجتمع
ال ــذي يرتب ــط برواب ــط األس ــرة الواح ــدة فيس ــهل التق ــاء
الشباب مع بعضهم وكذلك الفتيات .فاألنشطة اللعبية
اجلماعي ــة تتس ــم بالث ــراء ووف ــرة العملي ــات والتفاعات
اإلجتماعية التي من ش ــأنها إكس ــاب الاعب عددا كبيرا
من القي ــم واخلبرات واخلصائ ــص اإلجتماعية املرغوبة
والتي بدورها تعمل على تنمية اجلوانب اإلجتماعية يف
شخصيتهوتساعدهعلىالتنشئةوالتكيفمعمقتضيات
املجتمع ونظم ــه ومعاييره االجتماعي ــة واألخاقية.
خــــــاتمة:

خلصت الدراس ــة إلى أهمية توثيق و تصنيف ألعاب
األطف ــال التراثية التونس ــية وف ــق العديد من املتغيرات
(املكان ،الزمان ،املجال ،الس ــن ،اجلنس ،عدد املش ــاركن،
األدوات ،نظ ــام القواع ــد) وغيره ــا ،وعمل ــت على حتليل
كل متغي ــر عل ــى ح ــدة واس ــتخراج ال ــدالالت الناجت ــة
ع ــن كل عنص ــر م ــن عناصره ــا .ث ــم تعرض ــت كذل ــك
إل ــى تصني ــف األلع ــاب بحس ــب ن ــوع اللعب ــة ووف ــق أه ــم
الوظائ ــف الت ــي تق ــوم به ــا .و م ــن أه ــم النتائ ــج التي مت
التوصل إليها أن ألعاب األطفال التراثية تتميز بالتنوع
والث ــراء ،فم ــن خ ــال دراس ــة وحتلي ــل املنط ــق الداخل ــي
واملنط ــق اخلارج ــي للعبة متكننا من التع ــرف على أهم
أبعادها ودالالتها النفسية واالجتماعية والثقافية .وقد
أظه ــرت نتائ ــج البحث أن اللعب التراثي ي ــزداد تنوعا أو
يق ــل تنوع ــا م ــن بيئ ــة اجتماعية إل ــى أخرى ،فه ــو يزداد
يف األحي ــاء الش ــعبية م ــن امل ــدن ،وكذل ــك يف الري ــف،
ويق ــل يف البادي ــة واملناط ــق اجلبلي ــة .وق ــد تب ــن يف ذات
الوق ــت اخت ــاف يف ممارس ــة بع ــض األلعاب م ــن الريف
إل ــى املدين ــة ومن مناط ــق اجلنوب إلى مناطق الش ــمال
رغ ــم وج ــود بعض نقاط االلتقاء والتداخل يف كثير من
$+دات و&!"#$%
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األحي ــان .ل ــذا ،ف ــإن جميع األمثلة الت ــي مت حتليلها يف
ه ــذه الدراس ــة توضح بش ــكل جلي التراب ــط الوثيق بن
املمارس ــة اللعبي ــة واخلصائ ــص الثقافي ــة واحلضاري ــة
للمجتم ــع التونس ــي مب ــا أنه ــا تع ــد م ــن أه ــم العوام ــل
املس ــاهمة يف التنش ــئة االجتماعي ــة لأطف ــال .وذل ــك
يعن ــي أن ه ــذه األلع ــاب ذات قيمة اجتماعية من ش ــأنها
أن حت ــدث م ــردودا اجتماعيا ميكن الطفل من االندماج
يف املجموع ــة وأن يصب ــح أكثر اس ــتيعابا للقي ــم واملبادئ
اجلماع ّي ــة والتقالي ــد واألع ــراف االجتماع ّية .فالطفل
بحاجة أن يكون لعبه جماعي ًا ،فهو يتعلم فيه مش ــاركة
اآلخري ــن فرحهم وتنافس ــهم ومودتهم أي كل ما حتمله
العاق ــات االجتماعي ــة م ــن معان ــي إنس ــانية .وهك ــذا،
يسهم اللعب اجلماعي بفضل قواعده يف تعديل سلوك
الطف ــل وجعله ق ــادرا عل ــى حتمل املس ــؤولية اجلماعية
ويغرس فيه قيمة االعتراف بحقوق اآلخرين ومراعاتها
وه ــذه اخلط ــوة م ــن أه ــم خط ــوات التربي ــة والتنش ــئة
االجتماعي ــة التي يكرس ــها اللع ــب .وعليه ،فنح ــن أمام
مجتم ــع تقلي ــدي مرتبط بهويت ــه الثقافية ينبني على
نظ ــام جماعي يرف ــض كل مظاهر الفردي ــة أو األحادية،
ويش ــيد باالنتماء للجماعة التي تعد صاحبة القرار يف
كل ش ــؤون احلي ــاة .ويف إط ــار هذه املعادل ــة يصبح اللعب
مج ــاال ينبغ ــي أن يلتزم بهذا النظام باعتباره عاما من
عوامل التنشئة التي تغلب اجلماعة عن الفرد ،وتصبح
املجموعة حسب هذا الطرح هي التي تتحكم يف سلوك
الف ــرد ،فيق ــل اللعب الف ــردي ويصبح اللع ــب يف الغالب
جماعي ــا .وق ــد كان ــت األلع ــاب التراثي ــة مبثاب ــة امل ــرآة
العاكسة لثقافة املجتمع بكل صورها وجتلياتها .فضا
ع ــن ذل ــك ،فإن أه ــم الوظائف التي كان ــت تقوم بها تلك
األلعاب هي احملافظة على ثقافة املجتمع واس ــتقرارها
ورس ــوخها وتعميقها يف نفوس األف ــراد .إلى جانب ذلك
ف ــإن تش ــابه األلعاب التراثية يف املجتمع التونس ــي يدل
عل ــى وح ــدة الثقاف ــة الت ــي تس ــاعد عل ــى متاس ــك أفراد
املجتم ــع ووحدت ــه بل ميك ــن وصفها أيضا بأنها وس ــيلة
فعال ــة لنق ــل قي ــم التضام ــن والتن ــوع والوع ــي الثقايف.
لذل ــك يج ــب احلف ــاظ عليه ــا ق ــدر اإلم ــكان واحل ــرص
عل ــى مزي ــد االهتمام بدراس ــتها وتطويرها ألنها تش ــكل
ج ــزءا ال يتجزأ من ش ــخصيتنا وم ــن هويتنا الثقافية.
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الموروث الموسيقي الشعبي
و عالقته بالطرق الصوفية في تونس
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أ .عيل دمق
كاتب من تونس

ارﺗﺒﻄﺖ اﻟﻤﻮﺳـــﯿﻘﻰ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﻟﻤﻤﺎرﺳـــﺎت اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﯾﮥ واﻟ ّﺪﯾﻨﯿﮥ و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳـــﻼﻣﯿﮥ
ﻣـــﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺸـــﻌﻮب اﻟﺘﯽ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻤﻮﺳـــﯿﻘﻰ ﻓﯽ إﻃﺎر ﻧﺸـــﺎﻃﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎﺋـــﺪي ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ ﺣﻀـــﻮر اﻷﻟﺤﺎن
ﺳـــﻮاء ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎﻵﻻت اﻟﻤﻮﺳـــﯿﻘﯿﮥ أو ﺑﺪوﻧﻬﺎ ﻓﯽ إﻃﺎر اﻹﻧﺸـــﺎد اﻟﺪﯾﻨﯽ واﻟﻤﻤﺎرﺳـــﺎت اﻟﺘـــﯽ ﺗﺘﻨﺰل ﺿﻤﻦ
ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺼـــﻮف ﺑﺼﻔﮥ ﻋﺎﻣﮥ.
وم ــن أه ــم مقوم ــات التص ــوف العمل على حتقيق احلياة الروحية اإلس ــامية القائمة أساس ــا على الترفع عن
ملذات الدنيا والرقي بالنفس لتحقيق العمق الروحاني والطمأنينة اخلالصة .وبالرجوع إلى تواريخ الفتوحات
احملمدي ــة ،وبالتالي
اإلس ــامية تب ــن لن ــا تعاق ــب العديد من دعاة الش ــريعة االس ــامية املقتدين بالقرآن والس ــنة
ّ
حتـ ـ ّول التص ــوف م ــن ممارس ــات فردي ــة يف عاق ــة العبد بخالق ــه إلى مذاهب جماعية انتش ــرت فيما بعد يف ش ــكل
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"طرق"( )1صوفية داخل املجتمعات اإلس ــامية ،السيما
الباد التونس ــية ،حيث شهد س ــكانها إقباال كبيرا على
الش ــيوخ املتزهدي ــن وزواي ــا األولي ــاء الصاحل ــن الت ــي
كان ــت مت ّث ــل بالنس ــبة لهم مصدر بركة وش ــفاء للروح
وق ــد كان لتاق ــح احلض ــارات املتعاقبة على الباد
التونس ــية تأثي ــر عمي ــق عل ــى امل ــوروث املوس ــيقي م ــن
حي ــث تن ــوع األمناط املوس ــيقية وأطر ممارس ــتها ،مما
أف ــرز رصي ــدا موس ــيقيا غزي ــرا اعتمد يف ج ــزء هام منه
على التواتر الشفوي راسما مامح وصورا من الذاكرة
اجلماعي ــة للمجتمع التونس ــي التي ظل ــت حاضرة يف
املشهد املوس ــيقي املعاصر.
واملثي ــر لاهتم ــام هو كث ــرة وتنوع الط ــرق الصوفية
وتعدد مذاهبها حيث بلغت يف تونس يف النصف األول
من القرن العش ــرين تس ــعة عش ــر طريقة وخمس مائة
وخمس ــن زاوي ــة موزعة ب ــن املدن واملناط ــق الريفية(،)2
وقد تنوع الرصيد املوسيقي لهذه الطرق بن القصائد
واملدائ ــح واألذكار الصوفي ــة ،وجتتم ــع فيم ــا بينه ــا يف
معان ــي متجي ــد اهلل ع ــز وج ــل وم ــدح الرس ــول صل ــى
اهلل علي ــه وس ــلم واإلش ــادة بكرامات وأخ ــاق أولياء اهلل
الصاحل ــن ،لكنه ــا تختل ــف من حيث صياغ ــة أحلانها
ونغماته ــا وإيقاعاتها وكيفية ممارس ــتها.
وتع ــد "احلض ــرة"( )3يف تون ــس وخاص ــة يف مدين ــة
صفاق ــس أح ــد أه ــم طق ــوس الط ــرق الصوفي ــة الت ــي
تس ــاهم يف بل ــورة املش ــهد الثق ــايف والت ــي حتقق حس ــب
الصوفي ــن أبع ــادا عميقة من التجل ــي الروحاني الذي
ينش ــده كل األتب ــاع.
وللخـ ـ ــوض يف هـ ـ ــذا املــوضـ ـ ــوع وجــب علـي ـ ــنا طــرح
التس ــاؤالت التالي ــة:
ماه ــو الفض ــاء التاريخ ــي واالجتماع ــي الذي أ ّدى
إل ــى ظه ــور املوس ــيقى الصوف ّي ــة يف تون ــس بصف ــة
عام ــة و"حض ــرة س ــيدي بوعكازي ــن" بصف ــة خاص ــة؟
م ــا ه ــي جتلي ــات األبع ــاد السوس ــيوثقافية له ــذه
املمارس ــة؟
 *+,-./وأداء !"#$
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وم ــن ه ــذا املنطل ــق يصب ــح البح ــث يف مج ــال التراث
الش ــعبي أم ــرا بال ــغ األهمي ــة يف ظ ــل تس ــارع املتغي ــرات
االجتماعي ــة وأمن ــاط العي ــش الت ــي أصبح ــت ته ــدد
احملافظة على املوروثات الشعبية يف أشكالها ومضامينها
األصلي ــة وحت ــدو به ــا إل ــى ه ــوة التش ــويه ث ــم االندث ــار.
مقاربات اصطالحية:
 .1مفهوم التصوف:

اختل ــف املؤرخ ــون حول حتديد األصل االش ــتقاقي
لكلم ــة "التص ّوف" حي ــث أرجع البع ــض كلمة «تصوف»
إلى لباس الصوف والذي كان رمزا للتواضع والبساطة
الت ــي يبح ــث عنه ــا املتص ّوف املس ــلم يف رحلت ــه للبحث
ع ــن الزه ــد واالنقطاع عن احلي ــاة الدنيا.
كم ــا ذه ــب البع ــض اآلخ ــر إلى اعتب ــار ه ــذه الكلمة
مش ــتقة م ــن كلم ــة "الصف ــاء" وه ــي رمز لنب ــل األخاق
ومكارمه ــا وصفاء القلب وبالتالي اعتبروا أنّ التصوف
ه ــو س ــلوك ل ــه خصوصيات ــه ومميزات ــه ويعك ــس وجهة
نظ ــر عميق ــة جت ــاه الوج ــود الدني ــوي ويعك ــس أس ــمى
مظاه ــر التق ــوى واإلخ ــاص هلل وبالتال ــي "ي ــؤدي إل ــى
()4
صف ــاء القل ــب ونقاء الس ــريرة".
ويش ــير مم ــدوح الزوب ــي يف كتاب ــه معج ــم الصوفي ــة
إل ــى أنّ التص ــوف له "تعريفات ع ــدة َع ّرف بها الصوفية
أنفس ــهم" حي ــث يق ــول أب ــو عل ــي الروذب ــاري الص ــويف
والكاب ــاذي يف كتاب ــه (التع ــرف ملذهب أه ــل التصوف)،
والقش ــيري يف رس ــالته" :إن الص ــويف م ــن لبس الصوف
عل ــى الصفا وأطعم الهوا ذوق اجلفا وكانت الدنيا منه
عل ــى القفا وس ــلك منهاج املصطف ــى"(.)5
كم ــا يعرف ــه إب ــن خل ــدون يف كتاب ــه املقدم ــة بقول ــه:
"ق ـ ـ ــال الق ـش ــيري رح ـم ـ ــه اهلل وال يـش ـهــد ل ـهــذا اإلس ــم
اش ــتقاق م ــن جه ــة العربي ــة وال قي ــاس والظاه ــر أن ــه
لق ــب وم ــن ق ــال اش ــتقاقه م ــن الصف ــا أو م ــن الصف ــة
فبعي ــب م ــن جه ــة القي ــاس اللغ ــوي .ق ــال :وكذل ــك من
الص ــوف ....قل ــت :واألظه ــر أن قيل باالش ــتقاق أنه من

الص ــوف وه ــم يف الغال ــب مختص ــون بلبس ــه كم ــا كانوا
علي ــه م ــن مخالف ــة الن ــاس يف لب ــس فاخر الثي ــاب إلى
لب ــس الص ــوف"(.)6
"التصـ ـ ّوف" كم ــا ذكرن ــا س ــابقا ه ــو مصطل ــح متع ــدد
ال ــدالالت واإليح ــاءات باخت ــاف احلقب ــات الزمني ــة
وبالرغ ــم م ــن ه ــذه االختاف ــات ف ــإن الطريق الص ــويف أو
املنهج الصويف ينبثق من تعاليم اإلسام وميكن اعتباره
مرحلة متقدمة من العمق الروحاني والتقوى .ويعتمد
منهج ــا متميزا يف التعبد واالنقطاع ع ــن ملذات الدنيا.
يع ــرف الدكت ــور نبي ــل الفخف ــاخ ال ّتص ــوف أن ــه
"البح ــث ع ــن حال ــة م ــن نق ــاء ال ــروح الت ــي متكّ ــن م ــن
الوص ــول إل ــى احلقيقة املطلقة والدخ ــول يف حالة من
التواص ــل املباش ــر م ــع اهلل"(.)7
واصطاح ــا يعن ــي "منزع ــا علمي ــا وعملي ــا نزع ــت
إلي ــه احلي ــاة الروحي ــة اإلس ــامية من ــذ نش ــأتها األولى
يف ص ــدر اإلس ــام ...فالتص ــوف إذن م ــرآة ه ــذه احلي ــاة
الروحي ــة اإلس ــامية"(.)8
 .2مفهوم الطريقة عند الصوفية:

الطريق ــة ه ــي املنه ــج ال ــذي يعتم ــد خاصي ــات
وممي ــزات معين ــة ت ــؤدي إل ــى حتقي ــق اله ــدف املرج ــو
الوص ــول إلي ــه .بالنس ــبة للطريق ــة يف التص ــوف فه ــي
حس ــب فتح ــي زغن ــدة "الطري ــق التي يس ــلكها املس ــافر
إل ــى اهلل"(.)9
وبالرغ ــم م ــن تع ــدد واخت ــاف الط ــرق الصوفي ــة
يف مناهجه ــا وقراءاته ــا فه ــي جتتم ــع يف الوص ــول إلى
ه ــدف مش ــترك ه ــو "التنس ــك والزه ــد يف مت ــاع الدنيا
والتوج ــه إل ــى اآلخ ــرة"( )10وبالتال ــي االنقط ــاع ع ــن كل
م ــا ه ــو دنيوي والرقي إلى أس ــمى درجات عب ــادة اهلل عز
وج ــل واإلخ ــاص له.
فبعد أن كان التص ّوف سلوكا فرد ّيا ،حتول ليصبح
منهج ــا جماعي ــا منظم ــا انقس ــمت في ــه األدوار ب ــن
ش ــيخ( )11طريق ــة وه ــو الذي س ــلك طريق احل ــق وعرف

املخ ــاوف واملهال ــك ،وأح ــاط بعل ــوم الدي ــن والش ــريعة.
فيرش ــد املري ــد ويش ــير إلي ــه مب ــا ينفع ــه وم ــا يض ــره.
وقي ــل الش ــيخ ه ــو ال ــذي يق ــرر الدي ــن والش ــريعة يف
قل ــوب املريدين والطالبن .وقيل :الش ــيخ الذي يح َبب
عب ــاد اهلل إل ــى اهلل ،ويح َب ــب اهلل إل ــى عب ــاده ،ويف فت ــرة
االس ــتعمار الفرنس ــي تزاي ــد إقب ــال الن ــاس لانتم ــاء
إل ــى ط ــرق مختلف ــة إلى ح ــد تصنيف بع ــض العائات
وانتس ــابهم إل ــى مق ــام "ول ــي صال ــح" حس ــب األلق ــاب،
اعتق ــادا منه ــم يف أولي ــاء اهلل تعالى مل ــا يتميزون به من
أخ ــاق طيب ــة وح ــب اخلير للن ــاس وعب ــادة خالصة هلل
ع ــز وجل ،فأصبح ــت مقامات األولي ــاء مجالس للذكر
متج ــد اهلل واألنبياء
واإلنش ــاد وتردي ــد النص ــوص التي ّ
والصاحل ــن وطل ــب حضوره ــم الروح ــي.
 .3التصوف وانتشاره في االسالم:

كان ــت بداي ــات التصوف يف العالم اإلس ــامي حركة
زه ــد ش ــملت بع ــض املس ــلمن الذي ــن كان ــوا يبتع ــدون
ع ــن إغ ــراءات ومل ــذات الدني ــا م ــن ت ــرف وم ــال ولب ــاس
فاخ ــر ومج ــون ،س ــعيا منه ــم إل ــى االقت ــداء بالس ــيرة
النبوية الش ــريفة من خال (الس ــير على نهج الرس ــول
محم ــد صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم وأغل ــب صحابت ــه
والعم ــل بالنص ــوص القرآنية واألحادي ــث النبوية التي
تش ــجع املؤم ــن عل ــى العمل الصال ــح واالبتع ــاد عن كل
احملرم ــات ...فم ــن دواف ــع الزهد والتوج ــه بجلّ اجلهد
م ــن أجل الفوز باآلخرة ق ــول اهلل تعالى" :من كان يريد
ح ــرث اآلخ ــرة ن ــزد ل ــه يف حرث ــه وم ــن كان يري ــد ح ــرث
الدني ــا نؤت ــه منه ــا ومال ــه يف اآلخ ــرة م ــن نصي ــب"(.)12
وهنال ــك العدي ــد م ــن اآلي ــات القرآني ــة الت ــي أث ــرت يف
نش ــأة الزه ــد حي ــث يق ــول اهلل تعال ــى "وال تفس ــدوا يف
األرض بع ــد إصاحه ــا وادع ــوه خوف ــا وطمع ــا"(.)13
كم ــا ورد يف الق ــرآن معان ــي اإلخ ــاص يف ح ــب
هلل تعال ــى ورس ــوله واجله ــاد يف س ــبيل اهلل .كل ه ــذه
النص ــوص القرآني ــة س ــاهمت بش ــكل كبي ــر يف ظه ــور
الزه ــد يف مرحل ــة أول ــى ،ث ــم يف القرن الثان ــي الهجري
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وبع ــد سلس ــلة م ــن الفتوح ــات االس ــامية وم ــا ب ــدا
علي ــه املجتم ــع اإلس ــامي م ــن ث ــراء ورخ ــاء وإقب ــال
الن ــاس عل ــى الله ــو بامل ــال م ــن ماب ــس فاخ ــرة ومنازل
وتفاخ ــر يف األنس ــاب واملباه ــاة ،ظه ــرت مجموع ــة م ــن
الن ــاس خاصة علماء الدين تس ــعى إل ــى احلفاظ على
مبادئ الدين اإلس ــامي وتعاليمه فانقطعوا عن عامة
الن ــاس وابتع ــدوا ع ــن مت ــاع الغ ــرور وانهمك ــوا يف عبادة
اهلل والس ــير على املنهج النبوي الش ــريف .وتأسيس ــا ملا
تق ــدم يف ه ــذا املفه ــوم يوص ــي الغزال ــي م ــن يخاطب ــه:
"إذا ال تنظ ــر إل ــى س ــاعة رحم ــة اهلل فق ــط حت ــى تت ــكل
وتؤم ــن"( .)14فاملتصوف ــة يعتمدون أساس ــا عل ــى االتكال
عل ــى اهلل واملجاه ــدة والعم ــل املتواص ــل واالبتع ــاد ع ــن
حي ــاة امل ــادة ث ــم يطلب ــون الرحم ــة والغف ــران راج ــن يف
ذل ــك اآلخ ــرة .ويعـ ـ ّرف الدكت ــور األس ــعد الس ــحمراني
الش ــخصية الصوفية يف االسام بـ"القناعة بالضروري
يف متطلب ــات البدن ــي ،واحلي ــاة املادي ــة حت ــى ال يفس ــد
التعل ــق بالدنيا على اإلنس ــان س ــموه ال ــذي يطلب فيه
الوص ــول إل ــى درج ــة اإلحس ــان"(.)15
ويف الق ــرن الس ــادس مي ــادي( )16أي فت ــرة الفتوحات
اإلس ــامية ظه ــر العديد من العلماء والدعاة الس ــنين
الذين يدعون إلى احترام وتطبيق الش ــريعة اإلس ــامية
ـداء بالقرآن والس ــنة احملمد ّية .ومن بن
بحذافره ــا اقت ـ ً
املتصوفة السنين الذي اشتهروا يف تلك الفترة "مسلم
القشيري"( )17و"عبد القادر اجلياني"( ،)18الذين ساهموا
يف حتوي ــل التص ــوف م ــن ممارس ــات وس ــلوكات فردي ــة
إل ــى مذاه ــب جماعي ــة انتش ــرت يف العال ــم اإلس ــامي
ُتع ــرف بالط ــرق الصوفية والتي كانت تنس ــب إلى ش ــيخ
الطريق ــة أو قط ــب له أتب ــاع .ومن بن الط ــرق الصوفية
()19
املنتشرة يف عديد الدول اإلسامية نذكر "العيساوية"
و"القادرية"( )20و"الوهابية"( .)21وكان لهذا االنتشار عديد
األس ــباب منه ــا االجتماعي والثقايف وخاصة السياس ــي
حي ــث كان ــت الط ــرق الصوفي ــة والزواي ــا س ــندا للحرك ــة
االس ــتعمارية بتون ــس يف أوائ ــل الق ــرن العش ــرين والت ــي
كانت تس ــتغلها لتله ــي بها الناس عن األمور السياس ــية
فاهتم ــت آنذاك مبق ــرات األولي ــاء الصاحل ــن والزوايا.
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ويف ظ ــل ت ــردي األوض ــاع االجتماعية ،س ــعى الكثير من
الن ــاس إل ــى االن ــزواء واله ــروب إل ــى مقام ــات األولي ــاء
الصاحل ــن قص ــد التعب ــد ومناج ــاة اهلل مم ــا س ــاهم يف
تزاي ــد وانتش ــار الزواي ــا ومقامات األولي ــاء الصاحلن .
 .4انتشار الطرق الصوفية في تونس

لق ــد س ــاهم انتش ــار الط ــرق الصوفي ــة يف العال ــم
اإلس ــامي يف توس ــعها ،حي ــث تأث ــرت به ــا العدي ــد م ــن
ال ــدول الس ــيما الب ــاد التونس ــية والت ــي عرف س ــكانها
إقب ــاال كبي ــرا عل ــى الش ــيوخ املتزهدي ــن واالنتم ــاء إل ــى
الزواي ــا مما س ــاهم بش ــكل كبير يف تنام ــي عددها داخل
الب ــاد من ــذ العه ــد احلفص ــي .ث ــم تواص ــل يف التزاي ــد
وأصب ــح للطرق الصوفي ــة أهمية كبرى يف املجتمع إلى
ح ــد انتم ــاء غال ــب الن ــاس إل ــى ط ــرق متع ــددة .ويذكر
محم ــد البهل ــي الني ــال يف كتاب ــه احلقيق ــة التاريخي ــة
للتصوف اإلس ــامي أن التصوف وجد يف تونس مبكرا
حي ــث يتحدث عن وجود ق ــوم بجبل أدار (قرب الهوارية
وس ــيدي داوود) لباس ــهم الب ــردي وعيش ــهم م ــن النب ــات
والصيد البح ــري(.)22
واجلدير باملاحظة هو كثرة وتنوع الطرق الصوفية
ومقام ــات األولياء الصاحلن بالريف واملدينة واملناطق
املج ــاورة للوالي ــات حي ــث بل ــغ ع ــدد الط ــرق الصوفي ــة
حس ــب اإلدارة االس ــتعمارية يف النصف األول من القرن
العش ــرين تس ــعة عش ــر طريقة و 550زاوية(.)23
ويعود هذا التنوع إلى كثرة وتعدد املدارس واملشايخ
الديني ــة .ف ــكل فرق ــة تنتس ــب إل ــى ش ــيخ تس ــير عل ــى
نهج ــه يف التدين والزه ــد وتقوم مبدحه وترديد أذكاره.
تنش ــط الفرق الصوفي ــة يف العديد من املناطق خاصة
يف اجلنوب التونس ــي ومن بينها نذكر معتمدية نفطة
التابع ــة لوالي ــة توزر حيث جند فيها فرقة الس ــليمانية
نس ــبة للول ــي الصال ــح "عب ــد الس ــام" وفرق ــة العلوي ــة
نس ــبة إلى "س ــيدي أبو علي الس ــني" وفرقة احلفوظية
نس ــبة ال ــى الش ــيخ "عب ــد احلفي ــظ اخلنق ــي" وفرق ــة
التوهامي ــة نس ــبة إلى الش ــيخ "التوهامي".

«التخميرة» (حالة من االنغماس في الشطح تؤدي فيما بعد إلى فقدان الوعي)

 .5الحضرة:

احلض ــرة ،مصطلح إس ــامي صويف يطلق ع ـ ــلى
مجالس الذكر اجلماعي ــة والت ــي يؤديه ــا املس ــلمون
املنتمون للطرق الصوفية السنـية بشكل خاص ،ويكون
على رأس ــها ش ــيخ عارف بالطريقة ينتبه إلى كل ما من
ش ــأنه أن يش ــوش إمكانية الوصول إل ــى حلظة الصفاء.

يعتب ــر املس ــلمون م ــن الصوفي ــة أن أص ــل احلض ــرة
يف الشريعة اإلسامية يرجع لتفسيرهم لبعض اآليات
القرآنية واألحادي ــث النبوي ــة الت ــي تدع ــو إل ــى الذك ــر
والدع ــاء اجلماع ــي والص ــاة عل ــى النبي وي ــرون أنه ــا
م ــن الوس ــائل الت ــي ترفع الهم ــة وترغّ ب الفرد عل ــى أداء
واجباته الدينية .يف حن يعتبر املس ــلمون من السلفية
األصولي ــة أن احلض ــرة بدع ــة وليس ــت م ــن اإلس ــام(.)25

س ــميت كذلك ،ألنها س ــبب حلضور القل ــب مع اهلل،
وهي ركن هام يف طريق الصوفية .يتم فيها أداء أش ـ ــكال
مختلفة مــن الذكر ،كاخلطب وتاوة القرآن والنصوص
األخـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن أدعـ ـ ـ ــية وأوراد وإلق ـ ـ ــاء الشع ـ ــر واإلنش ــاد
املخصصة ملدح الرسول صـلى
الديــني وامل ـ ــدائح النبوية
ّ
اهلل عليه وسلم والدعاء والذكر اجلماعي بشكل إيقاعي
وتاوة أس ــماء اهلل احلسنى.

وكم ــا يعرفه ــا الص ــادق الرزق ــي يف كتاب ــه األغان ــي
التونس ــية أنه ــا "عبارة ع ــن وقوف صف الفق ــرة( )26أمام
حلق ــة العمل( ،)27حف ــاة األرجل ،مجردين من اجلبائب
والباراني ــس ،يذك ــرون اهلل بضمي ــر الغائ ــب بغرغ ــرة يف
التصوي ــب وتراك ــع منتظ ــم قد يكون واح ــدا بعد واحد
وقد يتقصون فيه جميعا حس ــب ما تقتضيه النغمات
املنبعث ــة من جماعة العم ــل"(.)28

يس ــتخدم احملافظ ــون م ــن الصوفي ــة أحيانا آل ــة
ال ــدف أثن ــاء «احلض ــرات»( ،)24يف ح ــن أن بعض الطرق
تس ــتخدم آالت موس ــيقية أخرى .تع ــرف احلضرة بهذا
االس ــم يف ال ــدول العربي ــة وبع ــض ال ــدول اإلس ــامية
غي ــر العربية مثل إندونيس ــيا وماليزي ــا ،يف حن تعرف
بأس ــماء أخرى يف تركيا ودول البلقان وتكون يف معظم
األحي ــان يف ليل ــة اخلمي ــس بع ــد ص ــاة العش ــاء أو يوم
اجلمع ــة بع ــد ص ــاة اجلمعة.

واحلض ــرة مصطل ــح معن ــاه "حضور القل ــب مع اهلل
ع ــز وج ــل وهو من أهم األركان يف طريق الس ــلوك .وهو
االجتم ــاع عل ــى ذك ــر اهلل ع ــز وج ــل حت ــت إمارة الش ــيخ
أو وكيل ــه املس ــمى باملق ــدم .وتب ــدأ احلض ــرة بت ــاوة م ــن
الق ــرآن الك ــرمي .ثم تنش ــد أناش ــيد من أق ــوال العارفن
ب ــاهلل مثل الش ــيخ عبد الغني النابلس ــي واب ــن الفارض
واب ــن عربي وغيرهم ــا ...ثم تقوم اجلماعة للذكر حتى
ب ــإذن الش ــيخ أو املق ــدم بختامه ــا ...واحلض ــرة منقول ــة

مفهوم الحضرة:
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ومتوارث ــة ع ــن كب ــار األش ــياخ العارف ــن فه ــي مق ــررة يف
الكت ــب الصوفي ــة عل ــى اعتباره ــا مظه ــرا م ــن مظاه ــر
التصوف"(.)29
كم ــا عرفه ــا الدكتور م ــراد الس ــيالة ،أنه ــا "التواجد
واحلضور .فهي حصة يجتمع فيها أش ــخاص منتمون
إل ــى طريقة يف إح ــدى الزوايا حيث يقومون مبمارس ــة
طقوس ــهم وعاداته ــم يف حضرة ش ــيخ الطريقة"(.)30
وهي يف مدينة صفاقس عبارة عن فرقة موس ــيقية
تتك ــون م ــن ع ــازيف البندي ــر وع ــازيف الدربوك ــة والزك ــرة
واملنش ــدين .وتنش ــط "احلض ــرة" يف مناس ــبات متعددة،
كـ"الن ــزول"(" )31والطه ــور"( )32والس ــهرات العائلية.
مفهوم الشطحة والتخميرة:

تعتبر التخميرة الهدف الرئيس ــي مل َ ْج َمع املمارسات
والع ــادات الت ــي يق ــوم به ــا املري ــد أثن ــاء احلض ــرة ،فه ــي
تتوي ــج ملرحل ــة التجل ــي الروح ــي واالنقطاع ع ــن العالم
اخلارج ــي وصوال إلى االنتش ــاء .وهناك من يفس ــر هذه
احلال ــة عل ــى أنه ــا تواص ــل وانغم ــاس يف عال ــم الغي ــب.
وتظه ــر عل ــى "املتخم ــر" العدي ــد م ــن األع ــراض منه ــا
املش ــي عل ــى اجلم ــر أو احلدي ــث بلغة مبهم ــة أو الرقص
باحللفاء امللتهبة أو ترويض احلشرات السامة كالعقرب
أو ارتع ــاد الب ــدن والس ــقوط عل ــى األرض يف حالة تش ــبه
حالة اجلنون والهس ــتيريا ويقال يف هذا الس ــياق "عندو
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حلوال" حيث "تربط العامة هذا املرض باجلن وتعتبره
من ردود فعلها لسبب ما ،فتقع محاولة مداواته بترقية
املص ــاب باحلض ــرة أي الضرب القوي على الدف ــوف"(.)33
 .6حضرة "سيدي بوعكازين":
تعريف "الزاوية":

ه ــو م ــكان يشـ ـ ّيد للش ــيخ أو الول ــي الصال ــح ،عن ــد
عام ــة الن ــاس ه ــي مق ــام ومدف ــن األولي ــاء الصاحل ــن
وي ــأوي اليه ــا الفق ــراء واملتصوف ــة .تقول العام ــة" :ولد
زاوي ــة أساس ــا أح ــد ذري ــة الول ــي ،مطلقا الطي ــب النقي
م ــن الن ــاس"(.)34
تزخ ــر تون ــس كم ــا باق ــي بل ــدان املغ ــرب العرب ــي
بالعديد من األضرحة ومقامات أولياء اهلل الصاحلن
الذي ــن تقصده ــم العام ــة وحت ــى اخلاص ــة للتبـ ـ ّرك
والتوس ــل به ــم لقض ــاء احلوائ ــج و تفري ــج
بكراماته ــم
ّ
الكرب فهذه الزوايا املنتش ــرة من الش ــمال إلى اجلنوب
ظ ّل ــت لس ــنن طويل ــة محافظة على مكانته ــا يف قلوب
مريديه ــا وكان ــت تنس ــج القص ــص والرواي ــات العجيبة
ح ــول الق ــدرات اخلارق ــة لصاح ــب السـ ـ ّر والفض ــل
والكرام ــة م ــوالي وس ــيدي ف ــان ال ــذي ه ــو نزي ــل تلك
الزاوية وكانت هذه األعاجيب تتوارثها الناس مشافهة
لتنتق ــل م ــن جي ــل إل ــى آخ ــر .ومنه ــا م ــا يوج ــد بجه ــة

صفاق ــس ،الت ــي اش ــتهرت منه ــا خاص ــة زاوي ــة س ــيدي
"عل ــي الكراي" وزاوية س ــيدي "بلحس ــن الك ــراي" وزاوية
س ــيدي "بوعكازي ــن".
أصل التسمية

تعود تس ــمية الولي الصالح "سيدي بوعكازين" إلى
ش ــجار ج ــد بن أه ــل احملرس وأه ــل قريته املس ــعودة يف
ص ــاة العي ــد حي ــث س ــأله أه ــل كل قري ــة أن يصلي بهم
فأعط ــى ع ــكّ ازا ألهل احمل ــرس وأخذ أهل قريت ــه العكاز
اآلخ ــر عنده ــم فصل ــى به ــم وخط ــب لهم ،فلم ــا التقى
أه ــل القريت ــن افتخ ــر كل عل ــى اآلخ ــر بص ــاة الش ــيخ
عنده ــم ،فك ــذّ ب كل منه ــم اآلخ ــر فرجعوا إلى الش ــيخ،
فق ــال :واهلل م ــا صلي ــت إال باحل ــرم الش ــريف ،ولكن اهلل
كش ــف ع ــن أبصارك ــم فرأيتمون ــي ،ف ــكل فري ــق يف باده
يحسبني بآرائه كالشمس يف فلكها ،وكل أحد يحسبها
يف دارة ،فم ــن ث ــم س ــمي بأبي عكازي ــن الرقيق(.)35
وتع ــود تس ــمية "الرقيق" لرقة صوت هذا الش ــيخ يف
ت ــاوة الق ــرآن وق ــد س ــماه ش ــيخه ومعلمه "س ــيدي أبي
يحيى القرق ــوري"(.)36
نشأته وحياته:

هو أبو عبد اهلل "سيدي محمد الرقيق أبو عكازين"
املدفون مبنطقة "املسعودة"( )37ولم جند تاريخا محددا
لوفاة هذا الش ــيخ لكنه وجد على قبر من قبور أحفاده
تاري ــخ 867م وبالتال ــي يكون الش ــيخ قد ت ــويف تقريبا يف
أواخر القرن الس ــابع أو بداية القرن الثامن.
ينح ــدر محم ــد الرقي ــق م ــن أوالد عن ــان م ــن نس ــل
م ــوالي إدري ــس ،ع ــاش يتيم ــا حي ــث ت ــويف أب ــوه وترك ــه
صغيرا فس ــلمته أمه إلى الش ــيخ وملا كبر أصبح يذهب
لقري ــة قرق ــور لينه ــل م ــن تعالي ــم الش ــيخ أب ــي يحي ــى
القرق ــوري ويق ــرأ علي ــه الق ــرآن فلقبه ش ــيخه بالرقيق
جلم ــال ورق ــة صوته.
يوم "الوعدة":

جمعه ــا "وعاي ــد" "الن ــذر" م ــا يقدم ــه اإلنس ــان م ــن
صدق ــة إل ــى الول ــي بعد قض ــاء حاجة طلبه ــا وقد يكون

النذر حصيرا للزاوية أو شمعا أو زيتا للقنادل أو سنجقا
أو خروف ــا أو حلم ــا أو «كسكس ــي» بلحم خ ــروف(.)38
وميك ــن أن تق ــام «الوع ــدة» مبناس ــبة والدة حي ــث
يس ــمى املولود اجلديد بإس ــم الولي الصالح ،وإذا كانت
املرأة عاقرا وطلبت اإلجناب تقدم الوعدة باس ــم الولي
للتخل ــص من س ــوء ح ــال ما.
"الو ْع َدة":
وصف يوم ِ
االستعدادات ما قبل الحضرة:

تعتب ــر عائل ــة الرقي ــق مق ــام الول ــي الصال ــح «س ــيدي
مقدس ــا ين ــزع عنه ــا األح ــزان وتطلب
بوعكازي ــن» مكان ــا ّ
منه البركة والتوفيق يف أعمالها ،فهو مصدر لاستشفاء
الروح ــي واجلس ــدي ،ويعتق ــد أف ــراد ه ــذه العائل ــة أن
وجوده ــم باملقام هو وس ــيلة للتض ــرع إل ــى اهلل عن طريق
الدع ــاء وقراءة الق ــرآن وتقدمي الصدقة وإقامة احلضرة.
فف ــي الي ــوم احمل ــدد تق ــوم العائل ــة بالتنق ــل صباحا
إل ــى زاوية "س ــيدي بوعكازي ــن" ويف غالب األحيان تكون
عائل ــة الرقي ــق أو العائ ــات املنتمي ــة إليه ــا بالقراب ــة
إلع ــداد مس ــتلزمات مناس ــبة "الوع ــدة".
جتتم ــع العائل ــة املوس ــعة من ش ــيوخ وكهول ونس ــاء
وتقس ــم األدوار فيم ــا بينه ــم حي ــث يق ــوم
وأطف ــال
ّ
الرجال بذبح املاش ــية ،يف حن تهتم النس ــوة بتحضير
مس ــتلزمات ال َغ ــذاء ال ــذي يكون عادة «كسكس ــي» بلحم
الض ــأن مصاحب ــا بالل ــن ،ويف األثن ــاء يدخ ــل الزائرون
تيس ــر من القرآن ش ــاكرين
إلى ضريح الولي فيتلون ما ّ
اهلل عل ــى تس ــهيل محنهم طالبن غفران ــه وما يريدون
حتقيق ــه يف احلي ــاة الدنيا بـ"بركة" هذا الولي الصالح.
وصف مشهد الحضرة:

تنطل ــق الفرق ــة املوس ــيقية بالع ــزف حس ــب رغب ــات
احلاضري ــن يف الس ــماع وعادة ما تك ــون «النوبة» األولى
بطيئة نوعا ما ،ثم ش ــيئا فش ــيئا متيل إلى الس ــرعة يف
التحويلة وأحيانا يطلب الزائرون نوبات ال تنتمي إلى
حضرة "س ــيدي بوعكازين" مثل نوبة سيدي منصور أو
نوبة س ــيدي بولبابة.
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وعن ــد انط ــاق الع ــزف يقت ــرب بع ــض األش ــخاص
بالتخمر يف الش ــطح وكل حس ــب
املعروفن عند العامة
ّ
"نوبت ــه" فهن ــاك م ــن يرق ــص عل ــى نوب ــة "ع ــاري عل ــى
ج ــدي" واآلخ ــر عل ــى نوب ــة "نادي ــت ي ــا بوعكازي ــن"...
حي ــث ميارس كل ش ــخص طقوس ــه يف طريق ــة الرقص
وحتري ــك األي ــدي واألرج ــل بتناغ ــم ك ّل ــي م ــع اإليق ــاع،
كما يعمد البعض إلى االس ــتلقاء على اجلمر وأحيانا
أكل ــه وه ــو يف حال ــة التهاب.
وجت ــد أيض ــا م ــن يس ــتلقي عل ــى األش ــواك دون
التضـ ـ ّرر وهن ــاك أيض ــا م ــن يرقص باحللفاء املش ــتعلة
وهي قريبة جدا من جسده ،وكل مظاهر التخمر تؤدي
يف مرحلته ــا األخي ــرة عن ــد التحويل ــة ال ــى حال ــة م ــن
فقدان الوعي املؤقت ،وس ــرعان ما يقترب أهل املتخم ّر
ملس ــاعدته عل ــى الوق ــوف بعد ترك ــه مدة زمني ــة قصيرة
لاس ــتراحة .وأثناء احلضرة يش ــارك النس ــاء بالرقص
والتخم ــر وجن ــد أغلبه ـ ّـن جتاوزن س ـ ّـن اخلمس ــن وهن
ّ
جدي".
يفض ّل ــن يف الغال ــب نوب ــة "ع ــاري عل ــى ّ

لكي يتمكّ ن من العزف بكل راحة خاصة وأن «الدربوكة»
يت ــم تعليقه ــا على كتف ــه وهذه الوضعي ــة خاصة بعازيف
احلض ــرة عل ــى اختافها وتنوع نوباته ــا .وتتكون الفرقة
املوسيقية عادة داخل مقام "سيدي بوعكازين" من أربعة
مرددين وأربع أو ثاث عازفن ومن بينهم جند القائد أو
"راي ــس بندير" وهو الذي ينظ ــم طريقة عزفهم والوقت
املناس ــب للتزي ــن ث ــم عازف زك ــرة وع ــازيف "دربوك ــة" جند
واح ــدا منهم ــا مختصا يف التزين والتلوي ــن اإليقاعي.
وس ــوف نتعرض يف محور التحليل إل ــى دور هذا العازف
وعاقته ببقية العازفن .وبعد فترة زمنية تناهز حسب
التقريب انتصاف الس ــهرة يغ ّير العازفون من جلس ــتهم
وتصب ــح الفرقة يف حالة وقوف خاصة مع تغير النوبات
واإليقاع ــات الت ــي تصب ــح أكث ــر إس ــراعا وع ــادة م ــا تكون
نهاية الس ــهرة أكثر اس ــتعراضا حيث يتحول الناس إلى
وس ــط الس ــاحة حي ــث جن ــد رقصات جماعي ــة مصاحبة
مبمارس ــات خطي ــرة كالرق ــص عل ــى اجلم ــر واحللف ــاء
املش ــتعلة واالس ــتلقاء على الشوك..
البرنامج الموسيقي:

 .وضعية الفرقة:

تتوس ــط الفرق ــة الس ــاحة ويك ــون ج ــل العازف ــن
واملرددي ــن يف حال ــة جل ــوس يف بداي ــة الوصل ــة إال ع ــازف
«الدربوك ــة» فه ــو يبق ــى على ركبتي ــه أو على ركب ــة واحدة

فيم ــا يل ــي ج ــدول مفصل ع ــن البرنامج املوس ــيقي
ال ــذي تعزف ــه فرق ــة "احلض ــرة" املتكون ــة م ــن 3ع ــازيف
بندي ــر  -ع ــازف زك ــرة  -ع ــازف دربوك ــة  4 -منش ــدين

جدول :األمثلة الغنائية حلضرة "سيدي بوعكازين":
املثال الغنائي

الطبع

عاري على جدي
نبغي فزعكم
جدي يا راقد الشفار
يا ّ
كانك تبغي تذهينة
شيلوني
ناديت يا بوعكازين
طالب موالي
هات السودان

أعرابي
مح ّير سيكاه
أعرابي
سيكاه
أعرابي
مزموم
مح ّير عراق
أعرابي

 *+,-./وأداء !"#$
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الوزن

املدة الزمنية

محاوشي
محاوشي
محاوشي
دزيري
محاوشي
خطوة
دزيري
عجمي

 8دقائق
 10دقائق و 47ثانية
 8دقائق و 52ثانية
 9دقائق و 37ثانية
 4دقائق و 11ثانية
 3دقائق و 29ثانية
 7دقائق
 8دقائق و 10ثواني

الهوام
 1الطــرق :هــي جمــع طريقــة وهــي املنهــج الروحــي الــذي
يســلكه املســلم املتصوف يف عبادته للخالق ،وتنســب كل
طريقة إلى شخص يسمى "شيخ الطريقة" أو "قطب" له
أتباع.
 2خلضر (لطيفة) ،االســام الطرقي ،دار ســيراس للنشــر،
تونس ،1993 ،ص.66
 3احلضــرة :هــي ممارســة موســيقية ذات صبغــة تص ّوفيــة
لغاية التقرب من اهلل .
 4السحمراني (اسعد) ،التصوف منشؤه ومصطلحاته ،دار
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،طبعة
اولى 1407 ،هـ  1987 -م ،ص .15
 5الزوبي (ممدوح) ،معجم الصوفية ،دار اجليل للنشــر
والطباعــة والتوزيــع ،الطبعة االولى  1425هـ،2004 ،
ص .84
 6ابــن خلــدون (عبــد الرحمــان) ،املقدمــة ،اجلــزء االول،
حتقيق وفهرسة سعيد محمود عقيل ،دار اجليل للنشر
والطباعــة والتوزيــع ،الطبعــة االولــى1426 ،ه ــ2005 ،م،
الفصل " 11يف علم التصوف" ،ص .399
7 "Le soufisme est la recherche d’un état de pureté morale
qui permet d’atteindre la vérité absolue et d’être en
communion directe avec dieu" .
FAKHFAKH)Nabil( : le répertoire musical de la confrérie
religieuse )Al Karrâriya( de Sfax )Tunisie(, thèse pour
obtenir le garde de docteur de l’université, Paris 8.Juin
2007 ; 2 Tomes, 686 p.
 8الزوبي (ممدوح) ،املصدر السابق ،ص .84
 9زغندة (فتحي) ،الطريقة الساميية يف تونس ،أشعارها
وأحلانها ،تونس ،بيت احلكمة ،ص .22
 10الزوبــي (ممــدوح) ،معجــم الصوفية ،دار اجليل للنشــر
والطباعــة والتوزيــع ،الطبعــة األولــى 2004م1425 ،هـ،
ص .84
 11الشيخ :يقصد به شيخ الطريقة أو الولي الصالح.
 12القرآن الكرمي ،سورة الشورى ،اآلية .20
 13القرآن الكرمي ،سورة االعراف ،اآلية .56
 14الغزالي (ابو حامد) ،مناهج العابدين ،القاهرة .املطبعة

15
16
17

18

19

20

21

22

23
24

احلسينية ،سنة  ،1322هـ ،ص.57 ،
الســحمراني (اســعد) ،التصــوف منشــؤه ومصطلحاتــه،
ص .31
مقديش (محمود) ،نزهة األنظار ،ص .310
هو ابو احلسن ميلم بن احلجاج القشيري ولد سنة 204
هـ ـ بنيســابور  .تــويف ســنة 261هـ ،رحل الى مصــر والعراق
واحلجــاز والشــام ،وتتلمــذ علــى يــد العديد مــن العلماء
وكان شديد الورع .
اجليانــي (عبــد القــادر)" ،ولــد عــام  491هـ ـ يف جيــان
ولعلــه التاريــخ االرجــح ،كان وليــا صاحلــا صاحــب
كرامــات ومقامــات وكان كثيــر املجاهدة".الســفينة
القادريــة ،طبعــة جديــدة ومنفتحــة ،بيــروت ،مؤسســة
الكتب الثقافية ص .90
هــي فرقــة صوفيــة مغربيــة أسســها ســيدي (محمــد بــن
عيســى املغربــي (ولــد يف فاســفي  872للهجــرة وتــويف يف
1524م ودفــن يف مكنــاس) .وأصــل هــذه الفرقة الصوفية
تعــود بدورهــا إلى ســيدي محمد بن ســليمان اجلازولي.
تشتهر الطريقة العيساوية باستعمالها لأمداح بصوت
عال واستخدام املوسيقى يف مسارات التنوير الروحاني.
أحــد الطــرق الصوفيــة الســنية والتــي تنتســب إلــى عبد
القادر اجلياني (471هـ 561 -هـ) ،وينتشر أتباعها يف باد
الشــام والعراق ومصر وشــرق أفريقيا .وقد كان لرجالها
األثر الكبير يف نشــر اإلســام يف قارة أفريقيا وآســيا ،ويف
الوقوف يف وجه املد األوروبي الزاحف إلى املغرب العربي.
مصطلح أطلق على حركة إســامية سياســية قامت يف
منطقة جند وسط شبه اجلزيرة العربية يف أواخر القرن
الثاني عشر الهجري ،املوافق للثامن عشر امليادي على
يــد محمــد بــن عبــد الوهــاب ( )1792 - 1703ومحمد بن
سعود حيث حتالفا لنشر الدعوة السلفية.
النيال (محمد البهلي) ،احلقيقة التاريخية والتصوف
االســامي ،نشــر وتوزيع مكتبة النجاح للنشر والتوزيع.
تونس  ،1965ص .141
خلضــر (لطيفــة) ،االســام الطرقــي ،دار ســراس للنشــر،
تونس ،1993 ،ص .66
احلضرات :جمع حضرة.
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 25مقديــش (محمــود) ،نزهة األنظار يف عجائب التواريخ
واألخبــار ،حتقيــق علي الزواري ،محمــود محفوظ ،دار
الغــرب اإلســامي ص ب  ،113/5787الطبعــة األولــى
 ،1988بيروت  -لبنان ،ص .340
 26الفقرة :املريدون.
 27حلقــة العمــل :الفرقــة املوســيقية املتكونــة مــن عازفــن
ومنشدين.
 28الرزقــي (الصــادق) ،األغانــي التونســية ،الــدار التونســية
للنشر ،تونس .1989
 29الزوبي (ممدوح) ،مصدر سابق ،ص .131
30 Le thème désigne une séance tenue sous l’égide d’un chef
spirituel, au cours de la quelle se réunissent des adaptes
appartenant à une confrérie dans le but d’accomplir des
pratiques par lesquelles ils parviennent à un état de grâce
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الصور
من الكاتب

عـتـيـقـة وصـامـدة
ا6ـO%ـO+ـ ..Bآ6ـ Bا6ـEـ]ـ Yوا6ـDـNـ, bـ .ا6ـ#ـ bا6ـDـ0ـ/ـ.

أ .حسين عبد الحافظ
كاتب من جمهورية مصر العربية

إذا ﻟﻢ ﯾﺄﺗـــﮏ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻬﯽ آﻟﮥ ﻣﻮﺳـــﯿﻘﯿﮥ ،ﻟﯿﺴـــﺖ ﮐﺄي آﻟﮥ ،إﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﻗﺪم وأﺷـــﻬﺮ
اﻵﻻت اﻟﺘـــﯽ ﻣﺎ زال ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻗـــﻮي ،ﻓﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺴـــﻤﺮ ،وأﻓﺮاح اﻟﺒﺎدﯾـــﮥ ،واﻷرﯾﺎف ،وﺗُﻌﻨﻰ
ﺑﻬﺎ ﺟﻞ ﻓِﺮق اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸـــﻌﺒﯿﮥ ،وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺳـــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﯽ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺘﺮاﺛﯿﮥ واﻟﺴـــﯿﺎﺣﯿﮥ،
ﻗـــﺎل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤـــﺆرخ واﻟﻔﯿﻠﺴـــﻮف اﻷﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﻨـــﯽ "إﻧﻬﺎ آﻟﮥ ﻟﻬـــﺎ أﻣﺰﺟﮥ اﻟﺒﺸـــﺮ"ُ ..ﯾﻘﺪِم ﻋﻠﻰ
ﺘﻔﺮﻗﮥ ﻣـــﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮرة
ﺻﻨﺎﻋﺘﻬـــﺎ ﮐﺜﯿﺮ ﻣـــﻦ اﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ اﻟﻤﻬﺮة ،اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﺸـــﺮون ﻓـــﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ُﻣ ﱢ
اﻟﻌﺮﺑﯿـــﮥ ،ﺣﯿﺚ أﻧﻬﻢ ﺗﻮارﺛـــﻮا ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﮥ ﻋﻦ آﺑﺎﺋﻬـــﻢ وأﺟﺪادﻫﻢ ،ورﻏﻢ اﻟﻌﺎﺋـــﺪ اﻟﻤﺎدي اﻟﻘﻠﯿﻞ،
اﻟﺼﻨﱠـــﺎع ﯾﺆﮐﺪون أﻧﻬﻢ ﻣﺎﺿـــﻮن ﻓﯽ ﺣِﻔﻆ ﻫﺬه اﻵﻟـــﮥ اﻟﺘﺮاﺛﯿﮥ اﻟﻌﺮﯾﻘﮥ،
إ ﱠﻻ أن ﻋـــﺪدا ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ُ
وﻣﻨﻌﻬـــﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﺛـــﺎر ،ﺑﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠـــﻰ ذﯾﻮﻋﻬﺎ واﻧﺘﺸـــﺎرﻫﺎ ،ﺑﺮﻏﻢ ﻏـــﺰو آﻻت اﻟﺪﯾﺠﺘﺎل اﻟﺘﯽ
ﺗـﻬــﺪد ﺧـﺼـﻮﺻـﯿﺘـﻬـﺎ.
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فماذا عن تاريخ آلة الربابة..؟

 .2أصــل الـــربــابـــة

وما أهميتها يف الفن الشعبي..؟

وح ــول منش ــأ أو أص ــل الربابة ،تباينت املص ــادر ،ولم
تتف ــق عل ــى رأي واحد ،فثمة من ينس ــبها إلى املصرين
ُ
ـتندا عل ــى رس ــومات بدائي ــة له ــا ،عل ــى
القدم ــاءُ ،مس ـ ً
ُج ــدران بع ــض املقاب ــر واملعاب ــد ،يف املناط ــق األثري ــة
تبن بدراس ــة
مبيت رهينة وأبو س ــمبل ودهش ــور ،إ َّال أنه َّ
تفاصي ــل ش ــكل هذه اآلل ــة أنها آلة الطنب ــور الفرعونية
ذات الوترين ..وتنس ــبها مصادر أخرى إلى الهند ،حيث
خدمت آلة موس ــيقية يف مناطق اجلنوب والشرق،
اس ــتُ ِ
ُتدع ــى آل ــة "رافان ــا س ــترون"  ،Ravana Stronوذل ــك
يف األلفي ــة الرابع ــة قب ــل املي ــاد ،إ َّال أن غي ــر واح ــد م ــن
ومحت ــريف صناع ــة اآلالت املوس ــيقية الش ــعبية،
ُخب ــراء ُ
أكد أن رس ــومات هذه اآللة أش ــبه بـ(البربط) ،وليس له
ق ــوس ُي َج ــر به ..وت ــرى بعض املص ــادر أن الربابة أصلها
ب ــاد الرافدي ــن ،حيث ِوجدت لها رس ــوم تع ــود إلى عهد
الس ــومرين ،وأن العراقي ــن توارثوه ــا وطوروه ــا عب ــر
التاري ــخ ،حت ــى وصل ــت إل ــى م ــا ُيع ــرف عنده ــم حت ــى
اآلن باس ــم (اجل ــوزة) ..وقي ــل أن أصوله ــا يف الش ــمال
م ــن هضب ــة األناض ــول ،حي ــث تعي ــش القبائ ــل والب ــدو
الر َّح ــل ..ويف مص ــادر ُأخ ــرى ه ــي ذات أص ــول تع ــود إلى
ُ
جن ــوب ش ــبه اجلزي ــرة العربي ــة ،ويف ذل ــك ثم ــة ِق َّص ــة
ش ــهيرة مفاده ــا :أن خاف ـ ًــا نش ــب ب ــن رج ــل وزوجت ــه،
تط ـ َّـور إل ــى اتهامه له ــا اتهام ـ ًــا باط ًا باخليان ــة ،وأدرك
فيم ــا بعد أن ــه كان ُمخطئ ـ ًــا ،مماحدا بالزوج ــة للنزوح
ألهله ــا ،يف بن ــي ط ــيء ،رافض ــة ُمح ــاوالت الوس ــاطة
الت ــي ق ــام به ــا زوجه ــا الس ــترجاعها ،حت ــى بل ــغ به ــا
األم ــر أن وضع ــت شرط ـ ًــا تعجيزي ـ ًــا للع ــودة ،قائلة "لن
أع ــود حت ــى يتك َّل ــم العود" ،قاص ــدة بذلك عود الش ــجر
أو اخلش ــب ،وبحس ــب الراوي ــة احت ــار الرج ــل يف أمرها،
ـص
فذه ــب إل ــى ام ــرأة اش ــتهرت بالعق ــل ِ
واحلكم ــة ،وق ـ َّ
عليه ــا ما ح ــدث ،فصمتت لبعض الوق ــت ،ثم قالت له:
هـ ـ ِّون علي ــك ،األم ــر بس ــيط ،وطلب ــت منه إحض ــار عود
م ــن "عوش ــز" ،وه ــو نب ــات صح ــراويُ ،يس ـ ِّـميه البع ــض
"عوس ــج" ،وبرغم اس ــتغرابه لهذا الطلب ،إ َّال أنه انصاع

 .1فــي الـلـغــة

أورد غي ــر ُمعج ــم م ــن املعاج ــم اللغوي ــة الذائع ــة،
كلم ــة (رب ــاب) ،بفت ــح ال ــراء ،مبعنى الس ــحاب األبيض،
الذي يتش ــكَّ ل عل ــى هيئة ُنتَف القُ طن ،حتت الس ــحاب
تجم ــع ،ذك ــر ذل ــك اإلم ــام محم ــد ب ــن أب ــي بك ــر عب ــد
ا ُمل ِّ
القادر الرازي ،يف مختار الصحاح ،وأضاف :الرباب ،هو
السحاب األبيض املرئي ،والواحدة ربابة ،وافقه يف ذلك
صاح ــب معج ــم ا ُملنج ــد ،فق ــال :الرباب ،واحدت ــه ربابة،
وهو الس ــحاب األبي ــض ،وأضاف :وهو آل ــة الطرب..ويف
املعج ــم الوجي ــز ،ه ــو "آل ــة ش ــعبية ذات وتر واح ــد" .ويف
املصب ــاح املني ــر ،قال الع َّامة أحم ــد بن محمد بن علي
املق ــري ،يف املعن ــى اللغ ــوي" ،الربى :الش ــاة التي وضعت
حديث ـً ــا ،وقي ــل الت ــي ُحتبس يف البيت للبنه ــا .واجلمع
رب ــاب ،بض ــم ال ــراء .وورد يف معج ــم املعان ــي اجلام ــع:
رباب ــة ،بفت ــح ال ــراء اس ــم ،واجلم ــع رباب ،وهو الس ــحاب
األبي ــض ،ويف املوس ــيقى ه ــي آلة طرب ش ــعبية ،ذات وتر
قص
واحدُ ،تش ــبه الكمنجة يف ش ــكلها ،وكان الراوي قد َّ
لن ــا الس ــيرة الهالية عل ــى الربابة".
للعاقة بن املعنى اللغوي ،واس ــم
ويف تفس ــيرهما ِ
اآللة املوس ــيقية ،أش ــار ُكل من أ.د .عبد احلميد حمام،
ود .رام ــي ح ــداد ،إل ــى أن الع ــرب " ُرمب ــا اس ــتعاروا كلم ــة
رب ــاب ،من الس ــحاب الذي يجر نفس ــه من م ــكان ألخر،
كم ــا يج ــر الق ــوس عل ــى الوتر ،أمـ َّــا الربابة بكس ــر الراء
وتش ــديدها ،فتعني اخليط الذي ُتش ــد به السهام ،وقد
تكون لذلك عاقة بالتس ــمية ،حي ــث أن اآلالت الوترية
تط ـ َّـورت ع ــن الق ــوس ،والنش ــاب ال ــذي كان ُيس ــتعمل
قدمي ـً ــا يف صي ــد احليوان ــات ،إلى أن أت ــى ذلك القنَّاص
ا ُملتشـ ـ ِّوق للنغ ــم ،فح ـ َّـول ت ــرددات الوت ــر ،بع ــد إف ــات
الس ــهم ،إل ــى أحل ــان ونغم»..وعن ــد ا ُملعجمي ــن الفُ رس،
ف ــإن كلم ــة الرباب ــة تعن ــي (رن) ،أو (أران) ،وه ــي مأخوذة
م ــن ِفع ــل (رس ــيب) ،يف اللغة الفارس ــية .
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مل ــا قالته املرأة احلكيم ــة ،واحضر ما طلبت ،فقالت له:
اب ــدأ بإح ــداث ُخ ــرق يف رأس ه ــذا الع ــود م ــن األطراف،
ففع ــل ،ث ــم قال ــت :احضر جلد "ح ــوار"  -احلوار هو ابن
الناق ــة ـ ـ ـ ففع ــل ،وأمرت ــه بأن يحش ــو هذا اجلل ــد بأوراق
نبت ــة ُتدع ــى "العرف ــج" ،وأخي ـ ًـرا طلب ــت من ــه إحض ــار
سبيب ـً ــا من ذي ــل اخليل ،وقالت :اجعل هذا الس ــبيب يف
الع ــود ال ــذي خرقت ــه ،ثم قالت :اع ـ ِـزف اآلن ،ف ــإن العود
س ــوف يتك َّلم ،أي يصدر صوت ـ ًــا ُملحن ـ ًــا ،ووس ــط دهشة
الرج ــل ،قال ــت :ه ــذا ه ــو املطل ــوب !!..فأس ــرع إل ــى أهل
ليخبرها أنه فعل ا ُملس ــتحيل
زوجت ــه ،وطلب ُمقابلتهاُ ،
إلرضائه ــا ،وه ــا ه ــو ُيل ِّب ــي ش ــرطها ،ويجع ــل له ــا العود
يتكل ــم ..ث ــم أنش ــد لها ه ــذا البيت:
يا بنت ال يعجبك صوت الربابة
تراه جلد حوير فوق عيدان
وتذه ــب العدي ــد م ــن املص ــادر ،إل ــى أن آل ــة الرباب ــة
انتقل ــت م ــن ش ــبه اجلزي ــرة العربي ــة ،وانتش ــرت يف
مناط ــق كثي ــرة م ــن العال ــم ،وص ــارت ُمتث ــل آل ــة النغ ــم
والش ــجن ل ــدى قبائ ــل وش ــعوب ُمختلف ــة ،يق ــول املؤرخ
الغرب ــي هن ــري ج ــورج فارم ــر :عب ــرت اآلل ــة البح ــر
األحم ــر ،ع ــن طري ــق بط ــن من بط ــون قبيلة س ــليم يف
اليم ــن ،إب ــان الق ــرن الثاني من هج ــرة ا ُملصطفى صلي
اهلل عليه وس ــلم ،لتصل إلى صعيد مصر ،وتتس ــع دائرة
انتش ــارها ،وتصعد إلى أوجه ــا يف عهد الدولة األيوبية،
حيث صارت آلة الطرب الش ــعبي األولى ،التي ُتصاحب
الس ــير واملاحم الش ــعبية ..وقد انتقلت إلى بلدان
رواة ِّ
جن ــوب أوروبا ،مع تعديل طفيف يف الش ــكل ،واش ــتهرت
يف الري ــف الفرنس ــي باس ــم آل ــة "راب ــا" ،ويف أس ــبانيا
طلق
ُع ِرف ــت بــ"رابيل" ،و"راب" ،و"رابيكن" ،ويف إيطاليا ُأ ِ
عليه ــا "ريبك" ،وعن طريق البرتغالين انتقلت إلى ما
وراء األطلس ــي ،حيث انتش ــرت يف مناط ــق ُمتف ِّرقة من
البرازي ــل ،حتت اس ــم روبي ــكا (..)Rubecaويف دراس ــته
ح ــول "االنثربولوجي ــا ورباب ــة ع ــرب اجلزي ــرة" ،يق ــول
الباحث راشد بن جعيسن :لقد فتحت هذه اآللة أفاق ـًا
واس ــعة أم ــام ُمخترع ــي اآلالت الوتري ــة ،حي ــث ُهذِّ ب ــت

الكمنج ــة ا ُملقتبس ــة من آل ــة الربابة ،بع ــد انتقالها إلى
أوروب ــا ،وه ــذَّ ب عنها الغربيون أربع ــة آالت وترية أخرى،
ه ــي الكم ــان ،والفي ــوال ،والش ــيلو ،والكونترب ــاص ،لق ــد
صنعوها مبقاييس هندس ــية لتُ صبح املنهج املوس ــيقي
اجلديد لعزف الس ــيمفونيات والكونش ــرتو.
 .3وصــف اآللــــة

والرباب ــة يف صورته ــا األصلي ــة والبس ــيطة ،والت ــي
تناقلته ــا املص ــادر التاريخي ــة ،ه ــي آل ــة ذات وت ــر واح ــد،
تتأ َّل ــف بش ــكل أساس ــي م ــن األج ــزاء التالي ــة:
الهيكل :وهو ُمر َّبع خش ــبي ،مييل إلى االس ــتطالة،
مثق ــوب من ضلعيه القصيرين حتى يس ــمح مبرور
عص ــا طويل ــة ،ه ــي ُعن ــق الرباب ــة ،التي يت ــم تركيب
الوتر عليها.
الط ــاره :وه ــي اجللد املش ــدود عل ــى جانبي الربابة،
ويش ــد هذا اجلل ــد على نحو
م ــن األعلى واألس ــفلُ ،
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جي ــد ،بواس ــطة خي ــوط متين ــة ،تشـ ـ َّبك يف أطرافه،
وق ــد ُتسـ ـتَخ َدم دبابي ــس خاص ــة ،أو رزَّات ُتغ ــرز يف
اجلل ــد وخش ــبة الط ــارة مع ـ ًــا ،وتؤدي نف ــس الغرض .

الغزال :وهو ِقطعة رفيعة من اخلشب ،توضع حتت
الس ــفلي لوتر الرباب ــة ،فترفعه ع ــن الطاره،
الط ــرف ُ
حتى ال ُيامس ــها عند الضغط عليه أثناء العزف.

السبيب :وهو شَ َعر يؤخذ غالب ـًا من ذيل احلصان
أو الف ــرس ،حي ــث ُيصن ــع منه وتر الرباب ــة ،وكذا وتر
ويث َّبت من أطرافه بخيط متن .
الق ــوسُ ،

املخ ــدة :وه ــي ِقطع ــة ُقم ــاش صغي ــرة ،توضع حتت
الس ــفلي لوتر الرباب ــة ،ووظيفتها كوظيفة
الط ــرف ُ
الغ ــزال يف اجله ــة ا ُملقابلة .

الك ـ َّـراب  :وه ــو املش ــد ال ــذي يكون يف الطرف البعيد
م ــن عص ــا الرباب ــة أو س ــاقها ،ووظيفت ــه تتمث ــل يف
ضب ــط ش ـ َّـدة وت ــر الس ــبيب إل ــى ا ُملس ــتوى ا ُملناس ــب
للع ــزف وتولي ــد النغم ــات ..والفع ــل َك ــرب ،يك ـ ِـرب،
يش ــد .
مبعن ــى :شَ ـ َّـدِ ،
الق ــوس  :وه ــو ُيصن ــع يف الغال ــب م ــن اخلي ــزران ،أو
الر َّم ــان ،ملرون ــة مث ــل هك ــذا عي ــدان ،وطراوتها،
ع ــود ُ
وقد ُيصنع من عيدان أخرى تتس ــم باملرونة ،بحيث
ويطل ــق بعض أه ــل الصنعة
ت ــؤ ِّدي نف ــس الغ ــرض،
ِ
عل ــى الق ــوس اس ــم آخ ــر ه ــو "الس ـ َّـواق" ،كون ــه مي ــر
ذهاب ـً ــا وإياب ـ ًــا على وت ــر الربابة .
 *+,-./وأداء !"#$
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 .4مــراحـــل الــتــصــنــيــع

وبحس ــب غي ــر واحد م ــن احلرفين ،الذي ــن توارثوا
الصناع ــة اليدوي ــة آلل ــة الرباب ــة ،فإنه ــا لك ــي تخ ــرج
بصورته ــا النهائي ــة الت ــي نعرفه ــا ،فإنه ــا مت ــر ِبع ــدة
مراح ــل ،كما يقول أحد أش ــهر صانعيها وهو احلاج أبو
محم ــد األغ ــاُ ،ميك ــن تتبعه ــا عل ــى النح ــو التال ــي:
املرحل ــة األول ــى :حي ــث يت ــم حتضي ــر الهي ــكل
اخلش ــبي ،م ــن ِخ ــال ش ــراء دف زان م ــن ورش ــة
النج ــارة (املنتش ــرة) ،بطول  55س ــنتيمتر تقريب ـ ًــا..
ُينش ــر ويش ــذب ،ث ــم يوض ــع عل ــى طرفي ــه حج ــران،

وينق ــع يف برمي ــل م ــاءُ ،مل ــدة يوم كام ــل ،حتى يصير
ُ
رطب ـً ــا ،ويقب ــل التق ـ ُّـوس بع ــد وض ــع حج ــر ثال ــث
يف وس ــطه ،ث ــم نعم ــل ُأذن ــن عل ــى ط ــريف الهي ــكل،
بقياس ــات تتجاوز السنتيمتر الواحد بقليل من كل
ط ــرف ،ويف الوس ــط نق ــوم بالقدح بوض ــع العوارض
اخلش ــبية ،م ــع ضرورة نش ــر الزوائد ،وم ــن ثم يأخذ
ويصب ــح جاهزً ا
القف ــص اخلش ــبي ش ــكله النهائ ــيُ ،
اجلل ــد.
الس ــتقبال ِ
املرحل ــة الثاني ــة :حي ــث نأت ــي باجلل ــد ،وأفضل ــه ما
كان م ــن الغ ــزال ،ف ــإن ل ــم يك ــن أتينا بجل ــد ماعز أو
غي ــره ،ث ــم نبدأ بتطوي ــع اجللد ،وبش ــره ،ونزيل منه
ويصب ــح أمل ــس ،ث ــم نق ــوم بع ــد ذلك
ُكل ا ُملخ َّلف ــاتُ ،
بتعليق ــه ،حتى ييب ــس ،و ُتغادره الروائ ــح ،ثم نأخذه
ونضع ــه يف م ــاء نظي ــف ،حت ــى يل ــن ويط ــرى م ــن
جديد ،ويكون جاهزً ا للش ــد على الهيكل اخلش ــبي،
بحي ــث نث ِّبت ــه على الع ــوارض م ــن اجلهتن .
املرحل ــة الثالث ــة :وتك ــون بتهيئة الش ــعر املأخوذ من
بقطعة جلد
ذي ــل اخليل ،فبعد تركي ــب الرقبة ،نأتي ِ
ونش ــقها م ــن الطرف ــن ،ونضعه ــا بس ــيخ حدي ــدي،
ونُس ِّرح بها الشعر ،ونعقدها من طريف الربابة ،وهذه
املس ــألة حتت ــاج إلى مه ــارة فن َّي ــة من الصن ــاع ،كونها
تتع َّل ــق بضب ــط الصوت عن ــد ا ُملس ــتوى املطلوب.
املرحل ــة الرابع ــة :حي ــث يت ــم حتضي ــر القوس ،وهو
م ــن خش ــب ال ــزان أو اجل ــوز أو نحوهم ــا ،ونربط ــه
حضرن ــاه،
م ــن طرفي ــه بنس ــله ذي ــل اخلي ــل ال ــذي َّ
الس ــلك
وق ــد يس ـ ِ
ـتعمل بع ــض احلرفي ــن نوع ــا من ِ
املعدن ــي ،و ُتصب ــح الرباب ــة بع ــد ذل ــك ُمكتمل ــة يف
ش ــكلها النهائي ،وجاهزة للعزف عليها ..مع اإلشارة
إل ــى أن بع ــض الزبائ ــن يوص ــون الصان ــع بإدخ ــال
نق ــوش تزيني ــه ،حي ــث أنه ــم يعتبرونه ــا ليس فقط
آلة موسيقية ُيعزف عليها ،ولكن أيضـًا ُحتفة فنية
فلكلوري ــة توض ــع يف الصالون ــات.

 .5الــعــزف عــلــى الـــربــابـــة

تعرفن ــا عل ــى مراح ــل تصني ــع آل ــة الربابة
وبع ــد أن َّ
من احلاج أبو محمد اآلغا ،التقينا بأحد أش ــهر عازيف
الرباب ــة ،يف ب ــر صعيد مص ــر ،وهو احلاج إس ــماعيل أبو
ليطلعن ــا عل ــى الطريق ــة الصحيح ــة للع ــزف
ِ
الس ــباعُ ،
عل ــى الرباب ــة ،فق ــال :إن الع ــزف عل ــى الرباب ــة بس ــيط
وسهل ،ولكن إتقان العزف يحتاج إلى مزيد من الوقت
فض ــل ُقبي ــل الع ــزف،
وي َّ
اخلب ــرةُ ،
للتدري ــب واكتس ــاب ِ
دع ــك الوترين ،س ــبيب الربابة ،وس ــبيب الق ــوس ،وذلك
بقطع ــة من اللب ــان اجلاوي (اجلاوني ــة) ،والذي يتألَّف
ِ
م ــن الصم ــغ والش ــب ،و ُتس ـ َّـمى ه ــذه العملي ــة "تطعي ــم
الس ــبيب" ،وفائدته ــا ش ــد الوتري ــن ،وزيادة خش ــونتهما،
وم ــن ث ــم احلص ــول عن ــد التقائهم ــا باحلرك ــة ،عل ــى
الص ــوت ال ــذي ُيري ــده الع ــازف ،ويك ــون الع ــزف عل ــى
الرباب ــة بطريق ــة اجلر ،وذلك بتمري ــر وتر القوس على
وت ــر الرباب ــة ،وحتت ــاج األص ــوات الص ــادرة م ــن الرباب ــة
إل ــى التنغي ــم والتغيي ــر يف درجاته ــا الصوتي ــة ،وذل ــك
يت ــم بطريق ــة التنقي ــط ،أو الضغ ــط عل ــى الوت ــرُ ،قرب
أعل ــى ُعنق الربابة ،فتتناس ــب النغمات ا ُملتغ ِّيرة بتغيير
ط ــول الوت ــر وش ـ ُّـده ،بتل ــك الص ــادرة ع ــن احت ــكاك وت ــر
الق ــوس بوت ــر الرباب ــة ،ويك ــون ذل ــك عل ــى حس ــب الوزن
اللحن ــي ،الذي ُيري ــد العازف الوصول إليه ،وا ُملتناس ــب
م ــع حالت ــه الش ــعورية والنفس ــية ،وا ُملتوائ ــم مع طبيعة
الش ــعر ال ــذي ُينش ــده ،وللرباب ــة ثم ــة أحل ــان
الزج ــل أو ِ
عامة معروفة ،من أكثرها ذيوعـً ــا الهجيني ،واملسحوب،
والصخ ــري ،والزرعة ،والدلعونا ،والش ــروقي ،والبس ــتة،
والنايل ،والعتابة ،والس ــويلحي ،والسامري ،واخلمشي،
والهالي..ويب ــدأ ع ــازف الرباب ــة بالهجيني ،ف ــإن أتقنه
ويضيف :ع ــادة ُتع ــزف الربابة وهي
انتق ــل إل ــى غي ــرهُ ..
يف وض ــع رأس ــي ،أو مائ ــل قلي ـ ًـا ،ولها طريقت ــان األولى
إذا كان الع ــازف واقف ـ ًــا ،فإنه يس ــند نهاية الس ــفود على
ِخص ــره األيس ــر ،والثاني ــة إذا كان جالس ـ ًــا ،فإن ــه يس ــند
الس ــفود عل ــى فخ ــذه األيس ــر ،وس ــواء أكان الع ــازف ه ــو
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نشد) ،أو ُمصاحب ـً ــا له ،فإنه
من ُيلقي النص (املؤ ِّدي/ا ُمل ِ
يجب أن ميتلك إحساسـً ــا ُمرهفـ ًــا ،وذاكرة قوية ،ومهارة
يف األداء ..وعادة يس ــتخدم العازفون ثاثة أصابع ،من
أج ــل أن ُتس ــاير ُ
اجلم ــل املوس ــيقية ،ص ــوت املؤ ِّدي.
 .6أشـــكـال ُمـخــتــلــفــــة

وإذا كانت الربابة ،كما عرفها العرب عبر تاريخهم،
الس ــمات واخلصائ ــص م ــا ُمي ِّيزه ــا ،ويجعله ــا
له ــا م ــن ِ
ومحتفظ ــة مبكانتها ب ــن اآلالت الوترية ،فإن
ُمتفـ ـ ِّردة ُ
طلق عليها
التنوع يف أشكالها وخامات تصنيعها ،وما ُأ ِ
ُّ
الس ــمات
م ــن أس ــماء ُمتباين ــة ،لم ُيفقده ــا أصالة هذه ِ
واخلصائ ــص التي تتش ــارك فيها ،م ــع فروق طفيفة.
لقد ع َرف العرب سبعة أشكال من الرباب ،وهي:
ا ُملر َّبع.
القارب.
ُ
الكمثري.
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الطنبوري.
الصندوق املكشوف.
ويف ِش ــبه اجلزي ــرة العربي ــة ،ف ــإن الش ــكل الس ــائد
للرباب ــة ،ه ــو صندوقه ــا اخلش ــبي ا ُملس ــتطيل ،بينما يف
املغ ــرب العرب ــي تس ــود الرباب ــة ذات الصندوق اخلش ــبي
النص ــف بيض ــاوي (ا ُملقب ــب) ،ويف مص ــر وأج ــزاء م ــن
الش ــام والع ــراق  ،تنتش ــر الرباب ــة ذات الصن ــدوق امل ــدور
(الدائ ــري) ،وتش ــتهر يف الع ــراق خصوص ـ ًــا باس ــم
طل ــق عليها الس ــودانيون اس ــم (أم كيكي)،
(اجل ــوزة)ُ ،
وي ِ
وتش ــتهر عن ــد قبائ ــل الط ــوارق باس ــم (إمي ــزاد) ،ول ــدي
قومي ــات االمه ــرا والتغ ــراي يف أثيوبي ــا ُيطلقون عليها
(املاس ــنقو) ،ويش ــتهر العازف هناك باس ــم (االزماري) .
وبرغ ــم أنه ــا يف األصل ذات وتر واحد ،إ َّال أن البعض
ُيز ِّوده ــا بوت ــر آخ ــر ،ويجع ــل الوتري ــن ُمتس ــاوين يف
الغل ــظ ،بينما آخرون يجعلونه ــا ذات وترين ُمختلفن
ِ
الغل ــظ ،ب ــل وأدخ ــل عليه ــا البع ــض أربع ــة أوت ــار
يف ِ
بتفاض ــل ِغل ــظ كل اثن ــن منهم ــا عل ــى اآلخري ــن ،م ــع

ا ُملد َّور.

 *+,-./وأداء !"#$
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إمكاني ــة ن ــزع ُكل ه ــذه األوت ــار ،وإعادته ــا إل ــى الوت ــر
الواح ــد..وكان نف ــر م ــن الباحث ــن املعني ــن بالتأري ــخ
املوس ــيقي ،والذي ــن صاحب ــوا احلمل ــة الفرنس ــية عل ــى
مصر ،قد صنَّفوا الرباب ،يف املوسوعة الشهيرة (وصف
مصر) ،إلى نوعن:
رباب الشاعر :

وه ــو ا ُمل ــز َّود بوت ــر واحد ،قال عنه امل ــؤرخ أ.د .محمود
أحم ــد احلفن ــي ،يف كتاب ــه ِعل ــم اآلالت املوس ــيقية
"صندوق ــه عل ــى ش ــكل ُمر َّب ــع ،مق ــوس جانب ــاه إل ــى
الداخل شيئ ـً ــا ما" ،وقد ُس ـ ِّـمي بالش ــاعر كونه ُيصاحب
ش ــعراء البادية ،وكذا احلكواتي ا ُملتج ِّول يف بعض ا ُملدن
التي تقع على أطراف البوادي ،يف باد الش ــام والعراق
ومص ــر وأط ــراف ش ــبه اجلزي ــرة العربي ــة.
المغ ِّني :
ــ رباب ُ

وه ــو ذو الوتري ــن أو أكث ــر ،وصف ــه امل ــؤ ِّرخ واملستش ــرق
أدوارد وليم لن ،بقوله ُ"ميكن حتويله بسهولة إلى النوع
األ َّول ،وطول ــه يص ــل إل ــى نح ــو اثن ــن وثاث ــن بوص ــة،
وجس ــمه إطار من اخلش ــب ،وعلى صدره دون ظهره ثمة
ِرق (جل ــد) ،وس ــيخ م ــن حدي ــد ،والوت ــر م ــن ش ــعر وذي ــل
اخليل ،وقوس الرباب طوله ثمان وعشرون بوصةُ ،يشبه
لعلماء
ق ــوس الكم ــان" ،وورد يف موس ــوعة وص ــف مص ــرُ ،
احلمل ــة الفرنس ــية ،أن رباب ا ُملغنِّي "اقتصر اس ــتخدامه
ُك ِّلي ــة عل ــى ُمصاحب ــة الصوت البش ــري ،س ــواء يف الغناء
الع ــادي ،أو يف إنش ــاد الرواي ــة الش ــعرية (املاح ــم)" ،وهم
يس ــتخدمونه يف مص ــر عل ــى نح ــو ُمق ــارب مل ــا كان ــت
القيث ــارة تس ــتخدم علي ــه يف الزمن الق ــدمي ،وعلى غرار
ـتخدمون تلك اآللة املوس ــيقية التي
ما كان اإلغريق يس ـ ِ
كانوا يطلقون عليها اس ــم الفوناس ــكوس ،أو النوثاريون،
أي ا ُملنغَّ م ــة  Phonas - Cosو ،Tonarionول ــم ن ــر
ق ــط ه ــذه اآلل ــة ق ــد صاحبته ــا آالت أخ ــرى ،أو صحب ــت
هي آالت موسيقية ،من نوع تلك التي يستخدمونها يف
العزف اجلماعي يف مصر ،أو يف موس ــيقات االحتفاالت
الرس ــمية ،أو ُمناسبات املس ـ َّـرات العامة".

 .8فــي ُمــؤلــفــات الــتــراث الــعــربــي

وق ــد حظي ــت الرباب ــة مبكان ــة ج ِّي ــدة ،يف كثي ــر م ــن
والعلم ــاء،
مؤ َّلف ــات الت ــراث العرب ــي ،لكب ــار الباحث ــن ُ
م ــن أمث ــال أبي نصر الفارابي،الذي أس ــهب يف احلديث
مبص َّنف ــه املوس ــوم "املوس ــيقي الكبي ــر" ،وم ــن
عنه ــاُ ،
أب ــرز األم ــور الت ــي أش ــار إليها ،ع ــدم زي ــادة أوت ــار الرباب
عل ــى أرب ــع ،وم ــن ن ــص ما قال ــه " :ه ــي م ــن اآلالت التي
بقس ــمة األوتار التي ُتس ــتعمل فيها،
ُتسـ ـتَخرج نغماتها ِ
عمل فيه ــا وتر واح ــد ،ورمبا اس ــتعمل اثنان
فرمب ــا اس ــتُ ِ
ُ
الغل ــظ،
ُمتس ــاويان ،ورمب ــا اس ــتُ ِ
عمل وت ــران متفاض ــا ِ
ويجع ــل أزيدهم ــا ِغلظ ـ ًــا حال ــة يف ه ــذه اآلل ــة كحال ــة
ا ُملثنى يف العود ،وقلي ًا ما يس ــتعملون فيها أربعة أوتار،
ويف أس ــفلها قائم ــة عل ــى ِخلق ــة زبيب ــة الطنب ــور ،وق ــد
ج ــرت ع ــادة ُمس ــتعمليها عل ــى األكث ــر بأن يس ــتخرجوا
نغمه ــا ،يف أماك ــن من أوتاره ــا ،معلومة عندهم بالنغم،
حت ــى اعت ــادوا س ــماعها فيه ــا ،م ــن غير أن يح ــدوا تلك
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األماك ــن بدس ــاتن ،لك ــن يتح ــرون عن ــد اس ــتعمالهم
له ــا ،أن يضع ــوا أصابعه ــم م ــن أوتاره ــا ،عل ــى األمكن ــة
يتحدث
الت ــي يخ ــرج منه ــا النغ ــم ا ُملعت ــاد عندهم" ،ث ــم
َّ
الفارابي على أدق التفاصيل يف طريقة العزف ،ومواقع
األصابع ،الس ــبابة والوسطى والبنصر واخلنصر ،على
الوت ــر ،ث ــم يتب ــع ذل ــك بالتس ــويات ا ُملختلف ــة لوت ــري
الربابة ،وأنواع نغمها ..وما دراس ــة الفارابي لهذه اآللة،
ُ
بكل هذا التفصيل ،إ َّال دليا قويـ ــا على املكانة الكبيرة
الت ـ ــي حظ ـ ـ ــيت به ــا ،إبـ ـ ـ ـ ــان العـصـ ـ ـ ـ ــر العباسـ ـ ــي ،برغم
سـ ـ ـ ـي ــادة آلـ ـ ــة العود ..وي ــرى ُك ـ ــل من أ.د .ع ــبد احلـ ـمــيد
ح ـمـ ـ ــام ،ود .رامي حداد ،أن ِسر مكانتها واستمراريتها،
إمن ــا يكم ــن يف كونه ــا اآلل ــة الوتري ــة الوحي ــدة ،الت ــي
يج ــر أوتارها،
ُميك ــن أن يس ــتمر صوته ــا ،م ــادام القوس ُ
ُمقابل تاش ــي أصوات اآلالت الوترية األخرى بس ــرعة،
ألنه ــا ُتنق ــر نق ـ ًـرا..وكان الع َّام ــة اخللي ــل ب ــن أحم ــد
الفراهي ــدي ،ق ــد أش ــار إليها ،وأورد يف غير ُمصنـ َّــف من
مصنفات ــه بع ــض التفاصي ــل عنه ــا ،وأكَّ ــد عل ــى ذي ــوع
صيته ــا ل ــدى كثير م ــن قبائل الع ــرب ..وذكرها الش ــيخ
الرئي ــس اب ــن س ــينا ،يف كتابة املوس ــوم "الش ــفاء" ،وذلك
عن ــد حديثه ع ــن اآلالت الوترية التي ُجتَر ..كما ذكرها
صاح ــب كتاب "الكايف يف املوس ــيقي" ،ابن ذيلة ،واصف ـ ًــا
ـددا مزاياه ــا وموقعها بن اآلالت املوس ــيقية
ومع ـ ً
إياه ــا ُ
"صبح األعش ــى" ذكرها
الوترية..ويف ُمصنـ َّ ــفة الش ــهير ُ
القلقش ــندي ..وذك ــر اب ــن الفقي ــه يف جغرافيت ــه ،أن
ـتعملة عل ــى نط ــاق
آل ــة الرباب ــة كان ــت معروف ــة ُ
ومس ـ َ
واس ــع ،ميت ــد م ــن مص ــر إل ــى الس ــند ..ويذك ــر صاح ــب
كت ــاب "كش ــف الهم ــوم والكرب يف ش ــرح آلة الط ــرب" ،أن
الس ــلطان الكام ــل محمد بن العادل أب ــي بكر بن أيوب،
ُ
الذي حكم الدولة األيوبية يف مصر ،كان يعش ــق س ــماع
ه ــذه اآلل ــة ،وش ـ َّـجع عل ــى انتش ــارها ،وأغ ــدق بالعطاي ــا
عل ــى املاهري ــن يف صناعته ــا ،وك ــذا العازف ــن عليه ــا..
وم ــن أصح ــاب املؤ َّلف ــات الش ــهيرة يف الت ــراث العرب ــي،
الذي ــن ذك ــروا آل ــة الرباب ــة وامتدحوه ــا ،الع َّام ــة عمرو
ب ــن بح ــر اجلاح ــظ ،ال ــذي أثن ــى عليه ــا يف مجموع ــة
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رس ــائله..وعالم االجتم ــاع عبد الرحم ــن بن محمد بن
خل ــدون ،يف ُمقدمت ــه ..واحلس ــن ب ــن زي ــد (ت 440هـ ــ)
أح ــد تاميذ ابن س ــينا ،الذي ق ــال عنها الكثير يف غير
مخطوط ــة ل ــه ،ومن أب ــرز ما قال ــه" :إن الربابة هي أكثر
من غيرها ُمحاكاة للحن ،وتناس ــقً ا معه" ..ويف رس ــائل
وخ ـ َّـان األلف ــة والوف ــا ،ورد ذك ــر له ــا..
أخ ــوان الصف ــا ِ
وعل ــى امت ــداد العصري ــن اجلاهلي واإلس ــامي ،امتدح
كثي ــر م ــن ِكبار الش ــعراء ،آل ــة الربابة ،وه ــذا يحتاج إلى
دراس ــة ُمستق َّلة.
 .9نــغـــم وشـــجــن

إن م ــن أه ــم أس ــرار اس ــتمرار ه ــذه اآلل ــة العريق ــة،
القادم ــة م ــن ُعم ــق التاري ــخ ،والت ــي يف ــوح منه ــا عب ــق
احلضارة اإلنسانية ،أنها آلة نغم وشجن ،فهي بحق كما
قال الفيلسوف األملاني هايني "لها أمزجة البشر" ..لقد
كان ــت ومازال ــت رفيق ــة اب ــن الصح ــراء يف ِح ِّل ــه وترحاله،
يحملها معه ،وهو يقطع تلك الفيايف واملفازات بامتداد
الصح ــراء ،عل ــى قدمي ــه ،أو عل ــى راحلت ــه ،وب ــن إبل ــه
وأغنامه ..ويف محطات اس ــتراحته ،حتت ِظل ش ــجرة ،أو
عل ــى كثي ــب رمل ــي ،أو على صخ ــرة ،ظ َّللها جبل ش ــاهق،
يبدأ مبؤانستها ليتمازج صوت حنجرته ،مع وتر الربابة،
وينش ــأ بينهم ــا إيق ــاع من ن ــوع خاص.
الس ـ َّـمار والشـ ُــعراء،
إنه ــا ص ــوت ُمع ِّب ــرُ ،يصاح ــب ُ
يتك َّل ــم ب ُلغته ــم ،وميده ــم بدف ــق إيقاع ــي حتفي ــزي،
وح ــول مكن ــون ه ــذه العاق ــة ،يق ــول األدي ــب والناق ــد
الس ــعودي أ.د .عب ــد اهلل الغذام ــي :إن ه ــذه العاقة هي
عاق ــة عضو َّي ــة ،فاألم ــر ال يقف عند ُمج ـ َّـرد ا ُملصاحبة
احلس ــية ،ولكن القضية تتس ــع لتش ــمل وجود التمثيل
ِّ
ويضيف ِّ
موضح ـً ــا :إذا كان للصوت
الثقايف لإنس ــانُ ..
ُس ــلطانه يف الق ـ َّـوة والتأثي ــر ،ول ــه م ــداه يف التم ــدد
والتماهي ،فإن الربابة يف ثقافتنا تأتي بوصفها صوت ـًا
ُمصاحب ـًا لصوت ال ُلغة ،وإذا كان للربابة وتر ثابت فيها،
وآخ ــر ُمتحـ ـ ِّرك يف ي ــد الع ــازف ،كم ــا الص ــوت البش ــري

عل ــى حبل ــن صوتي ــن ،ف ــإن حرك ــة الي ــد ،وتضافره ــا
صع ــد ُلغة اجلس ــد مع اللغ ــة الطبيعية،
م ــع الص ــوتُ ،ي ِّ
نش ــد ،وتنش ــط ُقدراته على
ومن ثم يتحفَّ ز العازف  /ا ُمل ِ
التعبي ــر ،و ُتصب ــح الرباب ــة وكأنه ــا تتك َّل ــم وتتح ـ َّـرك مع
الفع ــل اإلبداع ــي،
ا ُمل ِ
ـزءا عضوي ـ ًــا يف عملي ــة ِ
نش ــدُ ،
وج ـ ً
وه ــذا م ــا يجع ــل أهلن ــا يف البادي ــة يأنس ــون بالرباب ــة،
ويتآخ ــون معه ــا ،يف ِوح ــدة ُمتكاملة ،يف الب ــراري ،حيث
الشعري،
تتوالد األصوات ُح َّرة طليقة ،وينساب النص ِ
كم ــا هط ــول املطر.
وبتكوينه ــا وخصائصه ــا ،ف ــإن آلة الرباب ــة تتم َّيز عن
غيرها من اآلالت املوسيقية األخرى ،بأنها ُتتيح للعازف/
نش ــد ،التعبي ــر الص ــادق ع ــن أحزان ــه وآالم ــه ،وأفراحه
ا ُمل ِ
أيضـًا ،حيث ُميكن جر اللحن البطيء أو السريع عليها،
وك ــذا اله ــادئ والصاخ ــب ،والقصير الوزن الطوي ــل الوزن
الشعر واللحن ..ومن طرائف الوقائع التاريخية ،أن
من ِ
الرباب ــة كانت أداة يس ــتعملها البدوي للدفاع عن نفس ــه،
لي ــس بض ــرب خصم ــه به ــا ،ال س ــمح اهلل ،وإمن ــا بطل ــب
الع ــزف عليه ــا ،يف احل ــاالت الت ــي يك ــون األم ــر حتدي ــا،

ـعرا على الربابة ،يرد به اتهاما لش ــخصه،
حيث يقول ِش ـ ً
أو لصديق ــه ،أو حلبيبته ،أو حتى لعش ــيرته.
وإذا كان ــت الرباب ــة ابن ــة الصحراء ،فإنها انتش ــرت
يف املناط ــق الريفي ــة ،وغ ــزت كثي ــرا م ــن ا ُمل ــدن ،م ــن
الس ــير الش ــعبيةِ ،وف ــرق الفنون
ِخ ــال َّ
املداح ــن ،ورواة ِ
ومريدوها يف املوالد،
الفلكلورية ،التي لها ُمس ــتمعوها ُ
واالحتف ــاالت الصوفي ــة ،والليال ــي الرمضانية،حي ــث
ُت ــروى احلكاي ــات واملاح ــم الش ــعبية ،الت ــي يعش ــقها
كقص ــة عنت ــرة ب ــن ش ــداد ،وأس ــطورة الزي ــر
الكثي ــرونِ ،
س ــالم ،وبط ــوالت أب ــو زي ــد الهال ــي ..ويف كثي ــر م ــن
األف ــراح واألع ــراس الش ــعبية ،تك ــون الرباب ــة حاض ــرة
بق ـ َّـوة ..ولكونه ــا آل ــة النغ ــم والش ــجن ،فق ــد تغ َّن ــت به ــا
طرب ــة اجلزائرية وردة ،رحمه ــا اهلل ،يف إحدى أغانيها
ا ُمل ِ
الوطني ــة الش ــهيرة ،عندم ــا قال ــت" :وأن ــا عل ــى الرباب ــة
بغن ــي" ..وم ــن اجلدي ــر أن تظ ــل آل ــة الرباب ــة س ــفيرة
النغم والش ــجن العربي ،من ِخال ا ُملش ــاركة الدائمة يف
ا ُملناس ــبات الش ــعبية ،واملهرجان ــات الس ــياحية التراثية،
الت ــي تق ــام ح ــول العال ــم..
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من الحرف التي تعتمد على ليف النخلة
في مملكة البحرين

أ .حسين محمد حسين
كاتب من مملكة البحرين

ﻟﯿـــﻒ اﻟﻨﺨﻠﮥ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺴـــﯿﺞ رﻗﯿـــﻖ ﯾﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺟـــﺬع اﻟﻨﺨﻠﮥ ،وﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼـــﻮل ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻌﺪة
ﺳـــﺒﺐ ﮐﺎن ،أو ﯾﻤﮑﻦ اﻟﺤﺼـــﻮل ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ
ﻃﺮق ،ﻣﻨﻬـــﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﻠـــﮥ اﻟﺘﯽ ﺗﻢ ﻗﻄﻌﻬـــﺎ ،ﻷي
ٍ
اﻟﻨﺨﻠـــﮥ اﻟﻨﺎﻣﯿـــﮥ ،دون اﻹﺿﺮار ﺑﻬـــﺎ ،وذﻟﮏ ﺑﻨﺰﻋﻪ ﺑﻄﺮﯾﻘـــﮥ ﯾﺪوﯾﮥ ﺣﺮﻓﯿﮥ ﻣﻌﯿﻨﮥ ،ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳـــﻢ
"اﻟﺘﻤﺸـــﯿﮓ" أو "اﻟﺘﻤﺸـــﯿﻊ" .ﻫﺬا ،وﻗﺪ ﮐﺎن ﯾﺴـــﺘﺨﺪم اﻟﻠﯿﻒ ﻓﯽ ﻋﻤﻠﯿﮥ دﻋـــﮏ اﻷواﻧﯽ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﮥ
ﻹزاﻟـــﮥ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أوﺳـــﺎخ ،ﮐﻤﺎ أﺳـــﺘﺨﺪم أﯾﻀ ًﺎ ﻓﯽ دﻋﮏ اﻟﺠﺴـــﻢ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﮥ اﻻﺳـــﺘﺤﻤﺎم.
ﮐﻤـــﺎ ﮐﺎن ﯾﺴـــﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﻓﯽ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣـــﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ،واﻟﺘـــﯽ أﺻﺒﺤﺖ ﻧﺎدرة ﻓـــﯽ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ،
ﮐﺼﻨﺎﻋﮥ اﻟﺤﺒﺎل ،وﺻﻨﺎﻋﮥ اﻷرﺳـــﻦ )ﻣﻔﺮدﻫﺎ رﺳـــﻦ وﻫﻮ ﺣﺒـــﻞ ﺗﻘﺎد ﺑﻪ اﻟﺪاﺑـــﮥ( ،وﺻﻨﺎﻋﮥ اﻟﮑﺮ،
وﺻﻨﺎﻋـــﮥ اﻟﺒﺪود ،وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﻻت واﻟﺤﺮف (ملزيد مـــن التفاصيـــل ينظـــر املزيـــن  ،1997والشـــايب .)2000
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يف هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ــدراسة ح ــاولـ ـن ـ ــا رصـ ـ ــد م ـ ــا تبـ ـ ــقى مـ ـ ـ ــن
الصناع ــات الليفي ــة يف مملك ــة البحري ــن ،فوجدن ــا أن ما
تبق ــى منها ه ــي صناعة احلب ــال ،وصناعة الكر ،وه ــو أداة
تس ــتخدم لتس ــلق النخل ــة .كم ــا رصدن ــا صناعة الب ــدود،
وه ــي ج ــزء م ــن س ــرج احلم ــار وه ــو عب ــارة ع ــن أكي ــاس أو
وس ــائد لتحمي احلمار من السرج اخلش ــبي .وهذه املهن،
يف الوق ــت الراه ــنُ ،مت ــارس م ــن قب ــل أع ــداد بس ــيطة م ــن
األف ــراد ،كم ــا أنن ــا يف ه ــذه الدراس ــة ل ــم نتمك ــن م ــن رصد
أي ش ــخص يق ــوم بصناعة الب ــدود بالطريق ــة التقليدية
القدمي ــة ،لكنن ــا وجدن ــا أن هن ــاك ب ــدودا تصن ــع محليـ ـ ًا
بطريقة حديثة مطورة تختلف عما كانت عنه يف املاضي.
أما فيما يخص صناعة احلبال وصناعة الكر ،فازال
هن ــاك بع ــض احلرفي ــن الذي ــن يصنعونه ــا بالطريق ــة
التقليدي ــة من ليف النخيل .هذا ،وقد ركزنا يف دراس ــتنا
هذه على ش ــخص واحد فقط الزال مس ــتمر ًا يف صناعة
احلبال والكر بصورتها التقليدية ،وهو احلاج حس ــن بن
عل ــي م ــن جزي ــرة النبي ــه صال ــح .احلاج حس ــن ه ــو رجل
فق ــد بص ــره يف صغ ــره ،وتعل ــم صناع ــة احلب ــال وصناعة
الك ــر ،وبق ــي مس ــتمر ًا عليها حت ــى اآلن ،وقد ق ــارب عمره
اآلن املائ ــة ع ــام (األيام عدد  01إبريـــل 2008م).
الد َّماچ وصناعة الحبال
َ .1

م ــن األس ــماء القدمي ــة يف اخللي ــج العرب ــي لصان ــع
احلب ــال ه ــو ال َد َّم ــاچ (أي ال َد َّماك) ،وقد أش ــتق أس ــمه من
عملي ــة الدم ــچ أي الب ــرم أو الفت ــل (جمـــال  ،2003ص  )278و
(املالكـــي  ،2008ص .)88و ال َد َّم ــاك لفظة عربية فصيحة ،جاء
يف معجم تاج العروس (مادة دمك)َ " :د َم َك الرشا َء َد ْمك ًا:
َف َت َل ــه" ،والرش ــاء ه ــو احلبل ،أي أن الدمك ه ــو فتل أو برم
الدماك أي صان ــع احلبل.
احلب ــل ،ومنه ــا االس ــم َّ
وق ــد كانت احلبال قدمي ًا تصنع إما من ليف النخيل
أو م ــن ألي ــاف ج ــوز الهند ،وهي احلب ــال التي كانت تعرف
باس ــم الگمبار ،وقد كانت تس ــتورد من الهند .كما كانت
هناك أنواع أخرى من احلبال تصنع من أنسجة عراجن
النخيل والتي تس ــميها العامة ال َع َس ــگ (ال َع َسق) ،وتبدأ
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عملي ــة صناعة احلبال من العرج ــون بترطيب العرجون
وذل ــك بدفن ــه حت ــت الرم ــل بالق ــرب م ــن س ــاحل البح ــر
لع ــدة أي ــام ليتش ــرب بامل ــاء ويس ــهل تفكيك ــه واس ــتخدام
أنس ــجته ،وبعده ــا يتم إخراج العرجون م ــن األرض ويتم
ضرب ــه بقطع كبيرة من اخلش ــب حت ــى يتفكك ويتحول
إل ــى ألي ــاف (جمال  ،2003ص  ،)278بعد ذلك تبدأ عملية فتل
احلب ــال بنفس طريق ــة صناعة احلبل من ليف النخيل.
ويف الغالب تس ــتخدم احلبال التي تصنع من ألياف
العرج ــون عل ــى ظه ــر الس ــفينة ،كحب ــل (الزيب ــل) الذي
ميس ــكه الس ــيب إلن ــزال الغي ــص وحب ــل (اإلي ــدة) ال ــذي
ميس ــك ب ــه الغيص أثناء حتركه بحثا ع ــن احملار يف قاع
البحر (جمـــال  ،2003ص .)279
يذك ــر ،أن العام ــل يف صناع ــة احلبال يعم ــل أيض ًا يف
صناعة الكر والبدود واألرس ــن .على سبيل املثال ،احلاج
عل ــي ب ــن يوس ــف الروس ــاني ،م ــن ك ــرزكان ،كان يعم ــل يف
صناعة البدود والكر واحلبال واألرس ــن ،ومنه جاء لقبه
الروس ــاني (يوســـف وآخرون  ،2010ص  .)89-88كذلك ،يف الوقت
الراهن ،احلاج حس ــن بن علي من جزيرة النبيه صالح،
الزال يعم ــل يف صناع ــة احلبال وصناعة الكر بالطريقة
التقليدي ــة من ليف النخيل.
يف ه ــذه الدراس ــة س ــوف نتتب ــع احل ــاج حس ــن وه ــو
يعم ــل يف صناع ــة احلبال وصناعة الك ــر .وقد مت توثيق
عمل ــه بالص ــور والفيدي ــو من قبل ابنه احل ــاج علي ،وقد
أرفقن ــا يف ه ــذه الدراس ــة بعضـ ـ ًا من تل ــك الصور.
خطوات صناعة الحبال

بع ــد عملية متزيق الليف من النخلة ،يوضع الليف
يف امل ــاء حت ــى يبت ــل ويلن ويس ــهل اس ــتخدامه ،وبعدها
يجف ــف حت ــت أش ــعة الش ــمس ،لكي يتف ــكك ،يل ــي ذلك
عملي ــة التمش ــيط بع ــده يصب ــح اللي ــف جاه ــزا لعملية
صناع ــة احلب ــال .وتبدأ عملي ــة صناعة احلب ــال بعملية
تس ــمى ال َد َم ــاچ ،والت ــي ينت ــج عنه ــا حب ــال رفيع ــة ،وه ــي
حب ــال يف الع ــادة تك ــون مثن ــى أي م ــن خيط ــن رفيع ــن،
ويف حال صناعة حبال سميكة فإنها تصنع من احلبال
الرفيعة بعملية تس ــمى الكس ــار.

عملية الدماج .إعداد القطع الصغيرة من الليف .

يت ــم يف عملي ــة الدماچ ،دمچ أو برم القطع الصغيرة من
اللي ــف بواس ــطة راحت ــي اليدي ــن ،وتت ــم ه ــذه العملية على
مرحلت ــن :يف املرحل ــة األول ــى يتم إعداد قط ــع قصيرة من
اللي ــف املب ــروم بص ــورة أولي ــة أي غي ــر مبروم ــة كليـ ـ ًا ،وتت ــم
ه ــذه العملي ــة بأخ ــذ ج ــزء م ــن اللي ــف وتنقيت ــه م ــن أي
ش ــوائب تك ــون عالق ــة ب ــه ،ويوض ــع ب ــن راحت ــي الي ــد ويدور
ب ــن راحت ــي الي ــد بص ــورة بس ــيطة حت ــى يس ــتقيم وتنتظم
األلي ــاف الدقيق ــة الت ــي في ــه (صـــورة رقم .)2

عملية الدماج .برم وفتل الصغيرة مع بعضها .

يق ــوم احل ــريف بربط احلبال يف إح ــدى قدميه ،أو ربطها يف
عصا مثبتة يف األرض أو بأي ش ــيء ثابت ،وتس ــتمر عملية
الدم ــاچ .ويف ه ــذه احلال ــة يت ــم إنت ــاج خيط مثن ــى (أي من
خيط ــن رفيع ــن) .وتت ــم بعده ــا عملي ــة تش ــذيب احلب ــل
ليك ــون أكث ــر نعومة ،وهي عملية تنقية احلبال من األلياف
الدقيق ــة اخلارج ــة ع ــن نظام احلب ــل والتي لم تب ــرم جيداً.
ويف حال ــة احلاج ــة إل ــى حب ــل س ــميك ،كاملرب ــوع مث ـ ًـا،
فهي تتم بعملية الكس ــار ،حيث تستخدم اخليوط الرفيعة
يف صناع ــة حب ــل غلي ــظ ،عل ــى س ــبيل املث ــال ،ب ــرم خيط ــن
مثن ــى م ــع بعض لصن ــع خيط مرب ــوع .ويف عملية الكس ــار
يتوج ــب على احلريف ربط اخليط بش ــيء ثابت ألن عملية
الكس ــار حتتاج لق ــوة أكثر.

أم ــا املرحل ــة الثاني ــة فه ــي مرحلة جتميع تل ــك القطع
الصغي ــرة م ــع بعضها ،وهي عملية حتت ــاج إلى مهارة حيث
يتم برم القطع القصيرة ويف نفس الوقت فتلها مع قطعة
أخ ــرى قصي ــرة .وتت ــم العملي ــة بأخ ــذ إح ــدى تل ــك القطع
القصي ــرة ،املع ــدة س ــابق ًا ،وتوض ــع يف راح ــة الي ــد ،ومعه ــا
قطع ــة أخ ــرى ،ث ــم يت ــم ب ــرم ه ــذه القط ــع بواس ــطة راحت ــي
اليدي ــن وتفتل بش ــكل جي ــد (صورة رقم  .)3ه ــذا ،ويراعى ان ال
تنته ــي قطعت ــان مع بعض ،أي أن يكون هن ــاك طرف واحد
متب ــق إلح ــدى القطعت ــن ،وذلك حت ــى تت ــم إضافة قطعة
أخ ــرى واح ــدة يف كل م ــرة يف طرف القطع ــة التي مت برمها
وفتله ــا .وبه ــذه الص ــورة ال تضعف ق ــوة احلبال.

 .2صناعة الكر

وتس ــتمر عملية الدم ــاچ على هذا املن ــوال ،وكلما أصبح
احلب ــل أكثر ط ــو ًال ،كانت هناك حاجة لش ــد احلبل ،حينها

الك ــر ،ه ــو أداة ،تس ــتخدم لتس ــلق النخل ــة ،وه ــو يش ــبه
احل ــزام ،وله جزء عريض لن يس ــند به الف ــاح ظهره ،وقد

يذك ــر ،أن البع ــض يس ــتخدم إلنت ــاج احلب ــال الس ــميكة
آل ــة خاصة تس ــمى املكس ــار ،وه ــي عبارة عن قطعة خش ــبية
به ــا ع ــدد م ــن الثقوب ،يت ــم إدخ ــال احلبال الدقيق ــة داخل
ه ــذه الثق ــوب ،ومن ثم يتم تدوير املكس ــار لتت ــم عملية برم
احلب ــال (جمـــال  ،2003ص .)279
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عرفت ــه الع ــرب من ــذ الق ــدم باس ــم (الكر) ،ج ــاء يف معجم
لس ــان العرب:
"ال َك ـ ُّـرَ :ح ْب ـ ٌـل ُيص َع ــد ب ــه عل ــى الن َّْخ ــلَ ،و َج ْم ُع ــه ُك ــرو ٌر،
احلبال .قال
وق ــال أب ــو ُع َب ْيد :ال ُيس ـ َّـمى بذل ــك َغ ْي ُره م ــن ِ
َ
ويس ـ َّـوى من
األ ْز َه ِر ّي :وهكذا َس ــماعي من العرب يف ال َك ِّرُ .
ُحـ ـ ِّر ال ِّليف".
وق ــد كان الك ــر يصن ــع من احلب ــال القوي ــة التي كانت
تصن ــع م ــن ليف النخلة ،وعادة ما يق ــوم الدماچ أو صانع
احلب ــال بصناع ــة الك ــر أيضـ ـ ًا .ويتك ــون الك ــر م ــن أربع ــة
أج ــزاء رئيس ــية وه ــي ،كم ــا تس ــميها العام ــة :،الس ــيجة،
والعظم والوصلة والربگة (صورة رقم ( )4يوســـف وآخرون ،2010
ص  .)89 – 88ه ــذا ،ويصن ــع كل جزء بصورة منفردة ،ثم يتم
تركيبها م ــع بعضها.
 .1 .2صناعة السيجة

الس ــيجة ،هي ذلك اجلزء من الكر الذي يس ــتند إليه
ظه ــر من يريد تس ــلق النخل ــة ،وهي عب ــارة عن مجموعة
م ــن اخلي ــوط مت فتله ــا وبرمه ــا وخياطته ــا م ــع بع ــض
لتعطي ش ــك ًا بيضاوي ًا له فتحة مس ــتديرة يف كل طرف.
أم ــا يف الوق ــت الراه ــن فق ــد اس ــتبدلت اخلي ــوط الليفية
بخي ــوط النايلون.
تبدأ عملية صنع الس ــيجة بوضع ركيزتن يف األرض،
تبعدان عن بعض قرابة املتر ،بطول السيجة املراد صنعها
تقريبـ ـ ًا .بع ــد ذلك يتم ل ــف اخليط ح ــول الركيزتن عدة
م ــرات وذل ــك بحس ــب الع ــرض املطلوب للس ــيجة ،وبذلك
تتشكل اخليوط األفقية للسيجة .بعد ذلك يتم خياطة
تلك اخليوط باستخدام إبرة وخيوط رفيعة أخرى متثل
اخلي ــوط الرأس ــية .ويت ــم ت ــرك كا الطرف ــن خالي ــة م ــن
اخلي ــوط الرأس ــية وذل ــك لصن ــع احللقت ــن أو الفتحتن
اجلانبيتن.
بعد أن تتشكل احللقتان الطرفيتان ،وتخاط اخليوط،
جزئي ًا ،مع بعضها .ميكن االستغناء عن الركيزتن ،ولكن،
وإلبق ــاء خي ــوط الس ــيجة مش ــدودة يتم ربط ثق ــل يف أحد
أط ــراف الس ــيجة ،ويت ــم بعده ــا إكم ــال عملي ــة خياط ــة
الس ــيجة (صورة رقم .)5
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 .2 .2العظم

ه ــو ذل ــك اجلزء من الك ــر الذي يحاط بج ــذع النخلة،
وكان يصنع من اخليوط الليفية الغليظة ،ويتم ذلك ببرم
أكث ــر م ــن خيط مع بعضه ــا عن طريق الكس ــار ،فيتم ربط
ط ــرف اخلي ــوط امل ــراد كس ــرها يف ركيزة ثابت ــة ويتم برمها،
أو كس ــرها ،عل ــى بع ــض .يف صناع ــة الك ــر احلديث ــة حالي ًا،
يصن ــع العظم من األس ــاك املعدنية املبروم ــة مع بعض.
 .3 .2الوصلة والربكة (الربقة)

يت ــم رب ــط العظ ــم بالس ــيجة ع ــن طريق قطع ــة حبل
غليظ ــة تس ــمى الوصل ــة ،حي ــث يت ــم رب ــط الوصل ــة يف
حلق ــة الس ــيجة م ــن ط ــرف وم ــن الط ــرف الثان ــي ترب ــط
بالعظ ــم .ويت ــم رب ــط وصلة واح ــدة بالعظم ربطـ ـ ًا جيداً،
أم ــا الوصل ــة األخ ــرى فترب ــط بالعظ ــم عن طري ــق ربطة
خاص ــة تس ــمى الربگ ــة (الربق ــة) .والربق ــة ،عب ــارة ع ــن
حلقة تصنع باحلبل ،ميكن أن تش ــد فتغلق ،فيكون عمل
الربق ــة كالقف ــل بالنس ــبة للك ــر تفت ــح وتقفل.
وكلم ــة الربق ــة فصيح ــة وه ــي احللق ــة الت ــي تصن ــع
باحلب ــل وترب ــط يف أعن ــاق األغن ــام ،ج ــاء يف لس ــان الع ــرب
(م ــادة رب ــق):
"ال ِّر ْب ــقُ ا َ
خل ْي ــط الواح ــدة ِر ْبق ــة اب ــن س ــيده ال ِّر ْبق ـ ُـة
والر ْبق ـ ُـة َ
األخي ــرة ع ــن اللحياني وال ِّر ْبقُ بالكس ــر كل ذلك
َّ
احل ْب ـ ُـل وا َ
حل ْلق ـ ُـة تش ـ ّـد به ــا الغن ــم الصغ ــار لئ ــا َت ْر َض ــع
ـاق ِورب ـ ٌ
واجلم ــع أَ ْرب ـ ٌ
ـاق ِور َب ـ ٌـق".
 .3صناعة البدود وسروج الحمير

من املهن القدمية والتي ارتبطت ،أيض ًا ،بليف النخلة،
ه ــي صناع ــة س ــروج احلمي ــر ،وبالتحدي ــد ج ــزء معن من
الس ــرج يع ــرف محليـ ـ ًا باس ــم الب ــدود أو البدي ــد .وحرف ــة
صناع ــة الب ــدود الزال ــت مت ــارس يف مملك ــة البحري ــن على
نط ــاق ضي ــق؛ لقل ــة الطل ــب عليه ــا .ه ــذا وقد تغير ش ــكل
الب ــدود الق ــدمي ،وأصب ــح بس ــيط التركيب وس ــهل الصنع.
يذكر ،أن مهنة صناعة البدود كانت من املهن الشاقة التي
حتت ــاج إل ــى مهارة ،وباخلصوص عملية فتل ليف النخيل
وصن ــع احلب ــال منها (يوســـف وآخـــرون  ،2010ص .)89 – 88

مسميات أجزاء الكر .

والب ــدود ،كم ــا س ــبق أن ذكرن ــا ،ميث ــل ج ــزء ًا م ــن س ــرج
الع ــدة .فالعدة
احلم ــار ،وال ــذي تطل ــق علي ــه العامة اس ــم ِ
تتك ــون م ــن الراس ــن ،والب ــدود ،واحلل ــوس ،والترگاگ ــة
(الناصـــري ،بدون تاريـــخ ،ص.)181
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وم ــن أس ــمائه اخلليجي ــة أيضـ ـ ًا ،الچت ــب وفصيحه ــا
القت ــب ،وه ــو س ــرج يصنع من اخلش ــب ،لم يعد يس ــتخدم
يف الوقت الراهن .والراسن عبارة عن خشبتن مقوستن
يتم ربطهما من اجلوانب بأخش ــاب أو بقطع من اجلريد،
فيصب ــح أح ــد القوس ــن املقدم ــة واآلخ ــر املؤخ ــرة .وق ــد
يصنع الراسن من عراجن عذوق النخيل والتي تسميها
العامة العس ــگ (العسق)؛ حيث يتم صف عيدان العسق
بطريق ــة معينة حتى يس ــتقر عليه ــا الراك ــب (املزين .)1997
 – 2البدود أو البديد

يق ــال الب ــدود أو الب ــداد أو البدي ــد ومفرده ــا البد ،وهو
عب ــارة ع ــن أكي ــاس أو وس ــائد لتحم ــي احلم ــار من الس ــرج
اخلش ــبي ،ولفظ ــة الب ــدود من أصل عربي فصي ــح ،جاء يف
تاج الع ــروس (م ــادة بدد):
يدهما ذلك َ
احمل ُّش ــو الّذي
الس ـ ْـر ِج وال َق َت ـ ِـب  ..و َب ِد ُ
«بـ ـ َد ُاد َّ
حت ــت َ
األحناءِ
ـيان فتجعلها ْ
حتتَهم ــا وهو خَ ريطتان ُحت َش ـ ِ
لئ ـ ّـا ُي ْد ِبـ ـ َر ا َ
س أَو البعيـ ـ َر .وق ــال أَب ــو منص ــور
خل َش ـ ُـب ال َفـ ـ َر َ

صنع سيجة الكر .

دان يف ال َق َت ـ ِـب ِشـ ـ ْبهُ ِم ْخ َ
حت َشـ ـ َي ِان و ُتش ـ َّـد ِان
ا َت ـ ْـن ْ
البـ ـ َد ِ
ِ
ُ
واجلم ــع َب َدائ ـ ُـد
ـات ال َق َت ــب وأَ ْحنَائ ــه.
باخلي ــوط ِإل ــى َظ ِل َف ـ ِ
ْ
وأَ ِب ـ َّـد ٌة تق ــول َ :ب ـ َّـد قض َت َبه َي ُب ـ ّـدهَ .
البـ ـ َد ُادِ :ب َطان ٌَة
وقال غيرهِ :
وجت َع ــل حت ــتَ ال َق َت ـ ِـب ِوقاي ـ ًـة لبعي ـ ٍـر أَن ال ُيصي ـ َـب
حت َش ــى ُ ْ
ُ ْ
َظ ْهـ ـ َره ال َق َت ـ ُـب وم ــن ِّ
حيطان مع
اآلخر مث ُله وهم ــا ُم
الش ــقّ
ِ
ِ
الر ُ
جل ِر ْج َل ْيه
الس ـ ْـر ِج ُمش ـ ٌّ
ال َقت ــبِ .وب َد ُاد َّ
ـتق من َقولكَ :ب ـ ّـد َّ
يد ُكأَ ِم ٍيرُ :
اخل ْر ُج
الصحاح .وال َب ِد ُ
ِإذا ف ـ َّـر َج م ــا بينهما كذا يف ّ
بض ـ ّـم اخلاءِ وس ــكون ال ــراءِ »
والشكل احلديث للبدود عبارة عن كيسن مستطيلن
مصنوع ــن م ــن الص ــوف أو اجل ــوت ،والذي يع ــرف محلي ًا
باخلي ــش .ويت ــراوح ط ــول كل كي ــس ب ــن ق ــدم ونص ــف
وقدم ــن ،وعرض ــه ال يتع ــدى الق ــدم ،ومي ــأ كل كي ــس
بطبق ــات م ــن لي ــف النخيل .ويت ــم ربط الكيس ــن بحبال
م ــن النايلون.
أم ــا يف الس ــابق ،فق ــد كان الب ــدود يصن ــع بنف ــس
الطريق ــة بخ ــاف أن ــه ال يوج ــد كي ــس م ــن القم ــاش ،ب ــل
يصن ــع كل قس ــم م ــن قس ــمي الب ــدود بطبق ــات م ــن الليف
ويوض ــع مع ــه نبات األس ــل واخل ــوص ،ويتم ربط كل قس ــم
بحب ــال مصنوع ــة من اللي ــف بطريقة متداخل ــة ،وبعدها
يتم ربط كا القس ــمن بحبال مصنوعة من الليف أيض ًا
(يوســـف وآخـــرون  ،2010ص .)87 – 86
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ال يت ــم وض ــع البدود مباش ــرة على ظه ــر احلمار بل يتم
وض ــع قطع ــة قماش رقيقة عل ــى ظهر احلمار تعرف باس ــم
الترگاگ ــة (الترقاق ــة) ،ويوض ــع ف ــوق الترگاگة قطعة
قم ــاش مصنوعة من الصوف تس ــمى احلل ــوس ،وهي جمع
ومفرده ــا حل ــس ،وه ــي لفظ ــة وردت يف املعاج ــم العربي ــة
بنف ــس املعن ــى ،ج ــاء يف معجم ت ــاج العروس (م ــادة حلس):
والدا َّب ِة
ـس
بالكس ـ ِـرُ :ك ُّل ش ــيءٍ َو ِل ـ َـي ظهـ ـ َر البعي ـ ِـر َّ
ِ
«احل ْل ـ ُ
ْ
ـح ِة تكون
والس ـ ْـر ِج وال َق َت ـ ِـب وهو
ِ
مبنزلة امل ِْرشَ ـ َ
الر ْح ـ ِـل َّ
حت ــتَ َّ
ـاء َر ٌ
قيق على ظه ــر البعير يكون
حت ــتَ ال ِّل ْب ـ ِـد وقي ــل :هو ِكس ـ ٌ
ذع ِة».
حت ــت ال َب ْر َ
وكان ــت ع ــدة احلم ــار ترت ــب يف الس ــابق كم ــا يل ــي :يت ــم
وض ــع الترگاگ ــة عل ــى ظه ــر احلم ــار وم ــن فوقه ــا يت ــم
وض ــع احللوس ،ويوضع فوق احلل ــوس البدود .بعدها ،يتم
رب ــط البدود بح ــزام حول بطن احلمار ،ويعرف هذا احلزام

باس ــم البط ــان .ثم يوضع فوق الب ــدود قطعة مصنوعة من
اخلي ــش ،ويوض ــع فوقها الراس ــن .وكان صانع عدة احلمار
يق ــوم بصن ــع الراس ــن والب ــدود ،وال يوج ــد اس ــم خاص ملن
يعم ــل يف ه ــذه املهن ــة .وحاليـ ـ ًا الزالت متارس ه ــذه احلرفة
عل ــى نط ــاق ضيق ،وق ــد اقتصر العمل عل ــى صناعة البدود
البس ــيط الذي س ــبق ذكره.
اخلاص ــة ،أن امله ــن الت ــي تعتم ــد على لي ــف النخلة يف
مملك ــة البحري ــن أصبح ــت ن ــادرة ،ول ــم يب ــق إال القل ــة م ــن
الن ــاس الت ــي متارس ــها ،فاحلاج حس ــن ب ــن علي م ــن النبيه
صال ــح ،ه ــو م ــن القل ــة الذي ــن مازال ــوا يعمل ــون يف صناع ــة
احلب ــال والك ــر م ــن لي ــف النخل ــة .لق ــد كس ــدت تل ــك املهن
بع ــد ظه ــور خيوط النايل ــون التي حلت كبدي ــل ،حتى الكر
ب ــدأ يصن ــع بالطريق ــة التقليدية ولكن باس ــتخدام خيوط
النايلون وأس ــاك معدنية .واحلال نفسه يقال عن صناعة
الب ــدود ،والت ــي كانت من املهن القدمية املهمة والتي تغيرت
صورته ــا حاليـ ـ ًا ،ك ــم أنها أصبح ــت نادرة.
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د .يوسف حسن مدين
كاتب من السودان

ﻗﺒـــﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓـــﮥ اﻟﻤﺎدﯾﮥ ودورﻫﺎ ﻓـــﯽ اﻟﺘﻨﻤﯿﮥ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾـــﮥ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﮥ ،أرى أو ًﻻ
ﺿﺮورة ﺗﺄﺳـــﯿﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ أن أي ﻣﺸـــﺎرﯾﻊ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﮥ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾـــﮥ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﮥ ﯾﺠﺐ أن
ﺗﻘـــﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﯽ ﻟﻠﺸـــﻌﻮب .أي ﻣﺤﺎوﻟﮥ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﮥ دون اﺳـــﺘﻨﻄﺎق اﻟﺴـــﺠﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯽ
ﺗﻨﺘﻬﯽ ﺑﺎﻟﻔﺸـــﻞ اﻟﺘﺎم .وﻟﻨﺎ ﻓﯽ ذﻟـــﮏ أﻣﺜﻠﮥ ﻣﺘﻌـــﺪدة .إذ أن اﻟﺘﻨﻤﯿﮥ ﺗﻌﻨﯽ اﻟﺘﻐﯿﯿـــﺮ إﻟﻰ اﻷﻓﻀﻞ
وﻟﮑﻦ واﻗﻌﻨﺎ ﯾﻨﺒﺌﻨـــﺎ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﮏ .ﻓﺎﻟﻤﻘﺼـــﻮد ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﮥ ﻓﯽ اﻟﻤﺠﺎﻟﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻮ
اﻹﻧﺴـــﺎن ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻨﺘﺎج اﻟﺜﻘﺎﻓﯽ ﻟﻬﺬا اﻹﻧﺴـــﺎن ﻓﯽ أي ﻣﮑﺎن ﮐﺎن ﻻﯾﺴـــﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﺄﺳـــﯿﺲ
ﻟﺘﻨﻤﯿﮥ ﻣﺴـــﺘﺪاﻣﮥ ،ﻟﺬا ﻓﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿـــﮥ ﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﮑـــﻮن ﻣﺘﻌﺠﻠﮥ ﻷن ﻋﻤﻠﯿـــﮥ اﻟﺘﻨﻤﯿﮥ ﺿﺮورة
ﺗﮑـــﻮن ﺑﻄﯿﺌﮥ وﻣﺘﺪرﺟـــﮥ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻘﻊ ﻓﯽ ﻫﻮة اﻟﻔﺸـــﻞ.
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يف أواخ ــر ع ــام 1951م دع ــت اليونس ــكو مجموعة من
العلم ــاء واخلب ــراء للبح ــث يف أوض ــاع ثقافات مختلف
األمم .وكان الغرض األكثر أهمية هو البحث عن مناهج
ت ــؤدي إل ــى املاءم ــة ب ــن أصال ــة الثقاف ــات التقليدي ــة
وظ ــروف احلي ــاة احلديث ــة وتأثيراته ــا وعندم ــا نش ــرت
اليونس ــكو تقريره ــا  -يكت ــب( )1رش ــدي صال ــح يف مقال
ل ــه بعنوان الفولكلور والتنمية " -حرصت على التنويه
بأنه ــم ل ــم يبتغ ــوا البح ــث العلم ــي البحت ،ب ــل قصدوا
إل ــى أن يك ــون بحثه ــم موجه ًا بصورة مباش ــرة وواضحة
لعدد كبير من مشروعات اليونسكو  ...سواء أكان األمر
متعلقـ ـ ًا بنش ــر التعلي ــم ،أو برف ــع مس ــتوى التربي ــة ،أو
بتحس ــن ظروف احلياة أو باملساعدات الفنية من أجل
التنمية االقتصادية للش ــعوب النامية ...إذ أن كل عمل
دول ــي يوش ــك أن يك ــون عقيمـ ـ ًا إذا ل ــم يحس ــب حس ــاب
اخت ــاف الثقاف ــات وأصالته ــا ،كم ــا أن جه ــل أو جتاهل
القي ــم العقلي ــة واألخاقي ــة والروحي ــة اخلاص ــة ب ــكل
ثقاف ــة ل ــن يفس ــد املرام ــي التنموي ــة فق ــط ب ــل يع ّرض
أنبل املش ــروعات للفش ــل وك ــوارث ال ميك ــن جتنبها".
نأت ــي لنناقش بعد ه ــذه املقدمة مفهوم أو مصطلح
الثقافة املادية .أرى أن ميادين املوروث الثقايف للش ــعوب
حسبما ورد يف تصنيفات بعض الباحثن يف هذا املجال
أن جمي ــع امليادي ــن وه ــي  -األدب الش ــفاهي  -الثقاف ــة
املادي ــة  -فن ــون األداء  -الع ــادات واملعتق ــدات واملمارس ــات
واملع ــارف الش ــعبية م ــا ه ــي إال حلق ــات يأخ ــذ بعضه ــا
برقاب بعض .هل هناك فرق أساس ــي بينها؟ وهل تلعب
ه ــذه امليادي ــن وظائ ــف مختلف ــة يف املجتم ــع اإلجاب ــة
بالقط ــع..ال .كتب ــت يف مق ــال س ــابق ل ــي" :أن( )2اإلنت ــاج
الي ــدوي وتوثيق ــه مهم ولكن أال تهمنا الفك ــرة من ورائه
ومعرف ــة طريق ــة إنتاجه ومكانه يف احلياة البش ــرية .يف
حقيق ــة األم ــر ف ــإن املعرف ــة واملفه ــوم والوظيف ــة مثله ــا
مث ــل امليادي ــن األخ ــري ه ــي الت ــي تتنق ــل من جي ــل إلى
جي ــل وتنتش ــر يف الثقاف ــات األخ ــرى متأث ــرة ومؤث ــرة.
ه ــذا م ــن ناحية ،م ــن ناحية أخرى ف ــإن ميادين الثقافة
الشعبية األخرى ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا باإلنتاج اليدوي
('$% !&$د"!
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والع ــادات واملمارس ــات وفن ــون األداء واملع ــارف الش ــعبية
كله ــا له ــا جوانبها املادي ــة ،فحياة الش ــعوب وثقافاتها ال
تفصلها كما نش ــاء إلى ميادين متع ــددة ألنها هي حياة
َّ
متكاملة ال ينفصل بعضها عن بعض .فمث ًا القصص
الش ــعبي يحت ــوي على مخ ــزون كبير م ــن أدوات الثقافة
املادي ــة وكذل ــك األمثال واأللغاز يف رأي ــي اخلاص أرى أن
التصني ــف غي ــر حقيق ــي وغير واقع ــي بن امل ــادي وغير
امل ــادي ،فمث ـ ًـا إذا أردن ــا دراس ــة بع ــض احل ــرف اليدوي ــة
فالتركيز ال يكون على ش ــكل املنتوج وهذا بالطبع مهم
ولك ــن باإلضافة إلى ذلك تهمنا معرفة تقنية الصناعة
أو احلرف ــة واس ــتخدامها ووظيفتها يف احلي ــاة اليومية
باإلضاف ــة إل ــى معرف ــة الع ــادات واملعتق ــدات والرواي ــات
الش ــفاهية التي تتعل ــق بها".
يف جامعة اخلرطوم عقدت ندوة بعنوان :الفولكلور
والتنمي ــة يف الس ــودان (1981م) تناول ــت األوراق قضاي ــا
التنمي ــة م ــع إثب ــات دور الفولكل ــور يف تأم ــن مس ــار
التنمي ــة م ــن مداخ ــل متع ــددة لضم ــان ف ــرص النجاح
للتنمي ــة االقتصادي ــة واالجتماعية .نش ــرت أوراق هذه
()3
الن ــدوة يف كت ــاب الفولكل ــور والتنمي ــة ق ــام بالتحرير
أحم ــد عبد الرحي ــم نصر.
ـود عل ــى ب ــدء م ــا ذك ــرت ،ف ــإن ثقاف ــة الش ــعوب
عـ ُ
بتكامله ــا وتداخله ــا تلع ــب دور ًا مهمـ ـ ًا يف التنمي ــة
االقتصادي ــة واالجتماعي ــة .همن ــا وش ــغلنا وش ــاغلنا
م ــن كل ه ــذا ه ــو الفه ــم املوضوع ــي والدراس ــة الت ــي
تقودنا الس ــتيعاب مخزون عقلية املجموعات البش ــرية
واس ــتنطاقها توطئ ــة لتنميته ــا فأن ــت ال تس ــتطيع أن
حت ــدث التأثي ــر املس ــتدام م ــا ل ــم تع ــرف ه ــذه الثقاف ــة
مخ ــزون ذاك ــرة وحاض ــرة  .علي ــه يتوج ــب علين ــا توخي
احل ــذر يف التعام ــل م ــع عملي ــات التنمي ــة يف املجال ــن
االقتص ــادي واالجتماع ــي ،واالس ــتبصار مب ــا تري ــده
املجموعات البشرية من تنميتها واالبتعاد عن القرارات
الفوقية دون وعي بحقيقة أن حتقيق التنمية ال يتأتى
دون فهم ثقافات الشعوب .هذا الفهم هو الذي يؤسس
لتنمي ــة اجتماعي ــة واقتصادي ــة مس ــتدامة.

أس ــأل هنا ما قيمة التوثيق واجلمع امليداني إذا لم
يقدن ــا إل ــى هذا الفهم .اجلمع امليدان ــي وحتليل مادته
املجموع ــة م ــن أف ــواه ال ــرواة تع ــود كما كتب ــت يف خمس
مق ــاالت متسلس ــلة نش ــرت بصحيف ــة األي ــام يف الع ــام
2001م :كتبت "علينا فهم الواقع الثقايف املس ــتند على
اجلم ــع والتوثي ــق امليدان ــي املباش ــر ث ــم م ــن بع ــد ذل ــك
حتليله ــا التحلي ــل ال ــذي يقودن ــا إل ــى الفه ــم ،الفه ــم
ال ــذي يق ــود إل ــى وض ــع سياس ــات تنموي ــة يف مجال ــي
التنمي ــة االقتصادي ــة واالجتماعي ــة" ،يتماش ــى م ــع
توس ــع دوائر التغيي ــر(.)4
بع ــد ه ــذه املقدمة ميكننا تفصيل كيفية االس ــتفادة
من املوروث الثقايف يف املجالن االقتصادي واالجتماعي.
أو ًال جميعنا يعي حقيقة أن احلياة احلديثة واملعاصرة
أثرت وتؤثر يوم ًا بعد يوم على إرث الش ــعوب فماذا نحن
فاعلون جتاه ذلك.

والهج ــرات ،فع ــادات ومعتق ــدات الش ــعوب الت ــي كان ــت
تغير ًا سريع ًا ،حتت تأثير
تعيش كأسافها  -تتغ ّير اآلن ُّ
وتغيرات
م ــا يقع يف ظ ــروف احلياة املادية من تعديات ُّ
نتيج ــة للتأثي ــرات القادم ــة إليه ــا من خ ــارج حدودها.
إن اجله ــد املب ــذول لتعمي ــم خب ــرات التصني ــع والتقدم
التكنولوج ــي على جميع الش ــعوب يصاحبه بالضرورة
تف ــككات ثقافي ــة عميق ــة .غي ــر أن قضاي ــا التنمي ــة
وم ــا يصاحبه ــا م ــن آث ــار عل ــى الثقاف ــات التقليدي ــة
ومناه ــج احلي ــاة املوروثة ظلت تش ــغلنا وس ــتظل محور
ش ــغلنا وش ــاغلنا كباحث ــن ودارس ــن يف مج ــال امل ــوروث
اإلنس ــاني .أصب ــح كوك ــب األرض الذي نعي ــش فيه اآلن
قري ــة صغي ــرة يف مواجه ــة التق ــدم يف االس ــتخدامات
التقني ــة احلديث ــة يف املج ــاالت جميعـ ـ ًا ،وأخطره ــا
وس ــائل االتص ــال احلديث ــة واملعاصرة ومواقعه ــا والتي
أث ــرت ه ــي بالتال ــي على املواق ــع التقليدية من وس ــائل
إعامي ــة كاإلذاع ــة والتلفزي ــون والصح ــف الورقي ــة.
فم ــاذا نح ــن فاعلون جتاه هذا التوس ــع يف دوائر العوملة
الت ــي حتاص ــر املوروث التقليدي والس ــؤال ال ــذي نثيره
ثاني ــة هن ــا ملاذا االهتمام بدراس ــة الت ــراث القومي وملاذا
االهتم ــام بخطورة التحديث والعوملة يف عاملنا املعاصر
 ه ــذه الدوائ ــر اآلن تتس ــع عل ــى حس ــاب الثقاف ــاتاحمللي ــة يف العامل ــن العرب ــي واألفريق ــي عل ــى إطاقه ــا
 فنح ــن لس ــنا بقادري ــن عل ــى إيق ــاف حرك ــة التاري ــخالثق ــايف والتغيي ــر الثق ــايف ال ــذي أصبح مده قويـ ـ ًا .يف
ه ــذه احلال ــة علين ــا االهتم ــام والوق ــوف على م ــا تبقى
م ــن م ــوروث تقلي ــدي يف محاولة قد تنج ــح يف املواءمة
ب ــن امل ــوروث واملعاصر.

ترس ــخ عن ــدي ط ــوال س ــنوات عمل ــي يف ه ــذا املج ــال
لفت ــرة تق ــارب الثاث ــة عق ــود قناع ــة أن نعم ــل عل ــى
تأس ــيس أقس ــام لدراس ــة الت ــراث يف اجلامع ــات وامل ــدارس
معـ ـ ًا واالهتم ــام باملتاح ــف ،وتطوي ــر الس ــياحة الثقافية
وتأس ــيس معاه ــد للتدري ــب احلريف وجم ــع ما تبقى من
موروث بفعل اتساع دوائر التحديث التي حتاصر املوروث
وذل ــك بتوثيق ــه التوثي ــق العلم ــي الدقي ــق والعمل على
نش ــر كتاب املوروث وإصدار املجات املختصة يف دراس ــته.
يف العامل ــن العرب ــي واألفريق ــي ب ــدأت حرك ــة االهتم ــام
بتوثي ــق ودراس ــة الت ــراث فتأسس ــت بجامع ــة اخلرط ــوم
ش ــعبة الفولكل ــور يف ع ــام 1974م حت ــت مظل ــة معه ــد
الدراس ــات األفريقي ــة واآلس ــيوية ،وكذل ــك يف نيجيري ــا
وتنزاني ــا واململك ــة العربي ــة الس ــعودية وقط ــر والبحرين
والع ــراق ومص ــر وتون ــس واجلزائ ــر وأثيوبي ــا  ..ال ــخ.

كي ــف؟ ب ــدأت يف اإلجاب ــة على هذا والس ــؤال س ــابق ًا
يف ه ــذا البح ــث وهو:

كم ــا أش ــرت آنفـ ـ ًا يف ه ــذا الكلم ــة إل ــى جلن ــة خبراء
اليونس ــكو يف 1951م إل ــى اإلعان الص ــادر عن خبرائها،
أن ــه يعب ــر ع ــن اهتم ــام الفك ــر املعاص ــر مبصي ــر التراث
الش ــعبي ،ذل ــك أن الثقاف ــات جميعـ ـ ًا تأث ــرت تأث ــر ًا
عميقـ ـ ًا بالتكنولوجي ــا والتبدالت السياس ــية واحلروب

تأس ــيس أقس ــام لدراس ــة امل ــوروث الثق ــايف عل ــى
مس ــتوى التعلي ــم الع ــام واجلامعي وف ــوق اجلامعي
وه ــذا بالطب ــع يح ــدث اآلن يف كثي ــر م ــن جامعاتن ــا
ومراكزن ــا وه ــذا فع ــل محم ــود وه ــم مش ــترك ل ــكل
املختص ــن يف ه ــذا املج ــال.
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تأس ــيس املتاح ــف الت ــي توث ــق للم ــوروث الثق ــايف
وتكوي ــن ف ــرق عم ــل للجم ــع امليداني ،وعق ــد دورات
ت ــدري ـب ـيـ ـ ــة لل ـعــام ـل ـ ــن يف امل ـج ـ ــال وك ـ ــذلك مجال
التربي ــة واإلع ــام.
تطوير السياحة الثقافية وتأسيس معاهد للتدريب
احلريف الس ــتيعاب الفاقد الترب ــوي وجمع ما تبقى
م ــن م ــوروث بفع ــل واتس ــاع دوائ ــر التحدي ــث وب ــذا
تستطيع تأسيس دار للنشر تهتم بنشر كتاب املوروث
الثق ــايف وم ــا تبق ــى لي ــس بالقلي ــل .هذا إل ــى جانب
تأس ــيس مجلة مختصة محكمة يف مجال املـ ـ ــوروث
الـثـقـافـي املعاصر ،على غرار مجلة الثقافة الشعبية
يف البحري ــن ومثياته ــا يف كل من قط ــر والعراق.
ب ــاد بعينها قامت بتأس ــيس أقس ــام يف جامعاتها -
أقسام للفولكلور أو املوروث الثقايف أو الثقافة الشعبية
أو املأثورات الش ــعبية ،ولنس ــميها ما ش ــئنا ألن مش ــكلة
املصطل ــح العلم ــي ال ــذي نطلقه على مادة دراس ــتنا ما
زال مث ــار خ ــاف ب ــن الدارس ــن والباحث ــن والعلم ــاء.
حت ــى يف أوروب ــا من ــذ أن ص ــك ولي ــام توم ــز مصطل ــح
فولكل ــور يف الع ــام 1846م قبله البع ــض ورفضه البعض
اآلخ ــر مث ــل س ــيقرد إريكس ــون يف الس ــويد ع ــام 1937م
ح ــن اقت ــرح اس ــتخدام مصطل ــح احلي ــاة الش ــعبية
وأس ــس مجلة بهذا االس ــم .على كل هذه إش ــارة لنقاش
ق ــد يط ــول احلدي ــث حوله اختافـ ـ ًا واتفاقـ ـ ًا ومن املهم
اإلش ــارة إلي ــه ولكنه يتعدى حدود بحثن ــا احلالي .رمبا
تتوف ــر الظ ــروف لعق ــد ن ــدوة ح ــول املصطل ــح العلم ــي
الذي يناس ــب املادة التي ندرسها .ثاني ًا نأتي للتفصيل
يف مج ــال تأس ــيس متاح ــف امل ــوروث الثق ــايف بغ ــرض
وه ــدف التنمي ــة االجتماعي ــة واالقتصادية.
الس ــياحة ه ــي إح ــدى الوظائ ــف الت ــي تؤس ــس م ــن
أجلها املتاحف وسوف يأتي احلديث عنها عند مناقشة
مس ــألة الس ــياحة الثقافية .ولنفصل هن ــا احلديث عن
متاحف املوروث الثقايف .متاحف املوروث الثقايف عرفت
بأنه ــا مؤسس ــات للتعلي ــم وتنمي ــة املجتم ــع ،والترفي ــه
والس ــياحة وحف ــظ وتوثيق امل ــوروث الثقايف.
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متح ــف امل ــوروث الثق ــايف أو متح ــف الفولكل ــور كما
ع ــرف أو ًال عرف ــه لوري ــرث بي ــت يف الع ــام 1949م وكان
وقته ــا أمن متح ــف الفولكلور يف ويل ــز ببريطانيا كان
اس ــم املتح ــف  The Welsh Folk museumاآلن
ع ـ ّـدل إس ــمه ليصب ــح The Museum of Welsh
 lifeهذا يتعلق مبا ذكرناه عن مش ــكلة املصطلح أعاه
على دائم ًا ولكني أكتفي هنا
التي تظل تفرض نفس ــها ّ
بتعري ــف لوروي ــرث بيت ملتح ــف الفولكلور:
يعرفه كاآلتي:
?What is a folk Museum
In simple straight for word terms it is a
museum of life and culture of the people
or the community which it serves. It does
not confine its attention to any section
of the community and this needs to be
emphasized. The folk museum therefore,
is a museum of life and culture and
consists in its most Satisfactory form, of
two sections a museum block of galleries
and an area of park land. The museum
building houses a series of galleries in
which specimens illustrating material
culture are systematically exhibited.
Here the visitor can study the typology,
chronology and distribution of cultural
material. The open air section on the other
hand provides what may be termed the
ecological setting, where specimens are
exhibited in the houses, while the houses
are set out in their true environment
suitably planned and planted)5(.
م ــن ه ــذا التعري ــف للمتح ــف الفولكل ــوري يتض ــح
الهن .متح ــف الفولكلور
لن ــا أن إنش ــاءه لي ــس باألم ــر َّ

يف ويل ــز ه ــذا تدرب ــت في ــه يف بداي ــة حيات ــي األكادميي ــة
كاردي ــف ،ويل ــز إح ــدى مقاطع ــات اجلن ــوب البريطان ــي
تبلغ مس ــاحة هذا املتحف ثمانن فدان ًا .هذه املس ــاحة
الكبي ــرة خصص ــت ملتحف مقاطع ــة ويل ــز يف بريطانيا
ولك ــي أت ــدرب عل ــى العم ــل املتحف ــي تدريبـ ـ ًا عمليـ ـ ًا
اس ــتغرق ذلك عام ًا كام ًا يف كل أقس ــامه .يقدم الس ــيد
قيراني ــت جينكن ــز أم ــن املتح ــف يف تل ــك الفت ــرة التي
كن ــت فيه ــا متدرب ًا.
يكت ــب قائ ـ ًـا :يحت ــوي املتحف على ص ــاالت عرض
مع ــروض فيه ــا مقتني ــات متحفي ــة تعك ــس وتوض ــح
جوان ــب احلياة يف ويلز .بجان ــب صاالت العرض توجد
غ ــرف للمكات ــب وقاع ــة للمحاض ــرات واملكتب ــة ويلح ــق
باملتح ــف األرش ــيف ال ــذي يحتوي على امل ــادة الصوتية
واملرئي ــة ،واملتح ــف املفت ــوح وغ ــرف الصيان ــة ومطع ــم
خلدم ــة ال ــزوار ويستحس ــن هن ــا أن ننق ــل م ــا كتب ــه
قيراين ــت جينكي ــز وه ــو أس ــتاذي أدين ل ــه بالكثير مما
عرف ــت ع ــن عل ــم املتاح ــف :يكت ــب جينكيز:
"The eighty acres of park land for
the open air museum in the valley of
Glamorgan, here are set up various,
buildings, removed from different
parts of Wales e.g. Valley farms, their
outbuilding containing the ploughs
and, harrows and crafts characteristic
of Wales and surrounded by few small
fields which are grazed by the welsh
black cattle and sheep")6(.
يض ــاف إلى ذل ــك الوحدات اإلنتاجي ــة التي يوظف
فيه ــا حرفي ــون مختص ــون كل يف مج ــال حرفت ــه مث ــل
خراط ــة اخلش ــب ،الغ ــزل والنس ــيج واألزي ــاء والنج ــارة
بأنواعه ــا ،احل ــدادة ،صناع ــة الفخ ــار ،دباغ ــة اجلل ــود
مبصنوعاته ــا اجللدي ــة ،منتج ــات األلب ــان ،تربي ــة
احليوان ــات بأنواعه ــا ،إل ــى آخره من النش ــاط البش ــري
يف تل ــك املقاطع ــة يف عرض حي مهيب مدهش وجاذب

تأتي مقتنيات هذه املتاحف لتؤكد أهميتها .ففيها
ميك ــن دراس ــة وتوثي ــق النش ــاط اإلنس ــاني يف حرك ــة
حيات ــه اليومي ــة يف مج ــال الزراع ــة والرع ــي واحل ــرف
احمللي ــة األخ ــرى إل ــى آخ ــر القائم ــة .ه ــذا التوثي ــق
يج ــب أن يق ــوم ب ــه مختص ــون مدرب ــون تدريبـ ـ ًا علميـ ـ ًا
وعمليـ ـ ًا يف مج ــال املتاح ــف والثقاف ــة املادي ــة وامل ــوروث
الثق ــايف عل ــى اتس ــاعه .هذا النش ــاط املجتمع ــي ينظر
إلي ــه عل ــى أن ــه األعم ــال الديناميكي ــة املرئي ــة الظاهرة
لبن ــى حتتية تعك ــس البيئة االقتصادي ــة واالجتماعية
والطبيعي ــة ،ع ــاوة عل ــى القي ــم اجلمالي ــة والوظيفية
والعقائدي ــة ،ه ــذا باإلضاف ــة إل ــى أنه ــا مراي ــا لتاري ــخ
طويل من التثاقف والتواصل والتاقح الثقايف (.)7
عام ــل اجل ــذب الس ــياحي يف متحف امل ــوروث الثقايف أو
متح ــف الفولكل ــور يختل ــف يف صورت ــه املثل ــى ع ــن أي
متح ــف آخ ــر .فه ــو يق ــدم م ــادة حي ــة يف ع ــرض مهي ــب
مده ــش وج ــاذب كم ــا ذك ــرت أع ــاه .فعنص ــر اجل ــذب
يف مث ــل ه ــذا املتح ــف يتلخ ــص يف اآلت ــي :أن الزائ ــر
احمللي أو الس ــائح األجنبي يقف على احلياة الثقافية
يف حركته ــا العادي ــة اليومي ــة  -أو رمب ــا قريبـ ـ ًا منه ــا -
فالزائ ــر هن ــا ي ــرى األش ــياء تصن ــع وتس ــتخدم .الزائ ــر
احمللي أو الس ــائح األجنبي على الس ــواء يجهلون كيف
تصن ــع مث ـ ًـا منتوج ــات الفخ ــار م ــن امل ــادة اخل ــام إل ــى
احملصل ــة النهائية .هنا صاح ــب احلرفة يقدم املعلومة
الطازجة املشبعة .كثير من الزوار املواطنن ال يعرفون
كي ــف تصن ــع ه ــذه األش ــياء وإمن ــا يس ــتخدمونها دون
س ــؤال .هن ــا نحن نوقفهم ونعلمه ــم ونبصرهم ونحيي
فيه ــم قيم ــة املعرف ــة واالعت ــزاز مبوروثه ــم يف حيات ــه
املعاص ــرة ال ــذي كان ال يعتب ــر ل ــه درج ــة م ــن األهمي ــة.
هن ــا يصح ــو الزائ ــر احملل ــي على ص ــوت ه ــذه املنتجات
تتح ــدث إلي ــه وتنب ــي ع ــن أصالته ــا وقوته ــا ومكانته ــا
وأهميته ــا يف املجتم ــع ع ــن طري ــق صانعيه ــا املعلم ــن
األول يف مجتمعاتن ــا التقليدي ــة يف العامل ــن العرب ــي
واألفريق ــي أو األفريق ــي العرب ــي ،م ــن ناحي ــة أخ ــرى
يعتب ــر املطع ــم امللحق باملتحف مهم ًا ج ــد ًا إذ أنه ميكن
أن يق ــدم للزائ ــر وجبات من الوصف ــات احمللية للطعام
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بجان ــب الوصف ــات احلديث ــة األخ ــرى وهن ــا نك ــون ق ــد
نش ــرنا ووثقن ــا لثقافة الطعام التقليدي ــة كل ما ذكرناه
س ــابق ًا يباع ويش ــترى يف حركة عادية مثل س ــوق وتقدم
املعلوم ــة للزائ ــر منس ــابة سلس ــة وممتعة وراس ــخة.
إن بي ــع املنتوجات التي تنتجها األقس ــام والوحدات
اإلنتاجي ــة املختلفة عاوة على إيرادات املطعم ورس ــوم
دخول املتحف واالقبال الس ــياحي الذي يحققه وجود
مث ــل ه ــذا املتح ــف .كل ذلك ميكن أن يس ــهم يف الدخل
القوم ــي وكذل ــك اس ــتيعاب الفاقد الترب ــوي يف معاهد
التدري ــب احلريف  ،س ــوف نأت ــي لتفصيل ذلك.
كت ــب زميلي املرحوم دكتور ش ــرف الدين األمن عبد
الس ــام مق ــا ًال ع ــن العاق ــة ب ــن الفولكل ــور والس ــياحة
منش ــورا يف مجل ــة الثقاف ــة الس ــودانية( )8اقت ــرح يف ه ــذه
الورق ــة انش ــاء متاح ــف متخصص ــة يف مج ــال الت ــراث.
اذك ــره هن ــا عرفانـ ـ ًا بس ــبقه يف ه ــذا االقت ــراح رغ ــم أن ــه
مختص يف مجال الشعر الشعبي والروايات الشفاهية.
كان ذل ــك يف الع ــام 1988م.
الكتاب ــة ع ــن املتاحف ووظيفته ــا دائمـ ـ ًا تقودنا إلى
دوره ــا يف مج ــال الس ــياحة والتعلي ــم وه ــذان راف ــدان
لاقتص ــاد واملجتم ــع معـ ـ ًا.
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 .1الموروث الثقافي والسياحة

ق ــدم الدكت ــور ش ــرف الدي ــن األم ــن (رحم ــه اهلل)
يف ورقت ــه الت ــي أش ــرت إليه ــا آنفـ ـ ًا يف ه ــذا البح ــث قدم
رؤي ــة مس ــتقبلية للت ــراث والس ــياحة وأبان أن الس ــودان
يزخ ــر بالكثي ــر م ــن الت ــراث الغن ــي ال ــذي ميك ــن أن
يس ــتغل س ــياحي ًا مثل احل ــرف والصناع ــات اليدوية يف
مج ــال الثقاف ــة املادي ــة ويذهب للقول إلى أن املش ــغلن
يف مج ــال الس ــياحة ل ــم يولوه ــا االهتم ــام ال ــكايف ول ــم
يفك ــروا يف طريق ــة عرضها لتصبح يف متناول الس ــائح
وليك ــون التعام ــل فيه ــا مباش ــرة ب ــن الس ــائح واملنتج.
أت ـ ـفـ ــق مـ ــع ه ـ ــذا الـ ـ ــرأي إذ أننـ ـ ــا وإلــى اآلن  -رغ ـ ــم
أن الس ــودان ه ــو م ــن أوائ ــل األقط ــار األفريقي ــة الت ــي
ب ــدأت إنش ــاء متاح ــف الت ــراث متمث ـ ًـا يف متح ــف
االثنوغرافي ــا ال ــذي تأس ــس يف ع ــام 1932م وافتت ــح
يف ع ــام 1956م  -ل ــم نوف ــق يف تأس ــيس متح ــف ت ــراث
يرض ــي طموح ــات املتخصص ــن أو الس ــائح األجنب ــي
أو احملل ــي .فالتعامــل املباشــر مــع زائــر املتحــف املفتــوح
ال ــذي يحت ــوي عل ــى وح ــدات إنتاجي ــة يج ــد فيه ــا
الس ــائح أو الزائـ ـ ــر متع ـ ـ ــة ويـ ـ ــرى كيف ـ ـيـ ـ ــة صـ ـ ــنع ه ــذه
األدوات ،كم ــا ه ــو مذك ــور أع ــاه.

وضع د .شرف الدين يف ورقته اقتراحات محددة تهدف
إل ــى االس ــتغال األمث ــل للتراث الش ــعبي كأح ــد مجاالت
السياحة واجلذب السياحي ،لتكون السياحة وصناعتها
والتراث الشعبي مصدر ًا من مصادر الدخل القومي .هذه
االقتراحات هي  -أعيد استعراضها لفائدتها:
انش ــاء س ــاحات لإب ــداع التراث ــي عل ــى مس ــتوى
عواص ــم الوالي ــات وتنظي ــم ه ــذه الس ــاحات بحي ــث
تس ــتوعب الق ــدر األكبر من ميادين الت ــراث .فيكون
هن ــاك رك ــن للرق ــص واملوس ــيقى الش ــعبية وقس ــم
للحرف الش ــعبية واأللعاب والطب الش ــعبي وقس ــم
للممارس ــات الطقوس ــية كال ــزار والذك ــر وكذل ــك
األداء الش ــعري والغن ــاء الش ــعبي .مث ــل أغان ــي
احلماس ــة والدوبيت ..الخ ويكون موسم العرض يف
ه ــذه الس ــاحات معروفـ ـ ًا ومعلنـ ـ ًا
إقام ــة مع ــارض دائم ــة للمصنوع ــات الش ــعبية يف
بعض مدن الس ــودان وخاصة يف املناطق الس ــياحية
كالدن ــدر وجب ــل م ــرة وس ــواكن ويف مناط ــق اآلث ــار.
ولننف ــذ ه ــذه الفك ــرة ميكن العم ــل على تخصيص
ج ــزء م ــن س ــوق كل مدينة م ــن مدن الب ــاد الكبرى
ليك ــون ن ــواة للمع ــرض الدائ ــم ب ــد ًال م ــن إص ــدار
الق ــرارات مبحوه ــا م ــن خارط ــة تل ــك األس ــواق كما
ح ــدث لس ــوق الطواق ــي بأمدرم ــان.
تخصيص جناح للتراث الشعبي يف معرض اخلرطوم
الدول ــي :يحت ــوي عل ــى مصنوع ــات يدوي ــة وعروض
فيدي ــو بد ًال عن عرض مناذج لعينات فولكلورية من
صور ومصنوعات يف أجنحة األقاليم على أن يشرف
عل ــى هذا اجلناح متخصص ــون يف مجال الفولكلور
كمرش ــدين وضب ــاط س ــياحة يتولون الش ــرح الكايف.
ويف ه ــذا اإلط ــار أيضـ ـ ًا ميك ــن تخصي ــص جن ــاح
للفولكل ــور يف املع ــارض الت ــي يش ــترك به ــا الس ــودان
خ ــارج الباد.
إنشـ ـ ــاء مت ــاحـ ـ ــف مت ـخـصـص ـ ــة يف مج ـ ــال التـ ـ ـ ــراث
الش ــعبي :تعن ــى بالناحي ــة اإلعامي ــة والتثقيفي ــة

والتوثيقية .وميكن االستفادة من التجارب األخرى
يف ه ــذا املج ــال بإيفاد مبعوث ــن ألماكن من األقطار
االس ــكندنافية الت ــي عرف ــت بعنايته ــا الفائق ــة يف
مج ــال متاح ــف الفولكل ــور املفتوح ــة.
رص ــد املناس ــبات الطقس ــية واالحتف ــاالت :املرتبطة
ببع ــض جوانب احلياة بصورته ــا احلية .وبعد ذلك
العم ــل عل ــى حتفيز الس ــواح حلضورها ع ــن طريق
الدعاي ــة املناس ــبة وتس ــهيل كيفي ــة الوص ــول إليه ــا
واإلقام ــة بها.
العناية مبراكز الصوفية التي جتسد التراث الديني
الشعبي يف السودان.
إحياء فكرة املعارض القبلية التي عنيت بها احلكومة
الوطنية بعد االس ــتقال .ففي هذه املعارض فرصة
للتعريف بأسلوب حياة تلك املجموعة وتراثها.
الفولكل ــور يف الفن ــادق :ميكن يف هذا اإلطار إعطاء
الفن ــادق الطاب ــع الش ــعبي وذلك عن طري ــق إدخال
بع ــض قطع األثاث الش ــعبي وأن يك ــون الديكور من
النم ــاذج الفولكلوري ــة التي تصنع ملثل هذا الغرض
أو االس ــتعانة بروح هذه النم ــاذج لصياغة الديكور.
وس ــائل الدعاي ــة الس ــمعية والبصري ــة :وه ــي ميك ــن
استعمالها يف إطار إبراز دور الفولكلور كعامل جذب
سياحي ومن ذلك إصدار الكتيبات ونشرات تعريفية
مبختل ــف جوانب الفلولكلور الس ــوداني يقوم عليها
متخصصون يف علم الفولكلور ودراس ــته .وميكن أن
تك ــون تل ــك الكتيب ــات باللغ ــة العربي ــة م ــع ترجمات
لإجنليزي ــة والفرنس ــية .ويج ــوز أن تس ــتخدم ه ــذه
الكتيبات يف مجال التبادل الثقايف أو أن يتم توزيعها
بواس ــطة امللحقي ــات الثقافية هذه ه ــي اقتراحات د.
ش ــرف الدين األمن.
اتف ــق م ــع د .ش ــرف الدي ــن فيم ــا ذه ــب إلي ــه ع ــدا
املقت ــرح الس ــابع والثام ــن .إذ أن املقت ــرح الس ــابع ه ــو
مضم ــن يف املقت ــرح اخلام ــس ال ــذي خصص ــه لرص ــد
املناسبات عند القبائل .أما الثامن فيمكن االستعاضة
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عنه مبقترح انش ــاء فنادق تقوم على العمارة الش ــعبية
واآلث ــاث الش ــعبي .وهي أكثر جذب ًا للس ــياحة الداخلية
أو اخلارجي ــة .كم ــا أنها أقل تكلفة م ــن الناحية املالية.
وه ــي عادة تك ــون فنادق يؤمها عام ــة الناس ،ليس على
غرار الفنادق ذات اخلمس جنوم .كما أن املقترح الثامن
م ــن الناحي ــة األخرى يجعل الت ــراث ديكور ًا وهامش ــي ًا.
وق ــد رأي ــت مثل هذه الفن ــادق يف زامبيا عندما حضرت
مؤمترالت ــراث األفريق ــي يف مدين ــة ليفنقس ــتون يف
الع ــام 2008م .ال ــذي يق ــع قريبـ ـ ًا م ــن ش ــاالت فكتوريا
وتوضي ــح اقت ــراح ملؤمتري ــن بالرجوع لاس ــم األصلي -
لفكتوريا  -وهو موسي أواتونيا وكذلك مسألة اكتشاف
د.لفينقس ــتون لش ــاالت فكتوريا ،هو لم يكتش ــفها هو
ج ــاء إليه ــا وب ــن االثنن ف ــرق كبير.
ث ــم أن كل ال ــذي ج ــاء يف مقترحات د .ش ــرف الدين
(رحم ــه اهلل) وه ــو اجته ــاد مق ــدر ومقب ــول  -كل ال ــذي
ج ــاء يف مقترحات ــه ميك ــن أن يضم ــه تأس ــيس متح ــف
تراث ــي قوم ــي أو متاح ــف تراثي ــة يف املناط ــق املختلف ــة
تق ــوم عل ــى غ ــرار املتح ــف ال ــذي استش ــهدت ب ــه وه ــو
متح ــف الفولكل ــور يف ويل ــز يف مع ــرض حديث ــي ع ــن
متح ــف الت ــراث.

م ــن اس ــمها كن ــا نعتق ــد أنه ــا عبارة ع ــن مع ــرض زهور.
ولكنها عبارة عن صاالت لعرض الفولكلور التاياندي
حي ــث يع ــرض الفن ــون والرقص ــات الش ــعبية م ــن داخل
مس ــرح أنيق".
ث ــم يقدم األس ــتاذ ف ــرح يف ورقته نب ــذة تاريخية عن
الس ــياحة يف الس ــودان ويقول يرجع تاريخ الس ــياحة يف
الس ــودان إل ــى ع ــام 1902م وه ــذا تاري ــخ مبك ــر با ش ــك
واحلدي ــث ال زال ل ــأخ ف ــرح ول ــو أن اللذي ــن تول ــوا أم ــر
الس ــياحة عمل ــوا وف ــق تخطي ــط علمي ،التخ ــذت هذه
الصناع ــة مكانتها بن مصادر الدخل النس ــبية للدولة
يف اس ــتقطاب العمل ــة الصعب ــة ،ودخل ــت بج ــدارة يف
االقتص ــاد بق ــدر معتب ــر .ويذك ــر ف ــرح أن ــه رغ ــم الفت ــرة
الطويلة التي مرت بها تأس ــيس الس ــياحة يف الس ــودان
 وه ــي فت ــرة كافي ــة لتأس ــيس صناع ــة س ــياحية تق ــومعل ــى أس ــس علمي ــة ودراس ــات تص ــل بالعمل الس ــياحي
إل ــى ذروة عطائ ــه االقتص ــادي والثق ــايف ولك ــن ه ــذا لم
يح ــدث .ويص ــف ف ــرح قائ ـ ًـا أنن ــا ال جن ــد مب ــرر ًا واحد ًا
يقن ــع به ــذا التباط ــؤ يف تنش ــيط قط ــاع الس ــياحة.
صحي ــح أن القط ــاع تدرج ش ــيئ ًا فش ــيئ ًا حت ــى أصبحت
هن ــاك وزارة للس ــياحة اآلن .ولك ــن ل ــم يتحق ــق جن ــاح
واض ــح ط ــوال ه ــذه الفت ــرة الطويل ــة .ق ــدم بع ــد ذل ــك
االس ــتاذ ف ــرح يف ورقت ــه مداخ ــل الفولكل ــور لتنمي ــة
الس ــياحة يف الس ــودان .نختصره ــا يف اآلت ــي:

ورق ــة أخ ــرى مهم ــة قدمه ــا األس ــتاذ ف ــرح عيس ــى
الباح ــث يف الت ــراث الس ــوداني وأم ــن أرش ــيف قس ــم
الفولكل ــور مبعه ــد الدراس ــات األفريقي ــة واآلس ــيوية
 جامع ــة اخلرط ــوم وه ــي بعن ــوان الفولكل ــور وتنمي ــةالسياحة يف السودان .آثار األستاذ فرح عيسى يف بعض
م ــا أش ــار إل ــى مس ــألة تنمية الس ــياحة إلى ال ــدول التي
فطن ــت لعاق ــة الفولكل ــور بالس ــياحة وض ــرب لنا املثل
بدول ــة تايان ــد ،نذك ــر أن التايلندين اس ــتغلوا تراثهم
الش ــعبي اس ــتغا ًال ذكيـ ـ ًا جل ــذب الس ــائحن لباده ــم،
وجنح ــوا يف ذلك بدلي ــل أقبال آالف الس ــائحن لزيارة
تايان ــد وعل ــى ح ــد تعبي ــر األس ــتاذ ف ــرح فقد اس ــتثمر
التاياندي ــون ش ــغف ه ــؤالء بالوق ــوف عل ــى ع ــادات
وتقالي ــد وفنون اآلداب .واقتبس عن أحد الكتاب قوله:

والورق ــة منش ــورة يف كت ــاب دور الفوكل ــور يف الس ــام
والتنمي ــة وال ــذي ق ــام بتحري ــره وقم ــت بنفس ــي بكتاب ــة
املقدمة له وكانت األوراق ثمرة تعاون بن قسم الفولكلور
 معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية وشركة سودانيزس ــاوند صدر الكتاب يف 2004م وتقع ورقة األس ــتاذ فرح
ب ــن صفحت ــي  .110 - 98والكتاب متوفر.

"حديق ــة الزهور التي تقع خ ــارج العاصمة بانكوك

قص ــدت م ــن كل ه ــذا إبراز مس ــاهمة أعضاء القس ــم
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العادات والتقاليد واملعتقدات
فنون األداء الشعبي
الثقافة املادية.

واهتمامه ــم بأم ــر التراث وتنمية الس ــياحة يف الس ــودان
وقد س ــاهمت ش ــخصي ًا مبقال عن املتحف الفولكلوري
والس ــياحة منش ــور مبجل ــة املأث ــورات القطرية ع ــدد 46
عام 1997م ،أوردت بعض ًا من ما جاء فيه يف هذه الورقة.
متاح ــف الت ــراث هي متاحف للحي ــاة والثقافة كما
ج ــاء يف كتاب ــات لورووي ــرت بي ــت Lorwerth Peate
أول أم ــن ملتح ــف الفولكل ــور يف ويل ــز كم ــا ذك ــرت آنفـ ـ ًا.
وه ــي متاح ــف أكث ــر جذبـ ـ ًا للس ــائح ألنها تع ــرض مادة
حي ــة تق ــوم عل ــى الع ــرض احل ــي واالنت ــاج املباش ــر
جلمه ــور ال ــزوار .فف ــي ذل ــك متع ــة ومعلوم ــة طازج ــة.
ه ــذا باإلضافة إلى أنها مراكز لتوثيق التراث مبيادينه
األربعة وهي التراث الش ــفاهي  -الثقافة املادية  -فنون
األداء  -والع ــادات والتقالي ــد واملمارس ــات .وه ــي كذل ــك
م ــزارات يؤمه ــا الس ــائحون إذا م ــا أسس ــناها التأس ــيس
ال ــذي اقترحن ــا يف ه ــذه الورقة وت ــدر على الب ــاد خير ًا
م ــن العم ــات األجنبي ــة كذل ــك أرك ــز على فكرة انش ــاء
فن ــادق تق ــوم عل ــى اس ــتخدام امل ــواد احمللي ــة واس ــتلهام
من ــط العم ــارة احمللية .ه ــذا باإلضافة إل ــى أن املتاحف
مؤسس ــات تعليمي ــة تربوي ــة وكذل ــك تس ــاهم يف تنمي ــة
املجتم ــع وزي ــارة دخ ــل الف ــرد إذا أخذن ــا يف اعتبارن ــا
تأس ــيس معاهد حرفية يف املتاحف وانش ــاء مطاعم يف
املتاح ــف تقوم عل ــى الوصفات والوجب ــات احمللية .هذا
باإلضاف ــة إل ــى أنه ــا تك ــون مراك ــز لدف ــع حرك ــة البحث
العلم ــي يف مج ــاالت الت ــراث املتع ــددة .ع ــاوة عل ــى
اس ــتيعاب خريج ــي أقس ــام الفولكلور.
وأوص ــي يف خت ــام احلدي ــث عن الس ــياحة بتأس ــيس
متاح ــف للت ــراث يف احلواض ــر واألقالي ــم وثانيـ ـ ًا عق ــد
دورات تدريبي ــة يف عل ــم املتاح ــف والتوثي ــق التراث ــي
بالتركي ــز عل ــى اجلم ــع امليدان ــي وط ــرق الع ــرض
والتصنيف والتوثيق والترميم والتخزين وكل التقنيات
املتعلق ــة بعل ــم املتاح ــف.
ال ــدور االجتماع ــي للم ــوروث الثق ــايف يتأت ــى عب ــر
تأس ــيس متاحفه ومراكزه ومعاهده احلرفية .أفرد هنا
كلم ــة ع ــن متاح ــف امل ــوروث وأهدافها.

 .2أهداف وأغراض المتاحف

أه ــداف وأغ ــراض داخلي ــة تتعل ــق بالعم ــل داخ ــل
املتحف من مباني وطرق عرض وحفاظ على املقتنيات
وكذل ــك دراس ــتها والبح ــث يف خصائصه ــا.
أهداف وأغراض خارجية وهي التي تتعلق باجلمهور
املقصود واملعني باالنتفاع مبقتنيات املتاحف.
لذل ــك فأم ــن املتح ــف ل ــه وظيفت ــان :واح ــدة تتعلق
مبقتنيات ــه ،واألخ ــرى تتعلق بجمه ــوره .وبالتالي فهو له
نظرت ــان :األول ــى تتعل ــق باالهتم ــام مبقتين ــات املتح ــف
ودراس ــتها وتفس ــيرها والثاني ــة عرضه ــا عرضـ ـ ًا مفي ــد ًا
وتق ــدمي املعلوم ــة الكامل ــة للزائ ــر أو الباح ــث وبالتال ــي
فق ــدرات العام ــل يف مج ــال املتاح ــف يج ــب أن تتضم ــن
الق ــدرات الفني ــة التقني ــة وتتعداه ــا إل ــى العل ــم الكام ــل
القائم على النظرية واملنهج العلمي السليم .عليه يجب
أن يكون العاملون يف مجال املتاحف دارسون متخصصون
ق ــادرون عل ــى تقيي ــم مقتنياته ــم وفهمه ــا مبعانيه ــا
ومدلوالته ــا التاريخي ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي ــة
والسياحية والطبيعية .كذلك يجب على أمناء املتاحف
أن تك ــون لهم قدرات عالية على توصيل املعلومة وفهمها
وتفس ــيرها حس ــب حاج ــات اجلمه ــور ال ــذي يخدم ــه يف
ه ــذا إش ــارة إل ــى االهتمام بعل ــم املتاح ــف Museology
وتدريس ــه كم ــادة منفصل ــة مس ــاعدة امل ــوروث الثق ــايف
بالتال ــي أي محاول ــة لتخطي ــط برنام ــج تدريس ــي أو
تدريب ــي يج ــب أن يحت ــوي عل ــى مجموعة م ــن التوازنات
ب ــن عنصري ــن ،مقتني ــات املتح ــف وجمه ــوره ،والنظرية
والتطبيق ،وخطة انشاء املتحف وتقنياته .وبالتالي على
العامل ــن يف مج ــال املتاح ــف أن يتلق ــوا تدريبـ ـ ًا عالي ًا يف
العلوم التي تتبع لها متاحفهم ،ففي املتاحف التاريخية
يجب أن يلم العاملون فيه مبادة التاريخ وعلومه ،وكذلك
العامل ــون يف مج ــال متاح ــف التاري ــخ الطبيع ــي عليهم
اإلمل ــام مب ــادة العل ــوم س ــواء يف االحي ــاء وعلومها من علم
احلي ــوان وعل ــم النب ــات ،والعامل ــون يف مج ــال متاح ــف
امل ــوروث الثق ــايف التقلي ــدي واآلث ــار عليه ــم االمل ــام الت ــام
بعل ــوم اآلآث ــار والت ــراث  ..الخ .وهذا لكي يك ــون قادر ًا على

170

()3

تقييم ودراسة محتويات املتحف من التقنيات املختلفة
فأم ــن املتحف يجب أن تتوفر في ــه قدرات العالم العارف
بتقنيات احلفاظ على محتويات املتحف ،وكذلك قدرات
الفن ــي املل ــم بتقني ــات الع ــرض والتوثي ــق وكذل ــك بعض
قدرات الفيلسوف الذي يعرف ملاذا وما هي الفلسفة التي
تسند العرض اجلمع واحملافظة على مقتنيات املتحف،
مث ـ ًـا احلفاظ على امل ــوروث الثقايف القومي من تاريخي
وعسكري وفني وصناعي من أجل خدمة أهداف الوحدة
الوطنية .وكذلك عليه امتاك قدرات رجل التربية الذي
ميتل ــك الق ــدرة عل ــى الش ــرح والتفس ــير واإليض ــاح ،هذا
باإلضاف ــة إل ــى ملكات اإلداري القادر على إدارة مؤسس ــته
والت ــي تق ــوم عل ــى متن التأهي ــل يف مج ــال اإلدارة.
 .3المتحف ودوره
التعليمي والتربوي الوطني

تق ــول نائب ــة وزي ــر التربي ــة والثقاف ــة الهن ــدي يف
ع ــام 1994م" :يف بيئ ــة متفاعل ــة يف املتح ــف حيث يجد
الزائ ــر املواط ــن هويته ويتآلف م ــع معروضات املتحف،
هن ــا يلع ــب املتح ــف دوره التعليمي والترب ــوي الوطني،
وإذا كان املتح ــف يرب ــط ب ــن امل ــوروث وثقاف ــة الش ــعب
والعل ــم والتكنولوجيا بحي ــاة املواطن العادي فهو بهذا
('$% !&$د"!
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يس ــتطيع أن ي ــزود االنس ــان بفه ــم عامل ــه وهويت ــه .ومن
خ ــال الع ــرض املتداخ ــل املتفاع ــل يس ــتطيع املتح ــف
حتفي ــز الن ــاس لك ــي يدرك ــوا العناص ــر املوح ــدة يف
ثقافته ــم وبذل ــك يس ــتطيعون مجانس ــة ه ــذا التوحد
والتآل ــف يف وجدانه ــم م ــن أج ــل التعاي ــش الس ــلمي
ال ــذي ي ــؤدي إلى منفع ــة اجلنس البش ــري" .من مجلة
أيك ــوم 1999م.
كذلك تقول رش ــيدا أياري دي س ــوزا مديرة الثقافة
يف بنن يف غرب أفريقيا يف مقال لها بعنوان :املتاحف
والتربية :مجلة أيكوم 2004م.
"يج ــب أن تك ــون املتاح ــف يف أفريقي ــا مكانـ ـ ًا يس ــوده
الترح ــاب والصداق ــة واإللف ــة وبذا يكون آلي ــة أو أداة من
أدوات التربية والتعليم من خال املقتنيات كوسيلة من
وس ــائل التواص ــل م ــن أجل نش ــر املعرفة ب ــن املواطنن،
فه ــو يج ــب أن يك ــون مكانـ ـ ًا للحوار ب ــن ال ــزوار العادين
وب ــن املتخصص ــن والباحث ــن ويك ــون ذل ــك م ــن خال
النش ــاطات التربوية التعلمي ــة والثقافية".
بن ــاء عل ــى ذل ــك ميكنن ــا الق ــول أن عل ــى املتاح ــف
أن تس ــاعد املواط ــن عل ــى االمل ــام بالواق ــع االجتماع ــي،
االقتص ــادي لبيئت ــه وه ــذا يتضم ــن عملي ــة جماهيرية

املعرف ــة والتعلي ــم خ ــارج املؤسس ــة الرس ــمية ،فه ــو إذا
ع ــودة للتب ــادل املعريف عن تاريخ البل ــد وعلومه وثقافته
املعاص ــرة متمث ـ ًـا يف طريق ــة التعلي ــم غي ــر الرس ــمي
التقلي ــدي املع ــروف يف أفريقي ــا وه ــذه مش ــاركة جتع ــل
املعرف ــة متاح ــة للجمي ــع .وبهذا يك ــون املتحف قد لعب
دوره األساسي يف مجتمعاتنا على فهم التاريخ وأحداثه
وإبداع ــات ش ــعبه.
التعلي ــم دائمـ ـ ًا يؤس ــس على عاق ــة الثقة ب ــن الذي
يعرف والذي ال يعرف والتعليم يف املتحف يؤسس على:
التج ــارب الواقعي ــة الت ــي تش ــرح التاريخ املعريف من
خ ــال املقتنى واملكان فأي مقتنى هو إنتاج مباش ــر
ملكان ــه مبكونات املكان جميع ــا املكونات االجتماعية
واالقتصادي ــة والسياس ــية والطبيعي ــة يف إط ــار
تراكمه ــا التاريخي.
القدرة على التقييم والتحليل
املرونة والقدرة على خلق الذهنية أو العقل الناقد،
مث ًا :الفأس اليدوية ش ــكل عاملي متمثل يف أماكن
متعددة ومتفرقة من العالم  -جاوا ،بكن ،س ــنجة،
أواس ــط أوروب ــا  -ه ــذه األماك ــن يف العصر احلجري
الق ــدمي ل ــم تص ــل بينه ــا أي وس ــائل اتص ــال ،وق ــد
ظه ــر يف ه ــذه األماك ــن بنف ــس ش ــكله يف أزم ــان
مختلف ــة ،ه ــذا يعن ــي بالتال ــي تس ــاوي س ــعة العقل
االنس ــاني وعلي ــه ال ميك ــن افت ــراض أع ــراق بش ــرية
أعل ــى وأخ ــرى أدن ــى ب ــل ميك ــن أن تذه ــب إل ــى أبعد
م ــن ذل ــك ونق ــول وبالتال ــي تعن ــي وحداني ــة اخللق
وتوحي ــد اخلال ــق ،فوحداني ــة اهلل تتب ــدى يف وح ــدة
إب ــداع مخلوقاته.
املتح ــف ه ــو م ــكان لأس ــئلة وحتفي ــز العق ــل عل ــى
السؤال عندما يرى معروضات املتحف وبالتالي ميكننا
أن نق ــول املتح ــف مؤسس ــة تعليمي ــة ميكنه ــا أن تنم ــي
ق ــدرة االنس ــان عل ــى املب ــادرة واحل ــوار ونش ــر املعرف ــة بن
كل القطاعات املختلفة طاملا هو ميتلك وسائل العرض
كاملقتنيات نفس ــها والوسائل الس ــمعية والبصرية ورمبا

ح ــواس أخ ــرى  -كالش ــم وال ــذوق  -ايقاع ــات موس ــيقية
 وعط ــور ال ــزواج والبخ ــور .وه ــو كذل ــك طاملا ه ــو مكانلتب ــادل األف ــكار واخلب ــرات ،فاملتح ــف يك ــون فاع ـ ًـا م ــن
خ ــال التعلي ــم الط ــازج النش ــط واملعلوم ــة املباش ــرة
املفهوم ــة ،أو ه ــو إع ــادة تعري ــف للمؤسس ــة التعليمي ــة
الرس ــمية وطامل ــا ه ــو لي ــس امت ــداد ًا للنظ ــام التعليم ــي
الهرم ــي الرأس ــي ب ــل هو نظ ــام أفقي يغط ــي كل األعمار
والفئ ــات والطبق ــات م ــن الذك ــور واإلن ــاث يف آن واح ــد.
 .4المتحف كمؤسسة لتعليم الكبار

عرف ــت املتاح ــف كواح ــدة م ــن املؤسس ــات القدمي ــة
الت ــي تق ــدم وتس ــاهم مس ــاهمة فعال ــة يف تعلي ــم الكبار
وذل ــك من خال احملاضرات العامة والقراءات وتقدمي
املعلوم ــة ع ــن طري ــق املقتني ــات نفس ــها وع ــن طري ــق
الوس ــائل الس ــمعية والبصري ــة.
كذل ــك يس ــتهدف املتح ــف يف عمليات ــه التعليمي ــة
األطف ــال وط ــاب امل ــدارس خ ــال الع ــام الدراس ــي
والعط ــات معـ ـ ًا ،مث ــال له ــذه املناط ــق الت ــي تق ــدم ه ــذه
اخلدمات التعليمية ليفر بول ،متحف ليستر ،ومتحف
لن ــدن يف وبريطاني ــا.
وح ــدة خدم ــات امل ــدارس يف متح ــف ليف ــر ب ــول
ه ــي أقدمه ــا ،إذ اس ــتطاعت تق ــدمي خدم ــات تعليمي ــة
للم ــدارس والكلي ــات اجلامعي ــة واألندي ــة واجلمعي ــات.
ويف كل املتاح ــف البريطانية التي أعرفها توجد وظيفة
لضاب ــط التعلي ــم ،أي أنه ــا وح ــدة م ــن وح ــدات املتح ــف
تق ــدم خدماته ــا التعليمي ــة والتربوي ــة ب ــكل املؤسس ــات
التعليمية وتضع اخلط ــط والبرامج لذلك يف املجاالت
الت ــي تخ ــص املتح ــف وذل ــك لرب ــط املتح ــف باملجتم ــع
عب ــر وس ــائل التعلي ــم املعروف ــة م ــن الش ــرح والتوضي ــح،
للمحاض ــرات العام ــة ،ع ــروض الفيدي ــو والع ــروض
السينمائية .ففي بريطانيا يوجد  46متحف ًا تقدم هذه
اخلدم ــات التعليمي ــة .والوظائف للمتحف هي ليس ــت
عم ًا هامش ــي ًا بل هو نش ــاط أساس ــي ومركزي ومنظم.
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هن ــاك تقاري ــر لليونس ــكو تق ــول أن أكث ــر من نص ــف زوار
املتاح ــف يف العال ــم ه ــم م ــن تامي ــذ امل ــدارس.
أش ــرت يف ص ــدر ه ــذا البح ــث إل ــى ن ــدوة الفولكل ــور
والتنمي ــة الت ــي عق ــدت يف 1981م  -قس ــم الفولكل ــور
 معه ــد الدراس ــات األفريقي ــة واآلس ــيوية  -جامع ــةاخلرط ــوم الس ــؤال ال ــذي أثي ــر يف تل ــك الن ــدوة :مل ــاذا
االهتم ــام بدراس ــة امل ــوروث الثق ــايف ومل ــاذا االهتم ــام
بخط ــورة التحدي ــث ال ــذي تتس ــع دوائ ــره إل ــى اخل ــارج
عل ــى حس ــاب الثقاف ــات احمللية على إطاقته ــا .إذا كنا
غير قادرين على ايقاف حركة التاريخ والتغير الثقايف
بعوامل التجارة والهجرة واحلروب والتغيرات يف البيئة
الطبيعية .إذا كنا غير قادرين على إيقاف هذه احلركة
فنعم ــل عل ــى املواءم ــة بن م ــا عندن ــا من م ــوروث وبن
احلدي ــث واملعاص ــر ،فالثقافة املعاص ــرة أصبحت واقع ًا
ليس ــت غريب ــة عن ــا ،إذ نحتاجه ــا ونس ــتخدمها ،منه ــا
الطائ ــرات ،الناق ــات البري ــة آلي ــات الزراع ــة احلديث ــة
ورواف ــع املياه والقاطرات والس ــيارات ..إلخ هذه املواءمة
مهم ــة ولك ــن إذا تعجلن ــا حتوي ــل التقني ــات احلديث ــة
ترو وإمعان نظر يف مس ــتودعاتنا الثقافية احمللية
دون ٍ
الس ــتعجال طف ــرة التنمي ــة وقعنا يف ه ــوة جهلنا .وقد
ع ــدد املش ــاركون يف الندوة مجموعة أمثل ــة لاخفاقات
الت ــي صاحبت بعض ما س ــميت مش ــاريع تنموية .أذكر
منه ــا مث ــال مصن ــع جتفيف األلب ــان مبدينة بابنوس ــة
يف كردف ــان  -مصن ــع تعلي ــب اللح ــوم مبدين ــة كوس ــتي
عل ــى الني ــل األبي ــض ،كل ه ــذه التج ــارب كان ــت فاش ــلة
متامـ ـ ًا ألن التخطي ــط له ــا لم يض ــع يف اعتب ــاره املكون
م ــن امل ــوروث الثق ــايف .م ــن أه ــم األوراق الت ــي حتدث ــت
ع ــن مش ــاريع الزراع ــة والنقل ــة الفجائي ــة م ــن القط ــاع
التقلي ــدي إل ــى القط ــاع احلدي ــث مق ــال لس ــيد حام ــد
حري ــز بعن ــوان وكان ــت األوراق كله ــا مقدم ــة باللغ ــة
االجنليزي ــة عنوانها:
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ي ــوضـ ـ ــح س ـي ـ ــد ح ــريـ ـ ــز يف مقــالـ ـ ــه ه ـ ــذا أن األزم ـ ـ ــة
االقتصادي ــة الت ــي عان ــى منه ــا الس ــودان يف س ــبعينات
الق ــرن املاض ــي تع ــود أصوله ــا إل ــى االس ــتعجال ال ــذي
صاح ــب إح ــال آالت الزراعة احلديثة يف نقلة متعجلة
م ــن القط ــاع التقلي ــدي إل ــى امليكن ــة الزراعي ــة إذ حل ــت
ه ــذه محل أس ــاليب الزراع ــة والري التقليدية املؤسس ــة
عل ــى متن املمارس ــات واملع ــارف احمللية املتوارث ــة .جراء
ه ــذا التعج ــل يف حتقي ــق الطف ــرة وتوس ــيع الرقع ــة
املزروع ــة كان ــت املفارق ــة إذا ل ــم تكن هي تنمي ــة وإمنا هو
الفش ــل التام يف تس ــيير األمر بس ــبب انعدام التخطيط
وجتاه ــل الثفاف ــة احمللية .حلت روافع املياه التي حتتاج
للجازولن وقطع الغيار والعمات األجنبية الستيرادها
واملعرف ــة التقني ــة .كل ه ــذا ل ــم يوف ــر .كان ــت الس ــواقي
تؤم ــن عي ــش الن ــاس إذ أن كل م ــا حتتاجه من
القدمي ــة ّ
أخش ــاب ورواف ــع فخارية والبقر الذي يديرها واإلنس ــان
ال ــذي يق ــوم على تش ــغيلها واص ــاح إعطابه ــا .كل ذلك
كان متوفر ًا يف البيئة احمللية ولكن الساقية قتلت فجأة
بفعل س ــوء التخطيط .ومن هنا بدأ الفش ــل الذي أدى
إل ــى توق ــف الزراعة ووجد املزارع نفس ــه أنه ال يس ــتطيع
الع ــودة بالتاري ــخ إل ــى الوراء ليعيد للس ــاقية س ــيرتها ملا
حدث من انكس ــار يف البنية املجتمعية .توقف النش ــاط
الزراع ــي وكان بعده ــا م ــن ك ــوارث الهج ــرة م ــن الري ــف
للمدين ــة وم ــا ج ــراه م ــن أزم ــات يف امل ــدن ومن بع ــد ذلك
إل ــى الهج ــرة خ ــارج الب ــاد يف املهاجر املتع ــددة املعروفة.
ث ــم م ــاذا بع ــد؟ واقعن ــا يق ــول أن الثقاف ــة الش ــعبية يف
عاملن ــا العرب ــي واألفريقي مع ًا تعاني من عدم التنس ــيق
املش ــترك لبرام ــج تنموي ــة متكامل ــة وذلك به ــدف وضع
اس ــتراتيجية مشتركة.
تكت ــب إمي ــان مه ــران( )9عن هذه املس ــألة يف مقال لها
منش ــور مبجل ــة الثقافة الش ــعبية تنب ــه الدكت ــورة إميان
مهران إلى حترك مهم على املستوى اإلقليمي إذ تكتب:
" ...وض ــع اس ــتراتيجية  ...تبن ــى عل ــى رؤي ــة وخط ــة
ذات منه ــج يحم ــي امل ــوروث العرب ــي م ــن خ ــال دع ــم
احل ــريف ودع ــم س ــوق احل ــرف التقليدية املنتج ــة .ليس

بوصفه منتج ًا للعروض التي متثل الدول يف املناسبات
القومي ــة ،ب ــل ألنه مج ــال ذو ٌبعد اقتص ــادي واجتماعي
وثق ــايف ه ــام ألي أم ــة حت ــاول احلف ــاظ عل ــى مام ــح
هويته ــا وخصوصيته ــا الثقافي ــة".
أتف ــق م ــع الدكت ــورة إمي ــان مه ــران فيم ــا يتعل ــق
بوض ــع اس ــتراتيجية مش ــتركة للعم ــل م ــن أج ــل تنمية
أو االس ــتفادة م ــن امل ــوروث الثق ــايف كنش ــاط اقتص ــادي
واجتماع ــي .ولكني أس ــأل أو أش ــك يف حتقي ــق ما قالت
ع ــن ...احلف ــاظ عل ــى مام ــح هويتن ــا وخصوصيته ــا
الثقافي ــة كم ــا قال ــت يف االقتب ــاس أع ــاه .كي ــف ونحن
نعي ــش عامل ــا يتغي ــر يومـ ـ ًا بع ــد ي ــوم وتتس ــع احلي ــاة
احلديث ــة املعاص ــرة ،يتب ــع ذل ــك تراجع مام ــح املوروث
احملل ــي ال ــذي ميث ــل الهوي ــة التي قد تتاش ــى يوم ًا مع
بق ــاء الثواب ــت  -الدي ــن واللغ ــة وه ــذه ثوابت ال متس ــها
وال تش ــوبها شائبة وهذا هو الذي يشكل طابع هويتنا.
ه ــذه الثواب ــت قد تنعكس عل ــى منتوجنا الثقايف يف أي
ش ــكل م ــن األش ــكال .ولك ــن إذا تاش ــت أش ــكال امل ــوروث
املادي ــة فه ــل يعني هذا ذه ــاب أو غياب الهوي ــة .اإلجابة
بالطبع ال .فاحلياة املعاصرة حتيطنا من كل اجلوانب
ولك ــن هويتنا املتمثلة يف عروبتنا وديننا اإلس ــامي إذا
ركب ــت طائ ــرة أو س ــيارة أو جم ـ ًـا أو حصانـ ـ ًا ه ــل تتغي ــر
هويت ــي العربي ــة اإلس ــامية ،اإلجاب ــة طبعـ ـ ًا ال :بل هي
ثابت ــة يف مكانه ــا .والس ــؤال هنا :هل اس ــتخدام وس ــائل
االتص ــال احلديث ــة يف زم ــن العومل ــة ه ــذا يق ــدح يف
عروبتن ــا أو إس ــامنا.
ما يهم هنا هو أن االستراتيجية التي حتدثت عنها
دكت ــورة إمي ــان مهران يجب أن تنص ــب على ضرورة وضع
استراتيجية ،توثيق ما تبقى من موروث ووضعه موضع
الفائ ــدة يف ال ــدور اإلجتماع ــي واالقتص ــادي .وهنا أدعو
إل ــى التنمية كنم ــو مدروس على أس ــس علمية من أجل
تنمي ــة ش ــاملة ومتكاملة ومس ــتدامة عل ــى كل األصعدة
 التخطي ــط  -االقتص ــاد  -االجتم ــاع .أي التخطي ــطاملدروس من أجل االس ــتفادة م ــن املوروث الثقايف القائم
عل ــى التخطي ــط الدقي ــق لإف ــادة منه وإط ــاق طاقاته

ل ــدور فاع ــل يف التنمية االقتصادي ــة واالجتماعية ،على
غ ــرار م ــا ذكرته يف متون ه ــذا البحث.
ت ــوف ـ ـ ــرت لـ ــي م ـ ــادة ع ـ ــن اس ـت ـ ــراتي ـ ـجـ ـيــة النـ ـ ـه ــوض
بالصناعات التقليدية من الشبكة الدولية للمعلومات
(االنترن ــت)( )10أثب ــت مرجعيته ــا يف الهام ــش أدن ــاه.
تلع ــب الصناعات التقليدية دور ًا هام ًا يف عملية تنمية
املجتمعات من خال مساهمتها يف حتقيق عدة أهداف:
رف ــع الدخ ــل احلقيق ــي ألبن ــاء املجتمع ــات الريفي ــة
والصحراوية واجلبلية والساحلية للرعاة واملزارعن
الت ــي تق ــوم حياته ــا عل ــى االقتص ــاد اإلعاش ــي مث ــل
 Subsistence economyالصناع ــات الغذائي ــة
واآلث ــاث والعم ــارة التقليدي ــة منها على س ــبيل املثال.
جتس ــيد سياس ــة االعتماد على الذات على املستوى
احملل ــي حي ــث تعتم ــد الصناع ــات التقليدي ــة عل ــى
توفي ــر امل ــادة اخل ــام واملعرفة من املكـ ـ ّون احمللي.
دع ــم االس ــتقرار االجتماع ــي م ــن خ ــال إعطائ ــه
أولوي ــة لاهتم ــام بالصناع ــات التقليدي ــة ل ــدى
الش ــرائح االجتماعي ــة األكث ــر حاج ــة أو الفقي ــرة،
مم ــا ي ــؤدي إل ــى خف ــض التباي ــن ب ــن الش ــرائح
االجتماعي ــة املختلف ــة.
توفي ــر ف ــرص عم ــل للم ــرأة الت ــي ال تتي ــح له ــا
ظروفه ــا املختلف ــة يف القط ــاع الرس ــمي ،ومتث ــل
الصناع ــات املنزلي ــة مبختلف أنواعه ــا مثا ًال جيد ًا
نح ــو ه ــذا املس ــار.
يف ه ــذا املق ــام الب ــد م ــن التركي ــز عل ــى ض ــرورة
إع ــداد قوائ ــم احلص ــر له ــذه احل ــرف وإجن ــاز خريط ــة
ثقافي ــة تغط ــي املناط ــق القطري ــة كله ــا .هنا أقت ــرح أن
يتك ــون جس ــم س ــواء يف اجلامع ــة أو ال ــوزارات املختصة
ميك ــن أن يس ــمى مش ــروع املس ــح الفولكل ــوري لقاع ــدة
بيان ــات أو التراث ــي جلم ــع م ــادة متكامل ــة يف املعلوم ــات
ل ــدى اجله ــات القائم ــة عل ــى التنمية الصناعي ــة قطاع
الصناع ــات التقليدي ــة.
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يكت ــب األس ــتاذ الدكت ــور حامد إبراهي ــم املوصلي
ع ــن ه ــذه االس ــتراتيجية يف موق ــع موهوب ــون اآلت ــي:
"ال أتص ــور إمكاني ــة النه ــوض بالصناع ــات التقليدي ــة
م ــن أج ــل حتقي ــق التنمي ــة الذاتي ــة يف املجتمع ــات
العربي ــة واإلس ــامية .إال يف ظ ــل سياس ــات مائم ــة
تعم ــل م ــن ناحية عل ــى توفير اآللي ــات الازمة لتوجيه
ه ــذا القط ــاع احلي ــوي م ــن االقتص ــاد القوم ــي يف ظ ــل
الظ ــروف القائم ــة ،وجه ــة س ــليمة ،وتعم ــل م ــن ناحي ــة
أخ ــرى عل ــى حش ــد وتوجي ــه امل ــوارد واجلهود مب ــا يتفق
م ــع تعظي ــم االس ــتفادة م ــن ه ــذا القط ــاع يف التنمي ــة
الذاتي ــة للمجتمع ــات احمللي ــة".

ـاء عل ــى ما كتب ــه د .حامد املوصل ــي أعاه ميكننا
بن ـ ً
بالتالي تأس ــيس هيئة أهلية على أن تخضع لإش ــراف
احلكوم ــي ويك ــون له ــا ف ــروع يف املناط ــق املختلف ــة،
إلعداد دراس ــة ج ــدوى مبدئية للمش ــروعات الصناعية
الصغيرة التي يتوقع جناحها يف كل منطقة .تأس ــيس
مش ــروع املس ــح التراث ــي ال ــذي اقترحته يج ــب أن يوفر
مس ــح ًا لكل احل ــرف التقليدي ــة والصناع ــات الصغيرة
مع دراس ــة أس ــاليب االنتاج املس ــتخدمة يف كل حالة أي
توثي ــق كامل لعملي ــات االنتاج من امل ــادة اخلام املتوفرة
يف البيئ ــة احمللي ــة إل ــى احملصلة النهائي ــة بتفاصيلها.
ول ــي يف ه ــذا املق ــام دراس ــتان أعددتهم ــا بحوثـ ـ ًا مطولة
()12
لدراس ــاتي ف ــوق اجلامعية
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تأصيل التراث المعماري المبني
بالتراب بالجنوب الشرقي للمغرب
"درا@'5$ Bا b6+$A/O B5Tدادس"

أ .بشرى صدوق
كاتب من المغرب

ﯾﻌﺮف اﻟﻤﻐﺮب اﻟﯿـــﻮم ﻣﻮﺟﮥ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺘـــﺮاث اﻟﻌﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻤﻨﺘﻮج ﺛﻘﺎﻓﯽ وﺳـــﯿﺎﺣﯽ ،ﻟﺬﻟﮏ
ﻋﺮﻓـــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟـــﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﮥ ﻋﻤﻠﯿـــﮥ ﺗﺄﺻﯿﻞ واﺳـــﻌﮥ .ﻫﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺳـــﺎﻫﻤﺖ ﻓﯽ
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓـــﮥ اﻟﻤﺤﻠﯿﮥ وﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿـــﮥ اﻟﻤﺤﻠﯿﮥ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﻤﺸـــﮥ.
إن كون التراث املعماري املبني بالتراب مرآة تعكس قدرة املجتمعات يف بساطتها على التكيف مع البيئة
والسوسيواقتصادية ،يجعل منه موضوع ِاهتمام الباحثن .هذا املعمار عرف بالواحات
املناخية ،واجلغرافية
ِ
واالنفت ــاح على العالم .هذه
املغربي ــة ع ــدة حت ــوالت أفقدته وظيفته أو غيرتها؛ نتيجة الهجرة ،والس ــياحةِ ،
العوام ــل وغيره ــا خلق ــت حركي ــة داخلية وخارجية بالواح ــات ،أدت إلى تهجن هذا املعم ــار وفقدان مهارات
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البناء القدمية ،إال أن هذا األخير لم يندثرِ ،واستمر يف
شغله للمجال وطبعه للمشاهد اجلغرافية يف الواحات
واألودي ــة اجلبلية لأطلس الكبير .لناح ــظ يف اآلونة
األخيرة أنه بدأ يعرف ِانتعاشا جراء سيرورة التأصيل،
ومن هذا املنطلق ِارتأينا أن نقوم مبحاولة دراسة التراث
املعم ــاري ودينامكيت ــه من خال دراس ــة الس ــكن القروي
املبني بالتراب مبنطقة بومالن دادس (اجلنوب الشرقي
للمغرب) انطاقا من متثات الفاعلن احمللين.

النظرية .قبل أن نبدأ بدراسة دينامية التراث املعماري
ـيواقتصادية
املبن ــي بالت ــراب يف إطار التحوالت السوس ـ ِ
واملجالي ــة الت ــي يعرفه ــا وادي دادس .لنق ــوم يف األخير
بتحلي ــل متث ــات الفاعلن احمللين ِاجت ــاه هذا املعمار
وس ــيرورة تأصيله.
 .1المبحت االول :إشكالية البحث
دراسة لســـيرورة تأصيل التراث المعماري
المبني بالتراب:

لق ــد عرف ــت منطق ــة بومال ــن دادس ع ــدة حت ــوالت؛
نتيج ــة الهج ــرة الدولي ــة الت ــي س ــاهمت يف حتس ــن
ظ ــروف عي ــش املهاجري ــن و ُأس ــرهم املس ــتقرة بال ــوادي،
ونتيج ــة تدخ ــات الدول ــة عب ــر إقامة البني ــات التحتية
من تعبي ــد للطرق وإيصال للم ــاء والكهرباء ،باإلضافة
إل ــى ِانفت ــاح عل ــى الس ــياحة الدولي ــة .كل هذا س ــاهم يف
خلق سيرورة أدت إلى تأصيل التراث املعماري باملنطقة.
هذه الس ــيرورة س ــاهمت يف ظهور تغيرات أدت إلى تغيير
الهيكل ــة املجالي ــة واالجتماعي ــة باملنطقة ،وال ــى ظهور
أمناط جديدة من املنازل ليس ــت لها عاقة بالقصبات،
والقص ــور ،واألدوار الت ــي كان ــت تطبعه ــا .لتب ــدأ مرحل ــة
البن ــاء باإلس ــمنت املس ــلح ،وظه ــور أنش ــطة ِاقتصادي ــة
جدي ــدة غي ــر مرتبطة بالزراع ــة .إال أنه بامل ــوازاة مع هذا
االجت ــاه الع ــام للتغي ــرات السوس ــيومجالية يف ال ــوادي،
كان ــت هن ــاك مب ــادرات خاص ــة ،م ــن ط ــرف املهاجري ــن
واألجان ــب األوروبي ــن ،إلع ــادة االعتب ــار له ــذا الت ــراث
لتوظيف ــه يف مش ــاريع س ــياحية .بفع ــل ه ــذه التغي ــرات
أصب ــح للت ــراث املعم ــاري مكان ــة ِاقتصادي ــة محض ــة أو
رمزية .فما هي جتليات سيرورة تأصيل التراث املعماري
املبني بالتراب؟ كيف يتصورها ويتفاعل معها الفاعلون
احملليون؟ كيف يساهم االستثمار السياحي يف حتريك
هذه الس ــيرورة؟ وإلى أي حد تس ــاهم السياحة الثقافية
يف عملي ــة تأصي ــل التراث املعم ــاري املبني بالت ــراب ،ويف
التنمي ــة احمللية ب ــوادي دادس؟

االهتم ــام احملل ــي واألجنب ــي بالت ــراث
لق ــد س ــاهم ِ
املعم ــاري يف الرف ــع من قيمته ،ليترك بذلك مجموعة
م ــن التمث ــات يف مخيلة الفاعلن .ويف دراس ــتنا لهذه
التمث ــات ُميك ــن أن نتتب ــع تط ــور وحت ــول العاقة بن
ه ــؤالء والت ــراث التقلي ــدي .إنه ــا دراس ــة للدينامي ــة
الداخلي ــة للمجتم ــع الدادس ــي يف عاقت ــه بالت ــراث،
ِانطاق ــا مم ــا ج ــاءت ب ــه الس ــياحة الثقافي ــة بال ــوادي.

لإجاب ــة عل ــى ه ــذه األس ــئلة .س ــنحاول يف بداي ــة
األمر تقدمي اإلشكالية ،مع منهجية البحث واملفاهيم

لدراس ــة عملي ــة تأصي ــل الت ــراث املعم ــاري املبن ــي
بالت ــراب ب ــوادي دادس ،طرحن ــا مجموعة من األس ــئلة
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إن أهمي ــة دراس ــة الت ــراث املعم ــاري يف ه ــذا البح ــث
يتع ــدى كون ــه وصف ــا ملمي ــزات ه ــذا املعم ــار وفوائ ــده.
فالدراس ــة تش ــمل س ــيرورة التأصي ــلِ ،انطاق ــا م ــن
متث ــات الفاع ــل احملل ــي ،وتهت ــم بالدرج ــة األول ــى
بالتح ــوالت الت ــي جعل ــت م ــن الس ــكن الق ــروي املبن ــي
بالت ــراب ببومال ــن دادس تراث ــا محلي ــا طال ــه التحول.
إن التغي ــرات الت ــي عرفه ــا ه ــذا املعم ــار يف وظائف ــه،
م ــن الوظيف ــة الس ــكنية ،والدفاعي ــة ،واإلنتاجي ــة إل ــى
الوظيف ــة الس ــياحية ،تدفعن ــا لنتح ــدث ع ــن س ــيرورة
حت ــول الش ــيء ،مم ــا يح ــول دون ِاندث ــاره وفنائ ــه .إن
التح ــوالت التي يعرفها هذا األخير يف املجال الواحي،
نتيج ــة النقطاع ــات يف س ــيرورة األنظم ــة املجالي ــة
احمللي ــة واإلقليمي ــة ،ب ــدءا بالتح ــوالت الت ــي رافق ــت
التدخ ــل االس ــتعماري ،وانته ــاء بالتثم ــن احمللي ،غير
م ــن قيم ــة ودور املعمار احمللي بال ــوادي .فتغيرت بذلك
عاق ــة الفاعل ــن احمللي ــن ب ــه.

م ــن قبيل:

يف بحثه:

كي ــف ابت ــدأ احلديث عن املعمار املبني بالتراب كتراث
محلي بوادي دادس؟

Mobilité socio-spatiale et développement
local au sud de l’Atlas )Ait Hamza, 1999(.

م ــا ال ــذي ُيوج ــه الفاع ــل احملل ــي نح ــو ترمي ــم املعمار
املبن ــي بالت ــراب؟ وملاذا؟

دراس ــة حت ــوالت املعم ــار املبن ــي بالت ــراب ،وعاقت ــه
بالفاعل ــن احمللي ــن م ــن خ ــال مقال ــة عب ــد العزيز
الت ــوري:

كي ــف يتمث ــل الفاعلون احملليون الوظيفة الس ــياحية
للمعمار املبن ــي بالتراب بالوادي؟
وكفرضيات لإجابة عن هذه األسئلة اقترحنا ما يلي:
سي ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـ ــأصـ ـ ـ ـ ــيل الت ـ ـ ــراث املعمـ ـ ـ ـ ــاري املـ ـب ـنـ ـ ـ ــي
بـ ــالتـ ـ ــراب ابت ـ ـ ــدأت مـ ـ ــع ِارتفـ ــاع الطل ـ ـ ــب األجن ـب ـ ــي
(السـ ــائـ ـ ــح) عل ــيه.
تس ــاهم الس ــياحة عب ــر االس ــتثمار احملل ــي واألجنب ــي
ف ــي إع ــادة ت ــأه ــيل وت ــرم ــيم الت ـ ــراث املع ـم ـ ـ ــاري املبني
بالتراب.
يفق ــد املعم ــار املبن ــي بالت ــراب قيمت ــه الرمزية عندما
يتحول إلى مش ــروع س ــياحي.
 1 .1منهجية البحث:

تنوع مصادر البحث ودواعي اختيار املنطقة
 1.1.1الدراسة البيبليوغرافية:

حملاول ــة مقارب ــة موض ــوع دراس ــتنا ،كان الب ــد لن ــا من
اإلط ــاع عل ــى الكتاب ــات واألبحاث الت ــي حاولت معاجلة
موض ــوع الت ــراث وس ــيرورة تأصيل ــه؛ م ــن خ ــال دراس ــة
السوسيواقتصادية واملجالية ،لذلك
خصوصية املنطقة
ِ
اعتمدن ــا على:
دراس ــة ممي ــزات املعم ــار املبن ــي بالت ــراب باملناط ــق
اجلنوبي ــة ،م ــن خ ــال كت ــاب ك ــرمي م ــوالي محم ــد:
Architectures régionales, région
économique du sud )Karim. M.M ,1996(.
دراس ــة اخلصائ ــص الثقافي ــة واجلغرافي ــة للس ــفح
اجلنوب ــي لأطلس الكبير ،من خال دراس ــة الباحث
محمد أيت حمزة ملامح التحوالت السوسيومجالية

Le patrimoine architectural en terre au
Maroc )Touri. A, 2010(.
إن الدراس ــة الت ــي ج ــاء به ــا karim Moulay
 M’Hamedليس ــت فق ــط دراس ــة ملميزات املعم ــار املبني
بالت ــراب وجماليت ــه ،ب ــل أيض ــا دراس ــة للثقاف ــة احمللي ــة
ملناط ــق اجلن ــوب .إنه ــا دراس ــة للمه ــارة احمللي ــة يف البن ــاء
ودوره يف النظ ــام الزراعي (مراقبة احلدائق الفاحية) من
جهة ،وألش ــكال البن ــاء التقليدي للمعمار املبن ــي بالتراب
م ــن جهة اخرى؛ هذه األش ــكال تختل ــف باختاف الوضع
االجتماعي واالقتصادي لصاحبه .فمسكن الغني يختلف
يف ش ــكل برج ــه وزخرفت ــه وحجم ــه ع ــن مس ــكن الفقير.
ومن ــه ،ميكن القول أن البناء املبني بالتراب ال يتكون
فق ــط من م ــواد محلية ،بل يحمل أيضا ع ــادات وتقاليد
املجتم ــع ال ــذي يتواجد به .فالطق ــوس املصاحبة للبناء
والتع ــاون ب ــن أف ــراد األس ــرة ،يجع ــل من ــه تراث ــا ثقافي ــا
ِبامتي ــاز .ه ــذا األخي ــر أصب ــح الي ــوم يف تراج ــع نتيج ــة
االنفتاح على العالم عبر تطور وسائل املواصات وكثافة
ِ
التدفقات الهجرية والس ــياحية .هذه التدفقات ساهمت
يف وص ــول امل ــواد احلديثة إلى مناط ــق اجلنوب ،وبالتالي
يف ظه ــور الس ــكن احلدي ــث ال ــذي ال يتاءم م ــع الظروف
املناخي ــة لهذه املناطق ،مم ــا أدى إلى تراجع البناء املبني
بالت ــراب وم ــا ُيصاحبه من مه ــارات وتقاليد(. )1
ويف ب ــاب آخ ــر درس الباح ــث Mohamed Ait
 ،Hamzaالتحوالت التي فرضتها الهجرة على الس ــفح
اجلنوبي لأطلس الكبير .لقد َبينت الدراسة من خال
ثاث ــة فص ــول ،التغي ــرات التي مس ــت املناط ــق اجلنوبية
لأطل ــس الكبي ــر .فنج ــده ق ــد تط ــرق يف الفص ــل األول
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للتح ــوالت السوس ــيومجالية ،لي ــس فقط على مس ــتوى
التنظيم القبلي واإلداري ،بل أيضا على مس ــتوى احلياة
االجتماعي ــة واالقتصادي ــة .لق ــد ب ــن يف ه ــذا الفص ــل
ال ــدور ال ــذي يلعب ــه امل ــاء يف التنظي ــم الزراع ــي ،وكيفي ــة
توزيع ــه وحمايت ــه ،مما يفس ــر تواجد ع ــدة معاهدات بن
القبائ ــل للح ــد م ــن الصراع ــات القبلية .كم ــا تطرق أيت
حم ــزة ملكان ــة املهن اليدوي ــة (النحت ،واحل ــدادة ،والرعي،
والبن ــاء التقلي ــدي )...الت ــي عرف ــت اليوم تراجعا بس ــبب
النظ ــرة الدوني ــة للعامل ــن بها.
ويف الفصل الثاني ،تطرق الباحث للظروف الطبيعية
الصعب ــة ومحدوديته ــا يف إنت ــاج نظ ــام زراع ــي تس ــويقي.
لق ــد ب ــن ه ــذا األخي ــر كي ــف أدت املضخ ــات امليكانيكي ــة
إل ــى تف ــكك األس ــر بالقصور يف فت ــرة ما بعد االس ــتقال،
مس ــاهمة بذل ــك يف تراجع الس ــكن اجلماع ــي وحترره من
نق ــط تواج ــد املاء.
أم ــا يف الفص ــل الثالث ،فتط ــرق إلى التح ــوالت التي
مس ــت التنظيم ــات التقليدية .ه ــذه األخيرة تأث ــر دورها
نتيج ــة ظه ــور مؤسس ــات اإلدارة احمللي ــة ،وتراج ــع دور
القبيل ــة ،ويف املقاب ــل ذل ــك س ــاهمت الهج ــرة يف ِانفت ــاح
الس ــاكنة احمللي ــة عل ــى العال ــم اخلارج ــي( )2وظه ــور ع ــدد
من املمارس ــات أث ــرت على املجال الزراع ــي ،فوضعت حدا
للوظيف ــة الدفاعي ــة للس ــكن التقلي ــدي وروح التضام ــن
الت ــي كان يعكس ــها ه ــذا الت ــراث املعم ــاري التقلي ــدي(.)3
فيرج ــع س ــبب
أم ــاُ ،)Abdelaziz Touri - 2010( ،
ه ــذا التراج ــع إل ــى التغي ــرات االجتماعي ــة واالقتصادية
الت ــي تعرفه ــا األس ــرة املغربية اليوم ،حي ــث أصبحت هذه
األخيرة تسعى للحصول على مسكن بأرخص ثمن ،دون
االهتم ــام بالت ــراث املعم ــاري احملل ــي ،كما س ــاهم حتس ــن
مس ــتوى عي ــش ُ
األس ــر املادي ــة يف ظه ــور ط ــرق جديدة يف
البن ــاء أكث ــر حداثة(.)4
لقد قدم لنا كل من الباحث أيت حمزة وكرمي موالي
محم ــد تأثي ــر العوام ــل اخلارجي ــة عل ــى املعم ــار املبن ــي
بالتراب والتغيرات التي مسته ،إال أنهما لم يتطرقا إلى
('$% !&$د"!
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تأثي ــر هذا التراث عل ــى التنمية احمللية باملنطقة ،لذلك
يحاول هذا البحث دراس ــة تأثير املش ــاريع التنموية على
الت ــراث املعم ــاري بال ــوادي ،وعل ــى املج ــال االجتماع ــي
واالقتص ــاديِ ،انطاق ــا م ــن متث ــات الفاعل ــن احمللي ــن
وعاقتهم به ــذا التراث.
 2.1.1الدراسة الميدانية:

لدراس ــة س ــيرورة تأصي ــل الت ــراث املعم ــاري املبن ــي
بالت ــرابِ ،انطاق ــا م ــن متث ــات الفاعل ــن احمللي ــن
ببومال ــن دادس ،اعتمدن ــا عل ــى املقابل ــة ش ــبه املوجه ــة
كأداة م ــن أدوات املنهجي ــة الكيفية .ه ــذه املنهجية تهدف
باألس ــاس إل ــى دراس ــة آراء وتص ــورات الفاعل ــن ِاجت ــاه
ـيواقتصادية واملجالية للتراث
ظاه ــرة التح ــوالت السوس ـ ِ
املعم ــاري املبن ــي بالت ــراب.
 .1.2 .1.1مجال الدراسة:

يق ــع املج ــال املدروس يف بيئة واحية منعزلة بن جبال
األطل ــس والتخ ــوم الصحراوي ــة اجلافة باملغ ــرب .منطقة
امتزجت فيها الظروف الطبيعية الصعبة بغياب سياس ــة
تنموي ــة فعال ــة رغ ــم م ــا تتوف ــر عليه ــا م ــن م ــوارد بش ــرية
مهمة .إنها منطقة بومالن دادس .هذه املنطقة تقع على
امت ــداد واد دادس باجلن ــوب الش ــرقي للمغ ــرب ،ه ــو مجال
ممت ــد طولي ــا عل ــى الس ــفح اجلنوب ــي لسلس ــلة األطل ــس
الكبي ــر .ه ــذا املوق ــع اجلغ ــرايف جع ــل من ــه نقط ــة اتص ــال
وعب ــور بن مناط ــق جغرافية مهمة ،هي تودغة وتافيالت
م ــن جهة الش ــرق ودرع ــة جنوبا ،ثم س ــوس غربا واألطلس
الكبي ــر ش ــماال( .)5إن ه ــذا املوق ــع اإلس ــتراتيجي للمنطقة
جع ــل منه ــا قبلة س ــياحية بامتياز ،نظرا مل ــا تتميز به من
م ــوروث طبيعي وثق ــايف مهم.
 .2.2 .1.1المنهجية المتبعة:

لتحديد احملاور الرئيس ــية لدليل املقابلة قمنا بجولة
استكش ــافية بال ــوادي ،خ ــال ه ــذه الفت ــرة الحظن ــا ال ــدور
الذي تلعبه الهجرة ،ليس فقط على املستوى االقتصادي،
ب ــل أيض ــا عل ــى املس ــتوى االجتماع ــي .ه ــذا التأثي ــر م ــس
أيض ــا الت ــراث املعم ــاري املبن ــي بالت ــراب ،إذ أصبح ــت امل ــواد

الدوار
أيت يول

عدد األسر

العينة املستهدفة ( )%عدد األسر املبحوثة

102

10

10

أيت إبريرن

120

10

12

املجموع

222

20

22

الجدول :1األسر المستهدفة بالدوارين أيت يول وأيت إبريرن سنة 2015

احلديث ــة تطغ ــى على وس ــائل البن ــاء التقليدي ــة (التراب،
القص ــب ،اخلش ــب .)...لقد مكنتنا ه ــذه اجلولة من رصد
مختلف أش ــكال املعم ــار املبني بالتراب؛ فهن ــاك القصبات
التي ظهرت بعدما انفجرت البنايات السوس ــيواقتصادية
مم ــا س ــاهم يف ظه ــور عائ ــات قيادي ــة متث ــل الس ــلطة
املركزية ...وهناك القصور وهي جتمعات سكنية محصنة
بأس ــوار ولديه ــا باب واحد ،على الرغ ــم من أنه كانت هناك
قص ــور لديها أكث ــر م ــن ب ــاب ،وكانت تنقس ــم إل ــى مجالن
مختلف ــن لكنهما متكامل ــن يف آن واحد .فهن ــاك املجال
العموم ــي ال ــذي يتجلى يف املدخل ،ه ــذا األخير ليس بابا
ولكن ــه يض ــم بن ــاء به من ــزل احلارس وم ــكان للح ــدادة ،ثم
دار القبيلة التي توجد يف الطابق األول( ،)6ويقال له أيضا
"تغرم ــت" أو إغرم باألمازيغية أي القصر ،وهن ــاك "تادارت"
أو "تكمي" أي املنزل الذي مييز الطبقة الفقيرة عن غيرها
داخل املجتمع ويتميز ِبارتفاع متوسط باملقارنة مع اغرم.
ينتم ــي مجال دراس ــتنا إلى دوار أيت ي ــول وأيت إبريرن
اللذين ينتميان إلى مشيخة توغازولي واجلماعة احمللية
أيت يول .هذه اجلماعة يحدها شماال ،اجلماعة القروية
أيت سدرات اجلبل السفلى ،جنوبا سوق اخلميس دادس،
ش ــرقا امضير-اكني ــون ،وغرب ــا اجلماع ــة القروي ــة إغي ــل
نومك ــون ،وتبل ــغ مس ــاحتها  277كل ــم( .)7كم ــا تنتم ــي هذه
اجلماع ــة إل ــى قيادة أيت س ــدرات جبل ،التابع ــة إداريا إلى
جهة س ــوس ماس ــة درعة.
وهكذا ،وجه دليل املقابلة األول إلى الس ــاكنة احمللية
املس ــتقرة واملهاج ــرة ،بينم ــا يوج ــه دلي ــل املقابل ــة الثان ــي
إل ــى املس ــتثمرين باملجال الس ــياحي .فكان ــت عينتنا من

املس ــتثمرين إح ــدى عش ــر مس ــتثمرا ،أم ــا عين ــة األس ــر
فكان ــت يف اجل ــدول (.)1
ملقارب ــة متثات املس ــتثمرين يف امليدان الس ــياحي ،مت
ج ــرد جمي ــع املش ــاريع الس ــياحية املتواج ــدة يف دوار أي ــت
ي ــول وأي ــت إبريرن ،ثاثة منه ــم يف دوار أيت يول وثمانية
يف دوار أي ــت إبري ــرن ع ــن طري ــق  .GPSيف ه ــذه املرحل ــة
استعنا أيضا بإحصائيات املندوبية السامية للتخطيط
 HCPالغني ــة باملعلوم ــات الكمي ــة فيم ــا يخ ــص التزايد
الدميغ ــرايف باملنطق ــة وعاقته بالتح ــوالت التي يعرفها
املعم ــار باملنطق ــة م ــن جه ــة ،وم ــن جه ــة ُأخ ــرى اعتمدنا
أيضا عل ــى تقرير:
Diagnostic Territorial Participatif de la
)commune rurale Ait Youl, (décembre 2009
ل ـ ـ ــدراسة اخلص ــائ ـ ــص اجل ـغــراف ــية وع ــاق ـت ـ ــها باملع ـم ــار
احمللــي.
 .2.1المفاهيم النظرية:
 .1 .2.1مفهـــــــوم التـــــــراث بيـــــــن الثـــقـافــة
والســـياحة:

يطل ــق مصطل ــح الت ــراث الثق ــايف عل ــى مجم ــوع نتاج
احلض ــارات الس ــابقة الت ــي يت ــم توارثه ــا م ــن الس ــلف إلى
اخلل ــف( .)9لتح ــدد هوي ــة املجتم ــع فتمي ــزه يف احلاض ــر
وتربطه باملاضي .وسواء أكان التراث ماديا أو معنويا ،فإنه
بن ــاء ل ــكل ما ه ــو ِاجتماعي ،فكري وحت ــى ِاقتصادي .لقد
تكون هذا األخير نتيجة التراكمات الثقافية التي يعرفها
املجتمع ،لذلك ِارتبط مفهوم التراث ثقافيا باإلرث الذي
يحدد الهوي ــة اجلماعية للمجتمعات.
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إن التدخ ــات السياس ــية واالقتصادي ــة الت ــي يعرفها
الت ــراث الي ــوم يجع ــل م ــن الصعب علينا حتدي ــد املعايير
الت ــي يت ــم به ــا اختي ــار الش ــيء كت ــراث ،إذ لم يع ــد الزمن
والعم ــر يح ــدد قيمت ــه التراثي ــة( ، )9لذل ــك اعتب ــره
األنتروبولوج ــي أحم ــد الس ــكونتي ( )Skounti, 2010غي ــر
موج ــود .فعام ــل الزم ــن ال ــذي كان يبن ــي علي ــه امل ــؤرخ
تعريف ــه يف املجال الثقايف س ــابقا ،أصبح اليوم متجاوزا.
لتصب ــح بذل ــك مس ــألة تأصيل األش ــياء مرتبط ــة مبدى
تقب ــل املج ــال له ــذا الت ــراث.
إن الت ــراث املعم ــاري املبن ــي بالت ــراب باملغ ــرب أصب ــح
الي ــوم ج ــزءا من إس ــتراتيجية س ــياحية تس ــعى إلى جعل
ه ــذا األخي ــر أكث ــر دينامية بجعل ــه أداة للتنمي ــة احمللية،
ع ــوض حتنيط ــه يف مج ــال الت ــراث الثق ــايف .ليتج ــاوز
بذل ــك دوره يف جتس ــيد الثقاف ــة األمازيغي ــة والعاق ــات
االجتماعي ــة الت ــي ترب ــط املجتم ــع باملس ــكن.

البيروقراط ــي اآلم ــر ،واخلاف ــات ،وتض ــارب املصال ــح ب ــن
مختلف الفاعل ــن ،الختاف أهدافهم يجعل من الصعب
عل ــى املجتمع ــات حتقي ــق تنمي ــة فعال ــة خاص ــة يف ظ ــل
الصعوب ــات االقتصادية ،واالجتماعي ــة ،وأيضا اجلغرافية.
إن الت ــراث املعم ــاري املبن ــي بالت ــراب ،م ــن ب ــن امل ــوارد
احمللية التي من شأنها أن ُتساهم يف حتسن ظروف عيش
ساكنة الواحات واملناطق الهشة .فعن طريق توظيف هذا
الت ــراث يف االس ــتثمارات س ــيخضع ه ــذا األخي ــر لعملي ــة
ترمي ــم واس ــعة متكن ــه م ــن البق ــاء ،والتعري ــف باملج ــال
املتواج ــد ب ــه .ه ــذه االس ــتثمارات يش ــترط فيه ــا أن تك ــون
سـ ً
ـاعية للرفع م ــن قيمة املعمار احملل ــي والثقافة احمللية،
ونابع ـ ًـة من القاع ــدة؛ أي ِانطاقا م ــن الفاعلن احمللين،
م ــن الس ــاكنة احمللي ــة م ــرورا باملهاجري ــن ،واملس ــتثمرين،
واجلمعي ــات احمللي ــة ،...ث ــم الس ــلطات الوطني ــة ،ولي ــس
نتيج ــة لضغوط ــات فاعل ــن دولين.

 .2 .2.1فاعل التنمية المحلية:

ُتعب ــر كلم ــة محل ــي ع ــن كل م ــا هو قري ــب م ــن املواطن،
إن ــه كل م ــا يحي ــط ب ــه يف املج ــال .داخ ــل ه ــذا املج ــال يكون
الفاع ــل احملل ــي مجموع ــة م ــن العاق ــات االجتماعي ــة،
واالقتصادية ،والسياس ــية تس ــعى إلى خل ــق دينامية الرفع
م ــن قيم ــة امل ــوارد احمللي ــة ،يف ه ــذا اإلط ــار نتح ــدث ع ــن
التنمي ــة املجالي ــة أو احمللي ــة .فالتنمي ــة احمللي ــة تعتم ــد
على عمل الفاعلن احمللين يف التس ــويق للموارد احمللية
الت ــي تتميز بها منطق ــة ما عن باقي املناطق ،س ــواء أكانت
طبيعية أو ثقافية .وهنا نستحضر ما جاء به الكاتب شاكر
إبراهي ــم (شـــاكر )1980 ،يف تعريف ــه ملفه ــوم التنمي ــة حن قال
"تنط ــوي التنمية عل ــى إحداث نوع من التغيير يف املجتمع
ال ــذي تتوج ــه إليه ،وهذا التغيير من املمك ــن أن يكون ماديا
يس ــعى إلى رفع املس ــتوى االقتص ــادي والتكنولوج ــي لذات
املجتم ــع ،وق ــد يك ــون معنوي ــا يس ــتهدف تغيي ــر اجتاه ــات
الن ــاس وتقاليده ــم وميوله ــم"( .)10هذا التغيير نحو تنمية
ِاقتصادي ــة وثقافي ــة ال يأتي م ــن دون تأطير ومس ــاعدة من
الفاعلن من األعلى (الدولة ومؤسسات مختصة) ،الشيء
الذي تفتقد إليه السياسات التنموية حاليا .فغلبة الطابع
('$% !&$د"!
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 .2المبحث الثاني:
دينــــامـــيــــة التـــراث المـعـمـــاري المــبــنــي
بـــالتـــــــراب فـــــــي إطــــــــــار التحـــــــــوالت
السوســـيواِقتصادية والمجاليـــة بوادي
دادس:

إن الطاب ــع الش ــبه الصح ــراوي ملنطق ــة بومال ــن دادس
وع ــدم خضوعه ــا املباش ــر للتأثي ــرات البحري ــة ،قد س ــاهم
يف عزل ــة ه ــذه األخي ــرة ع ــن املغ ــرب األطلنت ــي .فاجلب ــال
احمليط ــة بال ــوادي م ــن جه ــة الش ــمال والغ ــرب ،ق ــد منعت
تس ــرب الكت ــل الهوائية البحرية الرطبة عل ــى املجال ،كما
أن ِانفت ــاح ه ــذا األخي ــر عل ــى املؤثرات الصحراوية ،يفس ــر
املناخ الشبه الصحراوي باملنطقة .هذه الظروف الطبيعية
للمنطق ــة أدت إل ــى ظهور عدة نزاع ــات قبلية بن القبائل
بس ــبب ندرة املاء واألرض الصاحلة للزراعة ،الش ــيء الذي
يفس ــر الطاب ــع الدفاع ــي للمعم ــار املبن ــي بالت ــراب .ه ــذه
الوظيفة سرعان ما سوف تختفي بعد االستقال .لتبدأ
س ــاكنة املنطق ــة يف البحث عن م ــوارد خارجية متكنها من
حتس ــن مستوى عيش ــها (الهجرة).

إن الظ ــروف اجلغرافي ــة واالجتماعي ــة باملنطق ــة ،لم
واالنفتاح على
متن ــع س ــاكنة بومال ــن دادس م ــن الهج ــرة ِ
العال ــم .ه ــذا االنفتاح انعكس س ــلبا عل ــى املعمار احمللي
املبن ــي بالت ــراب ،وعل ــى مه ــارات البناء القدمي ــة .فبعدما
كان املعم ــار التقلي ــدي مح ــور احلي ــاة بال ــوادي الرتباطه
بالوظيف ــة اإلنتاجي ــة والتنظي ــم الزراع ــي باملنطق ــة،
أصب ــح اليوم مرتبط ــا بالهجرة والس ــياحة .هذه األخيرة
أضح ــت تلع ــب دورا مهم ــا يف االقتص ــاد احملل ــي .فم ــا هو
دور الس ــياحة يف تط ــور املعم ــار املبن ــي بالت ــراب مبنطق ــة
بومال ــن دادس؟ وم ــا ه ــي مراحل حتوله وأس ــباب تراجعه
كمعم ــار محلي؟
 .1 .2الوظائـــف التقليديـــة للمعمار المبني
بالتراب فـــي النظـــام الزراعي بدادس:
 .1 .1.2تــوافـــــق المعمـــار المبنـــي بالتـــراب
مـــــع الخصــائـــــص الجغــرافـــــية لمنطـقـة
بومالـــن دادس:

يتمي ــز املعم ــار املبن ــي بالت ــراب ب ــدادس بقدرت ــه عل ــى
التكي ــف م ــع طبيع ــة املن ــاخ الش ــبه صح ــراوي ،مم ــا دف ــع
الس ــاكنة احمللي ــة قدمي ــا إل ــى البن ــاء بالت ــراب .فقدرت ــه
عل ــى مقاوم ــة احلرارة األكث ــر ِارتفاعا يف فص ــل الصيف،
واألكثر ِانخفاضا يف فصل الشتاء يجعله املعمار األمثل
لاس ــتقرار بال ــوادي .لقد س ــاهم توفر املج ــال على مواد
البن ــاء م ــن خش ــب أش ــجار الصفص ــاف وترب ــة طينية يف
من ــح املبان ــي منظرا طبيعيا ميتزج فيه ــا مع التضاريس
احمليط ــة به.
إن توف ــر املعم ــار املبن ــي بالت ــراب عل ــى ج ــدران س ــميكة
يجع ــل م ــن الصع ــب عل ــى ح ــرارة الش ــمس اختراقه ــا يف
فصل الصيف ويف املقابل تزيد قدرتها على احملافظة على
احل ــرارة يف فص ــل الش ــتاء .ه ــذه اجل ــدران تتحل ــل طبيعيا
مع توالي الس ــنوات دون أي تأثير على البيئة ،لذلك تقول
إح ــدى املس ــتثمرات األجنبي ــات الت ــي اخت ــارت االس ــتقرار
باملنطقة "الساكنة ال تهتم بالتراث ،إنهم يظنون أن املسكن
املبني من اإلسمنت أكثر حداثة من املسكن املبني بالتراب
مع العلم أن العالم بأسره يتحدث اآلن عن املساكن املبنية
بالتراب ،واخلش ــب ،وبكل ما هو طبيعي ،الن من ايجابيات

املس ــكن املبني بالتراب أنه إذا لم يرمم يهدم تلقائيا عكس
املس ــكن اإلس ــمنتي الذي يصبح كارثة بعد  30س ــنة" (املقابلة
رقم.)p11 :
إن اإلمل ــام باخلصائ ــص البيئي ــة للمعم ــار املبن ــي
بالت ــراب ،وعاقت ــه مبحيط ــه اجلغرايف يتطل ــب حصول
الفرد على مس ــتوى تعليمي مرتف ــع .هذا العنصر يلعب
دورا مهم ــا يف جع ــل الف ــرد ق ــادرا عل ــى حتلي ــل مختل ــف
مكون ــات مجال ــه اجلغ ــرايف والبيئ ــي ،لذل ــك جن ــد أن 23
 %م ــن املبحوث ــن م ــن الس ــاكنة احمللي ــة احلاصلن على
تعلي ــم جامع ــي يتحدثون ع ــن فوائد هذا املعم ــار البيئية
والصحي ــة .كم ــا ارتب ــط ه ــذا املعم ــار أيض ــا باجلان ــب
العاطفي مما يفس ــر رفض املبحوثن اس ــتغاله من أجل
تكوين مش ــاريع س ــياحية ،فتصريح إحدى املبحوثات "لن
أحول مسكني إلى مشروع سياحي ،ألنه ال ميكن أن ُأدخل
س ــائحا إلى مس ــكني ،فه ــذا غي ــر الئ ــق ،وإذا أراد أوالدي أن
يستثمروا يف مجال السياحة فعليهم ببناء مشروعهم يف
م ــكان آخ ــر" (املقابلـــة رقم )21pop :يدل على أن دخول الس ــائح
إلى املسكن املبني بالتراب يفقده قدسيته ،فيصبح بذلك
"جنسا".
ه ــذا اجلان ــب التقديس ــي للت ــراث املعم ــاري يحتك ــم
أيض ــا إل ــى عام ــل الزم ــن والقدم ،فكلم ــا زاد عم ــر املعمار
املبن ــي بالت ــراب كلم ــا زادت قيمته الرمزي ــة .ليصبح بناء
مقدس ــا ال يجوز دمجه يف مش ــاريع تنموية ألن ذلك من
ش ــأنه أن يفق ــده رمزيته.
إن املس ــتوى التعليم ــي للفاعلن يلع ــب دورا مهما يف
تثم ــن املعم ــار املبن ــي بالت ــراب ،لكنه ال يس ــاهم يف بقائه
ويف عملي ــة الترمي ــم .فالتكلف ــة املادية للبن ــاء والترميم
تثقل كاهل الس ــاكنة احمللية ،مما يفس ــر جتاوزهم للدور
البيئ ــي ال ــذي يلعب ــه املعم ــار التقلي ــدي ،لصال ــح املعمار
احلديث.
 .2 .1.2وظائـــف المعمـــار المبنـــي بالتـــراب:
من الوظيفـــة الدفاعيـــة واإلنتاجية إلى
الوظيفـــة اإليوائية

يعبر املعمار املبني بالتراب ببومالن دادس عن مجتمع
قبل ــي َينبن ــي على التكاف ــل وحتقيق االكتف ــاء الذاتي من
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إن اهتم ــام الس ــياحة باملبان ــي املبني ــة بالت ــراب ق ــد
س ــاهم يف احلفاظ على التراث املعماري باملنطقة بعدما
تراجع ــت وظيفت ــه اإلنتاجي ــة .ليصب ــح بذل ــك الت ــراث
املعم ــاري حكرا على املش ــاريع الس ــياحية (م ــآوي ،فنادق،
ن ــزل ،مخيم ــات.)...
 .2 .2أسباب تدهور المباني المبنية بالتراب

مساكن تم تحويلها لمشاريع سياحية

خال زراعة معيشية مرتبطة بالوادي .تأسست حول هذا
ال ــوادي حي ــاة ِاجتماعي ــة ِواقتصادي ــة مكنت الس ــاكنة من
تكوي ــن نظ ــام عي ــش خاص به ــم ،غي ــر أن التح ــوالت التي
عرفه ــا هذا املجتمع بفعل الهجرة واالنفتاح على العالم،
أفقد املعمار احمللي مجموعة من وظائفه ،فلم يعد هناك
مج ــال إلقام ــة أس ــوار وأب ــراج ألغ ــراض دفاعي ــة وأمني ــة،
ول ــم تع ــد هن ــاك ض ــرورة لوج ــود س ــاحة عمومي ــة ،وال حي
للح ــرف ،وال للضي ــوف ،وال ملخ ــزن القبيل ــة( .)11فالتنظيم
االجتماع ــي واالقتص ــادي ال ــذي كان يعتمد عل ــى الزراعة
بال ــوادي تغي ــر بفع ــل الهجرة وعوام ــل ُأخرى كاإلحس ــاس
باألم ــان نتيج ــة ِانتهاء احلروب التي كانت س ــببا يف ظهور
الوظيف ــة الدفاعي ــة واإلدارية له ــذا املعمار.
إن التأصي ــل ال ــذي عرفت ــه املبان ــي املبني ــة بالت ــراب
محلي ــا ش ــجعت  % 64م ــن املس ــتثمرين عل ــى حتوي ــل
مس ــاكنهم إل ــى مش ــاريع إلي ــواء الس ــياح.
ه ــذه املس ــاكن كان ــت يف البداي ــة ُمهمل ــة بعدم ــا انتقل
أصحابه ــا لاس ــتقرار بجان ــب الطري ــق ،فف ــي ظ ــل
ـيواقتصادية الت ــي عرفته ــا املنطق ــة
التح ــوالت السوس ـ ِ
أهم ــل ه ــذا الن ــوع م ــن املعمار التقلي ــدي ،يف ه ــذا الصدد
يقول أحد املستثمرين احمللين "لقد كان أجدادنا يبنون
بالت ــراب ،أم ــا جي ــل الثمانين ــات والتس ــعينات خصوص ــا
املهاجري ــن منه ــم فق ــد فضل ــوا اإلس ــمنت املس ــلح ،ول ــوال
الس ــياح وحبه ــم له ــذا الن ــوع م ــن املباني مل ــا كنا ق ــد عدنا
للبن ــاء بالتراب"(املقابلـــة رقـــم.)p6 :
('$% !&$د"!
العدد 38
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تتع ــدد أس ــباب تده ــور املعم ــار املبن ــي بالت ــراب ب ــن
م ــا ه ــو طبيع ــي وبش ــري ،الطبيع ــي من ــه يأت ــي نتيج ــة
ِارتف ــاع درج ــة احل ــرارة صيف ــا وانخفاضه ــا ش ــتاء نتيجة
هط ــول الثل ــوج واألمط ــار والري ــاح الب ــاردة واحل ــارة ،فأما
البش ــري منه فيأتي نتيجة العام ــل الدميغرايف ،والديني
ـيواقتصادي.
والسوس ـ ِ
 .1 .2.2دور الهجرة في انتشـــار السكن ذي
ا لطابع الحضري

لق ــد س ــاهمت الهج ــرة الت ــي عرفته ــا املنطق ــة يف
إح ــداث حت ــوالت ِاقتصادي ــة ِواجتماعي ــة مبنطق ــة دادس
من ــذ س ــنة  ،1960مم ــا ِانعك ــس إيجاب ــا عل ــى مس ــتوى
عي ــش الس ــاكنة احمللي ــة ،وس ــلبا عل ــى املعم ــار التقلي ــدي
لصال ــح املعم ــار احلدي ــث .ه ــذا الن ــوع م ــن البن ــاء يف
املخي ــال االجتماع ــي يعك ــس "التط ــور" والرفاهي ــة من ــذ
فت ــرة الس ــبعينات والثمانين ــات بال ــوادي ،لذل ــك جن ــد
أن الس ــاكنة رغ ــم تفضيله ــم للبن ــاء احملل ــي كن ــوع م ــن
احلن ــن للماضي يتجه ــون نحو البناء احلدي ــث ،يف هذا
الص ــدد يق ــول أح ــد املبحوث ــن "ان الن ــاس يبن ــون أكث ــر
باإلس ــمنت ،ألن اإلس ــمنت كان يعن ــي الث ــراء بحك ــم أن
املهاجري ــن اخلارجين كانوا يبنون به من ــذ  1980و.1990
أم ــا املهاجري ــن الداخلين م ــن املوظفن فلم يس ــتعملوا
اإلس ــمنت إال يف س ــنة  ،2000ألن الترمي ــم بالنس ــبة له ــم
مكل ــف .انهم يختارون اإلس ــمنت ألنهم ال يعرفون معنى
الت ــراث والفن ،فهم يبحثون فقط عن املس ــكن"(املقابلة رقم:
.)2
إن تقلي ــد الس ــاكنة املس ــتقرة للمهاجري ــن يف طريقة
البن ــاء أدى إل ــى تراج ــع البن ــاء احملل ــي بال ــوادي .وهكذا،
ظه ــرت املس ــاكن احلضري ــة عل ــى ط ــول الطري ــق بش ــكل

مبعث ــر يف املج ــال ،عك ــس املعمار احمللي الق ــدمي الذي
تتميز مس ــاكنه بالتقارب الذي يعبر عن تاحم س ــكان
املنطق ــة وتضامنه ــم .ليفق ــد بذل ــك ال ــوادي جتانس ــه
م ــع الطبيعة .
لق ــد أدى فش ــل املعم ــار احلدي ــث يف التكي ــف م ــع
ِارتف ــاع درج ــة احلرارة يف فصل الصيف وبرودة الطقس
يف فص ــل الش ــتاء إل ــى ظه ــور ظاه ــرة الس ــكن املختلط
(الت ــراب واالس ــمنت) .ه ــذا الن ــوع م ــن الس ــكن جع ــل
الت ــراث املعم ــاري بال ــوادي معم ــارا هجين ــا متت ــزج فيه
امل ــواد احمللي ــة باحلديث ــة ،مم ــا أدى إل ــى تراج ــع املعمار
الق ــدمي وامله ــارات القدمي ــة يف البن ــاء داخ ــل ال ــوادي.
إن ع ــدم ق ــدرة البن ــاء احلض ــري عل ــى التكي ــف م ــع
الظ ــروف املناخي ــة للمنطق ــة ،جع ــل س ــاكنة املنطق ــة
تخصص ــه فق ــط للضي ــوف وتلج ــأ إل ــى إع ــادة ترمي ــم
األج ــزاء القدمي ــة املبنية بالتراب لاس ــتقرار به ــا .هذه
النظ ــرة التحقيري ــة للبن ــاء املبن ــي بالت ــراب س ــرعان ما
سوف تتغير بفعل عامل التعليم الذي رفع من مستوى
الوع ــي والبع ــد التراثي للمعمار .ليصب ــح بذلك املعمار
احملل ــي مبثاب ــة عنص ــر هوي ــة ألبن ــاء املنطقة.
 .2 .2.2التزايـــد الديمغرافي وظهور النزعة
الفردية لتكوين أســـر نووية

من أس ــباب تده ــور املباني املبنية بالت ــراب االنتقال
م ــن الس ــكن اجلماعي إلى الس ــكن الف ــردي ،يقول أحد
املبحوث ــن من س ــاكنة ه ــذا الدوار يف ه ــذا الصدد «لقد
كن ــا نقط ــن بجان ــب ال ــوادي يف البداية ث ــم ِانتقلنا إلى
هن ــا ،ألن ــه لم يعد صاحلا للس ــكن؛ بحكم اننا أصبحنا
أكث ــر عددا» (املقابلـــة رقم.)pop15 :
إن التزايد الدميغرايف بالوادي أدى إلى تدهور التراث
املعم ــاري ،حي ــث ِانتقل عدد س ــاكنة جماعة أي ــت يول من
 3972نس ــمة س ــنة  1994إلى  4466نسمة س ــنة .)12(2004
كما س ــاهم تراجع دور اجلماعة كتنظيم تقليدي يس ــهر
عل ــى عملي ــة الترمي ــم ع ــن طريق جم ــع التبرع ــات أو ما
يس ــمى "بالتوي ــزا" إل ــى تراج ــع املعمار احملل ــي أيضا.

ه ــذه النزع ــة الفردي ــة والرغب ــة يف االس ــتقال ل ــم
تش ــجع على البناء بالتراب ،فاالس ــتقال املادي لأفراد
والرغب ــة يف وتكوي ــن أس ــر نووي ــة دفع بالس ــاكنة إلى بناء
أج ــزاء ُأخ ــرى م ــن اإلس ــمنت واالكتف ــاء فق ــط بترمي ــم
اجل ــزء القدمي.
 .3 .2.2الرغبة فـــي التطور باالعتماد على
أســـاليب حديثة في البناء

لق ــد س ــاعدت عائ ــدات الهجرة يف حتس ــن مس ــتوى
عيش الساكنة ،وبالتالي الرغبة يف إثبات الغنى والرفاهية
مم ــا أدى إل ــى تراجع املعمار احمللي لتش ــييد معمار آخر
حدي ــث .لتتراج ــع بذل ــك التقني ــات القدمي ــة للبن ــاء
كتدالك ــت أو عملي ــة تطي ــن اجلدران (عملي ــة يتم فيها
م ــزج الط ــن بالت ــن) ،لصال ــح تقني ــات حديث ــة تعتم ــد
باألس ــاس عل ــى اإلس ــمنت واحلديد.
إن اإلص ــرار عل ــى ض ــرورة مواكبة التح ــوالت جعلت
املعم ــار اإلس ــمنتي رم ــزا من رم ــوز التط ــور .لقد أصبح
احلدي ــث ع ــن البن ــاء بالت ــراب يف الوادي يعك ــس تأخرا
فكري ــا أدى إل ــى تراجع ــه كمعم ــار محل ــي ،مم ــا تس ــبب
يف ضي ــاع امله ــارات القدمي ــة يف البن ــاء ،وظه ــور ظاه ــرة
الس ــكن املختلط.
 .4 .2.2تراجـــع اليـــد العاملـــة المؤهلـــة و
ارتفـــاع كلفـــة الترميـــم

إن هج ــرة احلرفي ــن أدت إل ــى ارتف ــاع كلف ــة الترميم
خاص ــة يف ظ ــل الظ ــروف الطبيعي ــة القاس ــية وفش ــلها
يف التكي ــف م ــع البن ــاء احلديث ،باإلضافة إلى التوس ــع
العمران ــي املتزاي ــد ،وتزاي ــد الطل ــب الس ــياحي .كل ه ــذا
أدى إل ــى تراجع ــه كمعم ــار محل ــي ،لذل ــك يق ــول أح ــد
املهاجري ــن "الس ــكان يفك ــرون يف اجلان ــب امل ــادي رغم ما
توف ــره املس ــاكن املبني ــة بالت ــراب م ــن فوائ ــد ،ألنها ب ــاردة
صيفا ودافئة ش ــتاء ،لذلك فاألغلبية ال يهدمون املنازل
املبني ــة بالتابوت (الت ــراب) ،بل يرممونها ويضيفون لها
ج ــزءا آخر مبنيا باإلس ــمنت" (املقابلة رقم.)2 :
ومن ــه ،فللعام ــل امل ــادي دور مه ــم يف تراج ــع املعم ــار
املبن ــي بالتراب ،لذلك جند من املس ــتثمرين رغم ِارتفاع
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الشكل :1الوظيفة الحالية للمعمار المبني بالتراب سنة 2015
زحف البناء اإلسمنتي وتراجع البناء التقليدي

مستواهم التعليمي من يقول "إن الساكنة اليوم لم تعد
تهت ــم باحملافظ ــة على الت ــراث ،لذا على الدول ــة أن تقوم
باحملافظ ــة علي ــه ،بالفع ــل دون خطاب ــات من أش ــخاص
ال يعيش ــون واقعن ــا .أن ــا ش ــخصيا ل ــن أقب ــل وأنا يف س ــن
الس ــتن أن ُأرمم مس ــكنا وأن أحتم ــل مصاري ــف ترميمه
كلم ــا كان ــت هناك تس ــاقطات" (موظف) (املقابلـــة رقم.)p 1:
 .5 .2.2اإلرث والملكية الجماعية:

تعتب ــر امللكي ــة اجلماعي ــة ل ــأرض يف دادس أحد أهم
اخلصائ ــص املمي ــزة للعق ــار مبنطق ــة اجلنوب الش ــرقي،
مما يجعل من املس ــتحيل على الس ــاكنة احمللية أن تبيع
مس ــاكنها أو أراضيه ــا .ومن ــه ،توالي األجي ــال وتزايد عدد
الورث ــة ال ــذي أدى ب ــدوره إل ــى إهم ــال التراث املعم ــاري .إن
ع ــدم ق ــدرة األف ــراد عل ــى حتم ــل مصاري ــف ترمي ــم ه ــذا
األخي ــر عب ــر عن ــه مجموع ــة م ــن املهاجري ــن الداخلين
مث ــل ق ــول أحده ــم "تعان ــي املبان ــي املبني ــة بالت ــراب م ــن
مش ــكل اإلرث ،إذ جن ــد ع ــددا م ــن املس ــتثمرين األجان ــب
الذي ــن يري ــدون ترمي ــم ه ــذه القصب ــات وعندم ــا يريدون
ش ــراءها يجدونه ــا يف مل ــك ال ــدوار بأكمل ــه ومن الصعب
إيجاد العائات املالكة ألن منهم من هاجر" (املقابلة رقم.)2 :
لق ــد أدى نظ ــام اإلرث إل ــى عدة نزاعات ب ــن األفراد
بال ــوادي .فالقيم ــة املادي ــة للعم ــارة الطيني ــة نتيج ــة
تأصيل ــه ،وتس ــليعه م ــن ط ــرف املس ــتثمرين يف املي ــدان
الس ــياحي ،أدى إل ــى ت ــرك األف ــراد ل ــه لف ــض الن ــزاع
األس ــري إلى أن يهدم بفعل عوامل طبيعية أو بش ــرية.
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 .3.2سـيــــرورة إعـــــــادة تـــأهـــيـــــل المـعـمــار
المـبنــــي بـــالتـــراب:

لق ــد س ــاهمت الس ــياحة يف تثم ــن املعم ــار احملل ــي
ال ــذي تراج ــع نتيج ــة الهج ــرة من ــذ الس ــتينات .ال ــدور
ال ــذي لعبته الس ــياحة يف تثمن املعم ــار املبني بالتراب
وتقدميه كمنتوج سياحي انعكست أثاره على االقتصاد
احملل ــي بالوادي.
فتوف ــر منطقة بومال ــن دادس عل ــى مؤهات طبيعية
وثقافية ،مما يجعلها محط اهتمام السياح واملستثمرين
عامليا .فاملبحوثون من الس ــاكنة احمللي ــة ممن ال يحبذون
فكرة تواجد االستثمارات السياحية باملنطقة ال يتجاوزون
 % 32م ــن عينتن ــا .ه ــذه النس ــبة متوقع ــت يف دوار أي ــت
إبريرن الذي يعرف ِارتفاعا يف عدد مش ــاريعه الس ــياحية.
تعود أسباب الرفض فيه ألسباب طبيعية تتجلى يف خوف
الفاعلن من اس ــتهاك الس ــياح الغير معقلن للماء.
م ــع عملية تأصيل التراث املبن ــي بالتراب دوليا من
ط ــرف املنظم ــات الدولية كتصنيف اليونيس ــكو لقصر
أيت بن حدو كتراث عاملي( )13س ــنة  1987كتراث إنس ــاني،
وعامل ــي ،واهتمام املجال الس ــينمائي به ،ابتدأ االهتمام
احملل ــي به أيضا.
ومن ــه ،بداية تأصيل التراث املعماري املبني بالتراب
ع ــن طريق تأهي ــل وترميم املس ــاكن القدمية وحتويلها
ملش ــاريع س ــياحية (أنظ ــر الش ــكل ،)1 :وبالتال ــي تقدمي
منت ــوج جديد للس ــياحة املغربية.

إن ك ــون  % 27فق ــط من االس ــتثمارات املبنية بالتراب
دون م ــواد حديث ــة يدل على صعوبة الترميم ،لذلك عمد
 % 73م ــن املس ــتثمرين إل ــى وض ــع طبقة من الت ــراب فوق
البن ــاء اإلس ــمنتي م ــن أج ــل ج ــذب الس ــياح دون االهتمام
برمزية التراث.
لق ــد س ــاهمت الس ــياحة بش ــكل كبي ــر يف ِاقتص ــاد
املنطق ــة؛ بخلق فرص الش ــغل ،والتعريف باملنطقة وكذا
احملافظة على املباني القدمية حس ــب  % 68من عينتنا.
فس ــاهمت بذل ــك يف تأهي ــل املعم ــار احملل ــي ال ــذي كان
فارغ ــا ومهم ــا (أنظ ــر اخلريط ــة.)1 :
إن املعم ــار املبن ــي بالت ــراب بالنس ــبة للمس ــتثمرين
احمللي ــن يه ــدف بالدرجة األول ــى إلى الرب ــح وجذب أكبر
عدد من الس ــياح ،باإلضافة إلى ذلك يس ــعى املس ــتثمرون
األجان ــب إل ــى جعل ــه مس ــكنا ثانوي ــا له ــم بال ــوادي .ه ــذا
املعمار القدمي يفقد رمزيته وقدسيته بالنسبة للمحلين
عندما يتحول إلى مش ــروع س ــياحي ،لذل ــك تقول إحدى
املبحوث ــات "لق ــد أس ــس عم ــي مش ــروعا س ــياحيا ولكن ــه
أغلقه بعد أن كبر أبناؤه ولم يعودوا يريدون أن يس ــتقبلوا
الس ــياح .إن ابن ــه رف ــض ه ــذا املش ــروع رغ ــم أن ــه كان قبل ــة
لع ــدد كبير م ــن الس ــياح" (املقابلة رقـــم.)pop10 :
لق ــد س ــاهمت الوظيف ــة الس ــياحية للمعم ــار املبن ــي
بالت ــراب يف ع ــودة البن ــاء احمللي لل ــوادي ،إال أنها أفقدته
قدس ــيته ،لكون احملال الس ــياحة يف املخيال احمللي رمزا
لله ــو والترفي ــه ،مم ــا أفقد املكان قدس ــيته .فه ــذه املباني
(القص ــور) قدمي ــا كان ــت مكان ــا لتلق ــن الق ــرآن الك ــرمي
وحتوله ــا ملش ــاريع س ــياحية غي ــرت نظ ــرة الفاعل ــن إلى
البن ــاء ،إذ مبج ــرد م ــا يتح ــول املس ــكن ملش ــروع س ــياحي
يفق ــد دالالت ــه الرمزية والروحية ويصبح مجرد وس ــيلة
لاس ــتثمار والرب ــح امل ــادي ،مما يفس ــر خروج األس ــر منه
لاس ــتقرار يف مس ــكن آخر.
إن مس ــاهمة االس ــتثمارات الس ــياحية يف إع ــادة ترميم
املباني القدمية لم يخل من سلبيات؛ فتسليع هذا التراث،
وتزاي ــد املعم ــار املختل ــط والهج ــن ،والزح ــف العش ــوائي
للمش ــاريع الس ــياحية ،وغياب تكوين للمس ــتثمرين أحلق

ض ــررا باملج ــال البيئ ــي وامل ــوارد املائي ــة باملنطق ــة ،وبالتالي
اإلخ ــال بالتوازنات البيئية احمللية والنقص من اجلدوى
االقتصادية لاس ــتثمار بالوادي.
 .3المبحث الثالث:
المعـــمـــــار المبـنــي بــالــــتـراب فـــي مخيــلة
الفــــاعـلــــيـن المـحــلــــيـيـن

إن التـ ــأص ـ ـ ــيل اجلم ــاعـ ــي لل ـ ـتــراث املع ـم ــاري امل ـبـ ـنـ ــي
بــالتـ ـ ــراب ال يعـن ـ ــي ب ــالض ـ ــرورة تــوحـ ـ ــد مفه ـ ـ ــوم الت ـ ـ ــراث
عن ـ ـ ــد الف ــاع ـلـ ـ ــن احمللـيـ ـ ــن .فالـعوام ـ ــل االجتماعـ ـ ــية،
واالقتصـ ـ ــادية ،والثقاف ـ ــية تتحكم بش ــكل كبي ــر يف عاقة
ه ـ ــؤالءبالت ـ ــراث،هـ ــذهالع ـ ـ ــوام ـ ــلتـ ــرتبـ ــطمبـ ــاه ـ ـ ــومـ ـ ــادي
أو رم ــزي.
 .1.3المعمـــار المبنـــي بالتراب :نحو أشـــكال
هجينة مـــن البناء

يلع ــب اجلان ــب االقتص ــادي دورا مهم ــا يف توجي ــه
املس ــتثمرين نحو ترميم الت ــراث املعماري املبن ــي بالتراب.
هذا العامل االقتصادي واملادي دفع  % 27من املستثمرين
احمللي ــن إل ــى إضافة طبقة أخرى من الت ــراب على البناء
اإلس ــمنتي ،لقد حاول هؤالء بهذا النوع من املعمار جذب
الس ــياح إلى مش ــاريعهم السياحية.
إن النظرة املادية التي ُينظر بها للمعمار املبني بالتراب،
مربحا غيرت من القيمة الرمزية لهذا
باعتباره ِاس ــتثما ًرا
ً
األخي ــر ،الش ــيء الذي يظه ــر بوضوح من خ ــال قول أحد
املس ــتثمرين "واهلل لق ــد هدمت مس ــاكن بج ــواري من أجل
بن ــاء ُأخ ــرى باإلس ــمنت ول ــو ظل ــت تل ــك املباني حل ــد اآلن
لكان ــت بيعت اليوم باملاين" (املقابلـــة رقم. )p5 :
إن عدم ِاهتمام هذه العينة من املستثمرين باملهارات
القدمي ــة ،نت ــج عن ــه تراجع قيم ــة املعمار املبن ــي بالتراب
الرمزي ــة لصال ــح أخ ــرى مادي ــة .لق ــد أدت رغب ــة ه ــؤالء
يف ج ــذب الس ــياح دون حتم ــل مصاري ــف الترمي ــم إل ــى
تراج ــع املعم ــار احملل ــي ،مما أفق ــده أصالت ــه التي تعتمد
باألس ــاس عل ــى امل ــواد احمللي ــة والبس ــيطة يف البن ــاء ،لذا
جن ــد ان ــه فق ــط % 27م ــن املس ــتثمرين م ــن اس ــتعملوا
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واالس ــتقرار باملنطق ــة ،يف ه ــذا الص ــدد تق ــول إح ــدى
املس ــتثمرات باملنطق ــة ( 69س ــنة) "إنن ــا ل ــم نس ــتقر هن ــا
صدف ــة لق ــد كن ــا ن ــزور املغ ــرب م ــن أج ــل املش ــي وتس ــلق
اجلب ــال يف دادس وذل ــك مل ــدة  10س ــنوات .ويف أح ــد األيام
قل ــت لنفس ــي إنن ــي مرتاح ــة هن ــا بس ــبب املن ــاخ اجلي ــد
ألن موطن ــي يتمي ــز بكث ــرة الرطوب ــة الت ــي س ــببت ل ــي
الروماتيزم وهشاش ــة العظام ،لذلك قررت التقاعد هنا.
ويف س ــن الس ــتن ،اس ــتقريت هن ــا وحاول ــت ش ــراء أرض
لكنن ــي لم أس ــتطع ،فاش ــتريت ه ــذه القصبة الت ــي كانت
عب ــارة ع ــن خ ــراب" (املقابلـــة رقـــم.)p11 :

خريطة :1المعمار المبني بالتراب المرمم ألهداف سياحية
بدوار ،أيت يول و أيت إبريرن لسنة . 2015

الت ــراب والتقني ــات التقليدية يف البن ــاء دون اللجوء إلى
مواد ووس ــائل حديثة (أنظر الش ــكل .)2 :يعود ذلك إلى
جتربته ــم يف امليدان الس ــياحي كمرش ــدين س ــياحين أو
عمال يف مش ــاريع سياحية.
أم ــا  %46م ــن املس ــتثمرين فقد فضلوا البن ــاء باملواد
احلديث ــة .يع ــود اختي ــار هؤالء لإس ــمنت م ــن أجل بناء
مش ــاريعهم الس ــياحية ،لكونه ــم كان ــوا م ــن املهاجري ــن
األوائ ــل الذي ــن ق ــرروا االس ــتقرار بال ــوادي ع ــن طري ــق
االس ــتثمار يف املج ــال الس ــياحي .ه ــؤالء تأث ــروا بش ــكل
كبي ــر بالتثم ــن ال ــذي كان يعرف ــه املعم ــار اإلس ــمنتي
آن ــذاك باعتب ــاره رمزا من رم ــوز التطور ،غير أن التثمن
الس ــياحي للت ــراث املعم ــاري أدى إل ــى الرف ــع م ــن قيم ــة
املبان ــي املبني ــة بالت ــراب ،وبالتال ــي إل ــى الرف ــع م ــن ثم ــن
م ــواد البن ــاء التقليدي ــة والي ــد العاملة مما دفع باألس ــر
إل ــى االحتف ــاظ بالبناء القدمي وبناء ج ــزء آخر حديث.
 .2.3عالقـــة المســـتثمرين األجانب بالمعمار
المبني بالتراب

إن اجلان ــب الس ــياحي ملنطق ــة بومال ــن دادس جعلها
موض ــوع ِاهتم ــام الس ــياح واملس ــتثمرين األجان ــب.
فمورثوه ــا الطبيع ــي والثق ــايف خاص ــة معماره ــا املبن ــي
بالت ــراب ،دف ــع باملس ــتثمرين األجان ــب إل ــى االس ــتثمار
('$% !&$د"!
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املس ــتثمرون األجانب يجدون يف هذه املنطقة مجاال
لاس ــتثمار ،نظ ــرا مل ــا تتمي ــز به ــا م ــن م ــوارد طبيعي ــة
وثقافي ــة ،وكذل ــك فرص ــة لتغيي ــر من ــط العي ــش .هؤالء
يعتب ــرون أن احمللي ــن غي ــر قادري ــن عل ــى احملافظة على
الت ــراث املعم ــاري بال ــوادي وغير قادري ــن على فهم معنى
الت ــراث ،فارتف ــاع نس ــبة األمي ــة باملنطق ــة يدفعه ــم إل ــى
االعتق ــاد أن عام ــل التعلي ــم يلع ــب دورا مهم ــا يف توجيه
الف ــرد نحو البناء بالت ــراب والترميم ،لذلك تقول نفس
املس ــتثمرة «األغلبية هنا ال تهتم باملعمار املبني بالتراب
ألن احلدي ــث ع ــن البيئ ــة يتطلب احلصول عل ــى تعليم،
وهن ــا ال ي ــزال األف ــراد ال يجي ــدون الق ــراءة والكتاب ــة،
خصوص ــا الفتي ــات» (املقابلة رقـــم.)p11 :
إن ِارتف ــاع نس ــبة األمي ــة بجماع ــة أي ــت ي ــول خاص ــة
ل ــدى العنص ــر النس ــوي (نس ــبة األمي ــة تزي ــد ع ــن 51.5
 %ب ــن صف ــوف العنص ــر النس ــوي ،يف مقاب ــل % 15.5
بالنس ــبة للذك ــور( )14ال يعن ــي بالض ــرورة ع ــدم اهتم ــام
ه ــؤالء باملعم ــار التقلي ــدي ،إذ جن ــد أن  % 18م ــن أص ــل
 % 23م ــن املبحوث ــن املس ــتقرين بال ــوادي له ــم مس ــتوى
تعليم ــي جامعي غي ــر أنهم توجهوا نحو اس ــتعمال مواد
حديث ــة يف البن ــاء.
لقد أدى رفض الساكنة لبيع مساكنها املبنية بالتراب
م ــن أجل االس ــتثمار الس ــياحي س ــواء لأجان ــب من بلد
آخ ــر أو م ــن خ ــارج املنطق ــة إل ــى حتني ــط ه ــذا الت ــراث
يف قيم ــة رمزي ــة ،مم ــا يح ــول دون اس ــتثماره يف مش ــاريع
تنموي ــة .ه ــذا االهتم ــام نتج عن ــه توقف تام له ــدم كل ما
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ه ــو ق ــدمي والعم ــل عل ــى اس ــتغاله يف مش ــاريع اقتصادية.
يقول أحد املس ــتثمرين املتأثرين بنظرة األجنبي للمعمار
املبن ــي بالت ــراب "يف أح ــد األي ــام اصطحب ــت س ــائحا إل ــى
منزلن ــا ،فأخبرن ــي أن املس ــكن اآلخ ــر املبني بالت ــراب أفضل
م ــن ه ــذا املبن ــي باإلس ــمنت ،رغ ــم أنن ــا صرفنا علي ــه مبالغ
طائل ــة لبنائ ــه وزخرفت ــه .له ــذا أفك ــر يف أن أرمم املس ــكن
الق ــدمي ال ــذي منلك ــه وأتخ ــذه مس ــكنا" (املقابلة رقـــم.)pop 19 :
ه ــذا التأثي ــر األجنب ــي عل ــى الس ــاكنة احمللي ــة س ــاهم
بش ــكل كبي ــر يف عملي ــة تثم ــن وتأصي ــل املعم ــار املبن ــي
بالت ــراب بال ــوادي بعدم ــا كان عرض ــة لاندث ــار.
إن م ــا ميي ــز ه ــذا التدخ ــل األجنبي بال ــوادي هو تغييره
للمعم ــار احمللي وإدخاله ملجموعة م ــن املرافق الغريبة عن
الثقاف ــة احمللية كاملكتبة ،قاعة املوس ــيقى ،واملس ــابح (أنظر
الص ــورة) ....ه ــذه األخي ــرة كان ــت س ــبب رف ــض الس ــاكنة
احمللي ــة الس ــتقرار األجان ــب بينهم.
خاتمة

يعتب ــر التراث املعماري أحد الركائز األساس ــية ا ُملش ــكلة
لهوي ــة املجتمع ملا يجس ــده م ــن عادات  ،وتقالي ــد املجتمع.
يعبر هذا األخير عن قدرة اإلنس ــان على التكيف مع بيئته
ومحيط ــه ،مما جعل ــه محط تأصيل وتثم ــن جماعية من
ط ــرف الفاعل ــن والس ــياح ومح ــط اهتم ــام املس ــتثمرين
احمللي ــن واألجان ــب على حد س ــواء.
لق ــد اس ــتطاع املعم ــار املبن ــي بالت ــراب التكي ــف م ــع
ـيواقتصادية واملجالي ــة الت ــي
مختل ــف التح ــوالت السوس ـ ِ
يعرفه ــا املجتم ــع .فرغم التح ــوالت التي فرضته ــا الهجرة
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بال ــوادي ،ودوره ــا يف تراج ــع ه ــذا املعم ــار احملل ــي لصال ــح
البن ــاء احلدي ــث جن ــده ق ــد ع ــاد بق ــوة م ــن خ ــال الوظيفة
الس ــياحية .ه ــذه الوظيفة س ــاهمت بش ــكل كبي ــر يف ترميم
ع ــدد م ــن املبان ــي واملنش ــآت املبني ــة بالت ــراب .فعب ــر حت ــول
هذه األخيرة إلى مش ــاريع س ــياحية اس ــتطاع املعمار املبني
بالتراب أن يستعيد قيمته املادية داخل املجتمع الدادسي.
ه ــذا اجلانب االقتصادي للس ــياحة س ــاهم يف إنقاذ التراث
املعم ــاري باملنطق ــة ،عب ــر ترميم ــه وإع ــادة تأهيل ــه بعدم ــا
تراجع ــت ع ــدد م ــن وظائف ــه .ه ــذه الع ــودة ق ــد غي ــرت م ــن
معال ــم ه ــذا الت ــراث ليت ــم تس ــليعه م ــن طرف املس ــتثمرين
احمللي ــن يف املج ــال الس ــياحي نتيج ــة التناف ــس وافتق ــاد
ه ــؤالء للتكوي ــن .ومن ــه ،تراج ــع قيمت ــه الرمزي ــة وظه ــور
أش ــكال هجين ــة للمعم ــار احملل ــي م ــن أج ــل جذب الس ــياح.
إن عملي ــة تأصي ــل الت ــراث املعم ــاري املبن ــي بالت ــراب
ببومالن دادس قد تشكلت بشكل عفوي ،لتصبح لها أهداف
ِاقتصادية جتاوزت بها املنظور التاريخي والتقديسي للتراث
املعماريِ ،فارتباط هذا املعمار بالطفولة ومباضي الفاعلن
احمللي ــن بال ــوادي ل ــم يس ــاهم يف اس ــتمرار عملي ــة ترميمه،
غي ــر أن اِرتباط ــه باالس ــتثمار الس ــياحي جعل ــه مس ــاهما يف
االقتصاد احملل ــي للمنطقة.
وبذل ــك تخض ــع عملية تأصي ــل التراث املعم ــاري املبني
بالت ــراب لع ــدة عوام ــل داخلية يتحكم به ــا العامل الديني،
واجلانب التعليمي واملادي للفاعلن احمللين ،كما تخضع
يف نف ــس الوق ــت لعوام ــل خارجية نتيجة التثم ــن الدولي
واألجنبي (الس ــائح واملس ــتثمر) الذي يظل رمزيا يف غياب
إس ــتراتيجية تس ــويقية متك ــن املس ــتثمرين م ــن تس ــويق
منتوجه ــم وحتقي ــق اله ــدف من هذه املش ــاريع.
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األصالة والتلقائية فى المهن والحرف التقليدية
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أ .أسعد النوىب
كاتب من جمهورية مصر العربية

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻬﻦ واﻟﺤﺮف أﺳـــﻠﻮب اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠـــﻰ اﻟﮑﺮة اﻷرﺿﯿﮥ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻋﻠـــﻰ أرض اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻰ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑـــﮑﻞ ﻣﺎﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗـــﺮاث ﻣﺎدي وﻣﻌﻨﻮي ﺣـــﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻻﺳـــﺘﯿﻌﺎب اﻟﺘﻄﻮر ﻷﻧﻪ
إﺑﺪاع ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓـــﯽ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﯿﻦ.
ه ــذه اإلبداع ــات الت ــي توارثه ــا املثق ــف والف ــاح والعام ــل والصي ــاد والب ــدوي م ــن أبناء صعي ــد مصر،
متث ــل الذاك ــرة التاريخي ــة واجلماعي ــة التي تعك ــس أصالة صعيد مصر الذي اس ــتطاع أبن ــاؤه أن يخلقوا
الت ــوازن املطل ــوب م ــع الثقاف ــات األخرى على مدار الزم ــن .وحتى يومنا هذا مازال ــت األصالة والتلقائية
متي ــزان احل ــرف والصناع ــات وامله ــن املختلف ــة ،رغم زحف احلي ــاة احلديث ــة بآلياتها ...ورغ ــم تطلع أبناء
الصعي ــد إل ــى مح ــاكاة الغ ــرب ف ــإن وج ــدان "الصعاي ــدة" م ــازال وجدان ــا تش ــكيليا بالدرج ــة األول ــى ميي ــز
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حرفت ــه ومهنت ــه ع ــن مثياته ــا املأخ ــوذة عنه ــا والت ــي
مازال ــت مت ــأ وجدان س ــكان الصعيد باخلي ــر واألمل.
وم ــن أش ــهر ه ــذه املهن واحل ــرف يف صعي ــد مصر:
 .1الفخراني

تعتب ــر صناع ــة الفخ ــار م ــن الصناع ــات اليدوي ــة
الت ــي له ــا تاريخ موغل يف القدم منذ أن عرف اإلنس ــان
التش ــكيل بالطن كانت تلك هي أقدم املعارف والفنون
الت ــي عرفه ــا اجلن ــس البش ــري كف ــن فط ــري اعتم ــدت
علي ــه احتياج ــات احلي ــاة اليومي ــة حت ــي ش ــهد تط ــور ًا
عل ــى م ــر العص ــور منذ اكتش ــاف الن ــار وحت ــي اآلن.
ويف العص ــور املبك ــرة م ــن احلض ــارة املصري ــة كان ــت
قط ــع الفخ ــار تزخ ــرف بأش ــكال حيوان ــات وحلي ــات
هندسية ونباتية ملونة .وقد اخترعت عجلة الفخراني
يف عص ــر الدول ــة القدمية ،لتدار باليد اليس ــرى ،بينما
تش ــكل القطع ــة الفخاري ــة بالي ــد اليمن ــى وقد ش ــهدت
صناع ــة الفخ ــار يف العص ــر القبط ــي تط ــور ًا كبيراً.
وق ــد كان للف ــن اإلس ــامي إضاف ــات لكثي ــر م ــن
عناص ــر اخلل ــق واإلب ــداع فاكتس ــب يف صناع ــة الفخ ــار
أمناطـ ـ ًا وأش ــكاال ً جدي ــدة ويظهر ذل ــك يف الكم الهائل
م ــن املنتج ــات الفخاري ــة م ــن "أك ــواب  ،أباري ــق  ،ق ــدور ،
ش ــمعدانات" وق ــد كان للف ــن اإلس ــامي أث ــر واض ــح يف
االجت ــاه إل ــى الزخرف ــة والت ــي تتمث ــل يف اآلت ــي :
الكتاب ــة العربي ــة مل ــا تتمي ــز ب ــه م ــن مرون ــة وقابلي ــة
للتش ــكيل.
الزخ ــارف العربي ــة والهندس ــية والف ــروع النباتي ــة
واألش ــجار والزه ــور وص ــور احليوان ــات.
ثم جاء العصر الفاطمي لكي تزدهر صناعة خزف
القيشاني "الفيانس" الذي كان يحمل رسوم ًا وزخارف
رائع ــة اجلم ــال بأش ــكال البش ــر والطي ــور واحليوان ــات
والنباتات ،إلى األش ــكال الهندسية واخلطوط الكوفية
الفنية املتقنة  ،ومش ــاهد الرقص واملوس ــيقى والصيد،
كم ــا كان ــت تصور عليه األنش ــطة االجتماعية اليومية،
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مث ــل التحطي ــب ومصارع ــة الديك ــة وكان ــت تصن ــع يف
مص ــر الك ــؤوس والق ــدور واألوان ــي الطيني ــة واألطب ــاق
وغيره ــا م ــن املنتج ــات الفخاري ــة ،ث ــم تطل ــى بأل ــوان
تتغير لدى س ــطوع الضوء عليه ــا .ولقيت هذه احلرفة
اهتمام ــا خاصـ ـ ًا يف عه ــد األيوبي ــن ،وعرف القيش ــاني
األيوبي "البورس ــلن".
وظهرت على "القيش ــاني" يف العصر اململوكي صور
حيوان ــات راق ــدة علي زخ ــارف نباتية حتاك ــي الطبيعة،
مطلية باللونن األزرق واألسود ،حتت طبقة زجاجية.
مراح ــل صناع ــة الفخ ــار :تق ــوم صناع ــة الفخ ــار
أساس ــا عل ــى خام ــة رئيس ــية ه ــي الطن الطبيع ــي وله
ع ــدة أن ــواع ه ــي" :البتين ــي األصف ــر الل ــون ،األس ــواني،
الطم ــي األس ــمر النيل ــي وه ــو م ــن أفض ــل األن ــواع وهو
متواف ــر بكمي ــات كبي ــرة يف محافظ ــة أس ــوان يف أقصى
جن ــوب مص ــر ..كم ــا أن هن ــاك "طم ــي" جي ــد يأت ــي من
"احملروس ــة" قري ــة مبحافظ ــة قن ــا .ومتر مرحل ــة إعداد
الط ــن بع ــدة مراح ــل:
ح ــوض التصفي ــة :وه ــو ح ــوض مبطن ملنع تس ــرب
املي ــاه ومن ــه يت ــم خل ــط املي ــاه عل ــى نوعي ــة الط ــن
املطـ ـل ــوبـ ـ ــة لكـ ـ ــل منت ـ ــج ويـ ــأتي ذل ــك وف ــق مقادير
ونس ــب مح ــدودة.
حوض التنش ــير :وهو يس ــمح بتس ــريب املياه عندما
يت ــم نق ــل اخللي ــط في ــه م ــن احل ــوض األول بع ــد
تنقيت ــه م ــن أي ــة ش ــوائب ويت ــرك اخللي ــط أس ــبوعا
صيف ًا وأس ــبوعن ش ــتاء حتى يجف بفعل العوامل
اجلوي ــة ،ثم يتم تقطي ــع الطن إلي قطع كبيرة ثم
يت ــم نقل ــه إل ــى ما يس ــمى "بي ــت الط ــن" وهو يضم
االحتياط ــي م ــن امل ــادة اخلام وكلم ــا احتاج احلريف
إل ــي ج ــزء م ــن االحتياط ــي يت ــم اقتط ــاع ج ــزء من
االحتياط ــي ثم يقوم العامل بدهس ــه بأحد قدميه
بالتب ــادل م ــع الق ــدم األخ ــرى ،ويت ــم إضاف ــة بعض
"الرم ــاد" وال ــذي يس ــاعد يف زي ــادة متاس ــك ذرات
الطين ــة ويزيد من مرونتها باإلضافة إلي اكتس ــاب

املصنوعات مس ــامية ،ثم يتم اقتطاع جزء من هذه
العجين ــة ودعك ــه بالي ــد ف ــوق منض ــدة م ــع إضاف ــة
الرم ــاد بصفة مس ــتمرة.
مرحلة العمل على الدوالب :وتبدأ بتش ــكيل اجلزء
األس ــطواني املف ــرغ ويس ــتعن يف عمل ــه بع ــدة أدوات
منها "اجل ــار وت ،الصديف".
وع ــن كيفي ــة صناع ــة األوان ــي الفخاري ــة والتي تتم
بع ــد عملي ــة العج ــن للط ــن توض ــع العجين ــة عل ــي
الدائ ــرة اخلش ــبية الت ــي تل ــف يف س ــرعة كبي ــرة وتق ــوم
اليدان بعملية التش ــكيل حيث متسك بالطن وحتاول
أثن ــاء ذل ــك أن تص ــل ب ــه إلي درج ــة خاصة م ــن الليونة
وس ــاعتها تب ــدأ عملي ــة التش ــكيل للط ــن لتصن ــع من ــه
أوان ــي حلف ــظ الس ــوائل "الق ــدرة ،الزير ،اجل ــرة" وأواني
للطه ــي "األبرمه ،والطواجن ،وأخ ــرى لتخزين الغال
"والصوام ــع" وأوان ــي للش ــرب "القل ــل واألباري ــق" أوان ــي
الطع ــام "األطب ــاق ،الس ــاطن ،الزبدي ــة".
بعد االنتهاء من هذه العملية تبدأ عملية التجفيف
يف الش ــمس وبع ــد أن يك ــون الط ــن قد تخلص م ــن املاء
ال ــذي يحتوي ــه تب ــدأ عملي ــة احل ــرق يف الف ــرن وهي من
العملي ــات الفني ــة الدقيق ــة حي ــث يت ــم حتدي ــد درج ــة
ح ــرارة الف ــرن وذل ــك الس ــتخراج "الرطوبة" م ــن األواني
الفخاري ــة والت ــي تص ــل ع ــادة إل ــي  700درج ــة مئوي ــة..
بعده ــا يك ــون اإلن ــاء الفخ ــاري جاه ــز ًا لاس ــتخدام
والدخ ــول إل ــي اخلدم ــة.
الماضي والحاضر:

كان ــت صناع ــة الفخ ــار يف البداي ــة قاص ــرة عل ــي
الطواج ــن والقل ــل واألزي ــار والب ــرام ث ــم ح ــدث تط ــور يف
"ال ــدوالب" فبع ــد ان كان يدويـ ـ ًا أصب ــح هن ــاك "دوالب
كهربائي" إال أن الصناع يفضلون الدوالب اليدوي ألنهم
تعلم ــوا علي ــه من البداية ولتعلقهم الش ــديد به ومثلما
تط ــور ال ــدوالب تط ــورت أيضـ ـ ًا األف ــران فبع ــد أن كان ــت
بلدي ــة يف أول األم ــر أصبح ــت هن ــاك أفران تعم ــل بالغاز
الطبيعي ،ومازالت األدوات القدمية التي كانت تستخدم
يف صناع ــة الفخ ــار كم ــا هي ل ــم تتغير حي ــث تتكون من

الدوالب  -اجلارود  -الصديف كأدوات تس ــاعد الفخراني
يف عم ــل اخل ــز ف والفخ ــار ب ــكل أنواعه وأش ــكاله.
م ــازال الن ــاس ف ــى الصعي ــد يس ــتخدمون األوان ــي
الفخاري ــة فى حفظ املياه وخاص ــة "الزير" الذى جنده
منصوب ــا ف ــى "س ــقيفة" ال ــدار ون ــراه أيضا عل ــى الطرق
العامة ليشرب منه كل عابر سبيل ويعرف لدى العامة
باس ــم "املزاي ــر" واس ــتعاض الناس عنها الي ــوم مببردات
الكهرب ــاء أمن ــا املناطق التى اليوجد به ــا تيار كهربائي
فم ــا زال الزي ــر علما عليها.
كن ــا فى هذه األيام ن ــرى بائع األوانى الفخارية وهو
يط ــوف ش ــوارع القرى والنجوع بحم ــاره وعليه "قفتان"
مملوءت ــان به ــذه األوان ــى وه ــو ين ــادى عل ــى بضاعت ــه
قائ ــا" :اجل ــرار واملناش ــل" .اجل ــرة كلن ــا نعرفه ــا وه ــى
"الزلع ــة" أو "الب ــاص" ،أم ــا "املناش ــل" فه ــى أصغ ــر من
اجل ــرة ويطلق عليه أيضا اس ــم "الرديف" يس ــتخدمها
الفاح ــون عن ــد ذهابه ــم للحص ــاد أو عن ــد أج ــران
القم ــح ،وأحيان ــا يوضع "املنش ــل" حت ــت الزير لتجميع
املي ــاه الت ــى ينضحها الزي ــر وهى أش ــبه بعملية تقطير
املياه ،كنا نس ــتخدمها فى طهي الطعام وإعداد الش ــاى
والش ــرب ومت ــأ منه ــا أيض ــا "القلل".
كان ــت هن ــاك "ج ــرار" حلف ــظ املي ــاه يأخ ــذ ش ــكلها
الل ــون األخضر الفاحت ،وهذه كانت للش ــرب ،أما اجلرار
ذات الل ــون الغام ــق فكان ــت حتف ــظ فيه ــا مي ــاه غس ــل
األوان ــى وطه ــى الطع ــام وأحيانا يحفظ فيه ــا الدقيق،
وأيض ــا إلع ــداد الطع ــام ال ــذى يتمي ــز ب ــه صعي ــد مصر
وهو "املش" ،وكان بعض النس ــوة يس ــتخدمن "املناش ــل"
الصغي ــرة ف ــى حف ــظ الس ــمن .ويع ــرف "املنش ــل" أيض ــا
باس ــم "البكلة".
ونظرا لعدم توفر األواني احلديثة يف املآكل واملشرب
كان س ــكان الصعي ــد يس ــتخدمون "املاج ــور" يف عملي ــة
اخلبيزوحفظه بع ــد خبزه.
كانت تتم عملية طهي الطعام على "الكانون" الذى
يتك ــون م ــن  4قوالب من الطوب توض ــع عليه البرام أو
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الطواج ــن أثن ــاء طه ــي الطعام .أم ــا "املل ــذ" وهو أصغر
م ــن البرم ــة فكان يوض ــع يف فرن اخلبيز بع ــد االنتهاء
م ــن عملية اخلبي ــز لتدميس الف ــول أو العدس.لدرجة
أن س ــكان الصعي ــد أطلقوا فزورة أيامه ــا عن «امللذ» كان
فحواه ــا" :م ــن عصره يركب قص ــره" واملقصود بالقصر
هنا هوالكانون.
كان ــت هن ــاك أوان ــي أخ ــرى تس ــتخدمها النس ــاء
آن ــذاك مث ــل :الق ــوار إن ــاء فخ ــارى توض ــع في ــه مي ــاه
الش ــرب للطي ــور املنزلي ــة ،وآخ ــر أصغ ــر من ــه حجم ــا
يوض ــع بجان ــب ف ــرن اخلبيز ممل ــوء باملي ــاه تغمس فيه
"الف ــوادة" .قطع ــة من القماش ملفوفة على عصي من
س ــعف النخيل .لتنظيف س ــطح الفرن ،هذا باإلضافة
ألن ــواع أخ ــرى من الطواجن واملقال ــي الصغيرة حلفظ
ل ــن الراي ــب و"الق ــواش" و"احلام ــض" وه ــذه أطعم ــة
تس ــتخلص م ــن الل ــن.
ولع ــدم وج ــود الثاج ــات الت ــي حتف ــظ األطعمة لم
يك ــن أم ــام نس ــاء الصعي ــد ب ــدا م ــن عم ــل "الش ــعلوقة"
كان ــت تصن ــع م ــن خ ــوص النخي ــل وأحيانا من الس ــلك
املعدني وهى تش ــبه "الثريا"أو "النجفة" تعلق فى س ــقف
احلج ــرة أو يف "س ــقيفة املن ــزل" حتت التعريش ــة توضع
به ــا الطواج ــن أو البرام خش ــية الثعاب ــن أو "البرص" أو
م ــن وص ــول القط ــط إليها.
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 .2الصرماتى

يق ــول الباح ــث وامل ــؤرخ األقص ــري ع ــز الع ــرب عب ــد
احلميد :يف منطقة ش ــارع "مدرس ــة الصنايع" اشتهرت
صناع ــة "الشباش ــب" وم ــن أش ــهر احمل ــات الت ــي كان ــت
تق ــوم بتصنيعه ــا مح ــل املعل ــم " جورج ــى" ال ــذي كان
يصن ــع الشبش ــب وه ــو يتك ــون م ــن جل ــد وس ــير وكان ــت
هن ــاك أن ــواع أخ ــرى م ــن الشباش ــب منه ــا" شبش ــب
العق ــرب" وكان ش ــكله قبيحـ ـ ًا ،وشبش ــب "أب ــو صب ــاع"
و"شبش ــب باكت ــه" وه ــو للطبق ــات املوس ــرة .أما"القباب"
فه ــو يض ــرب بج ــذوره إل ــى أعم ــاق التاري ــخ وه ــو خاص
باحلم ــام والتاري ــخ يذكرنا"بش ــجرة ال ــدر" الت ــي مات ــت
ضربـ ـ ًا بالقباقي ــب وم ــازال هن ــاك محل بش ــارع مدرس ــة
الصناي ــع يصن ــع القباقي ــب حت ــى الي ــوم.
أم ــا األحذي ــة فلها أيض ًا أنواع كثيرة اش ــتهر منها يف
الثاثين ــات "املرك ــوب" وله مقدمه تش ــبه "املرك ــب" ،وكان
لون ــه أحم ــر وهو حذاء ينتعله األغنياء فق ــط .واحلذاء
"األجلس ــيه" وه ــو لطبقات األعيان فق ــط ،أما "الكندرة"
و"البلغ ــة" ..فكان ــت أحذي ــة بس ــيطة التصني ــع يلبس ــها
التجار و"البرطوشة" وهي أحذية قدمية أعيد إصاحها
تب ــاع عل ــى األرصفة يف يوم س ــوق الثاث ــاء فقط .
وهن ــاك أنواع عديدة وعجيبة من مس ــميات األحذية
آنئ ــذ مث ــل" :ح ــذاء يزي ــك" -أي يح ــدث صوت ًا موس ــيقي ًا

يلفت األنظار وذلك عندما كان يضع صناع األحذية بن
النع ــل والف ــرش مادة الغ ــراء املمزوجة بالكحول فيحدث
ه ــذا الص ــوت واش ــتهرت يف األقص ــر آنئ ــذ أغ ــان خاص ــة
"باحل ــذاء املزي ــك" منه ــا ه ــذا اجلزء من أغنية ش ــعبية:
حاجة ماشية يف الدرب الضيق
والبسه جزمه بتزيك
خلت الفالح بيعيط
من غلبه شرك اجلالبيه
وآه يا بوي
اجلزمات ــى :كنا أيام العيدين وأثناء العام الدراس ــى
اجلدي ــد نتوج ــه إل ــى "الصرمات ــى" أو "اجلزمات ــى" كما
كان يطل ــق علي ــه آن ــذاك لتفصيل احل ــذاء اجلديد من
اجللد الطبيعى.
س ــاعتها كان يأخ ــذ مق ــاس الق ــدم عل ــى قطع ــة من
ال ــورق املق ــوى يق ــف عليه ــا الزب ــون ث ــم يح ــدد مق ــاس
القدم بواس ــطة القلم الرصاص ،أيامها كان س ــعر جوز
اجل ــزم بـ3جني ــه فقط.
وع ــن كيفية صناع ــة األحذية يف ذلك الوقت فيذكر
امل ــؤرخ األقص ــري "ع ــز الع ــرب" فيق ــول :كان ــت األحذية
تصنع يدوي ًا وتشد على قوالب حتمل أرقام ًا واشتهرت
منطقتا ش ــارع مدرس ــة الصنايع واحملطة بالعديد من

احمل ــات التي تصن ــع األحذية ثم بدأت محات "س ــعد
س ــعيد اخلراط"  -وكانت من أش ــهر احملات يف األقصر
(مكانه ــا مكت ــب البري ــد املج ــاور لس ــنترال األقصر) يف
ع ــرض األحذي ــة اجلاه ــزة وكان اإلقب ــال عل ــى ش ــرائها
قلي ـ ًـا وتزايد مع م ــرور الزمن.
كان فى هذه األيام رجل يطلق عليه لقب "النقاقلى"،
يفترش املكان الظليل يف الشارع ومعه عدته املكونة من
"الش ــاكوش" والس ــندان وعلب ــة به ــا مس ــامير ون ــوع م ــن
"الكبس ــوالت" كنا نسميها "الكباسن" ،وحلة قدمية بها
قلي ــل م ــن امل ــاء لغم ــر اجل ــزء امل ــراد إصاح ــه وخياطته
حت ــى يس ــهل له دخ ــول وخ ــروج "املخرز" ال ــذى يثقب به
اجلل ــد والنع ــل لتس ــهيل دخ ــول وخ ــروج إب ــرة اخلياط ــة
وقليل م ــن اجللد واألحذية القدمية لتصليح وخياطة
األحذي ــة ويف اخلمس ــينيات افتتح ــت مح ــات "بات ــا"
ومن ــذ ذل ــك احل ــن ب ــدأت صناع ــة األحذي ــة اليدوي ــة
تتض ــاءل يف مدين ــة األقص ــر وم ــع كثرة افتت ــاح محات
األحذي ــة اجلاهزة توارت ه ــذه احلرفة ولم تعد إال ذكرى
وحوادي ــت الس ــمار يف املجال ــس واملقاهي.
 .3المزين

مهن ــة م ــن امله ــن الش ــعبية الت ــي امتهنه ــا بع ــض
األش ــخاص ،وع ــرف باس ــم "احل ــاق" أو "املزي ــن" وه ــي
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مهن ــة قدمي ــة متوارثة يف أغلب األحي ــان .نظرا حلاجة
اإلنس ــان إل ــى تهذي ــب ش ــعره .وق ــص الزائ ــد من ــه،
وتخفي ــف كثافت ــه حس ــب احلاج ــة.
يتخ ــذ احل ــاق دكان ــا يف بع ــض املناط ــق أو األس ــواق
الش ــعبية ،أو ق ــرب املكان ذي الكثافة البش ــرية  ..وحاجة
الن ــاس يف ه ــذه املناط ــق إل ــى (احلاق ــة) .إضاف ــة إلى أن
ق ــرب ال ــدكان يس ــهل املج ــيء إل ــى احل ــاق يف أي وق ــت
يش ــاء .وتتك ــون دكان احل ــاق م ــن منض ــدة خش ــبية،
مثب ــت فوقه ــا يف الواجهة (مرآة) كبيرة يف إطار خش ــبي.
ويجلس الش ــخص الذي يأتي حلاقة رأسه على كرسي
خش ــبي ذات مس ــاند ،وأمام ــه بالق ــرب م ــن امل ــرآة أدوات
احلاق ــة .ويك ــون يف جانب ــي ال ــدكان مقاع ــد للزبائ ــن
اآلخري ــن الذي ــن ينتظ ــرون دورهم يف احلاق ــة .وخاصة
أي ــام اخلمي ــس واألعي ــاد ..وبع ــض احلاق ــن يضع ــون
مراي ــا جانبي ــة معلق ــة عل ــى اجل ــدران م ــن الداخل.
ل ــم يكتف حاق القرية آنذاك بحاقة الش ــعر وإمنا
كان ميارس أعماال أخرى مثل :اجراء عمليات "اخلتان"
لأطف ــال ،وأيض ــا كان يق ــوم بأجراء عملي ــة "احلجامة"
للفاح ــن .وكان ــت أج ــرة احلاق ــة فى ذل ــك الوقت تتم
عند موس ــم احلصاد وتعرف بـ"اخلونة" حيث مير املزين
عل ــى حق ــول الفاح ــن أثن ــاء احلصاد للحص ــول على
حزم من أعواد القمح ،لدرجة أن "جرن" القمح للمزين
آن ذاك كان يف ــوق أصحاب امللكيات.
كان ــت عملي ــة ق ــص الش ــعر يف الريف والنج ــوع تتم
أم ــام دار احل ــاق حي ــث يفت ــرش الزب ــون األرض ،أم ــا
األش ــخاص امليس ــورون فكان احلاق يذهب إلى دورهم
إلج ــراء عملي ــة احلاق ــة له ــم مقاب ــل  10ق ــروش نظير
كل قصة ش ــعر.
كان احل ــاق يت ــزر بفوط ــة ،عندما يق ــوم باحلاقة،
ويجل ــس بالق ــرب م ــن ب ــاب ال ــدكان ف ــوق صفيح ــة من
التن ــك الفارغ ــة ،أو كرس ــي صغي ــر با مس ــاند .أو على
دك ــة أم ــام ال ــدكان .إذ يوج ــد (دكت ــان) متقابلت ــان يف
واجه ــة ال ــدكان ،وف ــوق كل (دك ــة) حصي ــرة م ــن البردي
('$% !&$د"!
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منس ــوجة عل ــى ق ــدر وحج ــم الدك ــة .و(الدك ــة) :بن ــاء
مس ــتطيل يش ــبه (األريك ــة) للجل ــوس ..كم ــا كان يضع
كف ّي ــة بيض ــاء عل ــى كتف ــه أثن ــاء احلاق ــة .وتس ــتخدم
ال ــدكات أيض ــا جلل ــوس الزبائ ــن النتظ ــار دوره ــم
يف احلاق ــة ،وخاص ــة أي ــام االزدح ــام عن ــده يف أي ــام
اخلمي ــس واجلم ــع واألعي ــاد ..،ف ــإذا م ــا أت ــى الزب ــون،
ق ــام احل ــاق ودخ ــل ال ــدكان ،وجل ــس الزب ــون عل ــى
كرس ــي احلاق ــة ،ويب ــدأ أثناء احلاق ــة باحلديث معه،
والس ــؤال ع ــن أهل ــه ووالده وإخوت ــه ،ثم ي ــدور احلديث
أحيان ــا ع ــن األم ــوال العامة الت ــي لها صل ــة باحمللة أو
الس ــوق .وأحيان ــا أخ ــرى تأخ ــذ جان ــب املجام ــات ،كل
ذل ــك وه ــو يحل ــق رأس الزب ــون .ف ــإذا م ــا جرح س ــرعان
م ــا وض ــع احل ــاق قطعة م ــن الش ــب مبللة بامل ــاء على
موض ــع اجل ــرح ال ــذي يح ــدث م ــن ج ــراء ح ــدة امل ــوس،
لتتش ــكل طبقة عازلة توقف س ــيل الدم .ويبدأ احلاق
ع ــادة بوض ــع قطع ــة م ــن القم ــاش األبيض على ش ــكل
صدري ــة ،ويل ــف به ــا الزب ــون من احللق حت ــى منتصف
اجلس ــم ،ملنع س ــقوط الش ــعر على ألبس ــته .فإذا ما أمت
احل ــاق حاقة الرأس ،بواس ــطة املاكنة حس ــب درجات
احلاق ــة ،أو احلاق ــة بواس ــطة امل ــوس بع ــد أن يرط ــب
ش ــعر الزب ــون بقط ــرات من املاء النس ــياب امل ــوس ،حتى
ال يبق ــى ش ــعر يف رأس ــه .وه ــذا الن ــوع م ــن احلاقة كان
دائم ــا يف موس ــم الصي ــف .بع ــد ذل ــك يق ــوم احل ــاق
بوض ــع " الفوط ــة" ح ــول الرقب ــة ،ويق ــوم الصنايع ــي
مبس ــك "الطبق" ،حتى يتجمع املاء فيه عند الغس ــل..
بع ــض الزبائ ــن يكتف ــون به ــذه احلاق ــة .والبع ــض
اآلخ ــر يطل ــب حلق ش ــعر وجهه بواس ــطة امل ــوس ،لقلة
أم ــواس احلاق ــة يف ذل ــك الوق ــت .ث ــم يعط ــي احل ــاق
امل ــرآة للزب ــون ،لينظ ــر إل ــى حاقت ــه ،ث ــم يعم ــد إل ــى
وض ــع الروائ ــح العطرية على رأس ــه ووجه ــه ،ويقول له
(نعيم ــا) .في ــرد عليه الزبون بقول ــه (انعم اهلل عليك).
ث ــم يقدم الزبون للح ــاق أجرته وكانت يف ذلك الوقت
(عش ــرة) ق ــروش ..وأحيان ــا يعط ــي للصان ــع م ــا يع ــرف
(بالبقش ــيش) أي هدي ــة احلاق ــة.

 .4الداية

الداي ــة (اس ــم المرأة لديها معرف ــة ومهارة يف صنعة
التولي ــد ،وتس ــمى يف اللغ ــة "القابل ــة" ،ف ــى ه ــذه األي ــام
اليوج ــد طبيب والطبيب ــة إال فى املدن ولقلة املواصات
كان يت ــم اللج ــوء للقابل ــة حيث يتم إحض ــار "مجورين"
م ــن مواجير الفخار الت ــى يعجن فيها الدقيق لتجلس
عليهم ــا امل ــرأة حي ــث تض ــع عل ــى كل مج ــور قدميه ــا
وجتل ــس أمامه ــا القابل ــة وهى تق ــول" :ياال ....س ــاعدى
نفس ــك يا ش ــابه ...دا ابنك ...س ــاعديه" .إذا كان ولد أي
صب ــي ،قام ــت األف ــراح عل ــى ق ــدم و س ــاق وذهب البش ــير
ألخ ــذ البش ــارة ،وأطلق ــت الزغاري ــد فرح ــا بق ــدوم ول ــي
العه ــد ..وكان يبقى ي ــوم "مطن بالطن لو كانت أنثى"
فازغاري ــد واليحزن ــون .وعندم ــا يتس ــاءل النس ــوة" :إيه
جابت يابت ..؟ تقول أم الوالدة " :جابت حرت" أى بنت.
 .5الندابة

ه ــي م ــن حرفة النس ــاء الغير ملتزم ــات .ويف الزمن
الس ــابق كانت رائج ــة جداً.
وأم ــا اآلن فق ــد أصبح ــت كاس ــدة واحلم ــد هلل ،قلي ــل
محترفاته ــا ،النصب ــاغ الزم ــن بغي ــر الصبغ ــة املاضي ــة،
متدن ــا ،عادة وتقلي ــداً .ومع ذلك ،فا يزال طوائف منهن
يندبن للندب فيندبن .وذلك عندما ميوت أحد األغنياء
فيأت ــي أهل ــه باللطام ــات ...وه ــن مؤلف ــات م ــن أرب ــع إلى
عش ــر نساء ،يلبس ــن الثياب الس ــود ،ويسخمن وجوههن
وأيديه ــن مبس ــحوق الفح ــم ،ويحلل ــن ش ــعورهن عل ــى
أكتافه ــن ،وي ــدرن بأط ــراف ال ــدار ،وه ــن كالرئي ــس ،وأه ــل
املي ــت حوله ــن كالتامي ــذ فيأخ ــذن بالوالوي ــل والصراخ
والب ــكاء والنحي ــب والن ــدب ،ويع ــددن صفح ــات املي ــت
ومحاس ــنه ،وما كان عليه يف حال حياته من بره وإكرامه
وعطائه ،وإحس ــانه للفقراء واأليتام ...ويس ــاعدهن على
ذل ــك أه ــل املي ــت ،إل ــى أن يخ ــرج بامليت م ــن الدار.
يعتب ــر ه ــذا الطق ــس م ــن أق ــدم الطق ــوس الت ــي
مارس ــها اإلنس ــان عبر تاريخه الطويل ،وهذه الطقوس
م ــن أكث ــر الطق ــوس ش ــدة ورهب ــة ،كونه ــا تتعل ــق باملوت

بع ــد رحل ــة مضني ــة يف احلي ــاة ،حت ــى أنه ــم قال ــوا إنّ
احلي ــاة ه ــي انتظار للم ــوت ،وتقوم ه ــذه الطقوس على
الن ــدب والنع ــي ،وأبطاله ــا النس ــاء والرج ــال أيضـ ـ ًا..
ويف مشرقنا العربي كان منط الندب والنعي معروف ًا
من ــذ الق ــدم ،ويف العص ــر اجلاهلي كانت النس ــاء تنعن
موتاه ــن ،بطريق ــة التح ــدث ع ــن صفاته ــم احلمي ــدة،
ومآثره ــم احلس ــنة ،وكن يعب ــرن بترديد كلم ــات حزينة
وموجع ــة ع ــن حزنهن لفراقه ــم وفقده ــم .والندب كان
يت ــم حت ــى وقت قريب عل ــى عدة أش ــكال منها:
الش ــكل األول الق ــدمي ،بأن يوضع جس ــد امليت على
قطع ــة م ــن اخلش ــب ،وتق ــوم النداب ــات بتش ــكيل حلق ــة
دائري ــة مغلق ــة حول ــه ،ث ــم يب ــدأن بالرث ــاء والن ــدب،
وض ــرب صدوره ــن بقبض ــات األي ــدي م ــع ح ــركات
جنائزي ــة راقص ــة ,ونت ــف ش ــعورهن أو قص ــه ،والتعفي ــر
بالت ــراب ،وإط ــاق صيح ــات عالي ــة موجع ــة ومؤمل ــة.
ه ــذا الش ــكل من الن ــدب كان معروف ًا عند أغلب ش ــعوب
املش ــرق العرب ــي القدمي .والندابات هن نس ــوة يحترفن
الن ــدب والعوي ــل ،يتقاض ــن امل ــال مقابل عمله ــن هذا.
 .6بائع القلل

م ــا زال ف ــى الري ــف املص ــرى ..مي ــر بائ ــع القل ــل
القن ــاوى  ......عل ــى حم ــاره  ...يج ــوب الش ــوارع مغني ــا
(القل ــل القن ــاوى) .فقب ــل ظه ــور الثاج ــات كان ــت ه ــى
الوسيله الوحيدة لتبريد املياه ...وكان الناس يتفننون
ف ــى غط ــاء القل ــل ...وصيني ــة القل ــل الت ــى توض ــع يف
مائها املزهر واملورد ........وقلّما جتد ش ــباك أو بلكونه
تخل ــو م ــن القل ــة القن ــاوى مبائه ــا الب ــارد الصحي.
القلل القناوي "املليحة" التي أحبها "فنان الشعب"
الش ــيخ س ــيد دروي ــش وغن ــى له ــا "لطيف ــة ق ــوي القل ــل
القن ــاوي" ،فجع ــل ش ــفاه املصري ــن تهف ــو إل ــى ش ــربة
منه ــا ال ظم ــأ بعده ــا ..ش ــربة م ــن مائه ــا ال ــذي ب ّردت ــه
نس ــمات ه ــواء الش ــرفات املش ــرعة عل ــى أحام العش ــاق
وظنونه ــم الت ــي ظل ــوا يرعونها ط ــوال اللي ــل ،آملن أن
تكون "اجلميلة" التي تس ــتوطن الش ــباك ساهرة طوال
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اللي ــل فتاة ألحامه ــم .وعندما اس ــتيقظوا أدركوا أنها
فت ــاة املصرين جميعا وأنهم كلهم خدعتهم أبصارهم،
وقبله ــا أوهامهم.
معلمو القلل وصناعها لم يتوقفوا ،وهم يصممونها،
عند ش ــكل واحد لها ..فثمة القلة الس ــحرية التي تش ــبه
اإلبري ــق وقل ــة الطف ــل .وجلأ صن ــاع القلل إل ــى إعطائها
العدي ــد م ــن األس ــماء مث ــل احلل ــوة واألم ــورة وزعنون ــة
وقصدي ــة .وه ــذا التط ــور ال ــذي ل ــم يتوق ــف فق ــط عن ــد
حدود أسماء القلل وأشكالها جعلها تعبر حدود مصرإلى
بلجي ــكا وأميركا ع ــن طريق بعض رج ــال األعمال الذين
حاول ــوا التكس ــب من ورائها ،بوصفه ــا نوعا من الفلكلور
املص ــري الفرعون ــي ،ال ــذي يحب ــه الغربي ــون ويس ــعون
إل ــى اقتنائ ــه .املده ــش يف أم ــر القل ــل يف قن ــا أن أهلها لم
يتوقف ــوا عن ــد ح ــدود اس ــتخدامها باعتبارها إن ــاء للماء
لكنه ــم جت ــاوزا ذل ــك إلى اس ــتخدامها وحدة م ــن وحدات
البن ــاء حت ــى إنه ــم ش ــيدوا به ــا بناي ــات كاملة ،مث ــل ذلك
املبن ــى املوج ــود داخ ــل حرم جامعة جن ــوب ال ــوادي والذي
مت تصميمه على ش ــكل أبراج احلمام املنتش ــرة يف صعيد
مصر .واملدهش أيضا أنه برغم تقدم تكنولوجيا املبردات،
ف ــإن القلة ظل ــت محتفظة بخصوصيته ــا ،فا تتعجب
إذن ح ــن تدخ ــل من ــزل أح ــد أصدقائ ــك أو أقربائ ــك،
وتلمح القلة قابعة بقوامها املمشوق فوق سطح الثاجة
تدعوك إلى شربة ماء تطفئ لظى الروح واجلسد .حتى
دواوي ــن العائ ــات لم تخ ــل أبدا من القل ــل حيث كان يتم
صن ــع حامل خش ــبي داخ ــل كل دي ــوان توضع عليه القلل
ليش ــرب منه ــا رواد الدي ــوان آنذاك.
('$% !&$د"!
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 .7السقا

مهم ــة الس ــقا تتلخ ــص يف نق ــل امل ــاء م ــن نهرالني ــل
"يف مص ــر "يف قربت ــه الش ــهيرة ،ويج ــول عل ــي البي ــوت.
كان البع ــض منه ــم يذه ــب إلى نه ــر النيل ومع ــه حماره
ليم ــأه م ــن النه ــر  3ق ــرب م ــن املي ــاه م ــرة واح ــدة ويقوم
بتوزيعه ــا عل ــى البي ــوت الت ــي ل ــم تك ــن املياه تص ــل إليها
مقاب ــل مبل ــغ مال ــي يدف ــع كل ش ــهر أو ينتظ ــر موس ــم
احلص ــاد س ــواء للقم ــح أو ال ــذرة ليأخ ــذ مايعرف باس ــم
"اخلون ــة" ،وكان احل ــل الوحي ــد أم ــام الفق ــراء يف ذل ــك
احل ــن أن تذهب النس ــاء والفتي ــات يف جماعات إلى نهر
النيل ليمأن جرارهن ..وكان البعض من ش ــباب القرى
والنج ــوع يجلس ــن عل ــى كب ــاري الت ــرع ليتفرج ــن عل ــى
الفتي ــات والت ــي تعجبه وت ــروق ل ــه كان يذهب خلطبتها
وال ــزواج منها.
 .8صانع القباقيب

لع ــب القبق ــاب دو ًرا ب ــارزًا يف الثقاف ــة الش ــعبية
املصري ــة ،وارتب ــط بعص ــر املماليك ،فلقيت ش ــجر الدر
حتفه ــا بض ــرب القباقي ــب ،وكان القبق ــاب رم ــزً ا للدلع
نظرا ملزاياه العديدة ،ولعل أبرزها علوه
بن البس ــطاء؛ ً
ع ــن مس ــتوى األرض ،وم ــا يحدث ــه م ــن «طرقع ــة» متيز
يعدون صوته
اجلمي ــات عن س ــواهن ،وإن كان كثي ــرون ّ
"الصاخ ــب" عي ًبا.
ويق ـ ـ ــول الك ـبـ ــار إن القب ـقـ ـ ــاب لـ ـ ـ ــه مـ ــزاي ــا ص ـحـ ـيــة
هائـ ـل ـ ـ ــة ،ويـ ــوصـ ـ ــى بـ ــه ملـ ــن يعـ ــان ــون مـ ـ ــن احل ــساسية،
شتاء".
وم ــرض ـ ــى الس ـكـ ــر؛ ألنـ ـ ــه "بـ ــارد صيــفً ـ ـ ــا وداف ــئ
ً

وانتشـ ـ ــرت صن ـ ـ ــاعة الق ــباقيب بكثـ ـ ــافة يف خمسينيات
الق ـ ـ ــرن العشـ ـ ــرين ،ث ــم تراجع ــت ش ـ ــيئًا فش ــيئًا ،وصـ ــار
استخـ ــدام ـ ــها قص ـ ـ ـ ًـرا عـ ـل ـ ــى ح ـم ــام ـ ـ ــات املسـ ـ ـ ــاجـ ـ ــد،
وتب ـ ـ ــدو الصنـ ـ ــاعة اليـ ـ ــدويـ ـ ــة البس ـي ـطـ ـ ــة يف ط ــريق ــها
ل ــان ـ ـ ــدثار اآلن.
ندرة وجود القباقيب يف البيوت لم مينع استخدامه
يف املس ــاجد .أصبحت من اللزوميات هناك ألنها تعمر
أكثر من األحذية من اجللد ،وثمنها أدنى بكثير.

الفت ــرات العصيب ــة ،يكرهون ــه أحيان ــا ـ با ذن ــب ـ إذا جاء
حام ــا خب ــرا س ــيئا ،يتهمون ــه بالفض ــول ،ويعتبرون ــه
واحدا من أس ــرتهم ،بديا عن ابنهم املس ــافر ،حن يأتي
حام ــا خطاباته.
البوس ــطجي أو س ــاعي البري ــد ،إحدى الش ــخصيات
التاريخي ــة ،والت ــي حتول ــت إلى فولكلوري ــة  ..قدميا كان
يس ــافر عل ــى ج ــواده حام ــا الرس ــائل م ــن املل ــوك إل ــى
املل ــوك ،أو حام ــا نذي ــرا باحل ــرب ،أو حام ــا اجلزي ــة ،أو
قادم ــا م ــن الب ــاب العال ــي ال ــى باق ــي دول اخلاف ــة ،ومع
ظه ــور طواب ــع البري ــد والطائ ــرات والقط ــارات أصبحت
مهمت ــه قاص ــرة عل ــى التنق ــل داخ ــل البل ــد ،يحف ــظ
ش ــوارعها وبيوته ــا يع ــرف أوالده ــا وبناته ــا ورجاله ــا
ونس ــاءها باالس ــم ،ويع ــرف أخباره ــم أيض ــا.

ومن املعروف عندما يأتي السياح ،فإنهم يقصدون
الس ــوق الش ــعبية ملا فيها من أش ــياء تراثي ــة ،ويبحثون
ع ــن كل م ــا ه ــو ش ــرقي وغريب ولكن س ــياح الي ــوم باتوا
يفضل ــون تصوي ــر القباقيب التي هي م ــن التراث على
ش ــرائها عل ــى الرغ ــم م ــن أن قيمته ــا متدني ــة ج ــداً»,
عل ــى الرغ ــم م ــن محاول ــة العامل ــن يف ه ــذه احلرف ــة
إع ــادة إحيائه ــا م ــن خ ــال جتمي ــل ش ــكل القبق ــاب
باس ــتخدام األل ــوان املختلف ــة وخرط اخلش ــب بقوالب
متن ّوعة ،إال أن التط ّور يف صناعة األحذية والشباشب
الباس ــتيك واإلس ــفنج يجع ــل منافس ــة القبق ــاب لها
أمر ًا مس ــتحي ًا.

واليوم بعد أن انتشرت وسائل االتصال من تليفونات
أرضية وموبايات محمولة ،وأجهزة الكمبيوتر والبريد
اإللكترون ــي وال ــذى تت ــم م ــن خال ــه إرس ــال الرس ــائل،
وأيض ــا الفيس ــبوك واملاس ــنجر وتويت ــر والوات ــس أب
والفايب ــر وغيره ــا م ــن وس ــائل االتص ــال أصبح ــت ه ــذه
املهن ــة يف طي النس ــيان.

 .9البوسطجي

 .10الدالل

عل ــي دراجت ــه القدمي ــة ،حام ــا حقيبت ــه اجللدي ــة
البني ــة ،يط ــوف ش ــوارع الق ــرى والنج ــوع حام ــا بريده
اليوم ــي ..يقف قليا ..يحدق جي ــدا يف العناوين ،قبل
أن يتج ــه إل ــى املن ــزل املقاب ــل ،يط ــرق األبواب.

بالنس ــبة لل ـ ّـدالل بتش ــديد ح ــرف ال ــدال ه ــو م ــن
يجم ــع ب ــن البيع ــن (البائ ــع واملش ــتري) أو الوس ــيط
بينهما ويس ــمى أيضا (السمس ــار) ويعطى مقابل ذلك
وه ــي مهن ــة معروف ــة عل ــى يومن ــا احلال ــي ويس ــمى م ــا
يعط ــى بالدالل ــة .

كان البوس ــطجي يف تلك األيام معروفا ببدلته ذات
الل ــون "الكاك ــى" والباريه الذى يرتديه على رأس ــه وعليه
ش ــعار البريد ،يأتي إلى املدرس ــة االبتدائية ساعة طابور
الصباح ويقوم بتس ــليم البريد إلى ناظر املدرسة والذي
يقوم بتوزيع اخلطابات والرسائل إلى التاميذ والذين
بدوره ــم يحملونها إلى أهليهم وذويهم.
س ــاعي البري ــد هو مل ــك الش ــوارع ..هو ال ــذي يعرفه
كل الن ــاس وأحيان ــا ينتظرون ــه عل ــى ناصي ــة الش ــارع يف

مهن ــة ال ــدالل قدمي ــة وال تقتص ــر عل ــى دولة بعينها
فق ــط لكنه ــا تش ــمل جمي ــع ب ــاد العال ــم ،ومفهومه ــا
احلقيقي يقوم على اخلبرة ،واملمارس ــة واحلياد كما أنه
يتحكم يف عملية قياس أوضاع السوق العقاري باعتباره
امل ــرآة تنق ــل لآلخرين التقييم احلقيقي للس ــوق بصفة
عامة وللبائع واملشتري بصفة خاصة كما أنه يعمل على
توفيق الطرف ــن يف إمتام الصفقة العقارية أو باألحرى
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البي ــع والش ــراء إضاف ــة إل ــى أنه يقوم بعمل املستش ــار يف
تقييم اجلانب العقاري ،وحتديد السعر النهائي للعقار
أو األرض ،وق ــد يش ــكل جانب ــا هاما يف عملية التثمن أو
البي ــع أو الره ــن أو املبادلة أو التعويض.
ويطل ــق أيض ــا لفظ الدالل على ذل ــك الرجل الذي
ميتل ــك خريطة من إدارة املس ــاحة لأح ــواض الزراعية
واملس ــاكن ،وعن ــد ح ــدوث ش ــقاق أو ن ــزاع ب ــن املزارع ــن
عل ــى فص ــل حد يقومون باس ــتدعاء ال ــدالل عن طريق
قس ــم الش ــرطة للفص ــل ب ــن املزارع ــن .كان ميتل ــك
ال ــدالل سلس ــلة مقس ــمة إل ــى مقاس ــات يح ــدد م ــن
خاله ــا الفدان والقيراط والس ــهم وأحيانا يس ــتعيض
عنه ــا بواس ــطة مايع ــرف اآلن باس ــم "القصب ــة" وه ــى
جري ــدة من س ــعف النخيل طولها  3أمت ــار يتم حتديد
وقي ــاس األرض به ــا .
 .11الداللة

لف ــظ يطلق على امرأة كانت تطوف ش ــوارع القرى
والنج ــوع وه ــى حتم ــل "مقطاف ــا" م ــن اخل ــوص عل ــى
رأس ــها ،يحت ــوي عل ــى زجاج ــات م ــن الروائ ــح والعطور،
وبع ــض م ــن أدوات الزين ــة مث ــل الكرمي ــات والب ــودرة
وأحم ــر ش ــفايف ،وأيض ــا األمش ــاط والفاي ــات.
كانت هذه املرأة تصنع املناديل واإليشاربات وتطرزها
بالترتر واخلرز األس ــود واألحمر واألخضر مقابل مبلغ
من املال.
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مبيض النحاس:

بالرمل واحلصى والسناج يدعك األواني النحاسية
بقدمي ــه القويت ــن وهاه ــو مبي ــض النح ــاس يب ــذل كل
طاقت ــه وجه ــده لتلمي ــع احلل ــل النحاس ــية وتبييضه ــا
بالقصدي ــر املنصهر و أخير ًا ص ــوروا حركاته اإليقاعية
املنتظم ــة بحي ــث أصبح ــت م ــن أش ــهر الرقص ــات يف
الغ ــرب زي املبي ــض م ــا ينوب ــه إال هز وس ــطه.
حظي ــت مهن ــة مبي ــض النح ــاس بأهمي ــة كبي ــرة،
ربح ــا كبي ـ ًـرا عل ــى صاحبه ــا ،ال ــذي كان ل ــه
وكان ــت ت ــدر ً
ي ــوم مح ــدد مي ــر في ــه عل ــى القري ــة ،ويتجم ــع األهال ــي
محضري ــن معه ــم أوانيه ــم النحاس ــية ،ويق ــوم مب ّي ــض
النح ــاس باس ــتعمال أدوات ــه ،ف ــكان يحض ــر كمي ــة م ــن
ال ــرم ـ ـ ـ ــاد األحم ـ ـ ــر ،ومـ ـ ــاء النـ ـ ـ ــار ،ليض ـعـ ـ ــهما داخ ـ ـ ــل
األوان ــي النحاس ــية ،ويض ــع طبق ــة كبي ــرة م ــن اخلي ــش
ويق ــوم بالوق ــوف داخله ــا ،ويدعك ــه بقدمي ــه بحرك ــة
ـرددا ب ـعــض األغ ــاني واملــواوي ــل،
دائ ـ ـ ــرية م ـن ـت ـظ ـمــة مـ ـ ـ ً
إلى أن يـ ــلمـ ـ ــع الن ـحـ ـ ــاس وتـ ــزول م ـ ـ ــن فـ ــوقه الطــبقـ ــة
اخل ـض ـ ـ ــراء "ال ـج ـن ـ ــزار".
وم ــع م ــرور الزم ــن توارت ه ــذه املهنة ،وبدأت تنتش ــر
األوان ــي املصنعة م ــن األملونيوم.
 .12السمكرى

من زمان قبل ظهور البوتاجازات .كنا نسمع صوته
واعمر.
فى الشوارع .....أصلّح وابور اجلااااااااااااز ّ

نغم ــة قدمي ــة ج ــدا أدى التط ــور يف الصناع ــات إل ــى
اندثارها ...وكان لها س ــوق ورواج إلى إبرة وابور اجلاز..
نع ــم حت ــى إب ــرة وابور اجل ــاز كان له ــا مصان ــع .أين هى
اآلن  ..لق ــد اندث ــرت وأصبحت م ــن املقتنيات ..لم تكن
أم ــام س ــكان الق ــرى والنجوع الفق ــراء إال الكانون ..أما
امليس ــورون فكان ــوا يس ــتخدمون واب ــور اجل ــاز ...كان ــت
أعطال ــه إم ــا تغيي ــر "الكوش ــة" أو تنظيفه ــا بواس ــطة
منف ــاخ ق ــوى بع ــد وضعها عل ــى النار ليس ــهل تنظيفها
مم ــا عل ــق به ــا م ــن أوس ــاخ .أوتغيي ــر "البل ــف" أو جل ــدة
للكب ــاس  ...أم ــا اإلب ــرة فكان ــت تس ــتخدم لتنظي ــف
"الفوني ــا" الت ــى يخ ــرج منها الكيروس ــن عند اش ــتعال
واب ــور اجل ــاز .وأخي ــرا ح ــل محل ــه وابور آخ ــر كان يعرف
ويس ــمى بـ"واب ــور فتاي ــل" وه ــو صناع ــة صيني ــة يحتوى
عل ــى "10فتائ ــل" ،أنه ــى إمبراطوري ــة واب ــور اجلاز.
 .13بائع الدندورمة

كان يط ــوف ق ــرى الصعي ــد بعربت ــه ذات العجلت ــن
والت ــى جت ــر بواس ــطة حمار..ل ــم يك ــن ل ــه ن ــداء ممي ــز
أو مع ــروف إال م ــن خ ــال "زم ــارة" كان يزم ــر به ــا يع ــرف
نغمته ــا كل أطف ــال القري ــة ..كان يأت ــي كل صب ــاح حتى
اليس ــيل منه الثلج من ش ــدة احل ــرارة يف الصعيد ...كنا
نس ــميها "الدردم ــة" ،لدرجة أن هناك أوبريت ــا إذاعيا كنا
نس ــمعه وم ــازال حت ــى اآلن وه ــو يعد م ــن روائ ــع اإلذاعة
املصري ــة" :دوق دوق ..دوق الدندرم ــة".

 .14العطار

يع ــرف ع ــادة بإس ــم عطار و كلمة عط ــار معناها فى
الصعي ــد بائ ــع العط ــور ف ــى ذل ــك الوق ــت .كان يط ــوف
ويجول القرى والنجوع مناديا "عطااااااااااااااااااااااار".
كان يرك ــب حم ــارا حصاوي ــا علي ــه قفص ــان م ــن
اجلري ــد يحتويان عل ــى كل أنواع العطور وخاصة ريحة
احلبابي ــب التى كانت منتش ــرة آنذاك ..ه ــذا باإلضافة
إلى البخور والفكوك والشبة ..وأيضا كان يبيع الطرح
واملنادي ــل وغيره ــا من ل ــوازم النس ــاء والفتيات.
 .15النسيج

من أبرز الصناعات اليدوية صناعة السجاد والكليم
اليدوي تلك احلرفة التي توارثت من األجيال القدمية
املاهرة والتي اشتهرت بدقة التصنيع ومهارة العقدة.
ويتمي ــز الس ــجاد الي ــدوي باملتانة والدق ــة واجلمال
يف الش ــكل إل ــي جانب زي ــادة عمر الس ــجادة االفتراضي
باإلضاف ــة أن ــه آم ــن عل ــى الصح ــة وخيوط ــه كله ــا
طبيعي ــه بعكس الس ــجاد احلديث املصن ــوع بطرق آلية
وب ــه أض ــرار صحي ــة أكده ــا األطب ــاء نتيج ــة اس ــتخدام
نوعي ــات م ــن اخلي ــوط يف صناعت ــه حتت ــوي عل ــى مواد
رغوي ــة ولزجة مضرة قد تصيب باحلساس ــية الصدرية
خاص ــة بالنس ــبة لأطفال.

200

حي ــث تب ــدأ م ــن حل ــج ص ــوف األنع ــام م ــن أغن ــام
وخ ــراف وإب ــل ،وجتم ــع لتب ــاع يف األس ــواق ،ومنها تصل
إل ــى أصح ــاب الس ــجاد والكليم وه ــم بدوره ــم يقومون
بفص ــل أل ــوان الص ــوف اخلام ع ــن بعضه ــا البعض ،ثم
يت ــم معاجلته ــا بالتنش ــيف وإرس ــالها إل ــى البدوي ــات
لغزلها وحتويلها إلى خيوط ترسل للصباغة لتتحول
إل ــى أل ــوان زاهي ــة ،ومن ثم تغس ــل مباء البح ــر لتثبيت
األل ــوان وم ــن ث ــم تصن ــع عل ــى النول.

 .17الخياطه

كان ــت مهن ــة اخلياط ــة ميزة للفت ــاة ،ف ــكان األهالي
يعتم ــدون اعتم ــاد ًا كليـ ـ ًا عل ــى م ــا تنتج ــه النس ــوة م ــن
خياطة باليد أو آالت اخلياطة املنزلية وتسمى "مكينة"
الت ــي ظه ــرت مؤخ ــر ًا فكان ــت بع ــض النس ــاءاألرامل
واملطلق ــات تس ــترزقن م ــن مهن ــة خياطة مابس نس ــاء
وفتي ــات الق ــرى وذل ــك مقاب ــل أج ــور نقدي ــة أو عينية .
 .18السرايرى

 .16التطريز

م ــن احل ــرف القدمي ــة ج ــد ًا والت ــي كان ــت النس ــاء
ميارس ــنها وتط ــورت ودخ ــل الرج ــال يف ه ــذا املج ــال مع
م ــرور الزم ــن ،وتعتم ــد عل ــى مه ــارة صناعته ــا وملس ــته
اليدوي ــة وبراعت ــه يف ذل ــك حيث يقوم برس ــم األش ــكال
باخلي ــط واإلب ــرة مس ــتخدم ًا يف ذلك خيوطـ ـ ًا متنوعة
وأش ــكا ًال متع ــددة ومتداخل ــة لتظه ــر بأش ــكال جميل ــة
ت ــروق ناظرها.

يتم تصنيعها على شكل مفارش مستطيلة الشكل
تف ــرش عل ــى أرضي ــة البي ــوت واملس ــاجد للوقاي ــة م ــن
الت ــراب وب ــرودة األرض أو حرارته ــا ،وتصن ــع احلصي ــرة
من نبات احللفا س ــقائف تخاط بعضها إلى بعض ثم
يط ــوى ط ــرف احلصي ــرة ويخ ــاط بحب ــل م ــن القصب،
وتس ــتخدم يف صناع ــة احلص ــر حب ــال مصنوع ــة أيضا
م ــن الليف أو نب ــات احللفا.

وينق ــش التطري ــز عل ــى بع ــض األلبس ــة النس ــائية
بأنواعه ــا املختلف ــة واملس ــتخدم فيه ــا خام ــة القطن أو
احلري ــر كم ــا ينقش التطري ــز على بعض أن ــواع أغطية
الرأس النسائية كالشيان أو ما يسمى قدمي ًا املريشة،
ويس ــتخدم التطري ــز عل ــى بع ــض األلبس ــة الرجالي ــة
كالث ــوب امل ــزودان وغت ــرة الص ــوف والطواق ــي املط ــرزة
بالزري ــر أو احلري ــر

أماس ــعف النخي ــل (اجلري ــد) ف ــكان يس ــتخدم يف
صناع ــة األث ــاث كالكراس ــي واألسـ ـ ّرة مبختل ــف أنواعها
وأحجامه ــا ،فضا ع ــن اس ــتخدامه يف صناعة أقفاص
تعبئ ــة اخلضار والفواكه ونق ــل الدواجن .وكانت تصنع
أيض ــا األس ــرة م ــن اجلري ــد للن ــوم عليه ــا أو وضعها فى
غرف ــة املضيف ــة م ــن أج ــل اجلل ــوس عليه ــا ،كان الناس
يضع ــون أس ــرة اجلري ــد فوق أس ــطح املنازل أثن ــاء النوم
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وذل ــك لله ــروب م ــن ح ــرارة اجل ــو ،وذلك ألنه ــا ال تتأثر
بعوام ــل التعري ــة مثل اخلش ــب.

يض ــع أمام ــه آل ــة التصوي ــر البدائي ــة ذات احلام ــل
واجل ــراب األس ــود ويك ــون خلف ــه جاكي ــت وكرافت ــة ومن
املمك ــن طرب ــوش وعندم ــا يب ــدأ يف التق ــاط الص ــور
للزبون يصدر أوامره للزبون بأن يبتسم أو يكتم نفسه
ث ــم ينهمك يف عم ــل الرتوش والظ ــال بالقلم األحمر
أو الدب ــوس عل ــى مس ــودة الص ــورة قب ــل طبعه ــا.

كان ــت تتمتع بكبر حجمه ــا ،فهي حتتوي على غرفة
مظلمة ذات ستارة سوداء طويلة يدخل املصور رأسه بها
وبالتال ــي كان املص ــور بع ــد أن ينه ــي أعماله يخ ــرج كرت ًا
أبيض ويضعه يف درج به سائل مايلبث أن تظهر مامح
ص ــورة جميل ــة .وكان احلريف يق ــوم مبعاينة املنظر على
زجاج ــة خلفي ــة حتت ــاج إلى غطاء واق يصن ــع غالب ًا من
قم ــاش أس ــود ،لئا تتأثر ش ــريحة الفيلم أثن ــاء وضعها
يف الكامي ــرا بالن ــور اخلارجي ،وكانت الصور الش ــخصية
املس ــتخدمة يف األغ ــراض الرس ــمية قدمي ــا تصن ــف من
قب ــل الن ــاس عل ــى أنها ص ــور مائي ــة .تلتقط مبث ــل هذه
الكاميرا من قبل مصور ينصبها على الرصيف،ويجلس
الزب ــون أمام ــه على كرس ــي صغير ،ويدخل املصور رأس ــه
حت ــت الغطاء األس ــود ليرى وضعي ــة الزبون الصحيحة
ث ــم يضع الفيلم فى الكامي ــرا بالفيلم ويلتقط الصور.

يعد التصوير الشمس ــي من املهن الشعبية اجلميلة
الت ــي كان له ــا من ــذ فت ــرة العش ــرينيات وإل ــى أواخ ــر
الثمانين ــات حض ــور واس ــع ومتألق ،لم تع ــد اليوم قادرة
عل ــى التواص ــل ومواكب ــة التط ــور الكبي ــر ال ــذي حص ــل
يف تكنولوجي ــا الفوتوغ ــراف وعال ــم الكامي ــرات املثي ــر
واملدهش يف تقنياته وأساليبه العلمية والفنية ،وسمي
تصويرها بالشمس ــي العتمادها على إضاءة الش ــمس،
فب ــدون الش ــمس ال تظه ــر الصورة.

 .19المصوراتى

مـ ــاحتركش دمـ ــاغـك  ..بـ ــص لي ه ــنا  ..مـاتتحركش1
و  2و 3خ ــاص.

فق ــد كان مص ــور زم ــان يس ــتخدم األبيض واألس ــود
فق ــط ويق ــوم بطب ــع الص ــورة بق ــروش قليل ــة .وكان
التصوي ــر صنع ــة ومهن ــة وفك ــر .ويق ــوم املص ــور بعم ــل
الرت ــوش بقل ــم خ ــاص عل ــى نيجاتي ــف الص ــورة وه ــو
صاح ــب الرؤي ــة يف ال ــكادر نفس ــه ،فاملص ــور زم ــان كان

 .20بائع الجاز

كان بيلف بعربية يجرها حمار وهي شكل الفنطاس
ولك ــن صغي ــرة ،كان يط ــرق باملفت ــاح اإلجنلي ــزي ال ــذى
يفت ــح ويغل ــق ب ــه صنب ــور الفنط ــاس عل ــى الفنط ــاس،
أش ــبه ببائع أنابيب البوتاجاز فيس ــمعه من فى البيوت
فيش ــترون من ــه إما باللت ــر أو الصفيحة.
 .21صناعة التنانير

ه ــي أف ــران م ــن الط ــن اجليد يس ــمى الواح ــد منها
(التنور) تقوم بعض النساء املتخصصات بصناعتها ثم
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وضعه ــا يف باط ــن األرض يف حفرة حتف ــر لهذا الغرض،
والتن ــور مس ــتدير الفوه ــة الت ــي تك ــون أضيق م ــن أصله
وطول ــه مت ــر وقط ــره نصف املت ــر وهو مخص ــص إلعداد
ن ــوع لذيذ م ــن األرغفة "العيش الشمس ــى".
 .22صناعة الخوص (السف)

والس ــف م ــن احل ــرف الت ــي تخت ــص به ــا النس ــاء
للمش ــاركة يف توفي ــر احتياج ــات الن ــاس مث ــل الزنابيل
املقاط ــف وبع ــض أن ــواع الف ــرش والس ــفرة وامله ــاف
(امل ــراوح اليدوية) والوق ــر واملطاحن (املخارف) واحملادر
(املكات ــل) وغي ــر ذل ــك .

ويجيده ــا بع ــض الرج ــال املختص ــن يف خ ــرازة
اجلل ــود لتوفي ــر جمي ــع م ــا يحتاج ــه الن ــاس يف ذل ــك
الوق ــت خاص ــة الفاح ــن مث ــل (الغ ــروب) لنض ــح املاء
للزراع ــة والس ــقي و(الق ــرب) و(الدالء) ،وكذل ــك خرازة
أفخ ــر األحذي ــة والعي ــب والصفن ال ــذي يعلقه الصياد
عل ــى كتف ــه لوض ــع صي ــده في ــه .
 .24شيخ الكتاب

كانت الكتاتيب فى القرى والنجوع كثيرة ومتنوعة
وذل ــك لن ــدرة امل ــدارس األميري ــة آن ــذاك ،ف ــكان ش ــيخ
الكت ــاب يعل ــم التامي ــذ ق ــراءة وحفظ الق ــرآن الكرمي
باإلضاف ــة إلى القراءة والكتابة ،كان الش ــيخ يس ــتخدم

العدد 38

 .25مــكــوجــي الـــرجـــل

كان متخصص ــا يف ك ــي ...القفاط ــن واجلابي ــات
وماب ــس الش ــيوخ وخاص ــة األص ــواف واجل ــوخ.
 .26الحاوي

 .23الخرازة

('$% !&$د"!

"الفلك ــة" عن ــد معاقب ــة م ــن ل ــم يحف ــظ ماتيس ــر م ــن
كت ــاب اهلل ،وه ــى أداة مكون ــة من حبل وعص ــا تربط بها
أقدام التلميذ حيث يش ــبعه الشيخ ضربا بالعصا على
قدميه أو ملعاقبة من ال ينطق بشكل جيدأو ال يتلو أو
ال يحف ــظ ،ونظ ــرا للفق ــر املدقع ال ــذى كان يعاني منه
س ــكان الصعي ــد فكانت أج ــرة الش ــيخ آن ذاك إما رغيفا
م ــن اخلب ــز أو "بت ــاوة" من دقي ــق الذرة .
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م ــن العجي ــب أن ح ــاوي الش ــوارع ل ــم يك ــن يأتي مع
"س ــيرك األراج ــوز" ..وكان ح ــاوي الش ــوارع ،يذه ــب إل ــى
امل ــدارس ليق ــدم فن ــه "لأطف ــال" ،وكان ع ــادة يصحب ــه،
الع ــب ال ــورق والكوباي ــات الثاث ــة ...وكان ح ــاوي
الش ــوارع ،التسلية الوحيدة لأطفال يف قرى الصعيد.
ويطل ــق ه ــذا اللف ــظ عل ــى رج ــل كان يج ــوب ش ــوارع
الق ــرى والنج ــوع وه ــو يردد " :ياح ــاوي ..يارفاع ــي مدد»،
كان يس ــتدعيه أحيان ــا س ــكان الصعي ــد الس ــتخراج
الثعابن من اجلحور وأعشاش احلمام والدجاج ،وأيضا
يطل ــق ه ــذا االس ــم عل ــى الذي ــن يقومون بعاج لس ــعات
العقارب ولدغات الثعابن وهو رجل معروف بأنه يجيد
قراءة القسم على مكان اللدغة ويعالج املريض ساعتها
برب ــط م ــكان اللس ــعة برباط حتى الينتش ــر الس ـ ـ ــم فى

جسد املريض ،ويقوم بتشريط مكـ ـ ــان اللســعة بواسطة
ش ــفرة موس ــى إلخراج الس ــم من اجلس ــد.
 .27الزبال

لي ــس ه ــو الزب ــال ال ــذي يعرف ــه العام ــة م ــن الناس
وال ــذى يجم ــع القمام ــة ،أو يق ــوم بكن ــس وتنظي ــف
الشوارع ..وإمنا رجل كان يجوب شوارع القرى والنجوع
راكب ــا على حماره مناديا بص ــوت مميز يعرفه اجلميع:
"زب ــل احلم ــام ياول ــع" ،ومعنى ول ــع كان يقص ــد بها بيع
عل ــب الكبري ــت وذل ــك مقاب ــل جم ــع "زب ــل" احلم ــام،
"خ ــروء" الطي ــر وال ــذى كان يس ــتخدم س ــمادا عضوي ــا
لنب ــات البطي ــخ آنذاك.
 .28المراكبى

مهنة قدمية انتش ــرت فى جمي ــع أرجاء مصر نظرا
لوج ــود نه ــر الني ــل .إال انه ــا انتش ــرت يف صعي ــد مص ــر
بص ــورة كبي ــرة أي ــام الفيضان قبل إنش ــاء الس ــد العالي
بأس ــوان ،حي ــث مارس ــها العدي ــد م ــن البش ــر وخاص ــة
لتش ــغيل املراك ــب الصغي ــرة الت ــي كان ــت تق ــل الن ــاس
لعبور النهرمن الضفة الش ــرقية للغربية ،للذهاب إلى
األس ــواق وأماك ــن عمله ــم ولطلب ــة املدارس تع ــرف هذه
املراك ــب الصغي ــرة الت ــي تق ــل الن ــاس باس ــم "الفلوك ــة"،
أما الكبيرة ذات "القلع" ،الش ــراع فتعرف باس ــم "البط"
وكان ــت حتم ــل األحج ــار والرم ــال واألوان ــي الفخارية..
كان املراكبي ــة الذي ــن يعمل ــون عليه ــا عندم ــا يس ــافرون
م ــن بل ــد إل ــى بل ــد ويك ــون الس ــير عك ــس تي ــار النه ــر
والري ــاح يش ــدون حبا م ــن "البط" ،وهم يس ــيرون على
الب ــر جل ــره يف املي ــاه حت ــى يصل ــوا إل ــى غايتهم.
 .29القصاص

اقتف ــاء األث ــر اش ــتهر ب ــه الع ــرب القدم ــاء حي ــث
انطل ــق ه ــذا الف ــن م ــن البادي ــة ،ألن س ــفن الصح ــراء
(اجلم ــال) عندم ــا تضيع يس ــتعن أصحابها بش ــخص
كان يس ــمى القص ــاص أو متتب ــع األث ــر وم ــن أس ــمائه

مقتف ــي األثر أيضا هو ش ــخص ذو موهبة لديه القدرة
عل ــى ق ــص األث ــر أي اقتفائ ــه وقص ــه قصصـ ـ ًا يده ــش
به ــا الناس الذين يس ــمعونه ويتبعون ــه وكان القصاص
يتمت ــع بصف ــات منها م ــا وهبه اهلل عز وج ــل أي الذكاء
وس ــرعة البديه ــة وم ــا وهبته ل ــه الطبيعة من أس ــرارها
وميك ــن تلخي ــص صف ــات القص ــاص:
الفراسة .
قوة املاحظة .
قدرة التحمل .
اللياقة البدنية .
القدرة على التمييز بالتغيرات التي تشوه األثر .
 .30الجمال

ل ــم يخ ــل من ــزل أودار يف قرى الصعي ــد من اجلمال
والن ــوق حي ــث كان ــت تس ــتخدم يف نق ــل احملاصي ــل
الزراعي ــة من احلقول ،والرم ــال واألحجار من اجلبال،
واس ــتخدامها أيض ــا ف ــى تش ــغيل النواعي ــر والس ــواقي،
وأيض ــا يف رف ــع محص ــول القص ــب م ــن امل ــزارع إل ــى
مصان ــع الس ــكر.
كان الذى عنده جمل أوناقة يس ــمى "جماال" ،وذلك
ألن ــه ميتل ــك كل ل ــوازم نق ــل احملاصي ــل مثل "الش ــاغر"
ال ــذى يوض ــع عل ــى ظه ــر البعير وامل ــزود باحلب ــال التى
تع ــرف باس ــم "الس ــلبة" ،لرب ــط احملاصي ــل ،و"ش ــاغل"،
آخر يعرف بـ"املواهى" لرفع األتربة وآخر لنقل الطوب.
 .31الشداف

اس ــتخدم الفاح ــون قدمي ــا " الش ــادوف" أو "العود"
ف ــى ري وس ــقي احملاصي ــل وكان يتم االس ــتعانة بعامل
متخصص يطلق عليه "الش ــداف" وهو يجيد التعامل
مع ه ــذه اآللة.
والش ــادوف جه ــاز بدائ ــي يتك ــون م ــن عام ــود رأس ــي
مت ــن م ــن اخلش ــب ..يبل ــغ طول ــه ضعف ط ــول الرجل
الع ــادي ..يثبت قريب ًا م ــن حافة املياه ..ويحمل العمود
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الرأس ــي عم ــود ًا أفقيـ ـ ًا طوي ــا من وس ــطه  ..يتدلى من
أح ــد طرفي ــه دل ــو بواس ــطة حب ــل يبل ــغ طول ــه حوال ــي
خمس ــة أو س ــتة أذرع ..ويش ــد احلب ــل فيمتل ــئ الدل ــو
بامل ــاء ..ث ــم يترك احلبل فيرتف ــع بتأثير ثقل مثبت يف
الط ــرف اآلخر من العمود األفق ــي ..وعندما يصل إلى
حاف ــة احل ــوض تص ــب فيه املي ــاه وتك ــرر العملية .
والش ــادوف يرفع املاء حتى علو ثاثة أمتار ويتكون
م ــن ذراع ط ـ ــويلة تتحـ ـ ــرك عل ـ ــى محوري ــن عمودي ــن
ويحم ــل اجل ــزء األقص ــر يف طرف ــه ثق ًا م ــن احلجر أو
الط ــن عل ــى ش ــكل كرة .
وعن ــد تش ــغيل الش ــادوف يش ــد العام ــل الدل ــو إل ــى
أس ــفل حت ــى يغط ــس يف امل ــاء ث ــم يرف ــع بع ــد امتائ ــه
مبس ــاعدة الثق ــل املش ــار إلي ــه فيفرغ ــه يف احلق ــل
 .32الطنبورجى

اس ــتخدم أيض ــا املزارع ــون ف ــى ق ــرى وجن ــوع مص ــر
بعض العمال الذين يجيدون التعامل مع آلة الطنبور
وكان يطل ــق علي ــه اس ــم "الطنبورجى" .
والطنب ــور فه ــو اس ــطوانة خش ــبية داخله ــا ب ــرمي
بري ــش خش ــبية منكل من نهايته ــا مح ــور اإلدارة الذي
يتص ــل أع ــاه ب ــذراع لف ــاف ...ويرك ــب الطنب ــور عل ــى
عمودي ــن مائ ـ ًـا عل ــى املس ــتوى األفق ــى بزاوي ــة قدره ــا
( )30تقريبـ ـ ًا ..وتك ــون نهايت ــه الس ــفلى غاطس ــة يف
املج ــرى امل ــراد رف ــع امل ــاء من ــه .
('$% !&$د"!
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وي ــدار الطنب ــور ل ــري احلق ــل ..وقد يتع ــاون يف إدارة
الطنب ــور رج ــان إذا كان قط ــر اس ــطوانته كبير ًا .
ويقتص ــر اس ــتعمال الطنب ــور عل ــى الرف ــع ال ــذي ال
يتج ــاوز مت ــر ًا واح ــداً ..وي ــروي الطنب ــور الواحد نصف
إل ــى ثاث ــة أرب ــاع ف ــدان يف اليوم .
 .33الغرازة

ج ــزء م ــن أدوات الطنب ــور وه ــي الت ــي تغ ــرز وس ــط
الترعة (مصدر املياه) وهي عبارة عن نصف عرق خش ــب
مدبب من األسفل لسهولة غرزه أو غرسه يف قاع الترعة
ورأس الع ــرق ملف ــوف بحل ــق م ــن احلدي ــد أو (ش ــانبر)
لع ــدم الكس ــر نتيجة ال ــدق عليه للتمكن من الغ ــرز ،بها
جتويف ــات متتالية (س ــطر م ــن التجويف ــات) يدخل بها
القل ــب احلدي ــدي للطنب ــور وأهمية التجويف ــات لوضع
الطنب ــور يف منس ــوب املي ــاه املناس ــب للترعة .
 .34المدادة

وهي جزء آخر من الطنبور وإن كانت الغرازة مكانها
الطبيع ــي يف مؤخ ــرة الطنب ــور  ،ف ــإن امل ــدادة تأت ــي يف
مقدمت ــه ،وه ــي عب ــارة ع ــن قطع ــة من اخلش ــب ع ــادة ما
تك ــون (فرع خش ــب قوي) له جتويف يف أوس ــطه ليوضع
علي ــه قل ــب الطنبور احلدي ــدي من املقدم ــة ،وتثبت من
الناحيت ــن عل ــى القناي ــة الت ــي تص ــب فيه ــا امل ــاء م ــن
الطنب ــور ،والناحيت ــن تس ــميا باملصطب ــة وه ــي الت ــي
يجل ــس عليه ــا رج ــان أو رج ــل واح ــد أو رج ــل وام ــرأة أو

امرأت ــان (يف قري ــة روين ــة) قدمي ًا جل ــر الطنبور يف حركة
دائري ــة لنق ــل املي ــاه م ــن الترع ــة يف األس ــفل إل ــى قناي ــة
األرض يف األعل ــى.
 .35الجازر

لف ــظ أطلق ــه أصح ــاب امل ــزارع لكل م ــن يعمل على
الس ــاقية أو "الناع ــورة" وه ــو فتى صغير الس ــن كان يتم
استئجاره لتدوير الساقية مقابل أجر زهيد فى اليوم.
والس ــاقية عجل ــة رأس ــية حتمل عل ــي إطاره ــا عدد ًا
م ــن األوان ــى الفخاري ــة التي تغط ــس يف املاء م ــع دوران
العجل ــة فتمتل ــئ ثم تص ــب يف حوض ي ــؤدي الي مروى
احلق ــل ..وتتص ــل به ــذه العجل ــة عجل ــة أخ ــرى توازيها
وله ــا ت ــروس خش ــبية محش ــورة يف تروس عجل ــة أخرى
أفقي ــة ..ترب ــط البق ــرة أو اجلاموس ــة أو اجلم ــل يف
ذراع متصل ــة به ــا وي ــدور احلي ــوان حول مح ــور العجلة
األخيرة فتدور الساقية تبع ًا لذلك .بعد الناعورة التي
كان ــت تصن ــع من اخلش ــب اس ــتحدث الفاح آل ــة أخرى
من احلديد أطلق عليها اس ــم الكباس أو "الطنبوش ــة"
فه ــو ن ــوع م ــن الس ــواقي مصن ــوع م ــن احلدي ــد ول ــه
ترس ــان م ــن احلدي ــد يس ــتخدم يف رف ــع امل ــاء ..ويتك ــون
م ــن عجل ــة مجوف ــة مقس ــمة إل ــى غ ــرف ت ــؤدي وظيفة
األوان ــى يف الس ــاقية ومتأ هذه الغ ــرف عندما تغط يف
امل ــاء وتس ــكب امل ــاء عندما تبلغ قمة الدوران وتس ــتخدم
احليوان ــات أيضا يف تش ــغيله.
كـ ـ ــان للنــاعـ ـ ــورة صــريـ ـ ــر ممـ ـ ــيز يص ــدر عنـ ـ ــد دوران
الت ــروس اخلش ــبية مي ــزق صم ــت الق ــرى عن ــد دورانه ــا
لي ــا ،عن ــد وص ــول املي ــاه للت ــرع وتع ــرف باملناوب ــة ..كان
للترس األفقي "س ــقاطة" من اخلش ــب ترتطم بأس ــنان
الت ــرس عن ــد دوران ــه فتح ــدث صوت ــا آخ ــر ..وظيفته ــا
متن ــع دوران الت ــرس للخل ــف.
 .36النورجي

كان يس ــتخدمه الف ــاح قدميا عند حص ــاد القمح،
وكان يس ــتأجر أيض ــا عام ــا ليق ــوم به ــذه املهم ــة وه ــي
قي ــادة الن ــورج أثن ــاء عملي ــة ده ــس ودرس احملصول.

هو آلة درس احملاصيل مثل األرز والقمح والبرسيم
(الرباي ــة) ،وه ــي آل ــة خش ــبية تتك ــون م ــن قطعت ــن من
اخلش ــب عل ــى اجلانب ــن له ــا اس ــم ال أذك ــره وثاث ــة
(فلن ــكات) كل واح ــدة بها عدد من األس ــلحة احلديدية
مرك ــب أعاه ــا دكه (مقعد) جلل ــوس ال ــدراس ،والنورج
يج ــر بواس ــطة ع ــدد ( )2م ــن املاش ــية ف ــوق احملص ــول
ال ــذي ي ــرص عل ــى ش ــكل دائ ــرة (الرامي ــة) حت ــى يت ــم
التأك ــد م ــن مت ــام ال ــدرس وفص ــل احلب ــوب ع ــن األعواد
بع ــد تقطيعه ــا إل ــى أج ــزاء صغي ــرة ج ــد ًا (التن) .
 .37الراديوهاتى

كان اقتناء أو ش ــراء الراديو منذ س ــنوات عديدة أمرا
ن ــادر احل ــدوث واليوجد الرادي ــو إال عند أصحاب النفوذ
واألثرياء فى ذلك الوقت ..وكان النوع املس ــتخدم آنذاك
ه ــو "الترانزس ــتور" أو "اللمبات" كالذى نش ــاهده بحجم
كبي ــر ف ــى املقاه ــى وأصب ــح الي ــوم م ــن املقتني ــات داخ ــل
الس ــرايات والفي ــات أو لدى من يحب ــون اقتناء القدمي.
وعندم ــا يتعط ــل الرادي ــو بع ــد التأك ــد م ــن س ــامة
البطاري ــات اجلاف ــة التى يعم ــل بها ـ رمب ــا يكون العيب
فيه ــا وتك ــون ش ــحنتها الكهربائي ــة ق ــد فرغ ــت ـ عندئذ
يذه ــب صاحب الراديو إلى "الراديوهاتى" صاحب هذه
املهن ــة ف ــى ذل ــك الوقت ليصل ــح مافيه م ــن أعطال.
وكان ــت ه ــذه األعط ــال تتمث ــل ف ــى س ــقوط خي ــط
املؤشـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذى يبحـ ـ ــث ب ــه ع ــن احملط ــات أو خلـ ــل يف
بعض "املك ــثفـ ـ ــات" التى يتم تغييرها ،أو عمود الفحم
األسـ ـ ــود الـ ـ ــذى يقـ ـ ـ ــوي إرس ـ ــال موجات االس ــتقبال يف
احملط ــات املتوس ــطة.
كان ــت األدوات الت ــى يس ــتخدمها الراديوهات ــى عبارة
عن مفكات متعددة األش ــكال واألغراض ومكواة قصدير،
كمـ ـ ــا تخصـ ـ ــص الـ ــراديــوهــاتــى يف إص ـ ـ ــاح املسـ ـجـ ــات
"الكاس ــيت" ب ــكل أنواعها.
 .38المذراوى

ح ــن يت ــم حصاد القمح توضع احملاصيل يف ش ــكل
ح ــزم أو ربط ــات وتنق ــل إل ــى م ــكان يع ــد له ــذا الغ ــرض

يس ــمى "اجلرن" حيث يبس ــط القمح على احلالة التي
حص ــد عليه ــا لي ــدور علي ــه "الن ــورج" ف ــى ش ــكل دائ ــري
يح ــدد مركزه بواس ــطة كومة من ه ــذه احلبوب ويحمل
ق ــش احملاصي ــل اجلاف ــة بعد م ــروره به ــذه العملية إلى
امل ــدار اخلارج ــى للج ــرن حي ــث يك ــوم ث ــم تب ــدأ عملي ــة
"التذري ــة" وه ــي فص ــل التن ع ــن احلبوب.
كان يق ــوم به ــذه املهنة رج ــل متخصص يطلق عليه
"امل ــدرى" وه ــو خبي ــر يف اجتاهات الريح التي يس ــمونها
"الطي ــاب" يدف ــع ه ــذا الرج ــل احملص ــول إل ــى أعل ــى يف
اله ــواء بواس ــطة "امل ــذراة" وهي أداة خش ــبية ذات أس ــنان
متقارب ــة ،وم ــن خ ــال ه ــذه الطريق ــة يحم ــل اله ــواء
الت ــن بعي ــدا فتنفص ــل احلب ــوب عن ــه متاما.
 .39الخولي

ع ــرف أه ــل مص ــر مهن ــة "اخلول ــي" من خ ــال عمل
بعض أفراد الش ــعب املصري يف مزارع وحدائق الفاكهة
اخلاص ــة بالبش ــوات والباك ــوات أي ــام احلك ــم امللك ــي يف
مصر..وم ــن س ــاعتها أصب ــح كل م ــن يعم ــل يف ه ــذا
املجال يعرف باس ــم "خولى اجلنينة" حتى يومنا هذا.
كان ـ ـ ــت األعم ـ ـ ـ ــال ال ـتـ ـ ــي يك ـلـ ـ ــف بهـ ـ ــا اخل ــولـ ـ ــي أو
"الباش ــخولي" ه ــي اإلش ــراف الت ــام عل ــى ري البس ــاتن
باملي ــاه وتس ــميدها ه ــذا باإلضاف ــة إل ــى اإلش ــراف التام
على جني احملصول وتوريده إلى األس ــواق وذلك نظير
راتب ش ــهري مينح له من صاحب البس ــتان إضافة إلى
أعم ــال احلراس ــة املكل ــف به ــا أيضا.
 .40البياض

كان ــت تربي ــة الطيور والدواجن منتش ــرة فى صعيد
مصر وموجودة فى كل بيت بحيث تكفي حاجة سكانه
م ــن اللح ــوم والبي ــض ..وم ــا يزي ــد ع ــن حاجته ــم يت ــم
بيع ــه خاص ــة البي ــض حيث يس ــتفاد م ــن عائ ــده املادي
فى حتس ــن الظ ــروف املعيش ــية .
كان هناك رجل متخصص يف جمع البيض يس ــمى
"البياض" وكان يجوب الشوارع بحماره فتعرفه النساء

بندائه الش ــهير "بضات" فينتظرونه عل ــى أبواب املنازل
حي ــث مي ــر عليه ــن جامع ــا البي ــض ف ــى "قفص ــن" من
اجلري ــد يحملهم ــا عل ــى حم ــاره واضع ــا يف أس ــفلهما
"ق ــش األرز" حت ــى اليتكس ــر البي ــض خ ــال جتوال ــه.
كان "البي ــاض" آن ــذاك اليأخ ــذ البيض ــة املكس ــورة أو
الفاس ــدة حي ــث كانت ل ــه دراية مبعرفة البيض الفاس ــد
حيث كان يضع البيضة قبل أن يستلمها من صاحبتها
أم ــام ض ــوء الش ــمس حيث يط ــوي الكراس ــة الت ــى يدون
فيها األسماء ـ ألنه كان يأخذ البيض باألجل ويف نهاية
الش ــهر يقوم بالسداد واضعا البيضة أمامها وينظر من
خ ــال ماط ــواه من الكراس ــة ببصره نحوه ــا فيعرف هل
هى س ــليمة أم فاسدة.
 .41الغرابلي

يعتمد س ــكان الصعيد عامة يف صناعة اخلبز على
الدقي ــق ال ــذي يش ــترونه م ــن جت ــار الدقي ــق ،أومايت ــم
طحنه من غال يف الطواحن ،ومن ثم اليستخدمون
الدقي ــق ف ــى صن ــع اخلب ــز إال بعد غربلته وفص ــل الردة
عنه بواس ــطة "الغربال".
كان بائ ــع الغرابي ــل وصانعه ــا يط ــوف الش ــوارع
محم ــا بالغرابي ــل ج ــزء عل ــى رأس ــه واآلخ ــر معلقا يف
ذراع ــه وعل ــى كتفي ــه ،منادي ــا بصوت ــه الرخي ــم" :غربال
الل ــى عاي ــزه الغرب ــال" .يخ ــرج النس ــاء ف ــور س ــماعهن
ن ــداءه حيث يش ــترين منه الغرابيل ،وم ــن تريد إصاح
غرباله ــا حتمل ــه أيض ــا إلي ــه ،حي ــث كان يتخ ــذ م ــن
الش ــارع مكان ــا لتروي ــج بضاعت ــه وإصاح ما أفس ــد من
كث ــرة االس ــتخدام أو س ــوء االس ــتعمال.
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أ .أحالم أبو زيد
كاتبة من جمهورية مصر العربية

ﻧﻘﺪم ﻓﯽ ﻫـــﺬا اﻟﻤﻠـــﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺘﻨﻮﻋﮥ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳـــﺎت ﻣـــﻦ ﮐﻞ ﻣﻦ ﻣﺼـــﺮ واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
واﻟﯿﻤﻦ اﻟﺴـــﻌﯿﺪ ،ﻓﻀ ً
ﻼ ﻋـــﻦ ﻋﺮض ﻟﻤﺤﺘﻮﯾـــﺎت ﻣﺠﻠﮥ اﻟﻤـــﻮروث اﻹﻣﺎراﺗﯿﮥ ،وﻓﻨﻮن ﺷـــﻌﺒﯿﮥ
اﻷردﻧﯿﮥ ..اﺷـــﺘﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳـــﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺠـــﻢ وﺿﻌﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﯽ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳـــﻊ ﻋﺸـــﺮُ ،وأﻋﯿﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﻪ وﻧﺸـــﺮه ﻓﯽ اﻟﻘـــﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸـــﺮﯾﻦ ..ﮐﻤﺎ ﯾﺸـــﻤﻞ اﻟﻌﺪد ﺗﺠﺮﺑﺘﯿـــﻦ ﻟﺠﻤﻊ وﺗﻮﺛﯿﻖ
اﻟﺤﮑﺎﯾﺎت اﻟﺸـــﻌﺒﯿﮥ؛ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ )اﻟﻨﻮﺑـــﮥ اﻟﻤﺼﺮﯾﮥ( ،واﻟﺜﺎﻧﯿﮥ ﻣـــﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ "اﻟﻤﺤﺮق"
ﻋﻠﻤﯿﺎ رﺻﯿ ًﻨﺎ ﻓﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﮑﺎﯾﮥ اﻟﺸـــﻌﺒﯿﮥ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
ﺑﺪوﻟـــﮥ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،واﻟﺘﺠﺮﺑﺘﺎن ﺗﻤﺜﻼن ً
ﻣﻨﻬﺠـــﺎ ً
واﻟﻮﺳـــﻂ اﻟﺒﺤﺜﯽ اﻟﻌﺮﺑﯽ .وﻣـــﻦ اﻟﯿﻤﻦ ﻧﻌﺮض ﻟﮑﺘـــﺎب اﺣﺘﻮى ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻤﯿـــﺰة ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث
ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺻـــﻮرة اﻟﺤﺎﮐﻢ ﻓﯽ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸـــﻌﺒﯽ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﯽ ﺟﻮﻟﺘﻨﺎ ﺑﻌﺮض ﻟﺘﺠﺮﺑﮥ ﺷـــﺒﺎب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻔﻨﻮن
اﻟﺸـــﻌﺒﯿﮥ وﻣﺮﮐﺰ دراﺳـــﺎت اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸـــﻌﺒﯿﮥ ﺑﺄﮐﺎدﯾﻤﯿﮥ اﻟﻔﻨﻮن ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﯽ ﻋـــﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻦ
اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﯽ ﻧﺸـــﺮوﻫﺎ ﺑﻤﺠﻬﻮدﻫﻢ اﻟﺸﺨﺼﯽ.
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 .1التحفة الوفائية في العامية المصرية

صدر العام املاضي 2016عن مكتبة اإلسكندرية كتاب
"معج ــم التحفة الوفائي ــة يف العامي ــة املصرية" ملؤلفه
وف ــا أفن ــدي محم ــد القون ــي (1899-1849م) ،وق ــام
بتحقيق الكتاب هش ــام عبد العزيز ،وقدم له إسماعيل
س ــراج الدي ــن مدي ــر مكتب ــة اإلس ــكندرية .واملعجم يقع
يف  505صفح ــة م ــن القطع املتوس ــط .ومؤلف الكتاب
عاما هي النصف الثاني
عاش ما يقرب من اخلمس ــن ً
م ــن الق ــرن التاس ــع عش ــر حتدي ـ ًـدا ،واملعجم عل ــى هذا
عاما ،وقد
النح ــو ق ــد ُألف منذ حوال ــي مائة وعش ــرين ً
أنه ــى املؤل ــف م ــواد املعج ــم عن ــد ح ــرف الش ــن؛ حي ــث
ل ــم يكتم ــل تأليف ــه لوفات ــه .أم ــا محق ــق املعجم هش ــام
عب ــد العزي ــز فق ــد كانت ل ــه رحلت ــه العلمي ــة يف تأليف
وحتقي ــق املعاج ــم املرتبطة بالثقافة الش ــعبية العربية
واملصري ــة ،بدأه ــا بتحقي ــق ن ــص تراث ــي م ــن عالم ألف
ليل ــة وليل ــة ع ــام  1995باالش ــتراك م ــع ع ــادل العدوي،
وك ــذا اقتراب ــه م ــن بعض األلفاظ التي وردت يف س ــيرنا
الش ــعبية العربي ــة ..وكان حتقي ــق ه ــذا املعجم "معجم
التحف ــة الوفائي ــة يف العامي ــة املصري ــة" ه ــو املرحل ــة
األخي ــرة  -حت ــى اآلن  -يف رحلته مع العاميات ،عندما
اطل ــع عل ــى هذا املخطوط أواخر التس ــعينات وانش ــغل
عن ــه ث ــم ع ــاد إلي ــه بعد أن عق ــد العزم عل ــى حتقيقه.
(&'& ا!"#$
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تبع ــا للترتي ــب املعجم ــي
وق ــد رتب ــت م ــواد املعج ــم ً
(األلفبائي) حسب نطقها على ألسنة العامة .وقد أشار
إس ــماعيل س ــراج الدي ــن يف مقدمت ــه أن املعج ــم -فض ًا
ع ــن كون ــه معجمـ ـ ًا يف العامي ــة املصري ــة -ه ــو موس ــوعة
ثقافي ــة ع ــن املجتم ــع املص ــري يف حقب ــة تاريخية هامة
ه ــي نهاي ــة القرن التاس ــع عش ــر ،ويرصد كلم ــات الناس
آن ــذاك والكثي ــر م ــن ألف ــاظ الع ــوام وأس ــاليب كامه ــم
وعاداته ــم وأمثاله ــم املألوف ــة على ألس ــنتهم ،وكان ذلك
أله ــل القاهرة والوجه البحري .واملعجم حافل بألفاظ
ودالالت وأمث ــال وتعبي ــرات ش ــعبية وأق ــوال ،فض ـ ًـا ع ــن
الكثي ــر من الع ــادات والتقاليد واملعتقدات الش ــعبية .إذ
يش ــمل كلمات عامية مصرية مش ــروحة باللغة العربية
الفصح ــى ،حي ــث م ــزج املؤل ــف ب ــن العامي ــة كمداخ ــل
وأمثل ــة وأمث ــال ،والفصح ــى يف ش ــرحه وإثرائ ــه مل ــواد
املعجم باآليات القرآنية أو األحاديث النبوية أو األشعار
أو األق ــوال أو غيره ــا ،الفتـ ـ ًا إل ــى دور التحقي ــق العلم ــي
املنضب ــط ال ــذي نه ــض ب ــه هش ــام عب ــد العزي ــز له ــذا
املعج ــم .ويتن ــاول املعج ــم خمس ــمائة وث ــاث وعش ــرين
م ــادة أو مدخ ـ ًـا معجم ًّي ــا ،مرتب ــة ألفبائ ًّي ــا ،يف ِّ
كل م ــادة
معن ــى اللف ــظ وس ــياقاته وأمثل ــة وأمث ــا ًال حول ــه ،وي ــورد
كذل ــك الكلم ــات املرتبط ــة ب ــكل مدخ ــل ،س ــواء مرتبطة
باللف ــظ أو بالدالل ــة وذل ــك بق ــدر م ــا أمك ــن له.
وق ــد ارتبط منه ــج املؤلف -حس ــب ما أش ــار احملقق-
يف معجم ــه بع ــدة مح ــاور من بينه ــا بداية م ــواد املعجم
م ــن ح ــرف الهم ــزة حتى آخ ــر حرف الش ــن ،ولك ــن هذا
الترتي ــب اضط ــرب يف بع ــض األماكن فلم يكن متس ــقً ا،
دائما .هذا باإلضافة إلى أن كل حرف
طبقً ا لرؤية املؤلف ً
الهم ــزة تقري ًب ــا كان ــت مواده عب ــارة عن أفع ــال مضارعة،
وكذل ــك ح ــرف الت ــاء .كم ــا ل ــم يلت ــزم املؤل ــف يف ترتي ــب
م ــواد معجم ــه عل ــى جتري ــد اللف ــظ إل ــى املاض ــي ،فق ــد
أورد م ــواد عل ــى صيغ ــة املاضي (مث ــال :برب ــش) ،وأخرى
باملض ــارع (مث ــال :أ ُرم ِ -ت ـ ِـر ْس) ،وأحيا ًن ــا أس ــماء (مث ــال:
زعب ــوط) ،أو صف ــات (مث ــال :مسمس ــم) وإن كان ــت أق ــل.
كما لم ترد يف املعجم مواد يف حرف الهمزة على صيغة

املاض ــي إال بع ــض األفع ــال والصف ــات الت ــي اس ــتدركها
املؤل ــف بع ــد ح ــرف الباء من أن ــه كان قد نس ــيها ،وأخير ًا
اهت ــم املؤل ــف يف رص ــده لدالل ــة اللفظ ودورانه ــا يف كام
العام ــة ،بذك ــر أكبر قدر ممك ــن من األمث ــال والتعبيرات
الشعبية واألقوال التي ترد فيها اللفظة ،باإلضافة إلى
ذك ــر أكب ــر قدر ممكن م ــن الع ــادات واملعتقدات الش ــعبية
الت ــي تتص ــل باللفظة موضوع امل ــادة ،ومن ثم فق ــد أورد
املؤلف يف مواد معجمه  114مث ًا ،و 3200من التعبيرات
واألق ــوال ،كم ــا ش ــرح باس ــتفاضة  101بن ع ــادة ومعتقد
ش ــعبي ،ونع ــرض يف اجل ــزء التال ــي بع ــض النم ــاذج م ــن
م ــواد املعجم:
وع .أي بدأ يبدأ .و"امل َِش ـ َّـر ْع" :العالي
شَ ـ ـ َر ْعِ :ي ْشـ ـ َر ْع ُش ـ ُـر ْ
من البناء؛ فيقولون"ِ :بن َِاي ْه ِم ّش َّر َع ْه" ،إذا كانت شاهقة يف
العلو .و"شَ ـ َّـر ِع البنيان" ،أي أعاه ،فيقولون" :بنى وشَ ـ َّـر ْع
وع ِّلـ ـ ْه" ،أي الذي
البني ـ ْ
ـان" .ويرادف ــه قوله ــم" :الل ــي بن ــى َ
بن ــى وأعلى البنيان .ويس ــتعملون ه ــذه اجلملة األخيرة
ـرعا ،فيقولون:
يف م ــن يذه ــب إلى جهة من اجلهات مس ـ ً
"ف ــان َح ـ ْ
اسـ ـنَانُو ْوقال ياللي بن ــى ْو َع ّل ْه" ،أي
ـط َد ْي ُل ــو يف ْ
أن ــه مل ــا ذه ــب أس ــرع يف الذه ــاب ول ــم يثن ــه عن ــه أم ــر م ــن
"ح ـ ْ
اسـ ـنَانُو" ،أي مس ــك ذيل
األم ــور .ومعن ــى َ
ـط َد ْي ُل ــو يف ْ
ـرعا( ،فقد) جرت
ثوب ــه بأس ــنانه ،وبادر إل ــى الذهاب مس ـ ً
ـرعا أن يض ــم ذي ــل ثوب ــه ويقب ــض
ع ــادة م ــن ميش ــي مس ـ ً
عليه بأس ــنانه حتى يتمكن من الهرولة يف املش ــي ،فإنه
لو ترك ذيل ثوبه مرس ـ ًـا لتعثر فيه وانكب على وجهه.
وه ــذه اجلمل ــة برمتها ال يقصد منها حقيقتها ،بل هي
ـرعا بدون
كناي ــة ع ــن ك ــون ف ــان ذه ــب إل ــى وجهت ــه مس ـ ً
أن يتمه ــل أو يتأخ ــر زمن ــا م ــا .ول ــو ل ــم ِ"يح ـ ْ
ـط َد ْي ُل ــو يف
اسـ ـنَانُو" ،ب ــل ولو لم "ي ــن ويعل البنيان" .و"الت َّْش ـ ِـر ْي َع ْه":
ْ
ع ــادة يتخذه ــا بع ــض الفاح ــن يف أفراحه ــم ،وه ــي أن
يجتمعوا يف دار صاحب الفرح ويجلس ــوا دائرة ويحضر
والزَّم ــارون يف وس ــط ه ــذه الدائ ــرة ،وبع ــد أن
الطبال ــون
ّ
يطبل ــوا ويزم ــروا ،يق ــوم واح ــد م ــن ه ــؤالء الطبال ــن
ـودا برس ــم صاح ــب الف ــرح،
ويجم ــع م ــن احلاضري ــن نق ـ ً
وكلم ــا أخ ــذ من ش ــخص ن ــادى باس ــمه وأعلن مق ــدار ما

دفعه من هذه النقود ،فيس ــمي الذهب بالذهب والفضة
بالفض ــة ،فرمبا يجتمع من ذل ــك لصاحب الفرح مبلغ
جنيه ــا ،وله دفت ــر يقيد فيه أس ــماء
يزي ــد ع ــن خمس ــن
ً
م ــن دفع ــوا ومقدار ما دفع ــه كل واحد بحيث يصير دينًا
علي ــه يدفع ــه يف أفراحهم .فجمع هذه النق ــود واإلعان
به ــا يس ــمى " َت ْش ـ ِـر ْي َع ْه" .ومث ــل ه ــذه النق ــود التي جتمع
م ــن احلاضري ــن يف األف ــراح يس ــمونها "نُقُ ـ ْ
ـوط"؛ نَقَّ ـ ْ
ـط
َّ
ِينَقَّ ـ ْ
و"الش ـ ْـر ْع" :يطلقونه على دار القاضي الش ــرعي
ـط.
راح َّ
للش ْــر ْع"،
التي ُيصدر فيها األحكام ،فيقولون" :فان ْ
و"امـ ـ َرا ْة ف ــان َو َّدا ُتو
إذا ذه ــب إل ــى دار القضاء الش ــرعيْ .
َّ
الش ـ ْـر ْع" ،إذا ذهبت به إلى دار القضاء الش ــرعي لتطالبه
اجلماعـ ـ ْه" ،إذا
بح ــق ش ــرعي .ويقول ــون" :فان شَ ـ ـ َر ْع بن
َ
فص ــل بينه ــم األم ــر ال ــذي يختلف ــون في ــه ،أو حك ــم يف
"ش ـ ِـر ْع"،
القضي ــة الت ــي بينهم .ويطلقون عل ــى الطويلِ :
فيقول ــون" :ف ــان ِش ـ ِـر ْع ع ــن ف ــان" ،إذا كان طوي ـ ًـا عن ــه
ط ــوال يناس ــب قوام ــه .ويقول ــون مل ــن أخط ــأ الص ــواب يف
كامه أو لم يأت مبا ينطبق على الواقع" :شَ ْر َع ْ
اهلل عند
ـرك" ،فه ــذه اجلمل ــة كناية ع ــن ك ــون املخاطب أخطأ
غي ـ ْ
يف كام ــه ،فش ــابه القاضي إذا حكم مب ــا ال يوافق أحكام
الشريعة( .وهي) يف ذاتها معروفة محفوظة ،فإذا أخطأ
فيه ــا أح ــد م ــن القض ــاة فغي ــره ه ــو ال ــذي عن ــده احلكم
ّ
و"الش ـ ِـار ْع" :الطري ــق
الش ــرعي محف ــوظ ومعم ــول ب ــه.
األمر" ،إذا كان
شار ْع يف
املتسع يف البلد .ويقولون" :فان ِ
ْ
مبتد ًئ ــا فيه أو متهي ًئ ــا للبدء فيه.
وعل ــى ه ــذا النح ــو يق ــدم املعج ــم م ــادة ثري ــة ح ــول
كل مف ــردة ،كم ــا يق ــدم احملق ــق ش ــروحات عدي ــد يف
الهوام ــش تب ــن س ــياق ومفه ــوم بع ــض املف ــردات ،واتب ــع
منه ــج التحقي ــق يف اإلش ــارة إل ــى بع ــض الكلم ــات التي
وردت بصورته ــا وق ــام بضبطه ــا .وق ــد ب ــدأ عب ــد العزي ــز
نس ــخ الن ــص م ــع مراجع ــة مقدم ــة املؤل ــف املطبوع ــة
عل ــى املص ــادر الت ــي نق ــل منها ،حي ــث ق ــام بضبط نصه
باحل ــركات الضابط ــة لنط ــق األلفاظ العامي ــة ،وضبط
األلف ــاظ واألمث ــال واألق ــوال وغيره ــا لي ــس يف م ــن
املعجم فحس ــب ،بل ويف الهامش والكش ــافات كذلك ،ثم
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ق ــام بتخريج اآليات واألحاديث واألش ــعار واألعام التي
وردت يف النص لتكتمل الفائدة .كما اعتمد احملقق على
مجموع ــة م ــن املص ــادر مثل :لس ــان الع ــرب البن منظور
والقام ــوس احملي ــط للفيروز آب ــادي ،واملعجم الوس ــيط،
واألع ــام للزركل ــي وغيره ــا .وحرص عل ــى توثيق بعض
الرس ــوم التوضيحية التي رسمها املؤلف بيده ملجموعة
م ــن اآلني ــة وأدوات الزراع ــة ،وق ــام بإعداده ــا عل ــى جه ــاز
"املاس ــح الضوئي" دون املس ــاس بطبيعته ــا وال بحدودها
رقما ورب ــط هذا
كم ــا رس ــمها املؤل ــف ،وأعط ــى كل ش ــكل ً
الرق ــم مبكان ــه يف املن ،وق ــد أورد هذه األش ــكال يف نهاية
املعج ــم وق ــد بل ــغ عددها  13ش ــك ًا.
وق ــد ح ــرص هش ــام عب ــد العزي ــز على إظه ــار جميع
بيان ــات املعج ــم م ــن خ ــال العديد م ــن الكش ــافات التي
بلغ ــت خمس ــة وثاث ــن وضع ــت الق ــارئ عل ــى أي م ــن
املعلومات التي يريدها بسهولة ويسر ،وعلى هذا النحو
اش ــتمل املعج ــم عل ــى الكش ــافات التالية :كش ــاف اآليات
القرآني ــة  -كش ــاف األحادي ــث النبوية  -كش ــاف األش ــعار
واألغان ــي  -كش ــاف األمث ــال واحلك ــم املأث ــورة  -كش ــاف
التعبيرات الشعبية واألقوال والصفات  -كشاف األعام
 كشاف األماكن واملعالم اجلغرافية  -كشاف احليواناتوالزواحف والطيور  -كش ــاف املابس واألقمشة واألثاث
 كش ــاف النبات ــات واألعش ــاب واألدوي ــة  -كش ــاف املل ــلوالنح ــل واألع ــراق والطوائ ــف واملجتمع ــات النوعي ــة
 كش ــاف املع ــادن والعم ــات واحلل ــي -كش ــاف األدواتواآلالت واآلنية  -كش ــاف األطعمة واملش ــروبات  -كش ــاف
امله ــن واحل ــرف والوظائ ــف واألعمال -كش ــاف األمراض
والعاه ــات املس ــتدمية  -كش ــاف الع ــادات واملعتق ــدات
والكائنات اخلرافية  -كشاف املقاييس واملكاييل  -كشاف
األدعي ــة والنداءات وألفاظ الس ــباب  -كش ــاف األلعاب -
كش ــاف األس ــلحة والذخائر  -كش ــاف األس ــماء  -كش ــاف
األص ــوات  -كش ــاف األل ــوان -كش ــاف األي ــام واألوق ــات
واملناس ــبات واألعي ــاد  -كش ــاف الزين ــة وأدواته ــا وموادها
 كش ــاف الرت ــب واأللق ــاب  -كش ــاف املش ــروبات الروحيةوامل ــواد املخ ــدرة  -كش ــاف املؤسس ــات العام ــة واخلاص ــة -
(&'& ا!"#$
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كشاف الكتب الواردة يف املعجم -كشاف ألفاظ السياسة
واحلك ــم  -كش ــاف ألف ــاظ مرتبطة بالدين اإلس ــامي -
كش ــاف العل ــوم وألفاظها  -كش ــاف م ــواد املعجم بترتيب
ألفبائيا.
املخط ــوط  -كش ــاف م ــواد املعجم مرتب ــة
ً
وأك ــد س ــراج الدي ــن يف مقدمت ــه له ــذا املعج ــم
أن مكتب ــة اإلس ــكندرية تأمل أن يكون نش ــر ه ــذا املعجم
يف الس ــياق ال ــذي تضطل ــع ب ــه املكتب ــة م ــن مجه ــودات
حثيث ــة يف مش ــاريع عدي ــدة لتوثي ــق التراث ،وليخ ــرج
الق ــارئ بع ــد قراءت ــه للمعج ــم أو اطاعه على م ــادة من
ـتبصرا بطبيعة حي ــاة املصري ــن خ ــال تلك
م ــواده مس ـ
ً
متمنيا أن يس ــهم هذا اإلصدار يف س ـ ّـد النقص
احلقبة،
ً
يف املكتب ــة العربي ــة يف بع ــض احلق ــول املعرفي ــة خاص ــة
املعجم ــي منه ــا ،فض ـ ًـا عن الفق ــر امللح ــوظ يف املعاجم
العامي ــة ،وه ــو م ــا يرج ــع إل ــى جمل ــة م ــن األس ــباب ،من
ضمنها تركيز الناش ــرين على نش ــر كت ــب يف موضوعات
مح ــددة وفقً ــا ألم ــور تس ــويقية وأه ــداف مالي ــة .فه ــذا
املعجم ،رغم قلة عدد مواده يعد كنزًا ثقاف ًّيا كاش ــفً ا عن
جان ــب من اجلوانب املهم ــة واخلفية للمجتمع املصري
يف الق ــرن التاس ــع عش ــر ،ومطل ــع الق ــرن العش ــرين.
 .2حواديت زينب كوتود

ص ــدر عام  2016عن "مرك ــز توثيق التراث احلضاري
والطبيع ــي" مبكتب ــة األس ــكندرية كت ــاب "حواديت زينب
كوتود" والكتاب يشمل مجموعة من احلكايات الشعبية
جهدا
النوبي ــة يف  150صفحة من احلجم الكبير .ويعد ً
مش ـ ً
ـتركا ب ــن مجموع ــة من املهتم ــن بالتراث الش ــعبي
النوب ــي ،إذ ق ــام بجم ــع ه ــذه احلكاي ــات حفي ــد الراوي ــة
"زينب كوتود" الش ــاعر إبراهيم ش ــعراوي باللغة النوبية،
وأعده ــا للنش ــر الباح ــث ع ــادل موس ــى املتخص ــص يف
بحث التراث الش ــعبي النوب ــي باملركز ،على حن نهضت
الفنان ــة س ــلمى كم ــال بعم ــل رس ــومات ه ــذه احلواديت.
ويش ــمل الكت ــاب خمس ــة عش ــر حكاي ــة ش ــعبية ترص ــد
ثقاف ــة املجتم ــع النوب ــي م ــن خ ــال ه ــذه احلكاي ــات.
و"زينب كوتود"  -راوية هذه احلكايات  -هي س ــيدة نوبية

(اس ــمها األصل ــي زين ــب فات ــي) عاش ــت حي ــاة مدي ــدة ال
تق ــل إث ــارة ع ــن تلك احلكاي ــات الت ــي كانت ترويه ــا ،وقد
ول ــدت بقري ــة "اجلنين ــة والش ــباك" إح ــدى ق ــرى النوب ــة
ويقال إن "كو"
القدمية ،واش ــتهرت باس ــم "زينب كوتود"ُ .
هو كائن خرايف قوي له تاثير مغناطيس ــي ،حتى أنه لو
مر من خلف بيوت القرية يش ــعر الناس برعش ــة تس ــري
يف قلوبهم وعظامهم ،كما ُتطلق كلمة «كو» على األس ــد
أيض ــا ،أم ــا «تود» فمعن ــاه «ابن» ،وقد اش ــتهر والدها بهذا
ً
االس ــم لسرعة تنقله على الفرس ومهارته يف الفروسية
والقت ــال .وكان ــت «زين ــب كوتود» حتكى حكاي ــات خرافية
أبطاله ــا م ــن األبق ــار والتماس ــيح والطي ــور والغي ــان
والش ــياطن وقص ــص اجتماعي ــة حتف ــل بالص ــراع
التقليدي بن اخلير والش ــر ،وتتن ــاول جوانب هامة من
قدمي ــا .وتش ــير "كوت ــود" إلى أنه ــا ورثت
حي ــاة النوبي ــن
ً
ه ــذه احلكاي ــات ع ــن جدته ــا ،وكان لها مواعي ــد لتقدمي
حكاياته ــا وطريق ــة معين ــة للجل ــوس ،كم ــا ُع ــرف عنها
أيض ــا أنه ــا كان ــت حتك ــي احلكاي ــات من غروب الش ــمس
ً
حت ــى س ــاعة متأخ ــرة م ــن اللي ــل ال لأطف ــال فق ــط بل
أيض ــا .ويش ــير املعتق ــد الش ــعبي هنا إل ــى أن من
للكب ــار ً
يق ــوم برواي ــة احلوادي ــت قبل الغ ــروب ُيص ــاب بالعمى.
كم ــا اش ــتهر ع ــن "زين ــب كوت ــود" بع ــض املأث ــورات
الش ــعبية الت ــي تضعه ــا يف مص ــاف األولي ــاء أصح ــاب

الكرام ــات ،م ــن بينه ــا أن امل ــرأة الت ــي ال تأت ــي بطفلته ــا
لزيارته ــا ال تت ــزوج ابنته ــا م ــدى احلي ــاة ،ل ــذا كان ــت
املراك ــب الش ــراعية تق ــف عل ــى ش ــاطئ قريته ــا ،وتن ــزل
بجماعات كثيرة ومعهم األطفال الصغار لزيارة "زينب
أيض ــا حتف ــظ بع ــض آي ــات القرآن
كوت ــود" الت ــي كان ــت ً
الك ــرميُ ،
وحتس ــن الوض ــوء والص ــاة ،وتع ــرف تاري ــخ
القري ــة وبط ــوالت رجاله ــا واألعمال الطيبة لنس ــائها؛
فكان ــت موثق ــة بالدرج ــة االول ــى ملجتمعه ــا ولبيئته ــا
احمليط ــة ،كما أنه ــا كانت تعرف حكايات ش ــعبية أخرى
كالس ــيرة الهالي ــة وبع ــض قص ــص اجل ــان والعفاري ــت
أيض ــا أن دعاءها
واألس ــاطير القدمي ــة ،كما ُعرف عنها ً
كان مس ــتجا ًبا.
ومجموع ــة احلكاي ــات املوثق ــة بالكت ــاب حتم ــل
عش ــرات العناص ــر الش ــعبية الكاش ــفة للت ــراث الش ــعبي
النوب ــي ،وق ــد ُس ــجلت أس ــماء احلكايات منه ــا ما ينطق
بالنوب ــي ،ومنه ــا م ــا هو بالعربي ــة ،مثل :اقتل ــوا الذباب-
ُك ــري (اس ــم بطل ــة احلوادي ــت الث ــاث م ــن الثانية حتى
الرابع ــةُ :ك ــري بنت متاي ــا ُ -كري يف بيت األركب ــي ُ -كري
يف قص ــر املل ــك)  -بروك ــي (اس ــم الف ــأر ال ــذي حمل ــت به
امرأة)  -الس ــاحران (أحدهما خير واآلخر ش ــرير)  -كلو
(الش ــاب الف ــارس ال ــذي يق ــرر االرتب ــاط بابن ــة املل ــك) -
س ــلطانة (الفتاة الصغي ــرة الت ــي حتف ــظ س ــر م ــا رأت ــه)
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 س ــفان أراجيد (تروي رحلة الش ــاب ال ــذي رفض غوايةزوج ــة املل ــك)  -عش ــق اإلركبي (الش ــرير ال ــذي يعش ــق
وقماحة (إحداهما مجتهدة
الفتاة اجلميلة)  -سماحة ّ
والثاني ــة مهمل ــة)  -عل ــي َكدي ــس (الفتى الذي ش ــاركته
أخته أحش ــاء أمه)  -الشاوش ــاو (اس ــم العقد الذي جنى
فت ــاة م ــن الفضيح ــة)  -جزيرة اإلركب ــي (اس ــم القص ــر
ال ــذي يظه ــر يف احلوادي ــت)  -أم ــن دقر (ش ــرير النه ــر
ال ــذي جن ــت منه إح ــدى الفتي ــات).
ونع ــرض يف اجلزء التالي واحدة من احلكايات التي
وردت بالكتاب حتت اسم ُ"كري يف بيت األركبي" :كعادتها
يف املناسبات املختلفة سارت (كري) وصويحباتها الست
يف أماك ــن غريبة مزدحمة بالن ــاس  ..وكان الناس يقلون
ويقل ــون كلما ابتع ــدت الفتيات عن الطريق املتس ــع إلي
طري ــق متع ــرج ضي ــق ،حتي لم يع ــد بالطريق إنس ــان ..
وقال ــت (ك ــري) للفتي ــات الس ــت" :ه ــل تعرف ــن مل ــاذا يقل
الن ــاس؟ ألنن ــا نقت ــرب م ــن بي ــت (اإلركب ــي)" .فصرخ ــت
البن ــات :اإلركبي ! إنها س ــتأكلنا ..فلنبتعد.
فقالت (كري) :إذا ابتعدنا سيقتلنا اجلوع والعطش
بالتأكي ــد ..هذا موت محق ــق ..أما إذا قابلنا (اإلركبي)،
فق ــد تأكلن ــا وقد ننجو منها ..رمب ــا ال تكون جائعة فا
تأكلنا ..هيا إلي بيت اإلركبي ،وسارت البنات اخلائفات
خل ــف (ك ــري) ،وه ــن يبك ــن ،وميس ــحن بأكمامه ــن م ــا
يس ــيل م ــن العي ــون واألن ــوف .كان بي ــت اإلركب ــي بيت ــا
ق ــذرا ،و(اإلركب ــي) ليس ــت بالبيت ..وقد تركت به س ــبعة
من أطفالها يف حالة من القذارة ال تطاق ..ويف احلال
قام ــت (ك ــري) بالعم ــل ،وأم ــرت البنات بب ــذل اجلهد يف
كنسا ً
ومسحا وتهوية وغس ًا ..وكل
ورشا
ً
تنظيف املكان ً
بنات (اإلركبي) اس ــتحممن وارتدي ــن املابس النظيفة
املغس ــولة وقام ــت (ك ــري) بحل ــب العن ــزات وصن ــع خبز
الكاب ــد .وبع ــد فت ــرة كان ــت بن ــات (اإلركب ــي) قد ش ــبعن,
واس ــتغرقن يف ن ــوم عمي ــق يف م ــكان نظي ــف ..وبينم ــا
كان امل ــكان برائح ــة البخ ــور وأنف ــاس العط ــور ج ــاءت
(اإلركب ــي) األم ،وكانت طويل ــة القامة ،حمراء العينن،
مش ــقوقة الف ــم م ــن أعل ــى إلي أس ــفل ،ناتئة الش ــفتن،
(&'& ا!"#$
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أم ــا ثدياه ــا فكان ــا يص ــان إل ــي ما بع ــد ركبتيه ــا ،فهي
تقذفهم ــا إل ــى خل ــف كتفيه ــا ..الث ــدي األمي ــن خل ــف
الكت ــف األيس ــر ،والث ــدي األيس ــر خلف الكت ــف األمين
لتس ــهل عليه ــا احلركة احلرة ،ولك ــي ال يكنس الثديان
األرض ح ــن تنحن ــي اإلركبي.
دخل ــت اإلركب ــي وهي تش ــم الهواء ,ولش ــهيقها صوت
العاصفة وقالت :إنني أشم رائحة بشر ،لهم عظام طرية،
وحلوم ش ــهية واستيقظت بنات اإلركبي علي صوت األم،
وقل ــن له ــا ال تأكلي (ك ــري) وصاحباتها ،فق ــد قدمن لنا
خدم ــات كثيرة ،وكان اجلوع يع ــذب اإلركبي وهي ال تريد
أن تغض ــب صغاره ــا ،لذل ــك تق ــرر أن تخ ــرج م ــن البي ــت
إل ــي أن يغال ــب النوم عيون صغارها فتع ــود وتأكل (كري)
وصاحباته ــا ،وال يعت ــرض أح ــد م ــن أطفاله ــا .تخ ــرج
(اإلركب ــي) ،وتظل تدور حول البيت ،وهي حتك أس ــنانها
بصوت مثل احتكاك السكاكن (نيدتا كورمن) ثم تعود
إلي بيتها فتجد (كري) مستيقظة ،وعيناها جاحظتان
م ــن اخل ــوف فتقول لها :هل أن ــت مريضة يا كري؟ مباذا
حتس ــن؟ ..فتق ــول ك ــري له ــا :أح ــس بالعط ــش ،فتقول
اإلركبي لها وملاذا ال تشربي واملاء كثير بالبيت؟ ..فتقول
كري :لقد كانت أمي حتضر لي املاء من النيل ،فا ش ــئ
غي ــر م ــاء النيل الط ــازج ،يجل ــب النوم وحمل ــت اإلركبي
معه ــا وع ــاء (س ــكي) جلل ــب امل ــاء ،فقالت لها ك ــري :ال يا
خال ــة فق ــد كانت أم ــي حتضر لي امل ــاء يف غربال.
وذهب ــت (اإلركب ــي) إلي النه ــر ،وظلت متأ الغربال
باملاء فيسيل من الثقوب فتعود مللء الغربال من جديد
وظل ــت تك ــرر ذل ــك إلي الصباح ،ث ــم تذك ــرت أن عليها أن
تبح ــث عن طعام فانطلقت إل ــي اجلبل ،لتطارد الطيور
واحليوان ــات ،ونس ــيت (ك ــري) وصاحباته ــا جميع ــا .ويف
اليوم التالي قالت (كري) لإركبي :إنني ال أستطيع النوم
ألن ال ــكاب تنب ــح بصوت مزعج فقال ــت (اإلركبي) ،وقد
وجدت فرصة للخروج :اطمئني يا (كري) ،فس ــوف أخرج
وأقض ــي عل ــي ال ــكاب .وخرج ــت اإلركب ــي وظل ــت حتك
أس ــنانها ،و(ك ــري) ترتع ــش ،وبع ــد فت ــرة ع ــادت اإلركب ــي،
فوجدت صغيراتها مازلن مستيقظات كحارسات لكري،

فقال ــت للفتاة :إنني قضيت على الكاب ملاذا لم تنامي،
فقال ــت ك ــري :إن الدي ــوك تصي ــح ف ــا أس ــتطيع الن ــوم،
ـكت الديوك،
وخرج ــت اإلركب ــي لفترة وع ــادت لتقول أس ـ ُ
مل ــاذا ي ــا ك ــري لم تنام ــي بع ــد؟ .ويف كل مرة كان ــت (كري)
تذكر إسم نوع من املخلوقات التي حتدث اصواتا عالية
كالقط ــط والثعال ــب والذئ ــاب والضب ــاع ،حت ــي تعب ــت
خطيرا .قامت بعمل
اإلركب ــي من االنتظار فق ــررت أمرا
ً
عصي ــدة (مدي ــد) ،وأضاف ــت إليه ــا مادة منوم ــة ،وقدمت
الطعام ل (كري) وصويحباتها ،وخرجت حتك أسنانها،
وهنا همس ــت (كرى) يف آذان صويحباتها بعدم االقتراب
م ــن الطع ــام ،ألن فيه الهاك ،أما بن ــات ( اإلركبي ) فقد
قم ــن بالهج ــوم عل ــى الطع ــام ،حت ــى لم يبق منه ش ــيء.
ون ــام اجلمي ــع ،وع ــادت (اإلركبي) يف ظ ــام الليل ،وظلت
حترك كل واحدة من النائمات ،فإذا حتركت النائمة مع
حركة يدي (اإلركبي) فهذا دليل على أن النائمة خفيفة
ل ــم تتن ــاول املخ ــدر ،أي أنه ــا م ــن بن ــات (اإلركب ــي) ،وهذه
تتركه ــا اإلركبي يف س ــام ،وتلتهم البن ــت ثقيلة احلركة،
ومل ــا كانت بنات (اإلركبي) ه ــن الاتي أكلن الطعام الذي
به املخدر ،فقد أكلتهن أمهن ،ومن الشبع واملخدر الذي
كان يف بطون بناتها ،غابت (اإلركبي) عن الوعي ،ونامت
نوما عميقا ،وقامت (كرى) فأيقظت صاحباتها ،وهربن
م ــن بيت اإلركبي يف س ــام.
وخرج ــت اإلركب ــي يف رحل ــة الصي ــد ،ث ــم ع ــادت إل ــى
بيته ــا فلم جت ــد (ك ــرى) وصاحباتها ،واكتش ــفت أنها لم
ت ــأكل إال بناته ــا ،فغضب ــت حتى أنها يف ش ــهيقها أخذت
كل اله ــواء ال ــذي يف ج ــو املكان ،ثم أخرج ــت زفيرا أحمر
م ــن ال ــدم والن ــار ،ثم رفعت يديه ــا ذات األصابع املعقوفة
إل ــى الس ــماء وهتف ــت( :وو نور) يا إله ــي اجعلني أحصل
عل ــى (ك ــرى) ،بعد أن تغوص يف قدمها ش ــكوكة (جندي)
ال ميك ــن إخراجه ــا إال بش ــعرة م ــن فخ ــذي( ،وو ن ــور) ي ــا
إله ــي ،اش ــغل (كرى) بجمع قطع الذه ــب واخلرز الامع
( متنج ــي) .وعن ــد غ ــروب الش ــمس ،بينم ــا كان ــت (كرى)
وصويحباته ــا يصع ــدن اجلب ــل ،فوجئ ــن  -عل ــى جان ــب
الطري ــق  -بقط ــع الذه ــب واخل ــرز الام ــع ،فمض ــت

البن ــات يجمعن يف طمع وس ــعادة ،و(ك ــرى) متنعهن دون
ج ــدوى ،فلم ــا وجدت إصرارهن عل ــى اجلمع ،طلبت من
كل واح ــدة أال حتم ــل أكث ــر م ــن م ــلء قبض ــة يدها فقط
م ــن الذه ــب واخل ــرز الامع ،فق ــد تأت ــي ( اإلركبي ) بعد
قلي ــل .وس ــمعت البن ــات كامه ــا وانطلق ــن إل ــى اجلبل.
ومض ــت (ك ــرى) جتري خلفه ــن وحتثهن على اإلس ــراع،
وفج ــأة غاص ــت يف قدمه ــا ش ــوكة ،آملته ــا أملا ش ــديدا فلم
تس ــتطع الس ــير ،وحاول ــت البن ــات إخ ــراج الش ــوكة دون
ج ــدوى .فقال ــت (كرى) لهن :لن تس ــتطعن مس ــاعدتي،
هيا اهربن ،وس ــوف أحلق بكن بع ــد أيام قليلة ،وابتعدت
البن ــات ع ــن (ك ــرى) وه ــن يبك ــن ش ــفقة عليه ــا ،وظل ــت
(ك ــرى) تزح ــف عل ــى األرض يف اجت ــاه الض ــوء ،وهن ــاك
وجدت ش ــجرة فتس ــلقتها ،ونامت على فرعها العريض،
وكان ــت خص ــات ش ــعرها احلريري ــة تتدل ــى م ــن ف ــرع
الشجرة إلى األرض .وجاءت (اإلركبي) فأمسكت بشعرة
وتس ــلقتها وظل ــت تصع ــد وتصع ــد الش ــجرة املرتفع ــة
للوص ــول إل ــى (ك ــرى) وتصع ــد وتصع ــد ،وقب ــل أن تص ــل
(اإلركبي) إلى الفرع استيقظت (كرى) ،وقطعت الشعرة
م ــن رأس ــها ،فوقعت (اإلركب ــي) بدوي هائل عل ــى األرض
وحتطم ــت ومات ــت .ونزل ــت (ك ــرى) م ــن ف ــرع الش ــجرة،
وأخ ــذت ش ــعرة م ــن ب ــن فخ ــذي (اإلركب ــي) ،وأخرج ــت
الش ــوكة به ــا ،ومض ــت جت ــري لناحي ــة اجلب ــل ،وهن ــاك
التق ــت بصويحباته ــا يف ف ــرح وعناق.
وق ــد ح ــرص ع ــادل موس ــى مع ــد احلكاي ــات بش ــرح
وتوثي ــق بع ــض املف ــردات املرتبط ــة ب ــكل حكاي ــة ،فف ــي
احلكاية السابقة يشرح معنى مفردتن باحلكاية على
النح ــو التال ــيُ :
(ك ــرى) معن ــاه :عجوة  ،وكان يس ــتخدم
اس ـ ًـما أو لق ًب ــا للفت ــاة اجلميل ــة الت ــي تش ــبه العج ــوة
حس ــب التعبي ــر النوب ــي( .اإلركب ــي) حي ــوان خ ــرايف ل ــه
س ــبعة رؤوس وش ــرير يف أغل ــب أحوال ــه ،وه ــو أحيان ــا
مذكر عاش ــق للفتي ــات ،وأحيانا مؤن ــث وأم ألطفال من
مثياته ــا ،ويتش ــكل عل ــى أش ــكال متع ــددة فه ــو أحيانا
منل ــة أو ش ــجرة أو ثعب ــان أو طائ ــر .والكت ــاب عل ــى ه ــذا
النح ــو ه ــو من ــوذج جلمع وتوثي ــق احلكايات الش ــعبية،
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ولطامل ــا نادين ــا بالنه ــوض ملش ــروع عربي موس ــع جلمع
وتوثي ــق احلكاي ــات الش ــعبية التي تكش ــف ع ــن البيئات
الثقافي ــة العربي ــة الثري ــة بتراثه ــا الفريد.
 .3حكايات شعبية من البحرين

والكت ــاب الثان ــي ال ــذي نع ــرض ل ــه يف إط ــار جم ــع
وتوثي ــق احلكاي ــات الش ــعبية ،ص ــدر ع ــام  2017وه ــو
كت ــاب الع ــدد املاض ــي (العدد  )37من مجلتن ــا "الثقافة
الشعبية" ،ويحمل اسم "حكايات شعبية من البحرين"
جم ــع وتدوي ــن فاطمة محم ــد احلوط ــي ،والكتاب يقع
يف  209صفحة .واملؤلفة كانت واحدة من فريق اجلمع
امليداني للحكايات الشعبية ضمن مشروع مركز التراث
الش ــعبي ل ــدول اخلليج العربي عق ــد الثمانينيات ،وقد
أش ــرف على هذا الفريق بروين عارف ..وقد استطاعت
فاطم ــة جم ــع وتوثي ــق مجموع ــة مهمة م ــن احلكايات
الش ــعبية باللهج ــة البحريني ــة احمللي ــة ،والتي قدمتها
إل ــى عل ــي عب ــد اهلل خليف ــة رئي ــس حتري ــر املجل ــة،
ورئي ــس مرك ــز الت ــراث الش ــعبي ل ــدول اخللي ــج العرب ــي
(قب ــل إغاق ــه ع ــام  ..)2005ويق ــول خليفة أنه حلس ــن
ح ــظ احلكاية الش ــعبية يف البحرين ،وبوازع ش ــخصي،
اس ــتمرت فاطم ــة احلوط ــي يف االس ــتمتاع مبجالس ــة
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راوي ــات احلكاي ــة الش ــعبية واالهتم ــام بتس ــجيل م ــا
ي ــرد على ش ــفاههن م ــن احلكاي ــات واألش ــعار .ويضيف
خليف ــة :وحقيق ــة فوجئت وهي تقدم ل ــي ما لديها من
م ــادة مجموع ــة مذك ــرة إي ــاي مبهم ــة الدكت ــورة بروين،
وبأنه ــا كانت من ضم ــن الفريق الذي تدرب على يديها
للجم ــع وأنه ــا واصلت العمل وجتمع ــت لديها حصيلة
م ــن احلكاي ــات الش ــعبية ،فكن ــت كم ــن عث ــر عل ــى كن ــز
خصوص ــا وأن عملي ــة اجلم ــع ق ــد مت ــت قب ــل
نفي ــس،
ً
عاما ،حيث عمدت لتدوين احلكايات الش ــعبية
ثاثن ً
ـواه رواته ــا ،من ــذُ الع ــام ( ،)1986وقد
البحريني ــة م ــن أف ـ ِ
مت نش ــر نص ــوص احلكاي ــات كما ه ــي ،وكم ــا وردت على
ـرد لبع ــض املصطلح ــات احمللي ــة
لس ــان رواته ــا ،م ــع س ـ ِ
املس ــتغلقة عل ــى فه ــم القارئ.
والكت ــاب عل ــى ه ــذا النح ــو ه ــو م ــادة خام ل ــم ُحتقق
ول ــم ُتصن ــف ول ــم ُتبوب ول ــم ُيعالج كل معان ــي مفرداتها
ـودا لش ــرح بع ــض
العامي ــة ،وق ــد بذل ــت الباحث ــة جه ـ ً
املف ــردات باقتض ــاب ،إال أن ــهُ يف املجم ــل وثيق ــة أدبي ــة
وتاريخي ــة ملس ــار احلكاي ــة الش ــعبية يف البحري ــن ،وث ْبت
عام ــا .وق ــد
موث ــق للهج ــة البحريني ــة قب ــل ثاث ــن ً
اعتم ــدت اجلامع ــة املصطلح احملل ــي "حزاوي" لإش ــارة
عددا
إلى "احلكايات" املتضمنة الكتاب .ويشمل الكتاب ً

م ــن احل ــزاوي بلغ ــت  34حزاة لكل منها اس ــم دال عليها
على النحو التالي :حزاة س ــرور ،وحزاة فس ــيجرة ،وحزاة
م ــرمي أم ال ــدل وال ــدالل ،وح ــزاة علي العبهلي ،وح ــزاة أم
الهي ــان ،وح ــوار س ــعيدة بن ــت ناص ــر ،وح ــزاة أم حم ــار،
وح ــزاة س ــعيدة بنت ناص ــر وراعي النخل ،وحزاة الش ــيخ
وصاحبه لفداوي ،وحزاة لفداوية السبعة ،وحزاة مكسر
اليوزية ،وحزاة يا س ــاقي السدرة ،وحزاة أحجية والسبع،
وح ــزاة أخ ــوان العم ــر ،وح ــزاة الذيب ــة ،وح ــزاة حطيب ــة
الساي ،وحزاة سليمان ،وحزاة عزيز ،وحزاة عمر وأقليم
الش ــكر ،وح ــزاة مي ــم ،وح ــزاة وري ــد خن ــة ،وح ــزاة الس ــبع
بن ــات ،وح ــزاة بن ــت الس ــحارة ،وح ــزاة بن ــت الصن ــدوق،
وح ــزان بنت الغ ــزالن ،وحزاة الثاث بنات ،وحزاة اجللبة
وبن ــت احلط ــاب ،وح ــزاة احلب ــال وبنت مطلع الش ــمس،
وح ــزاة بن ــت بن ــت الس ــندي ،وح ــزاة ظب ــي عمان وحس ــن
حس ــان ،وح ــزاة لبنى وأخوها ،وح ــزاة محمد وبنت عمه،
وح ــزاة راعي ــة البيض ،وح ــزاة ينية البس ــتان.
وتش ــير احلوط ــي إل ــى أن جمي ــع الراوي ــات يف مملك ــة
البحرين با استثناء يفتتحن احلزاة الشعبية بقولهن:
صل ــوا عل ــى النب ــي ،ما ياك ــم إال خير لفانه ولفاكم وش ــر
تعدان ــه وتعداك ــم ،وم ــا فايدتن ــا م ــن احل ــزاة إال الص ــاة
عل ــى النب ــي ،والبعض منهن يفتتح حزاته بقوله :ش ــعر
يام ــس القل ــب .ويحلق بالس ــامع إل ــى املاضي اجلميل
بنكهت ــه وأصالت ــه تخت ــزل في ــه معاناته ــا وأحاسيس ــها
بص ــوت رقيق حنون معظمه خ ــارج عن مضمون النص.
أم ــا ختام احلكاية فهي مبثاب ــة إعان من انتهاء احلزاة
بع ــد توضي ــح النهاي ــة مبعن ــى أخاق ــي ،كعق ــاب إله ــي
للمس ــيء والظال ــم ،ونهاي ــة س ــعيدة للصاب ــر واملظل ــوم.
وتختت ــم الراوي ــات احل ــزاوي بقوله ــن :كمل ــت وحمل ــت،
رحن ــا عنه ــم ويينه وم ــا عطون ــا وال حاجة ،وم ــا فايدتنا
م ــن احل ــزاة إال الص ــاة عل ــى النبي.
وق ــد مت جم ــع هذه احل ــزاوي من منطق ــة "احلالة"
جن ــوب احمل ــرق ،ومص ــدر احل ــزاوي مجموع ــة م ــن
الراوي ــات املس ــنات الت ــي تصفه ــن اجلامع ــة بالصح ــة
اجلي ــدة والذاك ــرة املتوق ــدة ،وك ــن متفق ــات عل ــى ن ــص

الش ــعر ال ــوارد باحل ــزاوي دون زي ــادة أو نقص ــان ،رغ ــم
أنه ــن ل ــم يجتمع ــن ببع ــض ،وق ــد نقل ــن هذه احل ــزاوي
عن أمهاتهن أو قريباتهن .ومس ــتوى تعليم الراويات ال
يتج ــاوز حفظ القرآن الكرمي مع املطوعة (الكتاتيب).
وقدم ــت الباحث ــة دراس ــة متعمق ــة ح ــول منطق ــة
البح ــث «مدين ــة احمل ــرق» ،وم ــدى تأثي ــر البيئ ــة عل ــى
مضم ــون احل ــزاة البحريني ــة وس ــردها ،كتأثي ــر البيئ ــة
اجلزري ــة الس ــاحلية كم ــا ورد يف ح ــزاة "أم الهي ــان"
وح ــزاة "محم ــد وبن ــت عم ــه" والت ــي ورد فيهم ــا ذك ــر
احملم ــل واملركب للس ــفر .كما عكس ــت بع ــض احلكايات
حرف ــة صيد األس ــماك مث ــل ح ــزاة "فس ــيجرة" ،وحرف
النج ــارة كما تعكس ــها ح ــزاة "بنت الس ــحارة" ،و"اجللبة
وبن ــت احلط ــاب" .كم ــا تأث ــرت بع ــض احل ــزاوي بالبيئة
الصحراوي ــة الت ــي حت ــوي عناص ــر مث ــل الس ــدرة عن ــد
الع ــن أو اجللي ــب (البئ ــر) لش ــرب امل ــاء ،وك ــذا رعاي ــة
اجلم ــال واألغن ــام كم ــا ورد يف ح ــزاة "م ــرمي أم ال ــدل
وال ــدالل" وحزاة "بو س ــليمان" .أم ــا البيئة االجتماعية
فقد كش ــف الس ــرد عن أن املجتمع يعاني من الطبقية،
فهن ــاك طبق ــة الش ــيوخ والتج ــار واخل ــدم (لفداوي ــة)
املجلوب ــن م ــن س ــواحل أفريقيا .كما متيزت ش ــخصية
امل ــرأة بالده ــاء وال ــذكاء والفطن ــة يف ت ــدارك األم ــور
وخل ــق املش ــاكل واس ــتغال الف ــرص دون اخل ــوف أو
الت ــردد حتى يف القت ــل مثل حزاوة "س ــرور" ،والتخلص
م ــن غرميه ــا مثل ح ــزاوة "بن ــت الصندوق" .أم ــا الرجل
فه ــو ق ــوي الش ــخصية ك ــرمي نبي ــل ش ــهم ال يع ــرف
مخلص ــا ال
الده ــاء واخلديع ــة ،وإن كان عاش ــقً ا مح ًب ــا
ً
يلج ــأ للخيانة بل للزواج ،ويذل ــل كل الصعوبات للنيل
بحبيبت ــه كم ــا ورد يف ح ــزاة "م ــرمي أم ال ــدل وال ــدالل"
وحزاة "مكس ــر اليوزية" ،أو س ــلبي ال يجرؤ على الدفاع
ع ــن ابنت ــه كم ــا ورد يف ح ــزاة "فس ــيجرة".
وتضي ــف فاطم ــة احلوطي يف حتليله ــا االجتماعي
ح ــول ه ــذه احل ــزاوي أن املناس ــبات االجتماعي ــة به ــذه
احل ــزاوي كان ــت ُتختصر يف األعراس والب ــذخ يف اإلعداد
له ــا ،بتجهي ــز غرف ــة الع ــروس بإحض ــار مختص ــن له ــا
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لفرش ــها وإعطاء امله ــور الغالية ،وتلبية طلب ــات العرس،
وإس ــعاد جمي ــع أف ــراد الداي ــرة بإقام ــة الوالئ ــم والعزامي
لأغني ــاء والفق ــراء .وم ــن املجوه ــرات الت ــي ورد ذكره ــا
الذه ــب واللؤل ــؤ واملرج ــان مثل ح ــزاة "فس ــيجرة" وحزاة
"م ــرمي أم ال ــدل وال ــدالل" .كم ــا تكش ــف احل ــزاوي عن أن
بي ــوت الش ــيوخ والتج ــار قص ــور متع ــددة الغ ــرف ،أهمها
املجال ــس للضي ــوف ،إضاف ــة إل ــى اس ــطبات للخي ــول
وأماك ــن أخرى لأغنام واجلمال ،وحول البيوت النخيل
وال ــزرع كم ــا ورد يف ح ــزاة "لبن ــى وأخوه ــا" وح ــزاة "عل ــي
العبهل ــي" .كم ــا اس ــتخلصت الباحث ــة بع ــض القي ــم
االجتماعي ــة واإلنس ــانية الت ــي تضمنته ــا احلكاي ــات
كالوف ــاء بالوع ــد ،واإلخ ــاص ،والوف ــاء للصدي ــق،
والشهامة والهمة ونصرة األهل ،والشرف والوفاء بالنذر،
واحل ــب .كما رصدت بعض املاحظات املرتبطة بالس ــرد
الش ــفاهي للح ــزاوي ،كالش ــعر ال ــذي ي ــروى يف جمي ــع
احل ــزاوي على لس ــان امرأة تعبر عما يجيش يف صدرها
م ــن أل ــم لف ــراق حبيبها أو ابنه ــا ،وأحيانًا ما جند بعض
ـعرا من مخزون الذاك ــرة ال عاقة له
الراوي ــات يذكرن ش ـ ً
مبوض ــوع احل ــزاة كأش ــعار ح ــول تن ــومي الطف ــل "هلولو"
وغيرها .كما الحظت الباحثة بعض التش ــابه يف بعض
احلكاي ــات مثل ح ــزاة "بنت الصندوق" و"بنت الس ــحارة"
والت ــي ترى أنها رمبا تكون قصة واحدة ُحرفت لقصتن
مختلفت ــن .كما ق ــد يدور احل ــوار بن حيوان ــات وطيور
معبرا عن املوقف
دائما ما يأتي
وس ــمك وأغنام ،واحلوار ً
ً
بباغة وإبداع .كما الحظت أن الراويات قلي ًا ما يذكرن
أس ــماء الش ــخصيات التي قامت باألدوار كلها ،فيكتفن
بقولهن :البنت  -ابن الش ــيخ  -ابنة الس ــلطان  -أبوها -
أمها..إل ــخ .كما اش ــتملت احلزاوي على ش ــخصيات من
اجل ــان ال ــذي ق ــد يتمثل على هيئ ــة إنس ــان أو احلمام أو
الكلب ــة .كما رصدت الباحثة دور اخلي ــال والوازع الديني
يف مجموع ــة احلكايات.
ولع ــل أهمي ــة ه ــذه احلكاي ــات ك ــون مصدره ــا م ــن
النس ــاء ،إذ تكش ــف ع ــن املخيل ــة الش ــعبية للم ــرأة
أيضا س ــيدة احترفت اجلمع
البحريني ــة ،وقد جمعتها ً
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امليدان ــي والبح ــث الفولكل ــوري ،فتوف ــر لديه ــا العدي ــد
م ــن احلظ ــوظ بداي ــة م ــن حريته ــا يف التعام ــل م ــع
وأخيرا أس ــلوبها
املجتم ــع ،وإعداده ــا العلم ــي املمنهج،
ً
ومتكنه ــا من امت ــاك أدوات البحث والكتابة والتحليل
العلم ــي الدقي ــق.
 .4صورة الحاكم في التراث الشعبي

صدر عن بيت املوروث الشعبي عام  2006كتا ًبا شمل
أبح ــاث الن ــدوة العلمي ــة حتت عن ــوان "ص ــورة احلاكم يف
الثقاف ــة الش ــعبية" ملجموع ــة م ــن الباحث ــن .والكت ــاب
يقع يف  318صفحة اش ــتمل األوراق التي نوقش ــت مبركز
الدراس ــات والبحوث بصنعاء ،وبيت املوروث الش ــعبي هو
مؤسسة غير حكومية تأسست عام 2004م أشرفت عليه
الباحثة الدكتورة أروى عثمان ،وقد اس ــتطاعت أن تنفذ
عددا من األنش ــطة ذات الصلة بتوثيق التراث الش ــعبي
ً
وإحي ــاء االهتم ــام ب ــه واحملافظ ــة علي ــه والتعري ــف مب ــا
ينط ــوي علي ــه م ــن قيم ،كما عكف ــت على إص ــدار مجلة
فكري ــة أنثربولوجية فلكلورية تختص بالش ــأن التراثي
بعن ــوان "ذاك ــرة" .فض ـ ًـا ع ــن إص ــدار بعض الكت ــب حول
التراث الشعبي اليمني منها :كتاب "املدرهة" عن تقاليد
احلجي ــج يف صنع ــاء ،وكتاب "الس ــردية الش ــعبية مع 70
حكاي ــة" ،و"أوراق فلكلوري ــات ع ــدن" ،و"ألب ــوم فلكلوري ــات
ع ــدن املص ــور خ ــال الق ــرن العش ــرين" ،و"موس ــوعة
احلكايات الش ــعبية اليمنية"..إلخ.
ويب ــرز الكت ــاب ال ــذي نع ــرض ل ــه ص ــورة احلاك ــم يف
الثقاف ــة الش ــعبية م ــن خ ــال التع ــرف عل ــى مفاهي ــم
احلاك ــم ورم ــوزه يف الوع ــي الش ــعبي ،وجتلي ــات ص ــورة
احلاك ــم يف األمث ــال واحلكاي ــات واألس ــاطير واملعتقدات
الش ــعبية ،يف إط ــار م ــا تنط ــوي علي ــه الثقافة الش ــعبية
اليمني ــة م ــن قي ــم ورؤى عل ــى مختل ــف املس ــتويات
االجتماعي ــة والسياس ــية ..مب ــا م ــن ش ــأنه الكش ــف عن
بني ــات ومكنون ــات الطبيع ــة العام ــة للفك ــر والثقافة يف
اليمن .وقد تناول الكتاب مجموعة من الدراسات بدأت
ببح ــث حول "الدولة يف األمثال الش ــعبية" لعبد الكرمي

القاس ــم ،ودراس ــة بعن ــوان "ص ــورة احلاك ــم يف األغني ــة
منوذج ــا)" ..وق ــد متي ــز
الش ــعبية (وادي حضرم ــوت
ً
ً
أبحاث ــا أخ ــرى تناق ــش م ــا ورد به من
الكت ــاب باحتوائ ــه
دراس ــات .فنج ــد ورقة بعنوان "تعقيب ح ــول ورقة الدولة
يف األمث ــال الش ــعبية اليمني ــة" وورقة "ص ــورة احلاكم يف
منوذج ــا)" لهاج ــع
األغني ــة الش ــعبية (وادي حضرم ــوت
ً
اجلح ــايف ،وتعقي ــب آخ ــر لعب ــد الق ــادر الش ــيباني ح ــول
ورق ــة األغنية الش ــعبية.
أم ــا عب ــد الباري طاهر فقد قدم دراس ــة حول "طاعة
ول ــي األم ــر" ،وش ــاركت أروى عثم ــان بدراس ــة بعن ــوان
"مقاربة صورة احلاكم يف احلكاية الشعبية" ،أما محمد
عب ــد اهلل باس ــامة فقد تناول موضوع "القراب ــي ..قراءة
يف ثقاف ــة س ــلطنة اآلله ــة" ،وق ــد عقب ــت عليه ــا عمي ــدة
محم ــد ش ــعان .ث ــم ق ــدم عب ــد الرحم ــن عب ــد اخلال ــق
دراس ــة ح ــول "ص ــورة احلاك ــم يف كت ــاب التيج ــان" ،ويف
اإلط ــار نفس ــه كت ــب عب ــد الق ــوي غال ــب دراس ــة بعن ــوان
"ق ــراءة يف كت ــاب التيج ــان يف مل ــوك حمي ــر لوه ــب ب ــن
منب ــه" ..وتتوال ــى دراس ــات الكتاب ليقدم منص ــور احلاج
دراسة بعنوان "جينيالوجيا :تفكيك اخلطاب األبوي"..
ص ــور ومقاط ــع من مروي ــات اللغة األبوية القروس ــطية.
أم ــا خالد يحيى األهدل فقد كت ــب حول "احلاكم واملرأة
يف املوروث احلكائي الش ــعبي" ..والدراس ــة األخيرة كانت

حملم ــد احل ــداد ح ــول "الس ــلطة والزعام ــة يف املنظ ــور
الثق ــايف التراتب ــي اليمني".
ويط ــرق ه ــذا الكت ــاب كم ــا تش ــير املقدم ــة ألول م ــرة
موضوع ــا ممي ــزًا "احلاك ــم" رغ ــم احملاذي ــر واملابس ــات
ً
واملخ ــاوف م ــن اخت ــراق بع ــض املناط ــق احلساس ــة ،وقد
الم ــس ص ــورة احلاك ــم يف الذهني ــة الثقافي ــة والش ــعبية
وامل ــوروث ،وجتلياته ــا يف اإلبداع ــات الش ــعبية كاألغني ــة
واحلكاي ــة واملث ــل ،كم ــا س ــلطت الدراس ــات الض ــوء عل ــى
الش ــبكة الواس ــعة لس ــلطة احلاكم املمت ــدة إلى مختلف
الزواي ــا ،وثناي ــا طبق ــات الوعي الش ــعبي واملتقاطعة ،بل
احلاض ــرة بق ــوة يف كل مج ــال ،ويف املخي ــال اجلمع ــي
االجتماعي اليمن ــي .ولم ينحصر مفهوم "احلاكم" هنا
يف الس ــلطة السياس ــية فحسب بل امتد للحاكم مبا هو
القض ــاء ،الق ــدر ،ال ــرب ،األب ،ول ــي األمر ،الده ــر ،الزمن
التاريخ..إل ــخ .ث ــم عاق ــة احلاك ــم بامل ــرأة ،وبالقراب ــن،
ومامحه داخل كتب الس ــير والتراث ،فض ًا عن احلاكم
يف مس ــتوى الزعام ــة والت ــراب.
 .5دراسات في الثقافة الشعبية
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واملصحف الش ــريف ،وهو يف الوقت نفس ــه أهم العوامل
احملقق ــة لوحدته ــا عل ــى اخت ــاف العص ــور واألقط ــار.
كم ــا تس ــتعرض الباحث ــه مراح ــل تصنيع كس ــوة الكعبة
قدميا
املش ــرفة يف مص ــر واالحتف ــال به ــا كزف ــة احملم ــل
ً
وانتقاله ــا بع ــد ذل ــك إل ــى الس ــعودية .واختتمت بحثها
بعرض بعض النماذج ألهم أعمال الرسامن الشعبين
بصعي ــد مص ــر ،الذي ــن تأث ــروا بالكعبة املش ــرفة واخلط
العرب ــى يف أعماله ــم الفني ــة.

وميث ــل جتربة مهمة قام بها مجموعة من أعضاء هيئة
التدري ــس باملعه ــد العالي للفنون الش ــعبية ،والباحثن
مبرك ــز دراس ــات الفن ــون الش ــعبية بأكادميي ــة الفن ــون
بالقاه ــرة .ولع ــل أهمي ــة ه ــذه التجرب ــة خروجه ــا يف
ص ــورة جماعي ــة دون النظ ــر يف أهمي ــة ترتيب األس ــماء،
ب ــل إن مقدم ــة الكت ــاب كان ــت بتوقي ــع "الباحث ــون" .وقد
استطاعوا أن يتكاتفوا ليقدموا هذا العمل مبجهودهم
ونفقتهم الش ــخصية ،لتكون البداية لسلس ــلة متعاقبة
من الدراس ــات يف املس ــتقبل.
يحت ــوى الكت ــاب على س ــبع دراس ــات علمية تعرضت
لظواه ــر الثقاف ــة الش ــعبية بأقس ــامها املختلف ــة :فنون
التش ــكيل الش ــعبي  -فن ــون األداء الش ــعبي  -الع ــادات
واملعتق ــدات واملع ــارف الش ــعبية  -األدب الش ــعبي .وق ــد
كش ــفت املقدم ــة ع ــن ع ــرض ممي ــز حملت ــوى دراس ــات
الكت ــاب ال ــذي يب ــدأ بدراس ــة لنيف ــن خلي ــل األس ــتاذ
املس ــاعد بقس ــم فن ــون التش ــكيل الش ــعبي والثقاف ــة
املادي ــة باملعه ــد بعن ــوان "أثر اخلط العرب ــي يف جماليات
العمارة اإلس ــامية :كس ــوة الكعبة املش ــرفة" تناولت فيه
اخل ــط العرب ــى وقيم ــه اجلمالي ــة والعلمي ــة والروحي ــة
بوصف ــه أح ــد اجل ــذور األساس ــية الثاث ــة الت ــى تفرعت
منه ــا الفن ــون اإلس ــامية ،وص ــار متص ـ ًـا بالعاطف ــة
الديني ــة ل ــدى املس ــلمن ،وذل ــك باإلضاف ــة إلى املس ــجد
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والدراس ــة الثاني ــة لس ــمر س ــعيد األس ــتاذ املس ــاعد
بقس ــم فن ــون األداء الش ــعبي باملعه ــد بعن ــوان "دور امل ــرأة
املصري ــة يف الرقص ــات الش ــعبية ب ــن الت ــراث والتغري ــب
الثق ــايف" اس ــتعرضت فيه ــا دور الثقاف ــة الش ــعبية ف ــى
احلف ــاظ عل ــى امل ــوروث الثق ــايف ،الذي ميي ــز املجتمعات
املصري ــة مب ــا فيه ــا م ــن تن ــوع ثق ــايف (ع ــادات وتقالي ــد -
فنون  -تشكيل) يجعل منها مادة ثرية للباحثن .حيث
تناولت بالش ــرح والتفصيل تعري ــف األصالة والتجديد
وارتباطهما الش ــديد بالتراث والبيئ ــة ،وكيفية االنفتاح
ً
خاصة
عل ــى م ــا يجري من تط ــور يف الفن ــون الش ــعبية،
فيم ــا يتعل ــق بفن ــون األداء الش ــعبي "الرقص الش ــعبي"
ودور الثقاف ــة الش ــعبية للتص ــدي للتغري ــب الثقاف ــى،
عارض ـ ًـة إلحدى التج ــارب الفنية الرائدة التي س ــاهمت
بدور كبير يف نش ــر الوع ــي بالثقافة
فيه ــا امل ــرأة املصري ــة ٍ
الش ــعبية واحلف ــاظ عل ــى الرق ــص الش ــعبي املص ــري
تطبيقً ــا عل ــى أعم ــال الفنان ــة "فري ــدة فهمى".
أم ــا الدراس ــة الثالث ــة فكان ــت لعب ــد احلكي ــم خليل
األس ــتاذ املس ــاعد بقس ــم الع ــادات والتقالي ــد واملع ــارف
الش ــعبية باملعه ــد ،والت ــي حمل ــت عن ــوان «اللغ ــة
الصوفي ــة وإعادة اإلنت ــاج :مقاربة توصيفية إلش ــكالية
منوذج ــا»،
التلق ــي والتأوي ــل ..الطريق ــة النقش ــبندية
ً
يف محاول ــة من ــه للدخ ــول إل ــى اس ــتراتيجيات ن ــص
محاط باألس ــاطير التاريخية والرفض األيديولوجي،
مثلم ــا ه ــو مؤط ــر بالتعقي ــد والش ــطط اللغ ــوي ،وه ــو
م ــا يعتب ــره عم ـ ًـا مجه ـ ًـدا ،خاص ـ ًـة إن كان ه ــذا الن ــص
يف لغ ــة املتصوفة اخلاصة بهم بش ــكل ع ــام ،أو تعبيرات

فني ــة اس ــتقلوا به ــا يف اإلفصاح عن آرائه ــم وأغراضهم،
والت ــي يعتبرها املتصوفة من األس ــرار املكتومة ،والبوح
به ــا ً
خرق ــا لقواع ــد وقوانن التص ــوف يس ــتلزم اإلبعاد
وحج ــب الثقة .مس ـ ً
ـتهدفا الوقوف على تل ــك الظاهرة
التأويلي ــة يف لغ ــة الصوفي ــة الت ــي أع ــادوا إنتاجه ــا
متمرك ــزة عل ــى ثاث ــة ركائز(مرس ــل  -ن ــص أو رس ــالة
 متلق ــي) احت ــوت إش ــكاالت من ــذ املاضي وحت ــى اآلن،وذل ــك بالتطبي ــق عل ــى إح ــدى الط ــرق الصوفي ــة يف
املجتم ــع املص ــري وه ــي الطريق ــة النقش ــبندية ،الت ــي
ً
إضافة
ال ت ــدل داللته ــا احلرفي ــة عل ــى املقص ــود منه ــا،
إل ــى إبراز عم ــق األبعاد الفلس ــفية واملنطقية والرمزية
والفكري ــة الت ــي تنض ــوي عليه ــا الش ــعائر والطق ــوس
معتمدا يف دراس ــته نظرية
حدودا وممارس ــة.
الصوفية
ً
ً
إع ــادة اإلنت ــاج للوقوف على أش ــكال ومظاهر التغير يف
اللغ ــة الصوفي ــة الت ــي حتم ــل أف ــكار املتصوف ــة وأرائهم
جت ــاه املاض ــي واحلاض ــر واملس ــتقبل.

اخلامس ــة بعن ــوان "األجناس الس ــردية الش ــعبية ودورها
فى تربية النشء" حول أهمية مرحلة الطفولة كأساس
غرس
ملراح ــل حي ــاة اإلنس ــان ،الت ــي ُتعد مبثابة مرحل ــة ْ
القيم واألسس املنهجية والعقائدية التي يتبعها الفرد
ط ــوال حيات ــه والتي يح ــرص فيها على نقلها وغرس ــها
ً
عارض ــا أله ــم التعريف ــات
يف أبنائ ــه جي ـ ًـا بع ــد جي ــل،
الت ــي تناول ــت احلدوت ــة واحلكاي ــة الش ــعبية واحل ــدود
الفاصل ــة بينهم ــا .وكيفية االس ــتفادة م ــن احلواديت يف
تهذي ــب األطف ــال ف َم ْرحلتي ري ــاض األطفال واملرحلة
اإلبتدائي ــة نظ ـ ًـرا ملا للحدوتة من أهمية بالغة كوس ــيلة
م ــن وس ــائل التربي ــة .إل ــى جان ــب عرض ــه ل ــدور الس ــرد
القصص ــي يف غ ــرس القيم ،وكذا دور األجناس الس ــردية
بوصفه ــا وس ــيلة اتص ــال وش ـ ْـرح عناص ــر ه ــذه العملي ــة
ـهدا بعدد من احلواديت التي تناسب
االتصالية .مستش ـ ً
مرحل ــة الطفول ــة املبك ــرة كنماذج ميكن اس ــتخدامها يف
غ ــرس قي ــم متنوع ــة ل ــدى الطف ــل يف مرحل ــة الروض ــة
واملرحل ــة االبتدائية.

والدراس ــة الرابع ــة ل ــوالء محم ــد محم ــود امل ــدرس
بقس ــم مناه ــج الفولكل ــور وتقني ــات احلف ــظ باملعه ــد،
وعنوانه ــا "دور الص ــورة الفوتوغرافي ــة يف توثيق احلرف
الش ــعبية" مبختل ــف أنواعه ــا وتع ــدد أش ــكالها ،ودور
املأث ــورات الش ــعبية املؤث ــر يف الثقاف ــة اإلنس ــانية ،ال ــذي
عنصرا أساسـ ـ ًيا يف هيكلة وتش ــكيل البن ــاء الثقايف
ُيع ــد
ً
واالجتماع ــي ،مب ــا يوجب توثي ــق تلك املأث ــورات توثيقً ا
ً
وخاصة احلرف
علميا باستخدام الصورة الفوتوغرافية
ً
الشعبية التي حتتاج لرصد أدواتها ومراحلها املختلفة
ً
عارضة
مبنهج يساير التطورات احلديثة يف هذا املجال.
األس ــاليب احلديث ــة واملبتك ــرة لعلم ــاء التصوي ــر وم ــن
بينه ــا ق ــدرة العدس ــة غي ــر احمل ــدودة والتقني ــات العالية
للكامي ــرات واألن ــواع املختلفة منها ،التي س ــاعدت على
التعبير عن املأثور الشعبي بالشكل األمثل يف إطار نقل
احلض ــارات عبر األزمنة واألمكن ــة املختلفة ،مما كان له
م ــن أث ــر على التن ــوع الثق ــايف بن مختلف الش ــعوب.

والدراس ــة السادس ــة خلال ــد متول ــي الباح ــث بقس ــم
فنون التشكيل الشعبي باملركز بعنوان "النخلة يف املوروث
الش ــعبي" حيث يرصد عاقة النخلة مبوروثنا الش ــعبي
بوصفه ــا صديق ـ ًـة للبيئة يعود نفعها على اإلنس ــان مبا
له ــا م ــن فوائ ــد متع ــددة تدخ ــل يف الط ــب والصناع ــات
احلديث ــة ,باإلضاف ــة إل ــى كونه ــا عنص ـ ًـرا أساس ـ ًـيا يف
بع ــض الصناع ــات التقليدية احمللية كصناع ــات األثاث
املنزل ــي مث ــل :تس ــقيف املن ــازل الريفي ــة ،الكراس ــي -
َ
األ ِّس ــرة التقليدي ــة " -وك ــذا بع ــض املنتجات الس ــياحية
كالقف ــف والقبع ــات والس ــال ،وك ــذا أوعية نق ــل الفواكة
واخلض ــراوات ،إل ــى جان ــب ما يس ــتخرج من ن ــوى التمر
م ــن زيوت ،واس ــتخدام ما تبقى منها كعلف للحيوانات.
راص ـ ًـدا ل ــدور النخل ــة يف الثقاف ــة الش ــعبية م ــن العادات
والتقالي ــد واملعتق ــدات واملعارف الش ــعبية وكذلك األدب
الش ــعبي والفنون.

ث ــم يق ــدم محم ــد أب ــو الع ــا الباح ــث بقس ــم األدب
الش ــعبي مبرك ــز دراس ــات الفن ــون الش ــعبية الدراس ــة

والدراس ــة األخي ــرة لع ــاء حس ــب اهلل الباح ــث يف
مج ــال فن ــون التش ــكيل الش ــعبي ،بعن ــوان "اإلنتم ــاء
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للش ــخصية القومي ــة م ــن خ ــال عين ــة م ــن أعم ــال
الفنان ــن الفطري ــن املصري ــن :الفن ــان محم ــود عي ــد
منوذج ًا" يتناول فيها بعض سمات الشخصية القومية
املصري ــة م ــن خ ــال موضوعات عل ــم النف ــس اإلبداعي،
ه ــذه الس ــمات الت ــي تعتب ــر مص ــد ًرا يبع ــث إل ــى الس ــمو
والروح املعنوية العالية التي تبعث روح الفكاهة والنكته
واحلال ــة اإلبداعي ــة كحلقة وصل بن الس ــمات األصيلة
ـدء بناءه عل ــى االرتباط
للطاب ــع القوم ــي املص ــري .مبت ـ ً
واالنتماء للبيئة الطبيعية املصرية باختاف مظاهرها
ب ــن الري ــف والصحراء واحلضر والواحات ،تتس ــم بنوع
م ــن اإلس ــتقرار مما يس ــاعد عل ــى تكوين ثقافة ش ــعبية
متمي ــزة .أثرت خيال الفنان ــن الفطرين ودفعتهم إلى
ق ــوة التعبي ــر من خ ــال اخلامات البيئي ــة املتنوعة التي
س ــاهمت يف نش ــأة الفنان ــن الفطري ــن ومنه ــم الفن ــان
الفط ــري الراح ــل محم ــود عيد م ــن الواح ــات البحرية،
وال ــذي يع ــرض في ــه الباح ــث لبع ــض أعمال ــه الت ــي
ترتب ــط ارتباطـ ـ ًا وثيقـ ـ ًا بالبيئ ــة الطبيعي ــة املعب ــرة ع ــن
الس ــمات األصيلة للشخصية املصرية والطابع القومي
بوصفهم ــا كا ال يتج ــزء.
 .6جديد النشر بالدوريات العربية

ص ــدر خ ــال ع ــام  2016ع ــددان جدي ــدان م ــن مجلة
"م ــوروث" وه ــي فصلي ــة علمي ــة محكم ــة ،تعن ــى بش ــؤون
الت ــراث اإلمارات ــي خاص ــة واخلليج ــي والعرب ــي عام ــة.
ص ــدر الع ــدد األول منه ــا ع ــام  2016ع ــن معهد الش ــارقة
للت ــراث .وتضم ــن م ــواد الع ــدد الثان ــي ع ــدة موضوع ــات
ب ــدأت بافتتاحي ــة الع ــدد لرئي ــس التحري ــر عب ــد العزيز
املس ــلم بعن ــوان "رس ــالة امل ــوروث" .ويف ب ــاب الدراس ــات
دراس ــة ملصطف ــى الكياني بعنوان "متثات الش ــخصية
التونس ــية عب ــر ع ــدد م ــن أقواله ــا يف أدب األمث ــال"
تط ــرق فيه ــا إل ــى بي ــان الصل ــة ب ــن الهوي ــة التونس ــية
واألمث ــال الش ــعبية ،واش ــتغال املث ــل كملف ــوظ ناط ــق
باس ــم املجموعة ،ثم دراس ــة حملمد حس ــن عبد احلافظ
بعن ــوان "فض ــاءات التن ــاص :حكاي ــة اليازي ــة والعقيل ــي
(&'& ا!"#$
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وحكاي ــات الس ــيرة الهالي ــة" ،حيث عمل عل ــى اقتناص
أدلة التناص والتعالق النصي بن املوتيفات أو احلوافز
معاحي ــث رص ــد إح ــدى عش ــرة موتيف ــة
يف احلكايت ــن ً
مش ــتركة يف خط ــاب احلكاي ــة وخط ــاب الس ــيرة ،وه ــي:
اس ــم العل ــم ،امل ــرض عش ــقً ا ،الرحل ــة الغرامي ــة ،وصاي ــا
الرحل ــة ،بطول ــة احلي ــوان ،الع ــدد املتك ــرر ،التش ــكيل
اللون ــي ،اللعب ــة الش ــعبية ،املث ــل الش ــعبي ،تقنية الس ــرد
الش ــعري ،والزم ــكان املفتوح .كما تن ــاول خالد أبو الليل
يف دراس ــته "األس ــود مهمشـ ـ ًا :ق ــراءة ثقافي ــة يف الس ــير
الش ــعبية العربي ــة" ث ــاث س ــير ش ــعبية عربي ــة :س ــيرة
األميرة ذات الهمة ،وس ــيرة عنترة بن ش ــداد ،وس ــيرة بني
ه ــال ،وه ــي الس ــير الث ــاث الوحي ــدة الت ــي كان بطله ــا
أس ــود ،واقت ــرن س ــواد ل ــون البش ــرة بالعبودي ــة والش ــك
يف النس ــب ،حي ــث توق ــف عن ــد الص ــورة الت ــي جتل ــى بها
ً
مهمش ــا يف ه ــذه الس ــير الش ــعبية .كما
األس ــود بوصف ــه
قدم عزيز العرباوي دراس ــة بعنوان "اخلطاب احلجاجي
ـيرا إلى مقارب ــة موضوع املثل
يف األمث ــال الش ــعبية" مش ـ ً
الش ــعبي م ــن خ ــال تقريب مفهوم ــه والتعري ــف به ،ثم
احلديث عن بعض خصائصه املتعددة ،مرور ًا باحلديث
عن حضور املرأة فيه واستحضارها كذات ناقصة وذليلة
يف أغلب األمثال املغربية من دون إغفال املثل األمازيغي
ال ــذي ميتاز بتنوعه موضوعي ًا وثقافيـ ـ ًا .ثم تقدم مرمي
خي ــر الدي ــن الغاب ــري دراس ــة حتمل عنوان "م ــا بقي من
احلكاية" حيث تطرقت فيها إلى أهمية املوروث الشعبي
باالس ــتناد إل ــى أصل ــه اللغ ــوي املنق ــول م ــن املكتس ــبات
واملنج ــزات م ــن جي ــل س ــابق إل ــى جي ــل الح ــق ،يف إط ــار
وح ــدة االنتم ــاء وضم ــن صي ــرورة ثقافة حي ــاة اجلماعة
املجبول ــة عل ــى التناق ــل والتج ــدد حس ــب الس ــياقات
املتبدل ــة .ويف ب ــاب املق ــاالت تن ــاول ناص ــر العب ــودي يف
مقالت ــه "الف ــن اإلس ــامي وجهود اإلم ــارات يف إب ــرازه يف
املدن احلديثة" موضوع املدينة العربية اإلسامية التي
اختف ــت مامحه ــا األصلي ــة ،بتبن ــي العم ــارة الغربي ــة
األجنبي ــة الي ــوم .كما تن ــاول عبد اللطي ــف محفوظ يف
مقالته "آليات متثل وتأويل اخلطيبي األدلة الش ــعبية"
إظهار ش ــكل تفكير عبد الكبير اخلطيبي بأهم أجناس

دون املس ــاس بأهميت ــه االجتماعية والثقافية ،تش ــجيع
برام ــج توثي ــق الت ــراث الثقايف غي ــر امل ــادي بوصفها من
أجن ــح ممارس ــات الص ــون .أم ــا يف ب ــاب ع ــروض الكت ــب
فق ــد تن ــاول محم ــد حس ــن طلب ــي يف عرض ــه لكت ــاب
الباحث عمار الس ــنجري "أخاق وعادات اإلماراتين يف
كتاب ــات الرحال ــة الغربي ــن" الصادر عن معهد الش ــارقة
للت ــراث العدي ــد م ــن األف ــكار والقضايا الت ــي تطرق لها
مر على فصوله األربعة بالتحليل
الكت ــاب املذكور حيث َّ
والوص ــف والتعري ــف.

التعبي ــر الش ــعبي األيقون ــي ومن ــه الوش ــم أو اللفظ ــي
كاملث ــل .ث ــم تط ــرق هش ــام بنش ــاوي ملوض ــوع "جتلي ــات
البطول ــة يف األدب الش ــعبي" تيم ــة البطول ــة والش ــغف
اإلنس ــاني املبك ــر به ــا بداي ــة م ــن التعبي ــر ع ــن البطول ــة
يف العال ــم األرض ــي وتصويره ــا يف العال ــم الس ــماوي
يف أوس ــاط اآلله ــة ،كم ــا جتل ــى يف األس ــاطير القدمي ــة،
واهتم ــام العلم ــاء يف التحلي ــل النفس ــي بالبطول ــة...
كم ــا تناول محمد رمصيص "احلكاية الش ــعبية :البنية
ـيرا إلى احلكاية الش ــعبية كجنس س ــردي
والداللة" مش ـ ً
متح ــرك بدايات ــه البنيوي ــة تأخ ــذ ع ــادة جمل ــة منطي ــة
"كان حت ــى كان" وتنته ــي بجمل ــة منطية كذل ــك "ذهبت
حكايت ــي م ــع ال ــواد وبقيت أنا م ــع اجلواد" وب ــن البداية
والنهاي ــة يتأس ــس تط ــور مس ــار احلكاي ــة الدرام ــي على
الس ــببية .ويف ب ــاب الن ــدوات قدم عادل الكس ــادي تقرير ًا
مفص ـ ًـا عن ندوة معهد الش ــارقة للتراث «ص ــون التراث
الثق ــايف» أش ــار فيها إلى بعض التوصي ــات التي خرجت
به ــا الن ــدوة ومنه ــا :تش ــجيع وتعزي ــز تدابي ــر الص ــون يف
مج ــاالت الت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي ،تب ــادل وتش ــاطر
اخلب ــرات والتج ــارب الناجح ــة يف مج ــال ص ــون الت ــراث
الثق ــايف ،تعزي ــز إدم ــاج الت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي يف
املنظومة التعليمية ،إدماجه يف احلياة االقتصادية من

أم ــا م ــواد الع ــدد الثال ــث م ــن مجل ــة "م ــوروث" ،فق ــد
تضم ــن يف ب ــاب الدراس ــات دراس ــة ملصطف ــى ج ــاد ح ــول
"املعارف التقليدية :قراءة يف حدود املصطلح" ،وتناولت
عائش ــة الدرمكي موضوع "التواصل يف الرؤية املغاربية"،
وكتب مبروك دريدي حول "الدين واملس ــرح" ،واستعرض
حم ــد ب ــن ص ــراي "أحم ــد راش ــد ثان ــي ودوره البحث ــي يف
الت ــراث احملل ــي" ،ويخت ــم أحم ــد خواج ــة باب الدراس ــات
بدراس ــة بعن ــوان "الت ــراث راف ـ ًـدا م ــن رواف ــد التنمي ــة".
وق ــد تضم ــن مل ــف الع ــدد مجموع ــة م ــن الدراس ــات
ب ــدأت بدراس ــة ملاج ــد البص ــري بعن ــوان "عتب ــة الباب يف
املعتق ــدات الش ــعبية" ،ث ــم دراس ــة ف ــارس خض ــر ح ــول
"زيارة األضرحة يف مصر" ،كما تناول اجليالي الغرابي
وأخيرا كتب عبد
"الضري ــح ..فض ــاء البركة والقداس ــة"،
ً
احلكي ــم خلي ــل ح ــول "جتلي ــات املعتق ــدات الش ــعبية يف
الفن ــون التش ــكيلية" .ويف ب ــاب "املق ــاالت" مق ــال لعب ــد
املقص ــود محم ــد ح ــول "حل ــم اخلل ــود" ،ومقال لس ــمير
وأخيرا يف باب
املن ــزالوي حول حفات اخلتان ال ــكاذب".
ً
عروض الكتب قدم ِمني بو نعيمة دراس ــة حول "الثقافة
الش ــعبية يف اإلم ــارات" لعب ــد العزيز املس ــلم.
ُيذك ــر أن هن ــاك مجل ــة عربي ــة أخ ــرى حتم ــل اس ــم
«امل ــوروث» ص ــدر عنها ما يق ــرب من مائة عدد وهي مجلة
ألكتروني ــة ش ــهرية تعن ــى بامل ــوروث الثق ــايف امل ــادي وغير
امل ــادي للع ــراق ،وتتضم ــن كتاب ــات تنش ــر للم ــرة األول ــى
عل ــى ش ــبكة االنترن ــت معتم ــد ًة عل ــى مصنف ــات ثقافية
محفوظ ــة يف دار الكتب والوثائ ــق ،فض ًا عما يردها من
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الكتاب واألكادميين من مقاالت ودراسات ق ّيمة .صدرت
للمرة االولى يف الرابع والعشرين من يناير .2008
ويف األردن ص ــدر الع ــدد احل ــادي والعش ــرين م ــن
مجلة "فنون ش ــعبية األردنية" ،والذي ُخصص ملناقش ــة
موض ــوع األغاني التراثية وما يرتبط بها من موس ــيقى
وممارس ــات وطق ــوس ،ويش ــير هان ــي هياجن ــه رئي ــس
التحرير يف افتتاحية العدد إلى أن هذا املوضوع ُيعد من
النواحي املهمة لفهم البن ــاء الرمزي للتاريخ واخلبرات
االجتماعي ــة املتراكم ــة عبر الزم ــن؛ فالتقاليد الغنائية
واملوسيقية ،والتي ترتبط بالدين لدى بعض الثقافات،
م ــا ه ــي إال جزء من التعابير ع ــن العاقات االقتصادية
والسياسية ،ومتثل جان ًبا من العمليات الذهنية للحياة
اليومية لدى الش ــعوب ،وترتبط الفنون األدائية بالغناء
واملوس ــيقى ارتباطـ ـ ًا وثيقـ ـ ًا ،إذ متثل تعابي ــر رمزية لقيم
متس املعتقدات واجلماليات واإلبداع،
ثقافية مش ــتركة ّ
وتلع ــب دور ًا يف احلي ــاة االجتماعي ــة والطقس ــية ،ألنه ــا
ت ــؤ َّدى يف املناس ــبات االجتماعي ــة واالحتف ــاالت املقام ــة
ـجاما م ــع
بتواري ــخ معين ــة يف الس ــنة ،وغي ــر ذل ــك .وانس ـ ً
املفاهي ــم الس ــالفة ،وق ــد ن ُِش ــرت يف ه ــذا الع ــدد مقاربات
مختلف ــة دار أغلبها حول الت ــراث الغنائي وما يتصل به
من ممارسات يف األردن والعالم العربي ،إذ أن هذا النمط
(&'& ا!"#$
العدد 38

225

من التراث يف األردن وغيره الكثير ،ال ميكن  -كما يشير
هياجنة  -فصل جتلياته عن سائر الثقافات السائدة يف
املنطقة .وكان لأغاني التراثية يف األردن نصيب األسد
م ــن م ــواد الع ــدد ،فج ــاءت أواله ــا تتح ــدث ع ــن أهازي ــج
الث ــورة العربي ــة الكب ــرى ملصطف ــى اخلش ــمان ،وتبعه ــا
احلدي ــث ع ــن األغني ــة ّ
الش ــعبية ،مب ــا يف ذل ــك األغان ــي
الدرزي ــة والشركس ــية ،وخصائصه ــا ،ورواده ــا ،وبع ــض
أمناطها ،كأغاني الزفة واحلصيد وقد تناول هذا احملور
مجموع ــة ممي ــزة من الباحث ــن هم :يحيى البش ــناوي،
ونض ــال عبي ــدات ،وأن ــس مل ــكاوي ،ونض ــال نصي ــرات،
وأحم ــد الزع ــي ،وعم ــاد الضم ــور ،ومحم ــد عبابن ــة،
ومحم ــد غوامنة .وتأمل هيئة التحرير مس ــتقب ًا تلقّ ي
مس ــاهمات أخ ــرى ح ــول س ــائر التقالي ــد الغنائي ــة لدى
أطي ــاف املجتمع األردني املتنوعة .وس ــياحظ القارىء،
أن ه ــذا الع ــدد يتع ــدى نطاق احملل ّية ليخ ــرج بتطلعاته
إل ــى األمن ــاط التراثية للغناء الش ــعبي وممارس ــاته ذات
الصل ــة يف بع ــض ال ــدول العربي ــة ،نح ــو أغان ــي الصهبة
واملوش ــحات األندلس ــية يف مكة املكرمة لعبد اهلل محمد
أبك ــر ،والطنبورة يف دولة الكويت لوليد الس ــيف ،وأغاني
الضمة البورسعيدية حملمد شبانه ،واألغنية النوبية يف
وتضم ــن الع ــدد طروحات
جن ــوب مص ــر لع ــادل موس ــى.
ّ
ح ــول أغان ــي األموم ــة يف تون ــس لن ــزار ش ــكرون ،واألدب
الك ــردي ليوس ــف يوس ــف ،وتقالي ــد ال ــزواج املس ــيح ّية
يف األردن وم ــا يتص ــل به ــا م ــن تراث ش ــفوي وممارس ــات
أللي ــدا مضاع ــن .كم ــا احتضن الع ــدد ً
عرض ــا ملنجزات
"جمعي ــة احلنّون ــه" كمثال عل ــى أفضل ممارس ــات صون
الت ــراث غي ــر املادي ملوس ــى صالح ،وآراء ح ــول دور الفنان
األردني الراحل توفيق النمري يف حفظ املوروث األردني
ليوس ــف الع ــزو ،والعب ــاءة ومدلوالتها الثقافي ــة ،وحوا ًرا
م ــع رائ ــد م ــن رواد الت ــراث الغنائ ــي األردن ــي وحافظي ــه
ونص ــا ش ــعر ًيا ُمب ــرزًا في ــه
وممارس ــيه ه ــو غ ــازي مي ــاسً ،
ونص ــا
صاحب ــه عناص ــر األصال ــة والضياف ــة يف األردنً ،
أدبي ــا إبداع ًيا آخر يس ــتنجد فيه كاتب ــه بالتراث الغنائي
ً
العربي الستشراف مستقبل مش ــرق .عاوة على عرض
لبع ــض الكت ــب الص ــادرة حديث ًا يف ه ــذا احلقل.

RE-ENRACINER LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL
EN TERRE DU SUD

Bouchra Saddouk

Maroc
Le patrimoine architectural est l’un des
fondements de l’identité d’une société, dans
la mesure où il matérialise ses coutumes et
ses traditions et témoigne de la capacité des
hommes à s’adapter à leur environnement
naturel. On comprend dès lors qu’il fasse
l’objet d’une telle sollicitude de la part des
intervenants et d’un tel intérêt pour les touristes.
On comprend aussi que les investisseurs, aussi
bien locaux qu’étrangers, tentent aujourd’hui de le
valoriser et de l’ancrer dans son terreau.
Le bâti en terre a réussi en effet à évoluer au
rythme des mutations socioéconomiques et des
différents aménagements du territoire que la société
a connus. Malgré les évolutions imposées par l’exode
de la population depuis les hauteurs vers la vallée et leur effet sur le recul de ce type d’habitat
local au profit de formes architecturales modernes, les maisons en terre ont connu une véritable
résurrection en raison de l’importance que le tourisme leur a conférée. Cette nouvelle vie a en
effet grandement contribué à la réhabilitation de nombre de logements et d’infrastructures de ce
type, redonnant toute sa valeur matérielle à ce type d’architecture au sein de la société locale,
et c’est donc par l’économie du tourisme que ce patrimoine a été sauvé et que des travaux de
restauration ont pu être menés qui ont bénéficié à un habitat dont bien des fonctions ont décliné
sinon disparu.
Mais cette existence nouvelle a changé la physionomie de ces logements qui sont devenus un
produit touristique, développé par des investisseurs locaux sans véritable formation, mus par le
seul appât du gain, si bien que cette architecture a perdu de sa valeur symbolique et s’est trouvée
envahie par des formes hybrides, uniquement conçues pour attirer les touristes.
Le processus de ré-enracinement du patrimoine architectural à Boumalen Dadés a d’abord
commencé de façon spontanée avant que divers objectifs économiques ne viennent à lui conférer
une importance dépassant la valeur historique et spirituelle d’un tel héritage. Ce n’est pas, en effet,
le lien qui rattache cet habitat à l’enfance des acteurs locaux et aux années que ceux-ci ont passées
dans la vallée de Dadés qui a contribué à la pérennité du processus de réhabilitation, mais bien
l’importance acquise par cet héritage, en termes d’investissement touristique. Et c’est cela aussi qui
a permis à cette architecture de participer au développement économique de cette région.
Le ré-enracinement du patrimoine architectural en terre est tributaire de nombreux facteurs
internes dont, notamment, les aspects religieux, éducationnels et matériels de l’action menée
par les intervenants locaux. Il dépend, en même temps, de facteurs externes, liés à la valeur
nouvelle que les acteurs internationaux (investisseurs et touristes étrangers) ont conférée à cet
héritage, une valeur qui demeure, toutefois, symbolique, en l’absence d’une stratégie permettant
aux investisseurs de commercialiser leur produit et de concrétiser les objectifs de tels projets.
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On peut à cet égard prendre l’exemple
de la pioche qui est une forme universelle
présente en des points du monde aussi
divers que: Java, Pékin, Senja, le Centre
de l’Europe… soit des lieux qui, à l’âge
de la pierre, ne pouvaient avoir aucune
communication les uns avec les autres.
Cet outil est pourtant apparu dans ces
différentes régions sous la même forme
et à des époques différentes. C’est en soi
la preuve que les hommes ont reçu en
partage les mêmes capacités cérébrales,
ce qui frappe d’inanité toute hypothèse sur
la supériorité de telle race et l’infériorité de
telle autre. On peut même aller plus loin et
affirmer que cela signifie que l’homme est
un comme Dieu est Un, et que l’unicité
divine s’affirme dans l’unicité de la créativité
humaine.
Le musée est lieu de questionnement et
d’incitation aux interrogations. Dès lors que
le visiteur regarde les objets exposés, le
musée devient un espace d’apprentissage
et d’éducation propre à développer l’esprit
d’initiative et de dialogue et à diffuser le
savoir parmi les différentes catégories de la
population, d’autant plus qu’il dispose non
seulement des richesses qui sont exposées
mais aussi des moyens audiovisuels, voire
des stimuli gustatifs ou olfactifs (parfums,
essences diverse, encens…) qui les
accompagnent. Le musée est également
une sorte de forum où s’échangent les idées
et les expériences. Il agit à travers cette
forme d’enseignement neuf, actif, direct et
accessible qu’il prodigue, à moins qu’il ne
faille le percevoir comme une recomposition
de l’institution scolaire officielle car s’il ne

s’inscrit pas dans la continuité du système
scolaire qui est un système pyramidal, il
constitue un système horizontal englobant
tous les âges, toutes les catégories sociales,
les femmes aussi bien que les hommes.
La matière que l’auteur a pu recueillir
sur Internet en rapport avec la stratégie
de promotion des métiers traditionnels
l’a convaincu que l’artisanat joue un rôle
important dans le développement des
sociétés, dans la mesure où il contribue à la
réalisation de nombreux objectifs tels que:
augmenter les revenus réels des sociétés
rurales: montagnards, habitants des
zones désertiques ou côtières, éleveurs
ou agriculteurs qui, tous, vivent dans le
cadre d’une économie de subsistance
(produits alimentaires, mobilier, bâtiment
traditionnel…);
ancrer, sur le plan local, la culture de
l’autosuffisance, les métiers traditionnels
se fondant sur les matières premières
disponibles et une bonne connaissance
des matériaux locaux;
renforcer la stabilité sociale en incitant les
catégories sociales les plus défavorisées
à se tourner en priorité vers les activités
artisanales, ce qui ne peut que contribuer
à limiter les écarts sociaux sous toutes
leurs formes;
offrir des opportunités d’emploi à des
femmes qui ne peuvent, en raison de
diverses contraintes, accéder à des
emplois dans le secteur formel, les
métiers à domicile constituant à cet
égard la meilleure des orientations.
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LE RÔLE DE LA CULTURE MATERIELLE
DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
Youssef Hassan Madani

Soudan

Il incombe aux musées d’aider le citoyen à acquérir une vue d’ensemble des réalités
socioéconomiques de son propre environnement. Mais cela implique une action qui soit
menée, hors des structures institutionnelles de l’éducation, pour faire accéder les visiteurs
au savoir et à l’éducation, et à opérer un retour vers cet échange des connaissances
sur l’histoire, les sciences, la culture moderne du pays qu’offrait, loin des cadres officiels,
l’enseignement traditionnel. De par son caractère participatif, ce type d’enseignement,
encore fort répandu en Afrique, met en effet le savoir à la portée de tous. C’est donc par
lui que le musée peut jouer le rôle essentiel qui lui revient dans nos sociétés pour faire
connaître l’histoire et les événements qui y sont liés ainsi que les inventions et les créations
réalisées par le peuple.
L’enseignement se fonde toujours sur un rapport de confiance entre celui qui sait et
celui qui a besoin de savoir. Pour le musée, il met essentiellement l’accent sur :
les expériences vécues qui expliquent l’histoire des connaissances à travers les acquis
et le lieu car tout acquis est un produit émanant directement du lieu avec toutes ses
composantes, sociales, économiques, politiques, naturelles, perçues sous les espèces
du cumul historique;
la capacité d’analyse et d’évaluation;
la flexibilité et la capacité à induire une attitude ou un esprit critiques;
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Hosni Abdelahafiz

LA RABABA

Egypte
La plupart des sources sont unanimes à reconnaître que
l’instrument de musique appelé er-rababa (sorte de violoncelle) est
d’abord apparu dans la Presqu’île arabique et qu’il s’est ensuite
répandu dans de nombreuses régions du monde, devenant, chez
les tribus et les peuples les plus divers, l’instrument par excellence
pour exprimer, à travers les mélodies, la tristesse et l’affliction.
L’historien Henry George Farmer écrit: L’instrument a traversé
la Mer Rouge, transporté par l’une des branches de la tribu
des Salîm du Yémen, au début du IIe siècle après l’Hégire du
Prophète Mohammed (la Paix et la Prière sur Lui), il est alors arrivé
en Haute-Egypte, avant de se répandre dans de plus vastes régions,
en un mouvement qui a connu son apogée à l’ère ayyoubide, au cours de laquelle il
est devenu le plus populaire des instruments de musique, celui dont s’accompagnaient, notamment,
les aèdes qui récitaient les gestes et épopées populaires. La rababa est ensuite arrivée dans les pays du
sud de l’Europe, sous une forme légèrement modifiée. Elle a été connue dans le sud de la France sous le
nom de “rabla”, en Espagne sous les noms de “rabil”, de “rab” et de “rabicin”, et en Italie sous le nom de
“ribec”. Grâce aux Portugais, elle est passée de l’autre côté de l’Atlantique, se répandant au Brésil sous la
dénomination de “rubeca” .
Dans son étude sur L’anthropologie et la rababa des Arabes de la Presqu’île (en langue arabe), le
chercheur Rached bin Jayssen écrit : “Cet instrument a ouvert de larges perspectives devant les inventeurs
d’instruments à cordes, s’affinant pour devenir, en passant en Europe, le violon, dont les Européens ont
tiré divers instruments à cordes – notamment le violoncelle, la viole, la contrebasse – qu’ils ont conçus
selon des normes géométriques adaptées aux concerts et aux symphonies”.
L’un des secrets de la pérennité de ce vieil instrument musical venu de la nuit des temps, pérennité qui
est celle de la civilisation universelle elle-même, est qu’il se prête admirablement à l’expression mélodique
de la tristesse. Cet instrument qui a connu diverses évolutions, en Europe “traduit fidèlement, nous dit le
poète Heine, les humeurs de l’homme”.
La rababa fut et demeure la campagne du fils du désert qui la transporte avec lui dans ses pérégrinations,
d’erg en erg, sur les longs parcours sahariens, qu’entouré de son troupeau il aille à pied ou à dos de
chameau, ou marque une halte, à l’ombre d’un palmier, au bas d’une dune ou sur un rocher ombragé par
une haute montagne. Il commence alors à égrener les premières notes avant de mêler son propre chant
aux accords qu’il tire de son instrument, en une harmonie toute personnelle.
Née du désert, la rababa s’est répandue dans les zones rurales et a conquis un grand nombre de
villes, grâce aux panégyristes, aux conteurs des épopées et aux troupes des arts populaires qui ont leur
public de connaisseurs, lors des cérémonies et célébrations religieuses des soufis ou au cours des nuits
du ramadan pendant desquelles les aèdes viennent narrer des récits populaires, tels que la geste d’Antar,
la légende du Zeyr Salem ou l’épopée héroïque d’Abou Zeyd al Hîlali, qui ont leur public passionné. La
rababa est également présente de façon notable dans les mariages et autres cérémonies populaires.
Instrument par excellence de la mélodie triste, elle a été célébrée par la défunte cantatrice algérienne
Warda, dans l’un de ses chants patriotiques les plus connus : “Et moi, au son de la rababa, je chante…”.
La rababa doit demeurer l’ambassadrice du chant arabe triste et mélodique, en figurant en toute
occasion dans les manifestations populaires et dans les festivals folkloriques destinés au tourisme qui sont
organisés à travers le monde.
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On comprend dès lors l’importance
que revêtent les jeux en tant que valeur et
source de productivité sociales propres à
permettre à l’enfant de s’agréger au groupe
et d’assimiler plus rapidement les valeurs, les
principes ainsi que les us et coutumes de la
communauté. L’enfant a en effet besoin que
le jeu soit pratiqué collectivement car c’est
ainsi qu’il apprend à vivre avec les autres
leurs joies, leurs rivalités et leurs amitiés,
et de s’imprégner de toutes les valeurs
humaines qui sous-tendent les relations
sociales. Le jeu contribue égalment, grâce
aux règles qu’il impose, à réajuster le
comportement de l’enfant et à lui donner
la capacité de supporter la responsabilité
collective, tout en enracinant chez lui la
valeur de la reconnaissance et le respect
des droits d’autrui, palier important sur la
voie de l’apprentissage humain et social.
La société tunisienne est une société
traditionnelle, profondément ancrée dans
une identité culturelle qui rejette toutes
les manifestations d’individualisme ou
d’égoïsme et valorise l’appartenance au
groupe, considéré comme l’autorité qui
décide pour tout ce qui concerne les règles
de la vie. A l’intérieur d’une telle équation
le jeu devient en effet un espace où l’on
doit s’astreindre à respecter le système
social, en tant qu’il est un élément essentiel
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dans un processus éducationnel qui place
la collectivité au-dessus de l’individu. Dès
lors que c’est le groupe qui conditionne le
comportement des individus, on comprend
que les jeux individuels tendent à diminuer et
les jeux collectifs à devenir hégémoniques.
Les jeux hérités du passé ont toujours
représenté un miroir où se reflète la culture
de la société sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations. En outre,
les principales fonctions que ces jeux ont
remplies ont contribué à la conservation,
à la stabilisation, à l’enracinement et à
l’approfondissement de la culture de la
société chez les individus. La similarité entre
les jeux patrimoniaux au sein de la société
tunisienne est en soi un clair témoignage
de cette unité culturelle qui contribue à la
solidarité entre les individus tout autant
qu’à la cohésion sociale. On peut même
dire que ces jeux ont toujours constitué un
moyen des plus efficaces pour véhiculer
les valeurs d’entraide, d’acceptation de la
diversité et de conscience culturelle. Aussi
est-il du devoir de chacun de les préserver
par tous les moyens et de veiller à ce qu’ils
soient davantage étudiés et développés,
en tant qu’ils sont partie intégrante de la
personnalité et de l’identité culturelle de la
nation.

LE PATRIMOINE TUNISIEN DE JEUX D’ENFANTS
Etude ethnographique et anthropologique
Hédi Messilini

Tunisie

L’étude souligne la nécessité de documenter et de classer les jeux des enfants qui
relèvent du patrimoine tunisien en prenant en considération ces différentes variables : le
lieu, l’époque, le domaine, l’âge, le sexe, le nombre de participants, les outils, les règles
de chaque jeu, etc. Chaque variable a été analysée à part afin que soient dégagées les
significations découlant de chacune de ses composantes. Les jeux ont été ensuite classés
par genre, selon les principales fonctions liées à chacun. L’un des résultats importants
qui ont été obtenus est que ces jeux à caractère patrimonial se caractérisent par leur
diversité et leur richesse. L’analyse de la logique interne puis de la logique externe de
chaque jeu a permis à l’auteur d’en dégager la portée véritable ainsi que les significations
psychologiques, sociales et culturelles les plus essentielles. L’étude a également permis de
constater que ces jeux hérités du passé présentent une plus grande variété lorsqu’ils sont
pratiqués dans les quartiers populaires des villes ainsi que dans les zones rurales, et qu’ils
sont bien moins variés dès lors que l’on se trouve dans les zones arides, désertiques ou
montagneuses. Des différences apparaissent également dans la pratique de certains jeux
lorsqu’on passe de la campagne à la ville, des régions du sud à celles du nord, quand bien
même des points de convergence et des continuités pourraient se retrouver, dans bien
des cas. Et c’est pourquoi l’ensemble des occurrences étudiées montrent qu’il existe une
étroite interaction entre le type de jeu pratiqué et les spécificités culturelles de la société
en question, et que les activités ludiques participent dans une large mesure à la formation
sociale des enfants.
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L’AUTORITE COUTUMIERE DANS LES SOCIETES
TRADITIONNELLES
Etude anthropologique L’exemple du "groupe de conciliation"
dans la région de Djelfa
Fatima Ezzahra Chaouya

Algérie
L’une des caractéristiques notables de la région de Djelfa
(centre de l’Algérie) est l’existence de ce groupe appelé
djmâat es-solh – “le groupe de conciliation” – ou djmâa – “le
groupe” – qui représente une forme de justice traditionnelle
fondée sur une coutume héritée de père en fils. La djmâa
a en effet été, à travers ses membres – ou ses wousatae
(médiateurs), comme ils furent longtemps appelés – la première
instance responsable de la sécurité de la société djelfaouie tout
autant que de la conservation de son identité, incarnée dans les
formations tribales dont elle est composée. Cette juridiction a en
effet constitué l’élément structurant d’une société qui se distinguait
de toutes les autres par son caractère éminemment traditionnel,
son attachement à ses coutumes et sa soumission à la seule juridiction
coutumière. Cette société imposait en effet à ses membres une forme de contrôle qui déterminait leur
comportement en conformité avec le système social en vigueur, avec tout le patrimoine, toutes les
coutumes, traditions et valeurs transmises de génération en génération qu’il suppose.
La problématique sur laquelle se fonde l’étude repose sur le décryptage de cette organisation
coutumière, telle qu’elle est représentée par la djmâa dont l’auteur s’efforce de saisir la structure,
les soubassements et le positionnement, dans le cadre d’une société traditionnelle ayant son
système propre, le but étant de comprendre ce qui a amené jusqu’ici les individus à se plier à un tel
fonctionnement coutumier et ce qui en a garanti la pérennité malgré les mutations et les progrès sur
la voie de la modernité que le pays a connus, au cours de la dernière période. Issue de cette société,
l’auteur a pu, à cet égard, observer de près le fonctionnement de cette juridiction. Ce qui l’a amenée à
se poser les questions suivantes:
Pourquoi la djemâa est-elle considérée comme la marque distinctive de la région de Djelfa ?
Jusqu’à quel point et jusqu’à quand ce type de justice pourra-t-il se perpétuer, compte-tenu des
évolutions que connaît la société et de l’existence d’une justice institutionnelle ?
Ces interrogations sont d’autant plus importantes et légitimes, au plan scientifique, qu’il s’agit d’une
question sensible au regard de la société en tant que tout – question anthropologique, par excellence,
dans la mesure où elle va au plus profond de la réalité sociale de la région de Djelfa et met en lumière ses
principales spécificités. La djmâa relève en effet d’une mentalité enracinée au sein de la communauté
mais demeurée jusque-là une sorte d’abstraction, entourée de mystère. L’auteur tente dans cette
étude de déchiffrer les codes de cette société qui est la sienne, d’en percer les secrets et de lever le
voile sur cette part obscure de son organisation, eu égard aux évolutions rapides d’une région en train
de passer graduellement de la bédouinité à une citadinité aux complexes interrelations. Elle espère que
les résultats scientifiques de cette enquête contribueront à mieux comprendre la mentalité et la nature
de la société de Djelfa.
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répondre, dans toute la mesure du possible.
En réalité, ce poète ne réserve un accueil
aussi favorable à de telles requêtes – qui
peuvent atteindre un haut niveau d’acuité,
voire de violence – que parce qu’il craint que
certains auditeurs n’en arrivent à gâcher
la fête. Le poète ressemble, comme le dit
Mohammed Al Yamani, au joailler qui fait le
tri entre les pierres précieuses et les autres,
il sait distinguer, au milieu de l’assistance,
ceux qui sont venus pour participer à la
fête de ceux qui n’ont d’autre but que de la
saboter. Ces desseins opposés témoignent
en même temps des différences qui peuvent
exister entre les contextes où se produit la
sîra (geste) hilalienne.
Le public constitue, d’une certaine
façon, un élément essentiel de la création,
de la réception, puis de la transmission du
texte populaire. Il joue, de la même façon,
un rôle central dans la naissance et l’essor
de telle forme d’art populaire tout autant
que dans le déclin et la disparition de telle
autre. On soulignera que certains genres
littéraires populaires ont connu, au cours
des quatre dernières décennies, un recul,
voire une chute de popularité, au gré des
diverses manifestations. Cela est encore
plus vrai pour les gestes populaires qui
illustrent de la meilleure façon ce processus
d’effacement. Les plus connues dans l’aire
arabe dépassaient le nombre de dix, elles se
sont réduites, aujourd’hui, à la seule geste

hilalienne. Des sîra populaires, comme celles
d’Antar, du Dhaher Beiberes, de la Fière
princesse ou de Hamza al Balhaouanne, et
de bien d’autres, n’existent plus que sous
la forme de textes écrits. Ne faisant plus
l’objet de prestations orales, elles ont perdu
toute fonction sociale.
Dans la région arabe, la sîra de Banu
Hîlal est donc, de nos jours, la seule à faire
l’objet d’une prestation orale, les autres
ayant cessé d’être produites en public et
se trouvant désormais enfermées dans
des ouvrages où elles ont été collationnées
avant ou pendant le XIXe siècle. Et, même
à ce niveau, seules, comme le note Edward
Lynn, quatre gestes sont demeurées :
celles de Dhaher Beiberes, d’Antar (Antara
ibn Chaddad), de la Fière princesse (Al
Amîra that al himma), et des Banu Hîlal,
mais, par la suite, les trois premières sont
“mortes”, oralement, et seule la geste
hilalienne a continué à être transmise à
travers des productions scéniques, par
des professionnels aussi bien que par des
amateurs, comme l’auteur a pu le constater
en enquêtant dans diverses provinces
d’Egypte. Cette sîra fut, en effet, a-t-il
constaté, la seule à développer ses moyens
narratifs et à s’adapter pour parler des
préoccupations actuelles de la population,
au contraire des autres qui s’étaient
enfermées dans l’évocation du passé, de
ses valeurs et de sa vision du monde.
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LA GESTE HILALIENNE ET LA RECEPTION POPULAIRE
Etude sur les attitudes et l’évolution du grand public
Khaled Abu Ellil

Egypte

L’une des principales caractéristiques du texte populaire est l’effet qu’il produit, lorsqu’il
est directement confronté au public. S’agissant d’un texte “ouvert”, toujours inachevé,
c’est-à-dire susceptible, à chaque nouvelle prestation, de recevoir des ajouts ou de subir
des suppressions, on peut considérer chacune de ses occurrences comme une œuvre
nouvelle, née d’une collaboration entre le récitant et son public. On pourrait dire, à l’instar
d’Al Hajjaji, que le texte oral – et, de façon plus particulière, lorsqu’il s’agit de la geste
hilalienne – « est réécrit, au moment de la prestation, à travers un processus dialectique
engageant le destinateur et le destinataire. S’il n’y a pas d’interaction le texte cesse en effet
d’exister. Tous les textes dont nous disposons ont été créés, de façon ou d’autre, à l’heure
où ils ont été enregistrés ou au moment de leur actualisation devant le public. “Laure
Honko estime, de son côté, que le rôle du récitant ne s’arrête pas à la simple réitération
d’un texte appris mot à mot…”, et que “la narration est une nouvelle gestation qui se
manifeste à chaque prestation, surtout lorsque celle-ci est exécutée dans le cadre de tel ou
tel événement”. En outre, le public se donne le droit d’intervenir lors de la manifestation: sa
contribution au texte hilalien est à cet égard des plus positives. Le récitant, surtout s’il s’agit
d’un professionnel, accorde en effet beaucoup d’importance aux réactions, commentaires
et interprétations qu’il suscite, un peu comme s’il posait des questions à un poète dont il
attendrait une réponse, ou qu’il le sollicitait en espérant que sa requête serait acceptée.
Le “poète” n’a plus dès lors qu’à se plier à de telles interventions ou sollicitations pour y
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Dès lors que l’on parle des systèmes
de mesure et des domaines concernés, le
constat qui s’impose est que plus profonde
est la pénétration de l’activité intellectuelle
dans le travail, plus étroit le rapport de
cette activité aux institutions et plus grand
sera le besoin de la mesurer et d’en fixer la
terminologie. Car seul le système de mesure
permet de sortir du désordre terminologique
et de la perte d’énergie qui en découle, et
d’entrer dans le domaine de la science et
de la rigueur qui permettent d’économiser
les efforts. Ce principe s’applique avec
force au patrimoine populaire, à travers ses
diverses ramifications, comme on peut le
voir à ces deux niveaux:
l’archivage du patrimoine est une opération
technique dont s’acquittent des institutions
gouvernementales et des spécialistes:
sachant qu’il s’agit d’une action exigeant
une planification stricte quant à la collecte
de la matière et un accord préalable sur ce
qu’il convient de documenter et d’archiver
et sur ce qu’il faut laisser de côté, il est
logique qu’un consensus se fasse entre les
spécialistes sur les méthodes de collecte
et d’exclusion avant de s’engager dans
une telle opération – voilà qui nous place
au cœur du système de mesure dont il est
question dans cette étude ;
la plupart des matières relevant du
patrimoine portent des noms différant
d’une région à l’autre, selon les idiomes
locaux; la multiplicité qui caractérise la réalité
linguistique et géographique du monde
arabe est de nature à imposer au spécialiste
du patrimoine l’apprentissage des différents
dialectes afin de comprendre les différentes
dénominations – chose irréalisable, d’où
la nécessité d’élaborer une classification
reconnue par les spécialistes afin d’unifier

les descriptifs essentiels, un tel consensus
étant en fait de nature à unifier les systèmes
de repérage très précis des matériaux
impliqués.
On peut, à partir de là, tirer deux
conclusions principales :
les critères de mesure peuvent être classés
en trois catégories : un système classique
lié, dans une large mesure, à la biblioéconomie et à la documentation (ex : le
Thesaurus du folklore égyptien, le Thesaurus
du patrimoine populaire marocain ou
jordanien); un système moderne inspiré de
technologies avancées comme le système
sémiologique du web (ex: le Thesaurus
de l’Association américaine du folklore, le
Thesaurus culturel espagnol ou le Modèle
de référence des concepts); si ces deux
premiers systèmes reposent sur une
philosophie de la documentation fondée
sur l’axe “conservation/document”, le
troisième système, celui du « Réseau des
pratiques culturelles » de Jean du Berger
accorde une grande importance qualitative
aux manifestations vivantes du patrimoine
culturel immatériel et a pour axe le couple
“entretien/action”.
les Thesaurus arabes ont besoin d’être
modernisés, à deux niveaux: d’un côté,
unifier les efforts des spécialistes du
patrimoine afin de dégager des critères de
mesure unifiés qui soit reconnus par une
organisation interarabe; d’un autre côté,
les Thesaurus existants ont besoin d’être
mis à jour, tant au plan des contenus
que des techniques utilisées, d’autant
plus que les normes taxinomiques et
ontologiques ont connu de grandes
mutations avec l’apparition du système
sémiologique du web.
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LES CRITERES DE MESURE
DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL
Tarak el Melki

Maroc

La mesure (ou mesurage) est une
activité institutionnelle effectuée par une
instance spécialisée et reconnue sur un plan
international (comme le système ISO), régional
(l’Union Européenne, par exemple) ou national
(l’organisme marocain de mesure). Cette activité
vise a créer une entente, un accord commun dans
un domaine intellectuel, scientifique, technique ou
économique, à travers l’élaboration de critères de
mesure comportant des définitions, des conditions, des spécificités, des critères ou des
normes pour telle matière, tel objet, telle opération ou tel instrument afin de parvenir à
un degré idéal d’organisation, dans un domaine déterminé. Le système de mesure est
ainsi devenu un moyen important de communication entre les utilisateurs, d’un côté, les
producteurs, de l’autre. Il est désormais considéré comme l’une des manifestations de la
mondialisation que connaît la planète, aujourd’hui.
Les intérêts des communautés humaines se sont en effet enchevêtrés, au cours de
la dernière période, ce qui a amené l’ensemble des nations à essayer de trouver un
moyen pour s’entendre, définir des formes de consensus et les traduire en autant de
critères de mesure à caractère international qui soient reconnus par les entreprises et les
organisations gouvernementales aussi bien que non gouvernementales. Ces opérations
de mise aux normes, à l’échelle mondiale, ont été accélérées par l’adoption par l’ensemble
des communautés humaines de systèmes de communication en réseau et l’apparition de
techniques et de technologies nouvelles impliquant la mise en place de règles unifiées
pour les échanges entre les utilisateurs.
On peut se demander jusqu’où on pourrait soumettre un domaine humain tel que celui
du patrimoine culturel immatériel à un système de mesure et de normativité, sachant qu’il
s’agit du domaine par excellence de la réflexion et de la diversité des points de vue. Comment
un tel système, créé à la base pour définir des normes concernant les marchandises et les
productions industrielles, peut-il prendre en charge le patrimoine culturel immatériel ? Ne
faut-il pas considérer l’accord sur la conservation de ce patrimoine comme une sorte de
mesure imposant des normes ou critères de nature à assujettir les pratiques relevant de
l’héritage culturel aux chartes et conventions internationales ?
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Le patrimoine populaire, en ses deux versants matériel et immatériel, n’est pas un legs
pétrifié, il est par sa nature même une matière évolutive, que la sensibilité collective œuvre
à transmettre fidèlement de génération en génération, simplifiant, ajoutant et inventant,
ici et là, indépendamment des changements affectant le mode de vie des différentes
communautés et de l’accélération du temps humain. Mais aucun de ceux qui sont au
cœur de ce processus de transmission, aucun des créateurs authentiques qui œuvrent
à l’enrichissement de cet héritage n’a conscience des mutations naturelles que connaît
cette matière car tous vivent de l’intérieur cette expérience qu’ils font évoluer et dont ils
assurent la diffusion.
La WIPO (Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle) s’est rendu compte,
voilà plus d’un quart de siècle, vers l’année 1979, de l’existence d’entreprises malveillantes
à l’égard de cette partie du patrimoine humain, et a conclu un accord avec l’UNESCO pour
la tenue d’une réunion d’experts gouvernementaux en vue d’élaborer une Convention
internationale pour la protection du patrimoine populaire contre l’exploitation illicite. J’eus
l’opportunité de participer à cette rencontre qui se tint dans la capitale française, Paris, et
aboutit, au terme de cinq journées de discussions juridiques et techniques, à un consensus
sur l’élaboration d’une Convention pour la protection du patrimoine populaire contre
l’exploitation illicite. Les articles de la Convention criminalisent, désormais, toute action
de nature à constituer une exploitation illicite de cet héritage, laissant les Etats la liberté
de déterminer les sanctions découlant de ces atteintes, en fonction de leurs constitutions
respectives. Au cours des dix-huit mois qui ont suivi, la plupart des Etats du monde, dont
certains pays arabes, ont ratifié cette Convention. Mais cette forme d’exploitation s’est
poursuivie, ici et là, au vu et au su de tous, de la façon la plus retorse, au mépris de toute
pudeur, et sans qu’il y eut la moindre dissuasion.
Le patrimoine culturel d’une nation est la propriété de l’ensemble de la communauté
nationale, chaque citoyen a le droit de l’utiliser à des fins artistiques, pédagogiques,
sociales, etc., mais dans le respect des règles et des lois y afférentes. La première de
ces lois destinées à préserver la valeur de la matière patrimoniale est liée à la notion
d’inspiration, prise au sens artistique et moral. Mais, si exact et transparent que soit ce
terme, la confusion reste fréquente entre l’œuvre de création qui puise dans le patrimoine,
à travers une approche inédite et novatrice renforçant et enrichissant la matière, et le vol
et la falsification que dénonce la nature même du travail présenté.
Citons, à titre d’exemple, le récent de travail de création accompli, avec l’appui d’une
des grandes entreprises du Bahreïn et en s’inspirant du patrimoine musical du pays,
par l’artiste Moubarak Nedjm qui a adapté et redistribué sur la gamme instrumentale de
l’Orchestre symphonique bulgare la musique de quelques chansons populaires bahreïnies.
La version riche et d’une admirable richesse qu’il nous en a donnée a rendu tout leur éclat
à des chansons que nous aimons, tout en les rapprochant de la nouvelle génération qui
s’en était éloignée.
Les œuvres de haute tenue qui puisent dans la matière patrimoniale avec respect,
loin de tout tripotage ou vaine surenchère, passent devant nous, sereines, pudiques, à
l’écart du vacarme des campagnes médiatiques, alors que les compositions factices et
fallacieuses remplissent le monde de bruit et de fureur. Que faire, ici, à part s’en remettre
à la divine Providence !

ALI ABDALLAH KHALIFA
Chef de la rédaction
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LE PATRIMOINE POPULAIRE
FACE AU DEFI DE L’EXPLOITATION ILLICITE

Je viens d’assister au Congrès des ONG travaillant dans le cadre des programmes
de l’UNESCO qui s’est tenu, du 3 au 5 Mai dernier, à Riyad, capitale du Royaume
d’Arabie Saoudite, et j’ai suivi avec le plus grand intérêt les témoignages présentés sur
les expériences menées par les 350 institutions non gouvernementales présentes à ce
grand rendez-vous. Il est clairement apparu, au vu de ces expériences représentatives de
la majorité des pays du monde, que tous les participants sont profondément attachés à la
protection de l’héritage populaire, en ses deux versants matériel et immatériel, contre la
négligence et l’exploitation illicite, tout autant qu’à la dénonciation des actions qui visent,
un peu partout dans le monde, à transformer en marchandise cette précieuse matière
culturelle et à en faire un moyen d’enrichissement illicite par le recours à des procédés
aussi ingénieux que perfides où l’apparente passion pour le patrimoine cache, en réalité,
des manœuvres retorses visant, à terme, la réalisation de gains illicites. On pensera,
notamment, à tous ces projets culturels, poursuivis sur une large échelle et à grand renfort
de publicité, certains par ignorance ou naïveté, d’autres avec la complicité intéressée de
grandes firmes et institutions, d’autres encore par complaisance à l’égard de personnalités
influentes dont on craint les méfaits.
Ces projets ont en effet toutes les apparences d’entreprises visant à une meilleure
diffusion et à une plus grande visibilité de la culture populaire, à travers l’utilisation d’une
partie des emblèmes de la culture nationale du pays visé, lesquels sont dès lors remodelés
au service de desseins inavouables. Des récits sont ainsi altérés, des contes et des gestes
réinventés dans le seul but de toucher des points névralgiques de la sensibilité du grand
public. Le plus grave dans cette exploitation illégale du patrimoine c’est cette intelligence
diabolique autant qu’éhontée avec laquelle ces actions sont converties en autant de projets
nationaux salués, encouragés et applaudis, un peu partout, lorsqu’ils ne deviennent pas, ici
ou là, des projets nationaux soutenus par les gouvernements et les géants de l’économie,
au prétexte de revivifier l’héritage de la nation et de le rapprocher de l’esprit et de la
mémoire des jeunes générations.
En vérité, la différence est grande entre cette résurrection du patrimoine à laquelle
œuvrent les grands créateurs, dans leurs différents domaines d’intervention, et les
pernicieuses altérations auxquelles procèdent ceux qui sont à la recherche de gains
aussi abusifs qu’illicites, n’hésitant ni à distordre les réalités, ni à inventer les faits et les
péripéties, ni à déformer la nature même de la matière patrimoniale pour l’adapter à des
finalités purement mercantiles, tout en sachant pertinemment, qu’ils portent un préjudice
incommensurable cet héritage.
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Authenticating clay architectural heritage in the
south
Bouchra Saddouk

Morocco

Architectural heritage is one component of a society’s identity, and it reflects the society’s
customs and traditions. It demonstrates humans’ ability to adapt to their environment, so it is
of great value and interest to tourists and local and foreign investors.
Buildings made of clay have survived the challenges of time and adapted to society’s
various socio-economic changes. Despite the changes that the valley underwent as a result
of migration and the resulting decline in local architecture, we can observe that traditional
architecture is returning due to tourism. Tourism has led to the restoration of several clay
buildings to the economic benefit of the Dadsi community. The economics of tourism
have helped to preserve the region’s architectural heritage by encouraging restoration.
This restoration has also changed the traditional architecture that attracts local and foreign
investors. Competition for tourism investment has affected the symbolic value of local
buildings and led to new hybrid architecture.
The economic value of clay architectural heritage in Boumalne Dades has exceeded its
nostalgic value. Despite the childhood memories associated with the buildings, people in the
valley did not restore them until tourism investment made these buildings a major source of
income for the local economy.
Clay architectural heritage has been subject to internal religious, educational and material
influences, and to external factors in the form of foreign interest from tourists and investors,
but this interest is still limited in the absence of a strategy that enables investors to market
their products.
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Tangible culture and its role in economic and
social development
Yousif Hasan Madani

Sudan
Museums should teach citizens about the social
and economic realities of their environment. This
includes exposing people to knowledge unavailable
at other official institutions. In Africa, museums are
places where knowledge about the country's history
and its contemporary culture is exchanged. This makes
knowledge available to everyone. The museum plays a
fundamental role by explaining history and its events, and
showcasing the creativity of its people.
Education is always built on establishing trust between
the person who knows and the one who does not know. In museums, education is built on:
Direct experiences that explain history in its original context. Museums provide a reproduction of the
social, economic, political and natural components of the place within their historical context.
The ability to assess and analyse
Mental flexibility and the ability to think critically. For example, axes around the world were the same
shape, whether in Java, Beijing, Singah or Central Europe, although there were no means for the
people in these places to communicate during the Stone Age. This shows the universality of the
human mind, so we should not assume that certain people are higher or lower in the social hierarchy.
To elaborate, we can also say that this reflects the oneness of God.
In a museum, the exhibits encourage people to ask questions. So a museum is an educational
institution that develops the human ability to exchange ideas and share knowledge about various
sectors. It is a place where ideas and expertise can be exchanged because it uses multiple forms of
communication, including audio-visual materials, music, and scent. It provides an effective means for
interactive and direct learning. It is a place where the official learning institution is redefined. It provides
an education to all ages, genders and segments of society.
On the Internet, I have come across material that promotes traditional industry. Traditional industries
play an important role in societal development by helping to achieve the following objectives:
Increasing the income of rural, Bedouin, mountain and coastal societies of shepherds and
farmers, whose lives depend on a subsistence economy such as foodstuffs, furniture or traditional
architecture.
Enhancing self-reliance, because traditional industries depend on the availability of raw materials
and knowledge of local components.
Supporting and promoting social stability by encouraging the most needy social classes to pay
attention to traditional industries, thus helping to reduce the gaps among various social classes.
Providing employment opportunities to women, who, due to certain conditions, may not have many
other job opportunities in the public sector. Home-based industries are one example.
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The Rebab

Husni Abdulhafiz

Egypt
Several sources agree that the Rebab,
an instrument used to play nostalgic music,
spread from the Arabian Peninsula to other
areas of the world.
The Western historian Henry George
Farmer said that a branch of the Salim Tribe
of Yemen took the Rebab across the Red Sea to
rural areas of Egypt during the second century after
Prophet
Muhammad’s (PBUH) migration. Its spread was at its peak in the Ayoubi Era, and the Rebab
became the most popular instrument used to accompany the narrators of folk epics.
The Rebab then spread to southern Europe, where it underwent slight changes. It spread
widely to rural areas of France, where it was known as ‘Rabila’ and ‘Rabil’, to Spain as ‘Rab’
and ‘Rabiken’, and to Italy as ‘Rabec’. The Portuguese took it across the Atlantic, and it
spread to various parts of Brazil, where it was called ‘Rubeca’.
In his study of the anthropology of the Arabian Peninsula’s Rebab, researcher Rashed bin
Ji’asin wrote that the Rebab broadened the horizon for inventors of string instruments. The
violin is derived from the Rebab, which was adopted and modified following its migration to
Europe.
Westerners modified the Rebab to create four instruments: the violin; the viola; the cello;
and the contrabass. Using the skills available at the time, they crafted new instruments
suitable for symphonies and concertos.
One reason the Rebab continues to exist is its ability to convey nostalgia and anguish. As
the German philosopher Heine said, it has the same moods as people. The Bedouins take it
with them on their travels and use it to accompany their singing.
Although the Rebab was the companion of the desert Bedouin, it spread to rural areas
and cities with the 'madaheen', (singers who praised the prophet), the narrators of folk epics,
and folk bands. These bands attracted sizeable audiences at Mawlids, Sufi celebrations and
on Ramadan nights, when folktales and epics such as Antara's, Al Zir Salim’s and Abu Zeid
Al Hilali's are narrated. The Rebab can be found at every wedding and public event.
The Algerian singer Warda even sang about the Rebab.
With its strong presence at folk celebrations and tourist and heritage festivals across the
world, the Rebab will continue to be used to express melodies and emotions.
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All the examples analysed in this study clearly show the close connection between
the way that games are played and cultural characteristics of Tunisian society, as this
connection is considered one of the most important elements affecting the upbringing of
Tunisian children. These games are of significant social value, because they encourage
Tunisian children to become involved in a group and they increase the children’s awareness
of the group's values, principles, traditions and norms.
By participating in group games, a child learns how to share happiness, competitiveness
and closeness with others. Due to their rules, group games play a role in shaping the child’s
behaviour and making him feel responsible to the group. They also instil a respect for other
people’s rights.
We studied a conventional society that is strongly associated with its cultural identity.
This society emphasises the importance of the group rather than the individual, and people
value belonging to a group, which makes their life decisions.
Traditional games have always been a mirror that reflects all aspects and manifestations
of a society’s culture. One of the main functions of group games is to preserve the society’s
culture and stability. In addition, the common features of Tunisia’s traditional games indicate
that the culture is a unified one, which encourages cohesion. These traditional features
are also an effective means of transmitting values such as solidarity, diversity and cultural
awareness. These features should be protected, studied and developed, because they
represent a part of the individual's personality that is inseparable from his cultural identity.
All the examples analysed in this study clearly illustrate the close interrelationship
between the way that games are played and cultural characteristics of Tunisian society,
since traditional games are one of the most important factors contributing to children’s
socialisation. It follows that these games are of social value and that they generate social
returns that encourage the child to become part of the group and to accept collective
values, principles, traditions and social norms.
In a group game, a child needs to be engaged so he can learn to share others’ joy, rivalry
and loyalty. Team games modify the child’s behaviour and make him more responsible and
more observant of the rights of others.
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Traditional children's games in Tunisia:
An ethnographic and anthropological study
Al Hadi Msilini

Tunisia

This study concludes that it is important to document and classify Tunisian children's
games according to multiple variables, including place, time, area, age, gender, number of
participants, tools, and rules. The study also involved analysing each variable individually
to arrive at useful findings.
The study then categorised the games according to their most important functions.
One of the most important findings is that children's traditional games are characterised by
diversity and richness.
The results show that traditional games are more diverse in neighbourhoods and rural
areas, and less diverse in Bedouin and mountainous areas. Although the games have
many things in common, their functions vary from rural areas to cities and from south to
north.
By studying and analysing the internal and external logic of the game, we can identify
the most important dimensions and psychological, social and cultural implications. The
study also concluded that heritage games are becoming more or less diversified based
on the social environment in which they are played. The games are well known in city and
country neighbourhoods, and less popular in Bedouin and mountainous areas. At the
same time, the way some games are played differs between the countryside and the city,
and between the south and the north, although there are often commonalities.
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An anthropological study of authority in
traditional societies:
The Al-Sulh Group in Djelfa Province
Fatima Al-Zahraa Shwayah

Algeria

One of the most distinctive features of
the Djelfa region in central Algeria is what is
known as the conciliation group or community,
a type of traditional judiciary that has been
passed down through the generations. The
group, through its members or mediators,
has long been responsible for the security and
preservation of Djelfa's community and distinctive
tribal identity.
Djelfa is a traditional society that values customs and follows customary rules and laws.
The group exerts a type of social control over its members, whose behaviour is determined
according to the prevailing social system. This social system includes customs, traditions,
values and heritage that have been passed down through the generations.
This study is an attempt to discover the truth of this group, to learn about its structure
and the nature of its system, and to understand why people need it and how it has survived
despite social changes and urbanisation.
The study addresses the following questions:
Why is the group or community considered the most important feature of Djelfa's
heritage?
To what extent can this type of traditional judiciary persevere given society’s development
and the existence of the State’s official judiciary system?
The subject’s importance and scientific legitimacy are derived from the group’s ability to
deal with sensitive social issues. This is what distinguishes our anthropological approach,
which takes into consideration the most important characteristics of this community in
light of society’s accelerated development and its transition from Bedouin to urbanisation
and the interdependence of these elements. The aim of this study is to arrive at findings
that contribute to the understanding and interpretation of the community’s mentality and
nature.
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The Hilali Epic and the public:
A study of forms of audience response
Khaled Abu Al Lail

Egypt
Folk discourse is characterised by the
audience’s direct response during oral
performances. Due to its flexible nature,
folk discourse allows for additions and
deletions whenever it is performed, so every
performance yields a new narration coauthored by the narrator and the audience.
According to Hajjaji, oral narration in general
and the Hilali Epic in particular are re-authored
during performances where the narrator and
the audience engage in a mutual process.
If there is no reaction from the audience, the
narration fails to convey its message. All narrations
are created at the time that the performance is
recorded.
According to Lauri Honcho, the narrator's role is not limited to reproducing the
memorised narration word by word; the story is in fact reborn with every performance,
especially performances on special occasions. The audience has the right to intervene in
the performance, and it plays a positive role in folk epics such as the Hilali Epic.
The professional narrator pays attention to the audience’s comments and other reactions,
and then asks the poet to answer questions or to address questions to the audience. The
poet responds to the audience’s reactions and helps to incorporate them into the story. As
Muhammad Al Yemeni says, like a jeweller who can distinguish genuine from fake gold, the
poet can distinguish between good and bad audiences, and he knows who will enhance
the narration and who will spoil it.
The audience is a key element in the creation of the folk narration and in its development
or decline. Over the past 40 years, audience participation in some types of folk narration
has declined or ceased.
The folk epic has been affected by this decline. At one point there were ten types of
epic, now only the Hilali Epic remains. As Edward Lane observed, all the other folk epics
that existed before – including the epics of Antara, Al Thaher Baybars, Al Ameera Dhat Al
Himma, and Hamza Al Bahlawan – now exist only in written form. These epics lost their
social function, so they are no longer narrated orally.
The Hilali Epic or Bani Hilal Epic is the only Arabic epic that is still narrated orally in the
Arab world; other epics appear only in books that were published during or before the 19th
Century. The Hilali Epic is the only one that is still being performed.
The Hilali Epic is the only epic that was able to develop and adapt its content to current
issues; the contents of other epics expressed only older values and ways of thinking.
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One may ask to what extent a field such as intangible cultural heritage can be subject
to standardisation? This is still a controversial topic. The question is how standardisation,
which controls industrial goods and products, can be applied to the field of intangible
cultural heritage. Is the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage not
a form of standardisation that imposes some control over heritage practices so that they
conform to international conventions?
Perhaps the most important thing to address as we discuss standardisation is that the
more intellectual the work, the greater the need for standardisation. This principle applies
to folk heritage and its various branches. It can be explained in two ways:
Heritage documentation is a technical process carried out by government organisations
and specialised individuals. This process requires a well-organised plan for the collection
of materials, prior agreement as to what should be documented, and consensus on the
methods of collection. Standardisation would be very helpful in the heritage documentation
process.
Due to local dialects and the diversity of geographic locations in the Arab world, the terms
for heritage elements differ from one region to another. This means that heritage researchers
are faced with the impossible task of learning different dialects in order to comprehend
the different names and terms. Specialists should agree on common specifications, an
agreement that will unify the methods used to retrieve the required elements with accuracy.
Two main observations can be made:
The standards can be classified into three categories: A traditional category associated
with libraries and archives, (examples include the Egyptian Folklore Thesaurus, and
the Moroccan and Jordanian Folklore Thesauruses); a modern category that applies
advanced technologies, especially the semantics of the Web, (the American Folklore
Society Ethnographic Thesaurus, the Spanish cultural thesaurus, and the Conceptual
Reference Model). While the two former types have focused on an approach to
documentation that is based on ‘document conservation’, the third category, (John de
Birgi’s network of cultural practices), is centred on qualitative attention to the living side
of intangible folk heritage; it focuses on ‘conservation-action’.
Arabic thesauruses should be updated, and people who are interested in heritage
should combine their efforts and develop standardised specifications approved by
the Arab League. The current thesauruses need to be updated in terms of content
and technology, because standards for thesauruses and anthologies have changed
dramatically with the advent of the semantics of the Web.
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Standardised features of intangible cultural
heritage
Tarik Al Maliki

Morocco

Standardisation is an institutional activity carried out by specialised organisations that
are recognised internationally, such as ISO, regionally, such as the European Union, or
nationally, such as the Moroccan Standards Institute.
Standardisation is an attempt to achieve common understanding and consensus in
the intellectual, scientific, technical or economic fields through the formulation of standard
specifications including definitions, conditions, certain characteristics, measurements,
standard methods and processes, or means to achieve an optimal degree of organisation
in a given area. Standardisation is an essential tool for communication between producers
and consumers, and one of the manifestations of globalisation.
The interests of different societies have recently become intertwined. This has made
it necessary to find means of understanding and forms of consensus, and to translate
them into international standards agreed upon by companies and governmental and
non-governmental organisations. The waves of networking and the emergence of new
technologies led to a need for unified rules to allow the exchange of knowledge and global
standardisation processes.
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Although heritage does change over time, it is not necessary for those who contribute to
heritage to be aware of the natural changes that it undergoes. They co-exist with and are
related to heritage.
Over a quarter of a century ago - perhaps in 1979 - the World Intellectual Property
Organization (WIPO) warned that some people were abusing heritage. WIPO and UNESCO
agreed to convene a meeting of government experts to draft an international convention
to protect folklore from exploitation. I had the opportunity to participate in this meeting
in Paris. After five days of legal and technical discussions, they agreed to create a legal
document for an international convention to protect folklore.
The Convention criminalised any act that might amount to unlawful exploitation, and left
each state to determine the penalty for such acts in accordance with its national constitution.
Within 18 months, most countries, including some Arab countries, signed the agreement.
However, there are still cases of clever, malicious and disrespectful exploitation.
The folk heritage of any nation is public national property. Any member of a nation has
the right to approach heritage, whether by technical means, socially or in education as
per the relevant laws that permit the use of heritage as a source of inspiration. In spite of
the accuracy and transparency of the term ‘inspiration’, there is still confusion regarding
creative works inspired by heritage and new and innovative work. Drawing on heritage as
a source of inspiration is not an excuse for theft or fabrication.

With the support of a large Bahraini company, Mubarak Najem arranged some
popular folk music for the instruments of the Bulgarian Symphony Orchestra. He was
inspired by Bahrain’s musical folk heritage, and he reintroduced beloved songs to the new
generation.
Great creative endeavours treat heritage with respect and appreciation without
distorting or exploiting it and without media hype, while inauthentic work is promoted with
a great deal of noise and shameful arrogance. “There is no power and no strength save in
Allah.”

Ali Abdullah Khalifa
Editor-in-Chief
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Folk Heritage: Illegal Exploitation

I had the opportunity to attend the 7th UNESCO NGO Forum on May 3-5, and I learned
about the experiences of the international non-governmental organisations (NGOs) affiliated
with UNESCO.
Representatives of over 350 organisations attended the Forum. It was evident that
most of the world’s countries are keen to preserve and protect tangible and intangible folk
heritage. A great deal of consideration was given to attempts to make valuable cultural
heritage into a commercial commodity for illicit material gain. In many countries, this is
done very cleverly by exploiting the interest in heritage and using innovative trickery to
mask illegal financial goals.
Some cultural projects have widely-promoted slogans, as a result of the negligence
and ignorance of cultural bodies or of collusion with institutions and corporations, or in an
attempt to flatter influential people.
It seems that folk culture is being promoted using national symbols that are altered,
falsified and fabricated into stories with psychological or emotional impacts. These illegal
acts of exploitation are dangerous because the strategy behind them is so clever. Because
they draw inspiration from the nation’s heritage and bring this heritage to the attention of
the new generation, these actions are welcomed, encouraged and, in some cases, even
sponsored by governments and large corporations. There is a huge difference between
artists who use heritage as a source of inspiration and people who distort heritage for
commercial gain in full knowledge of the damage they are causing.
Material and non-material folklore are not static; by their very nature, they persist through
the generations, but each generation adapts folklore based on life during their time period.
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