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ترح ــب (

) بمش ــاركة الباحث ــن واألكاديمي ــن فيه ــا م ــن أي م ــكان ،وتقب ــل الدراس ــات واملق ــاالت

العلميـــة املعمقـــة ،الفولكــــــلورية واالجتماعيـــــــة واالنثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائي�ة واللســـاني�ة
الشــعب يف الــدرس مــن وجــوه يف البحــث تتصــل بالثقافــة الشــعبي�ة،
واألســلوبي�ة واملوســيقية وكل مــا حتتملــه هــذه ُ
يع ــرف كل اختص ــاص اخت ــالف أغراضه ــا وتع ــدد مس ــتوياتها ،وفق ـ ًـا للش ــروط التالي ــة:
المادة املنشورة يف املجلة تعر عن رأي كتابها ،وال تعر بالضرورة عن رأي املجلة.
) بأي ــة مداخ ــالت أو تعقيبــ�ات أو تصويبــ�ات عل ــى م ــا ينش ــر به ــا م ــن م ــواد وتنش ــرها
ترح ــب (
حس ــب وروده ــا وظ ــروف الطباع ــة والتنس ــيق الف ــين.
) عل ــى عنوانه ــا الري ــدي أو اإللك ــرتوين ،مطبوع ــة الكرتونيــ�ا يف ح ــدود - 4000
ترس ــل امل ــواد إىل (
 6000كلم ــة وعل ــى كل كات ــب أن يبع ــث رف ــق مادت ــه املرس ــلة بملخ ــص له ــا م ــن صفحت ــن  A4لتت ــم ترجمت ــه إىل
(اإلجنلزيي ــة  -الفرنس ــية  -األس ــباني�ة  -الصينيــ�ة  -الروس ــية) ،م ــع نبــ�ذة م ــن س ــرته العلمي ــة.
تنظ ــر املجل ــة بعناي ــة وتقديــر إىل امل ــواد ال ــي ترس ــل وبرفقته ــا ص ــور فوتوغرافي ــة ،أو رس ــوم توضيحي ــة أو بي�انيــ�ة،
وذل ــك لدع ــم الم ــادة املطل ــوب نش ــرها.
ورقيا.
مطبوعة
أو
اليد
خبط
مكتوبة
مادة
تعتـــذر املجلة عن عــــدم قبولها أية
ً
ترتيـــــب املـــــواد واألسمـــــاء يف املجـــلـــة خيضـــع العتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته
العلميــة.
تمتـــنع املجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا ،أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر
ثقافي ــة أخ ــرى.
أصول املواد املرسلة للمجلة ال ترد إىل أصحابها نشرت أم لم تنشر.
تت ــوىل املجل ــة إب ــالغ الكات ــب بتس ــلم مادت ــه ح ــال وروده ــا ،ث ــم إبالغ ــه الحق ــا بق ــرار الهيئــ�ة العلمي ــة ح ــول م ــدى
صالحيته ــا للنش ــر.
تمنـــــح املجـــــلة مقـــابـــــل كـــــل مـــــادة تنشـــر بهـــــا مكـــافأة مـــــالية منـــــاسبة ،وفـــق الئـــــحة األجـــــور واملكـــافـــآت
املعتـــــمدة لديـــها.
عل ــى كل كات ــب أن يرف ــق م ــع مادت ــه تفاصي ــل حس ــابه البنك ــي ( )IBANواس ــم وعن ــوان البن ــك مقرون ـ ًـا بهوات ــف
التواص ــل مع ــه.
الريد االلكرتوينeditor@folkculturebh.org :
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أسعار املجلة يف مختلف الدول:
البحــريــــــن 1 :دينـــ�ار  -الكــويـــــت 1 :دينـــ�ار  -تـــــونس 3 :دينـــ�ار  -سلــطــــنـــــة عـــمــــــان 1 :لاير
الــــســــــــودان 2 :لاير  -قـــــطــــــــــر 10 :لاير  -الــــيــــــمــــــــــــن 100 :لاير  -مصـــر 5 :جنيـــ�ه
لبنـــ�ان 4000 :ل.ل  -اململكـــة العربيـــ�ة الســـعودية 10 :لاير  -اإلمارات العربيـــ�ة املتحـــدة 10 :درهــــم
األردن 2 :دينــــار  -العــــراق 3000 :دينـــــــار  -فلسـطــــن 2 :دينـــــــار  -لـيـبـيــــا 5 :دينـــ�ار
املغـــرب 30 :درهمـــا  -ســـوريا 100 :ل.س  -بـــريطـانـيـــــا 4 :جنيـــ�ه  -كـنـــــدا 5 :دوالر
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معهد للرتاث يف اخلليج العريب
ُ
هكذا تـخدم الثقافة ..
وهكذا ُيـبىن اإلنسان
ممـــا ال ينىس مـــن الفضائل العديـــدة لدولة الكويت ،إنشـــاءها قبل مـــا يقرب من نصف قـــرن املعهد
العايل للفنون املوســـيقية واملعهد العايل للفنون املســـرحية اللذين أســـهما إســـهاما مؤثرا يف احلركة الفني�ة
بهـــذه الدولـــة العربي�ة الشـــقيقة ،وقـــد امتد هـــذا التأثر ليشـــمل كل منطقـــة اخلليج واجلزيـــرة العربي�ة
حيث فتحـــت أبواب هذين املعهديـــن للطلبة الوافدين للدراســـة من دول اخلليج العـــريب ومن بايق الدول
العربي�ة مع تقديم تســـهيالت ميســـرة للدارسن.
لقـــد انت�دبت وزارة اإلعالم الكويتي�ة أعلى الكفاءات العربي�ة املتخصصة يف مجايل املســـرح واملوســـيقى
للتدريـــس واإلدارة يف هذيـــن املعهديـــن ،ممـــا أنعـــش احلركـــة املســـرحية والفنيـــ�ة وفتح آفاقـــا جديدة
أمـــام الكويـــت ودول اخلليج العربي�ة وأســـهم يف تغير نظـــرة املجتمع إىل هـــذه الفنون وطـــور رؤى وأفكار
وطموحـــات جيل الشـــباب العريب يف اخلليـــج حول إمكانات املســـتقبل.
وقد أســـهمت وزارة اإلعالم البحريني�ة لســـنوات يف ابتعـــاث خنبة من خرييج الثانويـــة العامة وغرهم
مـــن املواهب للدراســـة يف هذيـــن املعهدين ،وعلـــى مدى ســـنوات خترج جيـــل جديد من هواة املســـرح يف
مجاالت الفنون املســـرحية وأســـهموا يف النهـــوض باحلركة املســـرحية البحريني�ة وبـــرزوا يف تقديم أعمال
مســـرحية دراميـــة تلفزيونيـــ�ة وســـينمائي�ة رفيعة املســـتوى .وكذلـــك يف مجـــال الفنون املوســـيقية ً
غناء
ً
وتلحينـــ�ا وإجادة عـــزف ،ومن هـــؤالء الطلبة من واصل الدراســـة يف املعاهـــد العليا خـــارج الكويت ليصل
إىل أعلى الدرجـــات الفني�ة يف مجـــال االختصاص.
ومـــن يت�أمل نت�اج ومســـار احلركة املســـرحية والغنائي�ة يف الكويت ويســـتعرض أعالمهـــا وتنوع عدد
الفرق املســـرحية والفني�ة الناشـــطة بها ســـيلمس الدور التارييخ املؤثر لهذين املعهديـــن اللذين ما يزاالن
يؤديـــان الدور بكل كفـــاءة واقتدار.
اإلعاليم يف بلداننـــ�ا بأن العمل يف ميدان اإلعالم ال ًيعـــدو أن يكون عمال آني�ا
وجميل أن ًيدرك ً املســـؤول ً
حيقـــق أهدافـــا عابرة ،ليظل محرقة تأكل بســـرعة فائقة كل مـــا أمامها وال تبقي ًأثرا على ًاملـــدى البعيد ،وأن
األثر التأســـييس مليدانـــن كالعمل الثقـــايف والتعلييم هما األبقى واألكـــر فاعلية وتأثـــرا ،لذلك كان توجه
اإلعـــالم الكويي للجمـــع بن العمـــل اإلعاليم املطلـــوب لدولة ناشـــئة وبن التأســـيس حلركـــة ثقافية
وفنيـــ�ة ،فـــكان لها ذلك النجاح الـــذي مازلنا معـــا حنصد ثماره.
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واليـــوم ،وجبرأة الرواد ،وبرؤية وإرادة سياســـية ،تنري إمارة الشـــارقة بدولة اإلمـــارات العربي�ة املتحدة
إىل أخـــذ زمـــام املبادرة والتأســـيس ملعهد الشـــارقة للرتاث كمعهد علـــيم خيتص بت�دريس علـــم الفولكلور
ومـــا يتصـــل به مـــن علوم رديفـــة ،وذلك ضمـــن حركة رســـمية ناشـــطة يف إعطـــاء كل ما يتصـــل بالرتاث
الثقـــايف املحلـــي والعالـــيم مكانت�ه الالئقـــة .ويف هذا ما فيه مـــن تأثر ليـــس يف حدود مكانه وإنما ليشـــمل
كل املنطقة.
فمثـــل هذه املؤسســـات ال يمكن أن تنجح وأن تســـتمر دون إرادة سياســـية ودون ختطيط عليم وإداري
متقـــن ودون دعم مايل يؤمن االســـتمرار بعيدا عن العرات .ومـــن يت�ابع اخلطوات الـــي يقوم بها صاحب
الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد القاســـيم عضو املجلس األعلى لإلحتاد حاكم الشـــارقة على
ســـاحة األنشـــطة الثقافية يف اإلمارة وخارجها يرز موضوع الـــرتاث كثيمة محورية تـــدور حولها أو تتصل
بها مختلف األنشـــطة ،ويكفي املتابع أن يرى تطور االحتفالية الســـنوية أليام الشـــارقة الرتاثي�ة ،وإنشـــاء
القريـــة الرتاثيـــ�ة على مســـاحة عريضة بمختلـــف اخلدمات ،واحتضان مشـــروع مكزن الفولكلـــور العريب،
وتأســـيس جائزة الشـــارقة الدولية للـــرتاث الثقايف ،إىل جانـــب العديد مـــن مهرجانات الفنون الشـــعبي�ة
املحلية والعاملية ،وإنشـــاء مكاتب تمثيلية بالشـــارقة للمنظمـــات الدولية غر احلكوميـــة املعني�ة بالثقافة
الشـــعبي�ة أمثال  IOV ، CIOFF ، ECOSOCوغرها.
إن اختيـــ�ار خنبـــة عربي�ة مـــن ذوي االختصاص لتويل وضـــع الـــرؤى واملناهج وتقنن املســـار التعلييم
والتدريـــيب لهذا املعهـــد ليصـــل إىل أعلى املراتـــب األكاديمية ،برئاســـة الدكتـــور عبدالعزيـــز عبدالرحمن
املســـلم رئيس معهد الشـــارقة للرتاث ،وبمتابعة شـــخصية ناشـــطة ومســـتمرة من صاحب السمو حاكم
الشـــارقة ،ســـيضع هذا املعهد على ذات املســـار الذي جنحت فيه املعاهـــد العريقـــة ذات التأثر يف احلياة
مـــن حولها ..فهكـــذا ختدم الثقافـــة  ..وهكذا يبىن اإلنســـان.

علي عبدهللا خليفة
رئيس التحرير
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الثقافة الشعبي�ة
أساس الحضارة االنساني�ة
لعـــل من نافل القـــول التأكيد علـــى أن الثقافة ،والثقافة الشـــعبي�ة علـــى اخلصوص ،لصيقة املجتمع االنســـاين يف
أي مـــكان مـــن العالم ،ويف أي زمـــان .ذلك أن االنســـان منذ وجـــوده وهو يعمل على اســـتمرار حياتـــه يف محيط ال مكان
فيه إال ملن يســـتطيع العيش باالســـتمرار على قيد احلياة ،إن كان يف حتصيل وســـائل معيشـــته ،أو يف حماية نفســـه من
أذى احليـــوان وغوائـــل الطبيعة .ومن املهـــم القول إن أي فعل يقوم به االنســـان يف هذه املجاالت نـــائش عن عقل يعقل
ً
ّ
ّ
حواس يف عالـــم ال يزال فيه كل يشء طبيعيـــا دون تدخل ودون عناية .وعليه ،إن كل فعل يت�أىت عن نشـــاط
وعـــن تلمس ٍ
االنســـان ليبقى على قيد احليـــاة هو فعل ثقايف؛ فعـــل مبتكر أوجده االنســـان يف حلظة احلاجة إليهّ ،
ليومن بوســـاطته
معيشـــته ومن ثم ،علـــى مر الزمن ،ارتقـــاءه يف احلياة.
وألن الفعـــل االنســـاين يف أي مجتمـــع ينحو هذا املنـــى ،فإن الثقافة الناشـــئة عن هـــذا الفعل هي ثقافة شـــعبي�ة،
ّ
ظهـــرت لتليب حاجـــة بعينهـــا ،وبوعي من االنســـان وفعلـــه .وألن لكل مجتمـــع خصائصـــه وظروفه وطرقـــه يف تلبي�ة
حاجاتـــه ،فـــإن حصيلة الثقافة الشـــعبي�ة هي حصيلة عامليـــة ،بهويات إقليميـــة ،أو محلية ،أو وطنيـــ�ة وقومية باملعىن
احلديـــث .من هنـــا ،يمكن القول إن مجموع هذه الثقافات الشـــعبي�ة يشـــكل األســـاس الفعلي للحضارة االنســـاني�ة.
ً
توجدها حاجة االنســـان المادية ،بعد التفكـــر يف إجيادها ذهني�ا
والثقافة الشـــعبي�ة ،بهذا املعىن ،موفـــورة العناصرِ ،
ً
ّ
ّ
تتحـــول إىل وجود مـــادي بالفعل االنســـاين ،ولتليب حاجات ماديـــة ،وحاجات ال ماديـــة أيضا .فوجود
على شـــكل صورة
َ
أدوات احلراثة نشـــأت عـــن التفكر يف كيفية اســـتنب�ات النب�اتـــات .والرقص االيقاعي انوجد الســـتجالب رىض اآللهة
ّ
وكـــف أذاهـــا .واحلاجة إىل املتعة واالنشـــراح أوجدت اآللة املوســـيقية ..وهكذا .ما يعين ،أن مـــن الصعوبة الفصل بن
ما هـــو مادي وما هو ال مادي يف الثقافة الشـــعبي�ة .ويف هذه املســـألة شـــأن آخر.
ال وجـــود لثقافة معزولـــة إال يف املجتمعات ّ
األوليـــة املغرقة يف عزلتها ،هـــذا إذا ُوجدت يف العصر الـــذي نعيش فيه؛
مايعـــين أن أنفـــاس الثقافـــة مفتوحـــة علـــى كل اجلهات ،يف األخـــذ كما يف العطـــاء .ولكن مـــن املهم القـــول إن عناصر
ً
كثـــرة ،وظروفـــا شـــديدة التأثر جتعـــل الثقافـــة املجتمعيـــة املخصوصـــة ،ويف أي مجتمع ،عرضـــة للتأثر كمـــا للتأثر.
وإذا كان لهـــذه العناصـــر التغيرية أن تؤثر ،فهي رســـولة الثقافـــات الي انتجـــت التقني�ات العالية ووســـائل االتصال
ُ
احلديثـــ�ة والتواصـــل االجتماعي ،املرفقة بضغـــط كبر حتمله أنماط حياة ووســـائل عيـــش أنتجت يف أمكنـــة ،على أن
تســـتهلك يف أمكنتهـــا ذاتهـــا ،ويف أمكنة أخرى لها أن تتشـــارك يف االســـتهالك دون أن يكون لها يد يف االنتـــ�اج ،ودون أن
يكـــون لهـــا ذهني�ة متن�اســـبة مـــع أدوات االنت�اج ،ودون القـــدرة على إجيـــاد البيئ�ة الماديـــة والنفســـية للتعامل مع هذا
8
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�اســـب مع حاجاتـــه وتطلعاته ،على
املنتج الـــذي له طرائقـــه وأنماطه يف التعاطي مـــع انت ٍ�اج متن
ٍ
االنتـــ�اج .فيطغـــى هنا ِ
مســـتهلك ال بـــد لـــه إال أن يتعاطى بطـــرق مغايرة تعتمـــد على كل ما هـــو غريب عن بـــىن الذهني�ات ،وعـــن التداول يف
ً
مجـــرى احلياة اليوميـــة .فيكون التأثـــر مضاعفا.
ّ
باالضافـــة إىل تنـــ�ايم نمط االســـتهالك لدى املجتمعـــات املتأثرة ،وما يتطلبـــه ذلك من تداعيات نفســـية جماعية
ّ
األولويـــة يف نمط عيشـــها؛ تأخـــذ يف االبتعاد الواعـــي والالواعـــي عن كل مـــا يربطها
تعطـــي لالســـتهالك التفاخـــري
حباضرهـــا الثقـــايف وماضيها الـــرتايث ،وبكل مـــا يربطها بثقافتهـــا ،باعتب�ارهـــا ثقافة عفـــى عليها الزمـــن ،وأصبحت من
ّ
ً
ً
ّ
مخلفـــات المايض وأســـرة التقاليد ،ليتمثل ثقافـــة طارئة حملتها املحطـــات الي تمأل الفضاء العـــريب ،حاملة معها كل
ً
ّ
أنماطا حديث�ة تشـــمل كا ما ّ
يهم االنســـان العريب يف السياســـة ،ويف الفن ،ويف التعـــرف على كيفية
مـــا ُيبهر وما يشـــكل
العيـــش ،وكيفية االســـتهالك الذي يشـــمل ما يقتنيـــ�ه ،مع تن�ايم حس االســـزادة مـــن أدوات ،علـــى اختالفها ،ومن
ألبســـة ،ومن ألـــوان الطعام والشـــراب ،وكيفية التعاطي مع اآلخريـــن يف العالقات االجتماعية ،ويف التواصل حســـب
معايـــر احلياة احلديثـــ�ة .كل ذلـــك يف الوقت الذي ال تـــزال ثقافته املخصوصة تســـتمر يف مســـرتها ببطئهـــا املعهود،
ّ
ّ
فيحس بأن مـــن املهم التخلي عـــن كل ما يعيق مســـرته املتجـــددة ،املصنوعة مـــن اآلخرين ،ولو
وبأحمالهـــا الثقيلـــة.
ّ
كلفـــه ذلك ،ليس التخلـــي عن ثقافته وهويت�ه املرتبطة بها ،فحســـب؛ بـــل باالضافة إىل ذلك ،االحســـاس باخلجل من
ّ
املواجهة لرج مكن مـــن ثقافة حديثـــ�ة تفصل بينهما
االنتمـــاء إىل هـــذه الثقافة ،الـــي حيس أنها تضعـــه على احلافـــة ِ
ّ
هوة ســـحيقة ال حيدها قرار.
ال يرتبط هذا االحســـاس باالنســـان العريب وحده ،بل يشـــمل حىت املجتمعـــات املتقدمة الي ّ
أحســـت ،يف قواعدها،
ُ
ً
كمـــا يف خنبها حاملـــي الثقافة العاملـــة ،أن ثمة طغيانـــا لنمط حديث مـــن احلياة يفرضـــه منطق خارق القـــوة والتأثر،
هـــو املنطـــق املعولم .يعمـــل على زيـــادة وترة الســـرعة يف مجرى احليـــاة اليوميـــة ،باالضافة إىل الضغـــط الذي حيدثه
االيقاع املتن�ايم لالســـتهالك ملســـاهمته يف زيـــادة وترة االنتـــ�اج ،ليتحول العالم ،مـــن بعد ،إىل طاحونـــة هائلة القدرة
تســـتجيب ملتطلبات العوملـــة ،وال ّ
يهم يف النتيجة مـــا حيل باملجتمعات االنســـاني�ة من أضرار ،ليس علـــى اقتصادياتهم
أو سياســـاتهم ،فحســـب؛ بل يف الدرجـــة األوىل على ثقافاتهـــم املخصوصة ،أي علـــى مصائرهم ،كشـــعوب ،لها تراثها
ومعطياتها املتمـــزية ،والي بضياعهـــا تضيع الهوية.
وصله باحلاضر يف كل تفاصيله ،الستشـــراف املســـتقبل.
مـــن هنا ،بدأ يظهر االهتمـــام العريب بالرتاث ،والعمل على ِ
ذلـــك أن االهتمام بالثقافة الشـــعبي�ة وربطها باألصالة ،يشـــكل اخلطوة األوىل ملعرفة المايض بكل تفاصيله يف مســـرة
احليـــاة اليوميـــة ،ويف املمارســـة العملية للنـــاس يف عفويتها ،ويف إظهـــار جتليات الذهنيـــ�ة ّ
املعرة عن ذاتهـــا ،ويعطيها
االســـتقاللية واخلصوصية الـــي ّ
تمزيها عن غرها من ثقافات الشـــعوب.
َ
يبـــق االهتمام العـــريب يف إطـــار التجميع والدرس ،بـــل ّ
تطور إىل وضـــع املناهـــج العلمية يف كيفيـــة التعاطي مع
لـــم
الثقافـــة الشـــعبي�ة ،وكيفيـــة جتميعها مـــن امليدان وتصنيفها ودرســـها ملعرفـــة ما هو مفيـــد وقابل لالســـتمرار ،وما هو
خـــارج الزمن ،وكيفية االفـــادة من كل صنف منهـــا ،وغر ذلك من إنشـــاء املراصد الثقافية واملتاحـــف ومراكز األحباث،
مـــع الرتكزي على كل مـــا يمكن أن يفيـــد يف هذا املجال ،من نشـــر الدراســـات وتنظيم املؤتمـــرات ،وغرها.
َ
ظهر هذا يف بلدان عربي�ة عديدة ومعت َرة ،واألمل أن يشمل ذلك العالم العريب بأسره .إنها أمني�ة ونرجو أن تتحقق.

د .عاطف ّ
عطيه
كاتب من لبن�ان
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مصدر الصورة :مركز عمان للموسيقى التقليدية

عدسة  :هيثم الفاريس

السفين�ة والفنار
قيادة الســـفن ليـــال واالهتـــداء إىل املـــرايس اآلمنة يعتـــر مـــن أدق وأخطر أعمـــال املالحـــة البحرية ،لذلـــك ابتكر
االنســـان اإلشـــارة الضوئي�ة عـــن بعد إلرشـــاد ربابن�ة الســـفن إىل املوائن واملـــرايس اآلمنة لتكـــون دليال يهتـــدى به .وما
تـــزال اإلشـــارات الضوئي�ة تســـتخدم حىت اليوم يف اإلرشـــاد علـــى أرضية املطـــارات للمالحـــة اجلوية.
ولكـــي تؤدي هـــذه اإلشـــارة الضوئي�ة الهـــدف كان ال بـــد لضوئها أن يكـــون قويا دائم الســـطوع ليصل بيســـر إىل
أبعـــد مدى يمكـــن للعن املجـــردة أن تراه يلوح علـــى البعد ،فقد قام مهندســـو املنـــارات الضوئي�ة الي عرفت باســـم
الفنـــار حبمل مصباح اإلشـــارة الضوئي�ة على ما يشـــبه املنـــارة من احلجارة املرصوصة خبرســـانة قوية الســـبك وربما
مدعمـــة بأعمدة وأســـياخ مـــن الفوالذ ،تنشـــأ على حافة املـــوائن أو رؤوس اليابســـة املمتـــدة يف عرض البحـــر لتكون
بارزة وواضحـــة للرؤية.
وكمـــا لعبت الســـفن دورا مهمـــا يف املالحـــة البحرية ســـاعد يف التواصل بـــن البشـــر ويف ازدهار التبـــ�ادل احلضاري
والتجـــاري لعبت الفنارات بمختلف أحناء العالم دورا مهما يف دعم ومســـاندة هذه الســـفن يف االهتـــداء إىل مبتغاها بأمان.
ومن أشـــهر الفنـــارات بمنطقة اخلليج واجلزيـــرة العربي�ة منارة رأس امليـــل بمنطقة العيجة بمدينـــ�ة صور العريقة
ً
بســـلطنة عمـــان الي توصـــف بأنها درة الســـاحل الشـــريق للســـلطنة ،وقد اشـــتهرت صور قديمـــا وما تـــزال بصناعة
الســـفن والصيـــد والنقـــل البحري ،ولهـــا مع البحـــر تاريخ حضـــاري عريق وممتـــد .وأجمـــل منطقة بها هـــي منطقة
«العيجـــة» الي تعتـــر منارتها من أقدم املنارات البحرية يف الســـلطنة إلرشـــاد الســـفن للرســـو.
وجتمـــع الصورة ،علـــى غالفنا األول لهـــذا العدد ،واملهـــداة إلين�ا من مركز عمان للموســـيقى التقليديـــة ،منارة رأس
امليـــل وســـفين�ة عمانيـــ�ة يهزج حبارتهـــا بفن «الشـــوباين» الذي عـــادة ما يغـــىن على ظهور الســـفن املبحـــرة للرتويح.
وقد اشـــتهرت واليـــة صور بصناعة الســـفن بمختلف أحجامهـــا وأغراضها ،والســـفين�ة بهذه الصورة من ســـاللة تلك
الســـفن الشـــهرة الي عرت عـــرض املحيطات وعلـــى طول شـــواطئ اخلليج وجنوب أفريقيا وشـــبه القـــارة الهندية
وآســـيا حاملة إســـم عمان يف عرض البحـــار واملحيطات .وقـــد بقيت صور بإنســـانها األصيل على مدى آالف الســـنن
تعيـــش على مهاراتهـــا يف اإلحبار والتجارة وجرأتها يف بن�اء أحواض الســـفن فيها وأســـاطيلها الشـــراعية الي ســـيطرت
على التجـــارة يف مياه اخلليج ومـــا ورائها.

علي يعقوب
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عدسة  :دانة ربيعة

صناعة املديد
املديـــد ،واملفـــرد مدة ،هي نوع من احلصر تصنع من ســـيقان نب�ات األســـل ،وقد كانـــت صناعة املديد من احلـــرف الي لها
ســـوق راجئة يف البحرين ،وقد اشـــتهرت بها كل مـــن منطقة اخلارجية يف ســـرتة ،ومنطقة النويدرات .وتصنع املدة من ســـيقان
نب�ات األســـل واحلبال ،الي كانت تصنع يف الســـابق من ليف النخيل .واألســـل ،هو نب�ات عشـــيب له ســـيقان قوية اســـطواني�ة
ً
الشـــكل ،وينمـــو يف البحرين بصـــورة طبيعية ،وعـــادة ما يكـــر تواجده حول جتمعـــات امليـــاه ،وخصوصا بالقـــرب من قنوات
تصريـــف ماء الري الزائـــد (أي املنجيات) املنتشـــرة يف املناطق الزراعية.
ويقـــوم احلرفيـــون جبز نب�ات األســـل ،وبعـــد ذلك تتم عملية جتفيفه حتت أشـــعة الشـــمس لعـــدة أيام ،يتحـــول فيها لون
الســـيقان للون األصفر ،وبعد ذلـــك يتم ختزين�ه حىت موعد اســـتخدامه .وبعض احلرفين يقومون بصبغ بعض أعواد األســـل
ً
ً
ً
بألـــوان خاصة لتعطي أشـــكاال مختلفـــة ومنظرا جماليـــا للمدة .يذكر ،أنـــه على الرغم من توافـــر نب�ات األســـل يف البحرين إال
ً ً
أن جزءا كبرا من ســـيقان هذا النب�ات كانت تســـتورد من شـــرق اململكة العربي�ة الســـعودية ،ربما بســـبب جودة املســـتورد من
ناحية الطول أو الســـمك أوالقوة.
أمـــا اآللة الي يصنـــع عليها املديد فهي عبارة عن «نول» بســـيط  ،يعمم عليه أهل احلرفة اســـم «احلـــف» ،وهو يتكون من
عارضتن يتـــم تثبيتهما بصورة متقابلة ،وذلك إما بتثبيتهمـــا يف األرض أو بعوارض جانبي�ة؛ وبذلك تصبـــح اآللة قابلة للنقل من
ٌ
مـــكان آلخر .وباإلضافة للعارضتن الثابتتن توجد خشـــبة أخرى ،حرة احلركة ،تســـى «احلف» ،ويوجد علـــى طولها عدد من
الثقـــوب ،والي تمر من خاللهـــا احلبال الطولية ،أما طول احلف فيصمم حبســـب عرض «املـــدة» املطلوب صنعها.
ويبـــ�دأ احلـــريف بالتجهزي لعملية صناعـــة املدة وذلك بربـــط اخليط يف العارضـــة املثبت�ة األماميـــة ،ومن ثم يمـــرره من أحد
ً
ً
ثقـــوب احلف ،وصـــوال للعارضة اخللفيـــة ،فيدور حولهـــا ومن ثم يعود مجـــددا ليمرره مـــن نفس الثقب املوجـــود يف احلف،
ثقب من
ويعـــود لربطـــه بالعارضة األماميـــة .ثم يب�دأ من جديـــد خبيط آخر ،وبنفـــس الطريقة ،وبذلـــك يمرر من خـــالل كل ٍ
ً
ً
ً
ثقوب احلـــف خيطا مزدوجـــا ويكون مربوطا بـــكال العارضتن.
تمثل تلـــك اخليوط هيكل «املدة» الطويل ،وبعد جتهزيها ،يب�دأ احلريف بإدخال ســـيقان األســـل بن هـــذه اخليوط الطولية
عود من عيدان األســـل يســـتخدم احلريف «احلف» لـــرص األعواد مع
وذلك حبســـب نمـــط معن ،وبعد االنتهاء من إدخال كل ٍ
ً
بعضهـــا ،ويكرر العمل ذاته مـــرارا حىت تكتمل املدة.
وتعتـــر املدة مـــن احلصر القوية وتبقـــى لفرتة زمني�ة طويلـــة ،غر أن صناعتها قاربـــت على االنتهاء مـــن مملكة البحرين،
ً
ضيـــق جدا.
نطاق
فلم تعد تمـــارس إال على ٍ
ٍ

حسني محمد حسني
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ّ
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1

أ .عبد الرحمن ّأيــوب – كاتب من تونس
ّ
إن ما ســـنتحاور حولـــه معا ،انطالقا مـــن هذه الورقة ،سيشـــمل ،كما هـــو مذكور يف
أهـــم ما ّ
عنوانهـــا ،من جهة ،آليـــة (ميكانزمـــا ،أو  )Processمن ّ
يمزي احليـــوان ،مطلقا،
واإلنســـان ،بصفة ّ
خاصة .هـــذه اآللية هي الذاكرة .وما ســـنتحاور حولـــه معا أيضا ،من
ّ
جهـــة ثاني�ة ،هو الـــرتاث ،وليس ّ
أي تـــراث ،بل الرتاث الثقـــايف الالمـــادي (Intangible
ّ
 )Cultural Heritageأي ذلـــك الـــزاد املعـــريف الشاســـع ،الـــذي ال حـــد لـــه ،القديـــم
ّ
ّ
يســـتمر.
احلديـــث ،والـــذي بدونه ال يمكن للوجـــود المادي أن حيـــدث ،أن يوجد وأن
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منهـــم االنثربولوجيـــون ،والفالســـفة ،واأللســـنيون مـــا
ّ
بعد-الشمســـكية ( )Post-Chomsky’sوكذلـــك
الــــ( )Neuro-biologistsيعيـــدون النظـــر فيهـــا .مـــا
ّ
الفعلية
هي هـــذه األدوات املنهجيـــة ؟ ما هي اإلضافـــات
واألخـــرى املحتملة ،ومـــاذا ينتج عن اســـتعمالها يف حقول
الـــرتاث الثقـــايف الالمـــادي ؟ مـــا مقـــدار دورهـــا يف عودة
«توافق اإلنســـان العريب» مـــع تراثه ويف تضييـــق بل إزالة
شـــرخ القطيعة مع الـــذات الثقافية الرتاثيـــ�ة الي أخذت
ُ
ٌ
ّ
ّ
وخارجيـــة (endogène et
داخليـــة
تنخرهـــا عوامـــل
 )exogèneيف ذات الوقـــت ؟

وعلـــى قـــدر مـــا قـــد تبـــ�دو هـــذه املســـألة يســـرة
ّ ّ
ّ
ّ
ومتشعبة.
االســـتقراء ،أال أنها يف حقيقة األمر جد معقدة
ّ
ّ
ولعـــل ّأول ســـمة مـــن ســـمات التعقيـــد هـــذا أن الرتاث
ّ
الثقـــايف الالمـــادي ،مـــن حيـــث أن طبيعتـــه األساســـية
ّ
ّ
هـــي طبيعيـــة معرفية مـــن شـــأنها أن تتشـــكل يف المادة
أو يف األفـــكار والوجـــدان ( )Subjectivitéفحســـب ،ال
ّ
يمكن لـــه أن يوجـــد إال يف الذاكرة ،فتكون نتيجـــة املعادلة
األويل ( )Equationهـــي :الذاكـــرة = الـــرتاث ،والعكس
ّ
ّ
مكـــون أســـايس للذاكرة،
صحيح ،بمعـــىن أن الـــرتاث هو
َ
ّ
مكـــو ٍن لها .وهذا مـــا جعلنـــا نصطلح على
ولعلـــه أشـــمل
ّ
الرتاث ،يف بعض دراســـاتن�ا حول الـــرتاث الثقايف الالمادي،
ّ
ّ
ّ
والعمليـــة احلاضرة
املعرفيـــة
بأنـــه «الذاكـــرة اجلماعية
القديمـــة» .من ّثمة فهو ّ
املكون األســـايس الثـــاين ،إضافة
ّ
للمكون البيولـــويج والعصيب ،لذات اإلنســـان .وملزيد من
ّ
ّ
ّ
ّ
مكـــون ثالث،
الدقـــة ،ال بـــد من التأكيـــد على أنـــه يوجد
ّ
يســـى
مرتبـــط ارتب�اطـــا عضويـــا بالســـابقن ،وهـــو ما
ّ
ّ
العلميـــة نعرتف أنن�ا لـــم ننتب�ه له
«العـــادة» .2وللحقيقة
ّ ّ
ّ
العربيـــ�ة وأغلب
الظـــن أن الدراســـات
من قبـــل ،وأغلب
ّ
ّ
الغربيـــ�ة ،الـــي اهتمـــت بالرتاث – وأســـتثين
الدراســـات
ّ
3
الدراســـات الفلســـفية والســـيكولوجية  -لم تنتب�ه هي
األخرى ،لهـــذا «الوســـيط » الضـــروري ()nécessaire
الـــذي أرى ّأنـــه من ّ
الصـــواب اعتبـــ�اره ،كما قلـــتّ ،
مكونا
ّ
ّ
احليواني�ة ،بصفة مطلقـــة ،والذات
أساســـيا ثالثا للـــذات
اإلنســـاني�ة ،بصفـــة ّ
ّ
خاصة.
ّإن ّ
تعرفنـــا على هذا املعطى ،أوجـــب علين�ا إعادة النظر
ّ
يف قراءاتن�ا للـــرتاث الثقايف الالمادي ،كمـــا حثن�ا على النظر
ّ ّ
منهـــيج معدل ملزيد بلوغ الصـــواب يف فهم الرتاث
يف َط ْرق
ّ
الثقافية
وكيفيـــة تن�اولها وجعله مكـــزنا من مكانز الـــذات
ّ
ّ
اجلماعيـــة .فهـــذه الورقة قد تكـــون لها إضافـــة منهجية،
ّ
وخاصـــة يف حقل الدراســـات العربي�ة للرتاث ،لو اتســـعت
ّ
اجلماعية والعـــادة بالرتاث الثقايف
لدراســـة عالقة الذاكرة
الالمادي.
ّ
وبتعبـــر أخـــر ،إن مـــا نرومـــه يف هـــذه الورقـــة هـــو أن
ّ
العربيـــ�ة الي
نطـــرح الســـؤال حـــول ماهيـــة الدراســـات
ّ
تعىن بالرتاث الثقـــايف الالمادي ،ومـــدى اعتمادها املنهيج
ّ
ّ
وخاصة
علـــى أدوات اســـتقرائه الي مـــا انفك الباحثـــون،

الذاكرة
يقول آالن ،يف كتابه حول الذاكرة :
ّ
تتعـــرف علـــى يشء ال يعـــين احلكم علـــى وجوده
«أن
ّ
ّ
ّ
مـــرة ثانيـــ�ة ،بـــل يعين أنـــك تـــدرك أنـــه لـــم ينقطع عن
الوجـــود .فاملحافظـــة علـــى األشـــياء ال تعـــدو الرابـــط
ّ
الضـــروري (الالزم) بن احلاضر والمايض .بي�د أن دراســـة
َّ
آليـــة حفظ الذكريـــات [ما قـــد نصطلح عليهـــا باملتذكر]
وهـــو مـــا ّ
نعـــر عنـــه يف حقـــل الرتاث
(
ّ
الثقـــايف الالمادي بعبـــارة الصون) قد مكنتنـــ�ا من التثبت
ّ ّ
ّ
يتغر؛ إنمـــا ما حيصل هو
مـــن أنـــه ال يشء فين�ا ،يف ذواتنـــ�ا،
ّ
تراكـــم الطبـــاع ،ومن ّثمـــة فإنهـــا ال تضبع تلـــك الطباع،
أو قـــل تلـــك العـــادات ،أي مـــا اعتدنا عليه مـــن تصرفات
ّ
ّ
ّ
ّ
العملية
وعمليـــة .ومفاد القـــول إن حصيلة هـــذه
ذهنيـــ�ة
ّ
تتغـــر ،ويف اآلن نفســـه ،ال ّ
ّ
تتغر بشـــكل ّما .فهي
أن ذاتنـــ�ا
ّ
َّ
ّ
تتغـــر من حيث أنها تـــرى باملتذكر اجلديـــد الذي يضاف
َ
تتغر مـــن حيـــث ّأن َ
للقديـــم ،وهـــي ال ّ
أفكارنـــا وأعمالنا،
َ
جميعهـــا ،ترتك فينـــ�ا أثرا لـــن ّيميح».4
ليس من اليســـر أن نصـــوغ تعريفا كافيا شـــافيا لهذه
ّ
ُ
جميـــع الكائن�ات.
الظاهـــرة الي يتمتع بهـــا ،على ما يب�دو،
من م َ
ْ
ـــن املفكرين والباحثـــن واألطباء
ورغم عـــدم وجود ِ
من ينفيهـــا عن الكائنـــ�ات ،وعن اإلنســـان بصفة خاصة،
َ
َ
ويذهـــب بعضهم إىل اعتبـــ�ار اإلنســـان فاقـــد الذاكرة هو
كائـــن فاقد ّ
أهم مكونـــات الوجـــود ( - )The Beingفإن
ّ
حتديد هيئتها وموضعها ،وإىل حد ما كيفية اشـــتغالها ،إن
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ّ
ّ
ّ
ينفك ّ
خضم البحث
يـــؤرق من ارتـــى يف
صح التعبـــر ،ال
ُ
فيهـــا .يـــرى أفالطـــون ،وقولتـــه ال تزيـــل تعقيـــد حتديد
ّ
ّ
الذاكـــرة ،بـــأن «األفكار ال تولـــد وال تمـــوت ،ولكنها توجد
ّ
ّ ّ
الظـــن أنه يعـــين أن األفـــكار كامنة
فحســـب» .5وأغلـــب
يف موطـــن (أو مواطـــن) مـــن كيان اإلنســـان اجلســـدي
ّ
(والـــرويح) .وهـــذا املوطـــن غـــر املحـــدد واملختـــص
ّ
املجـــردة (،)Perceptions
باحتضان األفـــكار ،أي الرؤى
هـــو الذاكرة .وقولـــة أفالطـــون اعتمدت ،بشـــكل أو بآخر
ّ ّ
يف ما تـــاله من البحـــوث .مـــن جهـــة ،ألن كل حتديد ملكان
هـــذه اآلليـــة الضرورية يف جســـم اإلنســـان ســـيكون من
ّ
باب التعســـف غـــر املوضوعي ،ومن جهة ثانيـــ�ة ألن مواد
الذاكرة ( )Matériauxليســـت ّ
ماديـــة ،فهي من طبيعة
ّ
األفـــكار والرؤى ،أو كما يقول بعضهـــم ،وهم على حق ،إنها
ّ
التصـــورات (:)Images/Imagination
من طبيعـــة
فـــأي ّ
ّ
حـــزي يمكنـــه احتضان مثـــل هذه املـــواد إن لـــم يكن
ّ
من طبيعتهـــا وطبعها ؟ قـــال بعضهم :إنها الـــروح  -وإن
ّ
ّ
ّ
َ
ســـألوك عن الـــروح قل إن الـــروح من أمـــر ريب ! ،أي إنها يف
ّ
الالمكان ،أو بتعبـــر آخر ،توجد الذاكـــرة يف كل مكان ،كبر
أم صغـــر ،مريئ أو غر مـــريئ ،وحي يف مختلـــف اجلين�ات،
ناهيـــك عن خاليا اجلهـــاز العصيب ،لدى اإلنســـان .جميع
ّ
ٌ
مواضع للذاكرة ،ولفعل التذكر« :فاجلســـد ،حسب
هذه
َّ
آالن ،هـــو الذي حيتفـــظ بالذكريـــات (املتذكـــر) ،وهناك
حيـــث جتدهـــا الـــروح ( ...)spirit/ âmeومـــن ّثمة قد
املسبب يف النســـيان إذا ّ
يكون اجلســـد هو ّ
تعرض للهالك
ّ
ّ
والتـــاليش ،ولكنـــه هـــو الـــذي حيفـــظ وحيافظ علـــى كل
َّ
اســـتمر ّ
ّ
حيا».6
مكونات املتذكـــر طالما

ّ
ّ
�ة-احليويـــة ،وبعض
والعصبي
للبحـــوث الســـيكولوجية
ّ
ّ
الفلســـفية ،وفيما يعنين�ا أصبـــح تصرف الذاكرة
البحوث
ّ
ّ
اجلماعيـــة (والفرديـــة علـــى حـــد الســـواء) ،اآلليـــة الي
ينبغـــي فهم عملهـــا حىت يســـتقيم فهم ّ
تصرف اإلنســـان
ومدركاته والوســـائط املســـاعدة على حتقيق استمراريت�ه.
ّ
ويف هـــذا الصـــدد ،ال يغيب عـــن ذهين أن أشـــر إىل أن
حبيث عـــن مفهوم الذاكرة يف املصادر العربي�ة ،يف الفلســـفة
ً
ّ
الطبي�ة ،لم تكن مســـعفة .فمن بـــن تعريفات
والعلـــوم
الذاكـــرة القليلة الي صادفتنـــ�ا ،تعريف ابن ســـين�ا الذي
ّ
ّ
(فطرية) للحفـــظ .7ويبقى
يقول مـــا مفاده إنهـــا ملكـــة
الســـؤال قائمـــا حـــول املجـــال املعـــريف الـــذي قـــد يكون
عالـــج هـــذه اآلليـــة األساســـية لـــدى اإلنســـان .وغياب
ّ
التعـــرض لهـــا حيـــث علـــى البحـــث عـــن أســـباب عدم
اكـــرتاث الباحثـــن والعلماء العرب بســـر أســـرار الذاكرة
ّ
وآليـــات ّ
تصرفهـــاُ .ورغـــم أن النقـــل والتواتـــر للحديـــث
ُ
ٌ
الشـــريف وللشـــعر وغرهما قد أفـــرد لهما ٌ
علـــم مكتمل،
ّ
صـــح التعبـــر ،قـــام علـــى مـــا أســـميه ّ
بفـــن «حـــذق
إن
ّ
ّ
التذكـــر» ( ،)The memorizationنـــرى أن عـــدم
ُ
االهتمـــام بالذاكـــرة ّ
خاصـــة من حيـــث طـــرق عملها من
ّ
والتصرفـــات (ّ )comportementثم
ختزيـــن املعـــارف
ّ
اســـتحضارها بفعل دافع ما ( ،)Déclencheurكان من
ّ
الرئيســـية الي حالت دون ّ
تطور دراســـات
بن األســـباب
الـــرتاث الثقـــايف الالمـــادي ،باملعـــىن الواســـع للكلمة ،بل
ّ
ً
واقتفاء
ولم حيـــدث االعتنـــ�اء بها علميـــا ،إال يف مـــا نـــدر،
ّ
الغربيـــ�ة حيـــث كان للبحـــوث االثنولوجية
بالدراســـات
ّ
واالنثربولوجية الرائدة الفضل يف لفـــت االنتب�اه إىل أهمية
َّ
«املتذكر» ،على مســـتويي ثرائه املعـــريف والفين وغرهما،
ودوره يف اســـتقراء الذهني�ات.

وســـأتعرض الحقا الستمرارية «اجلســـد غر المادي
ّ
ومحمـــل الـــروح» ،إن صح التعبر .فاألجســـاد تتن�اســـل،
فيحمل اجلديد يف ذاتـــه الكثر ّ
مما ُح ِّمل مـــن زاد بالوراثة.
ّ
ومـــع أن معظـــم الدراســـات والنظريـــات الـــي أتيح
ّ
ّ
لنـــا االطـــالع عليهـــا تتفـــق حـــول فكـــرة أن الذاكـــرة يف
ّ
ّ
ّ
«الالمـــكان» من اجلســـد ،أي أنهـــا يف كل مـــكان منه ،إال
ّ
ّ
ّ
أنـــه من الواضح أن هذه الدراســـات لـــم تتمكن من حتديد
ّ
موضعهـــا ،رغـــم تمكنها مـــن اإلحاطة تقريبـــ�ا بمجال بل
ّ
بمجـــاالت ّ
تصرفها .فلـــم يعد املوضع مســـألة تســـتحق
ّ
تصـــرف الذاكرة املحور األســـايس
البحـــث بقدر ما أصبح

الذاكرة واللسان
ُ
ّ
وحـــىت ال أطيل يف هـــذا البـــاب ،فما ذكرتـــه ليس أكر
ّ
يمثـــل ّ
مكونا
مـــن قطرة مـــن حبر ،أســـعى إلبـــراز مجـــال
بنيويـــا للذاكـــرة ،ويف اآلن ذاته ،للرتاث الثقـــايف الالمادي،
ويربـــط بينهمـــا بل ّ
يكـــون رابطـــا وثيقـــا بينهمـــا ،بمعين
ّ
أن اســـتعمال أحدهمـــا يســـتدعي مباشـــرة اآلخـــر ،مـــن
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ّ
آليات ّ
الرتاثي�ة:
تصرف الذاكرة

جهـــة ،وقـــد يـــؤدي اضمحـــالل أحدهمـــا تـــاليش الثاين.
هذا املجـــال هو اللســـان ( .8)Langageواللســـان ،كما
ّ
نعلم ،هو وســـيلة لتجســـيد األفـــكار ونقلها ،وهـــو املولد
( )generateلألفـــكار انطالقـــا مـــن الذاكـــرة احلافظة.
َ
ّ
ٌ
نشـــاط عقلي
واللســـان عنـــد اإلنســـان ،مثـــل التذكـــر،
ّ ّ
ّ
ّ
األول أنـــه «يفصـــح» عـــن املتذكر ،وهو
عصـــيب ،ودوره
ّ
بالتايل محمـــل للذاكرة .ومن حيث أنه كذلـــك فله ذاكرة،
ّ
التصـــرف «الفطري»
مثلـــه مثل مختلف احلـــواس ذات
( ،)Intuitiveومنـــه يمكـــن احلديـــث عـــن «ذاكـــرة
ّ
اللســـان» .ولعلـــه ليـــس أفضل دليـــل على ذلـــك العلم
ّ
ّ
املتمزي الذي ّ
املعجميون العرب علـــى مدى القرون،
طـــوره
ّ
املعجمية ،واملعجم ذاكرة لســـان فـــإن ال تفتحه ال
أي علم
يســـتدعي لك مكنون ذاكرة اللســـان .وكما يعلم جميعنا
ّ
فـــإن املحمل األســـايس للرتاث الثقـــايف الالمـــادي وناقله
ّ
ّ
ّ
مبدئيـــ�ا ،هـــو اللســـان ،وبصفة أدق األلســـن .ويف
األول،
ّ
غـــر املعجم ،أيـــن تقيم ذاكرة اللســـان ؟ يـــرى بعضهم أن
ّ
موطنهـــا هو العقـــل .ويرى بعضهـــم أنه يقيـــم يف القلب
ُّ
ِّ
(عـــن ّ
الفراء :الذكر ما ذكرته بلســـانك وأظهرتـــه .والذكر
َ
ّ
مـــين على ُذكـــر ،أي لم أ َ
نســـه).
بالقلـــب .يقـــال  :ما زال
ّ
ّ
املختصن أنـــه يقيم يف الدمـــاغ ،أي يف كامل
ويرى أغلـــب
ّ
اجلهـــاز العصـــيب املنتشـــر يف اجلســـم .وفـــد توصلـــت
ّ
املختصـــة إىل إثبـــ�ات هـــذه الفرضيـــة بصفة
الدراســـات
ّ
ّ
ُ ّ
ّ
ّ
نســـبي�ة عاليـــة ،رغم أنهـــا ال تزعـــم أن مكونـــات المتذكر
املحمـــول عـــر (أو يف) شـــبكة اجلهـــاز العصـــيب ،هـــي
ّ
ّ
مكونـــات من طبيعة ّ
ّ
ماديـــة .إنها على حد قول مؤســـس
اللســـاني�ات احلديث�ة ،العالم السويســـري ،فردين�اند دي
سوســـر ( ،)F. de Saussureصـــور ( - )Imagesولو
ّ
اعتمدنـــا االصطـــالح القديم لقلنـــا إنها خيـــال اليشء أو
ّ
ّ
ّ
ومادية،
الماديـــة
املســـى ،فاللفـــظ يكون كلمـــة،
خيال
ّ
مـــن اجتمـــاع مـــا يســـمع ،وهـــو الصـــور الصوتيـــ�ة ،وما
يـــدرك ،وهو الصور الدالليـــة ،وتقرن بينهمـــا آلية الدماغ
ّ
اللســـاني�ة لتجعل منهما لســـانا مدركا ،لكنـــه ال يدرك إال
ّ
ومتقبل يشـــرتكان ،على مســـتوى
بمقتـــى وجود قائـــل
ّ
ّ َ
متذك ِرهمـــا يف إيوائهما لذلك اللســـان .ومفـــاد القول ،إن
مـــواد الذاكـــرة ( ،)materialsهي األخـــرى ،من طبيعة
ّ
صوريـــة ،من أخيلـــة األشـــياء ال مـــادة وال حجم لها.

ملكتسب ،الرتاكم ،واالنتخاب
ومهما كان األمر ،فمن ّ
الصواب التســـاؤل حول ســـعة
الذاكرة ،هذه الطبيعة ( )Natureاإلنســـاني�ة ،هذه َ
الملكة
ً
ّ
ّ
ّ
 ُالمعجـــزة حبـــق .لإلجابـــة ،البد مـــن التذكر بأنـــه ِعالوة
ٌ
ّ
ّ
ّ
على أن هـــذه َ
إنســـاني�ة ،أي أنهـــا من ذات
الملكـــة طبيعة
ٌ
ّ
(جيني�ا) :يـــرث املولود ذاكرة
بن�اء اإلنســـان ،فهي موروثـــة
ّ
منجبيـــ�ه ،يـــرث الطبائـــع ذات العالقة بمختلـــف أعضاء
ً
اجلســـد ومـــا ُجبلـــت عليه ،كمـــا يـــرث آلية مـــن اآلليات
ّ
الضرورية للذاكـــرة ،أال وهي «قابلية االكتســـاب» .وهذه
ّ
اآلليـــة والصفة يف اآلن نفســـه ،هـــي الي ّ
ختول لنـــا القول
ّ
بـــأن الذاكـــرة هـــي الثقافـــة (،)Memory is Culture
ً
جـــزء مـــن الثقافة
حيـــث يكـــون املـــوروث عـــن الســـلف
ً
جـــزء من ثقافـــة مجموعة
اإلنســـاني�ة ،ويف نفـــس الوقت،
ُ
االنتمـــاء .وكمـــا تســـاعد «قابليـــة االكتســـاب» الرضيع
علـــى أن ّ
يتقبـــل نتفـــا من لســـان ذويـــه ،تســـاعده أيضا
على أن يكتســـب نصيب�ا من األحاســـيس ()Emotions
ّ
الـــي حياط بهـــا .ويغلب ّ
الظن عنـــدي أن نصيبـــ�ا هاما من
َ َ
الثقافة ُي َ
ورث بشـــكل ُمتض َّمن ،والعلـــوم النوروبيولوجية
ّ
ال تنفك تفاجئن�ا باكتشـــافاتها يف هذا املجـــالّ ،
خاصة وأن
ّ
ّ
التصرفـــات لدى اإلنســـان تبـــ�دو وكأنها رواســـب
بعـــض
ّ
نـــادرة من ذاكـــرة قديمـــة ،أي أنها ليســـت مكتســـبة من
َ
واملباشـــرين .فهنـــاك ذاكرة
بيئتهـــا ومجالهـــا املباشـــرين
ِ
َ
ّ
«الم َك َّونات املطلقة ُ
جيني�ة حتافظ علـــى ُ
شـــرتكة بن
والم
جميع أفراد البشـــر» ( ،)Universalsوهي حتمل ،يف ذات
ّ
الوقت ،زادا ثقافيا مطبوعـــا ،9إن صح التعبر ،بمواصفات
ّ
ّ
البيئ�ة واملجال املناســـبن .وهذا يعين أن ذلـــك الزاد الثقايف
ّ
البيولوجية
املطبوع يصبح مـــن ضرب العـــادة ،ال العـــادة
ّ
ّ
الثقافيـــة  -والصواب
فحســـب ،وإنما من ضرب العـــادة
هنـــا اســـتعمال اجلمـــع فنقـــول مـــن ضـــرب العـــادات
ّ
ّ
الثقافيـــة .إن قولنـــا هذا ،الذي نصوغـــه كفرضية حبث ،يف
انتظار مزيد البحـــث ّ
واالطالع على ما ســـيفيدنا به العلم
ّ
ّ
ّ
الثقافية
مســـتقبال ،إن قولنـــا هـــذا ال يفيد بـــأن الذاكـــرة
ُ
ّ
تتصـــرف بمثابـــة اآللية الســـاكنة .فلو كانت تلـــك حالتها
ّ
ّ
اســـتيعابي�ة»
الســـتحال تفســـر ما تتمتع به مـــن «قدرة
ٌ
ّ
آلية ّ
حيـــة ،دين�اميكية،
عجيب�ة وشاســـعة .فمن حيث إنها
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ّ
ّ
ومهمـــا كانت صفاتـــه .وتتمثل هذه الصفـــة يف أن الذاكرة
ّ
َّ
الي تتســـم أشـــكال املتذكر من «منطوقها» و«أفعالها»
ّ
ّ
ّ
خياليـــة ،كما يقول
المادية أو
بالماديـــة ،هي يف حقيقتهـــا
ّ
الماديـــة ،ولكونها كمـــا ذكرت
البعـــض .ومن حيث هـــي
ّ
ّ
منـــذ حن ال حجم لهـــا وأنها تقطن يف الالمكان من جســـد
ّ
ّ
املجـــردة»
اإلنســـان ،فإنهـــا رصيـــد هائـــل مـــن «الصيغ
ّ
األلكرتوني�ة اليوم
( ،)schemeكمـــا هو حـــال الشـــفرات
الي قد تشـــتمل علـــى البليارات مـــن املعلومـــات بالرغم
َ
ّ
صـــور
املجـــردة
مـــن صغـــر حجمها .وحتتضـــن الصيـــغ
ّ
األفـــكار واألفعـــال وجتعلها ،بموجـــب إيعـــازات عصبي�ة
تتن�اســـل ( )génèreمن جهة ،الحتـــواء ُ
المحدث بفضل
ّ
التحـــول أو ُ
المكتســـب اجلديد ،ومن جهـــة أخرى حلفظ
مـــا احتوته .ومـــا حتتويه ســـيكون بصيغة مجـــردة أيضا،
وهكـــذا دواليك ،حبيـــث ّ
تتكون مســـاحة الذاكـــرة وتكون
ّ
محـــدودة احلجم متســـعة املدار.
ّ
« - 2التكرار» (:)Repetition
ّ
ّ
املجـــردة» وظائـــف عـــدة .وقـــد
وإنشـــاء «الصيـــغ
ّ
ّ
نفـــرتض منهـــا أنهـــا تتجـــدد حـــىت ال يلحقهـــا الهـــوان
ّ
(الضعـــف) فـــال تقـــدر علـــى مقاومـــة التـــاليش ،ولعل
ّ
ّ ّ ُ
األهـــم أنها تصاغ مـــن جديد بمفعـــول «التكـــرار» الذي
ّ
تذكريـــة ( )Remembering Toolنافذة
يمثـــل آليـــة
ّ
املفعـــول ،على مســـتوين علـــى األقـــل .األول ،أنها تركز
صـــون األفكار والتصرفـــات ّ
وتثبتها وتقيها من النســـيان.
ّ
ويكفـــي كمثال على ذلك أن تكرار بيت شـــعر مـــرارا يثبت�ه
ّ
البيت يف الذاكرة وحتدث اســـتعادته ّ
ذهنيـــ�ا بت�ذكر مزيانه،
ّ
وقـــس على ذلـــك يف مجال احلـــرف أن تكرار صنع شـــكل
ّ
(أوتوماتيكيا).
من األشـــكال جيعـــل إعـــادة إنت�اجـــه آليـــا

ّ
فهـــي تتمتع مثـــل أغلب أعضاء اجلســـم بصفـــات احلياة
ّ
مـــن ّ
وتتطـــور ،أي من اكتســـاب مـــا ينتجـــه املحيط
نمـــو
ّ
وخاصة االحتكاك والتواصل البشـــري ،وبصفة
واملجـــال،
ّ ُ َ
أخـــص المحـــدث .ونتيجـــة لذلـــك ،وهـــو ما تقيـــم عليه
ّ
الدراســـات امليدانيـــ�ة الدليـــل القاطع ،فإن مكـــزن العادات
 بما فيهـــا الطقوس ،ومـــا يطلق عليـــه بالتقاليد وكذلكحذق املعارف واحلرف التقليدية ،واملمارســـات االحتفالية
ّ
املدنيـــ�ة والدينيـــ�ة ،وكذلك بعض املعتقـــدات غر القائمة
ُ
ّ
ّ
التحوالت
على الكتاب املقـــدس ،الخ  -هو نفســـه تلحقه
( )Mutationsالـــي يوجبهـــا راهـــن املمارســـة وبالتـــايل
ّ
التطـــور .وباختصـــار شـــديد ال يشء يف وجود اإلنســـان ،يف
ّ
ماضيه ،يف حاضره ومســـتقبله ،بإمكانـــه أال خيضع لقانون
ّ
ّ
والتطـــور ،الذي هو قانون طبيعـــي دائم الفعل،
التحوالت
وبفضله وبفضـــل قوانن الذاكرة الي ســـنأيت على بعضها
ّ
ّ
ّ
ّ
ة/الرتاثي�ة أو ما
الثقافي
االســـتمرارية
يف ما يلـــي ،تتحقـــق
ّ
الثقافية أو الـــذات الرتاثيـــ�ة ،تلك الذات
أســـميه بالـــذات
الـــي حتـــرص الشـــعوب ،بمختلـــف ثقافاتهـــا ،وبدوافـــع
ّ
ّ
وجدانيـــ�ة ( ،)Subjectiveعلـــى
موضوعيـــة وأخـــرى
جتنيبها القطيعة ،ذلك الشـــرخ يف منظومة ثن�ائي�ة ماضيها
 مســـتقبلها الثقافيـــن ،والذي يعســـر مداواته وعالجه.ُ
الكـــم الهائل ّ
ّ
مما يكتســـب
ولكـــن كيف حيفـــظ هـــذه
ّ
واخلفيـــة؟ حنـــن نذهب ،يف
بمختلـــف احلـــواس الظاهـــرة
ّ
هـــذا الصـــدد ،مذهب املدرســـة مـــا بعـــد  -الشمســـكية
( ،)postchomskismيف مجال الـ (،)neurolinguistics
والي اعتمـــدت أساســـا على اســـتقراء اللســـان ،من جهة،
ّ
ّ
الضرورية بالذاكرة ،من جهة أخري .وقد ال يتســـع
وعالقتـــه
ّ
املجال يف هذا املقام لإلســـهاب يف احلديـــث عما أثبتت�ه هذه
املدرســـة الي ،على عكس الســـائد بن الباحثن الغربين،
ّ
ال يبـــ�دو أنهـــا وجـــدت الـــرواج الالئـــق بهـــا بـــن الباحثن
العـــرب املختصن يف مجال الـــرتاث الثقايف الالمـــادي .فقد
ّ
العملية
اســـتنبطت مجموعة مـــن املبـــادئ ،أي القوانـــن
ّ
امللزمة لتصـــرف الذاكرة ،بصفة عامـــة ،والذاكـــرة الرتاثي�ة،
بصفة خاصة ،وهـــو موضوع مقالنـــاّ .
وأهمها ما يعـــرف بـ :
 - 1الصيغ ّ
املجردة:

وماذا يفعل راوي القصص الشـــعيب والســـر واملالحم .أال
ّ
ّ
ّ
ّ
يكرر نفســـه ،حـــىت يصح عليـــه القول بأنه يعـــرف اليشء
ّ
ّ
أساســـية
عـــن ٍ«ظهر قلـــب» ؟ غـــر أن للتكـــرار وظيفة
ثاني�ة ،نوجزهـــا يف ما أصطلح عليه بـ«التجديد النســـيب»
( .)Renewalوننعـــت التجديـــد بالنســـيب ،ألمريـــن.
ّ
ّ
ّ
املجـــردة إال يف ما
ّأولهمـــا أن التجديـــد ال يلحـــق الصيغـــة
ّ
َّ
ّ
قـــل وندر ،ولكنـــه يلحق مضمـــون املتذكر؛ وهـــو يف ذلك ال
ّ
يشـــمل ســـوى بعض العناصر ّ
املكونة للمضمون ألنها لم
تعـــد متطابقة مع ســـياق إنت�اجها ،أي مع زمن اســـتعمالها

ٌ
ٌ
ّ
طبيعـــةّ ،تتصف بهـــا ّ
آلية التذكر
هنـــاكّ ،أوال ،صفة،
الم َ
حلفـــظ (لصـــون) ُ
كتســـب ،مهمـــا كان مأتـــاه ونوعه،
18
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ومجالهّ .
فتعوض بالعنصر أو العناصر املناســـبة .ال ينبغي
ً
أن نـــرى يف هـــذه العمليـــة حالـــة مـــن حاالت اإلســـقاط،
ُ
ّ
ألنهـــا يف واقع األمـــر عملية تعويـــض (.)Substitution
ّ
شـــك فيـــه ّأن مثـــل هـــذه العملية ّ
تمهـــد الطريق
ومما ال
ّ
ّ
ّ
للنســـيان .ومما ال شـــك فيه أيضا أن الذاكرة الي ال تنيس
ّ
ّ
العمليـــة الي ال
قـــد يصيبهـــا التلف .فحـــىت تتوازن هـــذه
ّ
ّ
مفـــر منها ،تلجـــأ ملكة-التذكر-املعجـــزة آلليتن جيعالن
«التجديـــد النســـيب» إحـــدى الوظائف الي تســـاهم يف
حتقيق استمرارية الذاكرة (.)Memory Continuum
ويقوم «التجديد النســـيب» على اآلليات التالية  :الرتاكم
املنتخـــب ( ،)Selective accumulationالنقـــل أو
ّ
التحوالت ()Mutations
املواتـــرة (،)Transmission
واالنتخـــاب ()Natural Selection

األجيـــال املتعاقبة ،ذاكـــرة ال تنىس ال الشـــاردة وال الواردة.
ّ
ّ
ّ
تتصرف بشـــكل مغاير إىل حد
بي�د أن الذاكـــرة يف احلقيقة
ُ
ّ
ّمـــا لما قلناه .ويكـــون أقـــرب إىل الصواب أن ننعتهـــا بأنها
ّ
ّ
انتخابيـــ�ة (.)Cumulative and selective
تراكميـــة
ُ
َّ
بعـــد عن مـــدار التواصـــل كل ما لم يعـــد ذا جدوى
فهـــي ت ِ
( ،)Utility, of no needأي ال يتماهـــى والســـياق
ّ
ُ
والبيئـــ�ة واملجال ،وتقيـــم محله البدائل املناســـبة باعتماد
ّ
آليـــة التعويـــض ( .)Substitutionوالـــرتاث الثقـــايف
العريب يزخر بالشـــواهد علـــى هذا األمر ،فيكفـــي الباحث
ّ
ّ
املســـجلة (املحفوظـــة) واملوثقة
أن يقـــارن بن ظواهـــره
ومثي�التهـــا ،على مختلـــف املحامل بما فيهـــا املكتوبة وهي
ّ
ّ
كثـــرة ،أو الظواهـــر امليدانيـــ�ة فحســـب ،ليت�أكـــد من أن
ّ
ّ
ّ
الرتاثيـــ�ة ،وهي ال تنفك تتجدد ،ختـــدع الباحث يف
الذاكرة
ّ
الـــرتاث ،بمفعول «الوهـــم» ( ،)Illusionبـــأن ما يعاين�ه
ُ
من مـــوروث ثقايف هو ما تركه الســـلف للخلـــف ،بينما ما
ُورث قد يكون يف بعض احلاالت مغايرا لألصل ،إن ُســـمح
لنا بهذا التعبرّ .
والســـبب الرئيـــس يف ذلك االختالف بن
ّ
قديـــم الرتاث وحاضـــره (أي زمن املعاينـــ�ة) أنه خالل نقل
ّ
الفردية
األجيال لـــه بالتواتر عـــر األزمنة تقـــوم الذاكـــرة
ّ
ّ
ّ
واجلماعيـــة بمـــا يصطلـــح عليـــه يف النظريـــة التطورية
ّ
ّ
بعمليـــة االنتخـــاب (Process of
الدروينيـــ�ة
مـــا بعـــد
 ،)Natural Selectionفتكـــون النتيجـــة موروثا ثقافياّ
ُ
قـــد ُج ّرد ممـــا أهملته ممارســـة اإلنســـان طيلـــة األجيال
ّ
«األولويـــة لألصلح».
املتعاقبـــة بموجب قانـــون

 - 3الرتاكم املنتخب :
ّ
لقد أشـــرنا أعاله إىل أن الذاكرة ،عـــالوة على رصيدها
اجليين ،تقـــوم بعملية الرتاكم املنتخب بغيـــة تأثيث ذاتها
باألفـــكار والعـــادات واألفعـــال ّ
املحينـــ�ة (.)Updating
ّ
وهـــي تتمثل يف ختزين املكتســـب يف املواضع املناســـبة من
اجلهـــاز العصـــيب ومن جســـم اإلنســـان .ولقد تســـاءلنا
ّ
هـــل تتمتـــع الذاكـــرة بالطاقـــة واملســـاحة القادرتن على
حفـــظ جميـــع املكتســـب بواســـطة مختلـــف حـــواس
ّ
ّ
واخلفية .جييـــب العلـــم احلديث بأن
اإلنســـان الظاهـــرة
للذاكـــرة مقدرة اســـتيعاب هائلة ،ونصيب هـــام من ذلك
ّ
مخفـــي يف غياهـــب مواطنهـــا ،من الشـــعور
املســـتوعب
ّ
والالشـــعور وما بعدهما عمقا .ونشـــر عرضا أن املســـترت
ّ
منهـــا قـــد يطفو ،وأنـــه قد ال يطفـــو مطلقا .وقد نكشـــف
مقابل املســـترت الـــذي يطفو يف حتليـــل اللســـان عن «غر
املقـــول /املســـكوت عنـــه» ( - )Le non ditوهذا باب
ّ
ّ
الشـــعبي�ة .لكـــن مهمـــا كانت
الســـردية
هـــام يف دراســـة
ً
مقدرة اســـتيعاب الذاكرة شاســـعة ،ومهمـــا كانت موادها
ً
ضاربـــة يف القـــدم ،كمـــا نـــري ذلـــك يف بعـــض العـــادات
ّ ّ
والتقاليـــد الـــي تعـــود إىل آالف الســـنن ،إال أن الذاكرة،
كما يبـــ�دو ،منهمكـــة يف «غربلة» محتوياتها ،فالنســـيان
ّ
ّ
رفيـــق التذكر ،ولو أن اصطالح النســـيان يعســـر تفســـره
بشـــأن الذاكرة .فكما نعاينـــ�ه يف الرتاث الثقـــايف الالمادي
ّ
يبـــ�دو وكأن ذاكرة حملتـــه وناقليه ،أفـــرادا وجماعات ،عر

 - 4النقل أو التواتر (: )Transmission
فإذا كان التكرار مســـاعدا على تثبيـــت املعطى الرتايث،
ّ
صيغـــة ومضمونا ،يف ســـجل الذاكـــرة ،فإن تواتـــر املعطى
الرتايث عر األجيـــال املتعاقبة ،وضمن األجيـــال املتداخلة،
ّ
يضمـــن لـــه يف شـــكله «املحـــن» ،يف أغلـــب احلـــاالت،
ّ
واالســـتمرارية ؛ كما يضمن له «التن�اســـب» مع
الثبـــ�ات
املجـــال الطبيعي واإلنســـاين يف زمـــن تعاطيه لـــه وآدائه.
ولعمليـــة النقـــل والتواتـــر أهميتهـــا ،ال فقـــط مـــن حيث
ّ
ّ
تعـــوض عناصر املعطى الـــرتايث غر املناســـبة بغرها
إنها
ّ
ّ
اجلماعية احلاملـــة ،وبالتايل
الذهنيـــ�ة
األكر تن�اســـبا مع
ّ
ّ
ّ
الناقلة لها ،وإنمـــا ألنها حتقق «تعايش» مســـتوين على
ّ
الرتاثيـــ�ة املحمولة مـــن قبل جيلن
األقـــل من املعطيـــات
19
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ّ
ّ
وحىت نتمكن من إدراك عمـــل الذاكرة اجلماعية يف عالقتها
ّ
حصرية.
بالـــرتاث الثقـــايف الالمـــادي بصفة تـــكاد تكـــون
ّ
ّ
ّ
«حصرية» ألنن�ا جتنب�ا لإلســـهاب يف القول ،لم حنلل
أقـــول،
ّ
مظاهر من االجتمـــاع واالقتصاد وخاصـــة الفكر ،فللذاكرة
ّ
ّ
املختصـــة يف كل من هـــذه املجالت قراءات مناســـبة.
ٌ
وتبقى مســـألة ،أملحنا إليهـــا من حن إىل آخـــر ،ونعتقد
ّ
ّ
أنها تســـتحق مزيد الدرس واحلـــوار ،أال وهي «مصر الرتاث

ّ
معاصريـــن لبعضهمـــا .وال نب�الغ إن قلنـــا إن هذا التعايش
بـــن األجيـــال ،الـــذي يوازيـــه تعايـــش بـــن مســـتويي
ّ
املـــوروث الثقـــايف الالمادي ،من شـــأنه أن ِحيـــد من تفاقم
القطيعـــة بـــن األجيال ،وكذلـــك القطيعة مـــع الرتاث.
ّ
التحـــوالت واالنتخـــاب « & Mutations
-5
:»Natural Selection
ّ
تتـــم ّ
وال ّ
عملية النقـــل للمعطيات الرتاثيـــ�ة إال وتكون
ّ
عدة عوامل داخلية وخارجيـــة ذات صلة باملجال الطبيعي
ّ
بالتطـــور
واإلنســـاين ،وبالوجـــدان اجلمعـــي ،وكذلـــك
االقتصادي ،واالجتماعـــي والعليم والتكنولـــويج ،...إذن
ّ
ّ
تفاعلية،
تكون جميع هـــذه العوامل قد لقحت ،بطريقـــة
َ
ّ
بعضهاُ ،
التحول
بالمحـــدث .فينتج
املعطيـــات الرتاثي�ة ،أو
ِ
يف مكوناتهـــا ،مـــن مضامـــن ،ومعجـــم وداللـــة ،وأحيانا
ّ
الشـــكلية للمعطيات نفســـها (هكـــذا ،مثال،
يف األبنيـــ�ة
ُبعثت موســـيقى الراي ،Ray ،من تالقـــح املوروث الغنايئ
ّ
األوروبيـــ�ة ،واألمريكية
الشـــعيب اجلزائـــري ،باملوســـيقى
ّ
واإلفريقية جنـــوب الصحراء).
اإلفريقيـــة،

الثقايف الالمـــادي يف عصر العوملـــة» .وإذا خنتم حديثن�ا بهذا
ّ
التســـاؤل حولها ،فإلدراكنا بأن أمواج العوملة قد اكتســـحت
ّ
العربيـــ�ة منذ بضعة عقـــود ،وصنعـــت صنيعها،
شـــعوبن�ا
وهـــي اآلن قد خطت خطوة أخـــرى أكر خطـــورة على تراثن�ا
ّ
ّ
الثقافية
بمكوني�ه المادي والالمادي ،وســـطت على الـــذات
ّ
ّ
ّ
اإلســـالمية بعنف فتاك .وشـــتان مـــا بن حصيلة
العربي�ة
الدمـــار الـــذي حلـــق بهـــا ،وحصيلـــة املســـاعي الـــي تقوم
بهـــا املؤسســـات يف بالدنا ،يف غيـــاب إســـرتاتيجية متكاملة
ّ
واستشـــرافية ،لصون هذا الرتاث صونا لـــم جيعل منه إىل حد
ّ
الســـاعة ســـوى نماذج تراثي�ة ُينظر لها بمثابة املعلقات على

اخلاتمة
يف حقيقة األمـــر ،جميع هذه اآلليات حتـــدث ،تتفاعل،
ّ
يف مـــا بينهـــا يف ذات الوقـــت ,فككناهـــا ألســـباب منهجية

1

حائـــط التظاهر ،ومكانـــز حتفظ على رفـــوف املكتب�ات.
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1

ََ
َ ْ َ
َّ
غزال الـمقد ِشية..

ٌ
ٌ
شاعرة وحكيمة من اليمن السعيد
أ .محمـــد علــي ثامـــر  -كاتب وباحث مــن اليمــن
ْ ُ
اخل ْ
قالوا َغ َزال وأمها َس ْ
مس
ـرعه بن�ات
َ
عباد هللا ما ب ْه ُس ْ
ما ب ْه ُخ ْ
دس
مس يا
ِ
ِ
ْ َ
َ ّ
ْ
َ
َ
ُ
2
من قد ترفع لوا راسه وعد البقش
ْ
ْ
باس كم ْ
وقال ال ْ
حيتبس
حيبس؟ وما
ْ
ْ
َ َ
َ َ
ساو ِيـــة
سوا سوا يا ِعباد هللا ِمت ِ
َّ ْ َ َ ْ ُ ّ َّ ْ َ ْ
اين َولد َج ِار ِي ْه
ما احد ولد حر والث
ْ
ْ
َ
ْ
ْ 3
ِعيال تسعة وقالوا بعضنا بيت ناس
ْ
4
وبعضنا بيت ثاين عين ْ�ه ثاني�ه

1
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ُي ْع َرف اليمنيـــون بأنهم أهل احلكمة والفراســـة ،وأهل
ِّ
الدراية والكياســـة ،فمنهـــم احلكماء ،ومنهـــم العظماء يف
وحكم «علي
شـــىت منايح احليـــاة؛ ولعلنا نت�ذكـــر أقـــوال ِ
ُ
و«احل َم ْيـــد بن منصـــور» ،و«حزام مرشـــد
ولـــد زايـــد»،
الشـــبيث» ،و«أبو عامر احلضـــريم» ....وغرهم ،فهؤالء
ً
ً
ً
الذين مألوا الدنيـــ�ا أشـــعارا وأحكاما وأقـــواال متوارثة...؛
ً
ٌ
احلكمة يف اليمن كانـــت حكرا على
فيتســـاءل ســـائل هل ِ
ٍّ ُ
الرجال فقـــطّ ،
شـــريق ذكـــوري؟! أم أن للمرأة
مجتمع
كأي
ٍ
اليمنيـــ�ة دورها ومجدهـــا وعطاءهـــا؟! فاملـــرأة يف املنظور
ً
ْ
ٍّ
العـــام هي شـــريكة الرجل دائمـــاَ ،ب ِنـــت معـــه أول ُعش،
ْ
َ
ً
وز َر َعـــت معـــه أول نبتـــ�ة ،بـــل وكانـــت املـــرأة أكـــر حتمال
ملغالبة العواصـــف ،وحـــرارة األرض ،واســـتخراج اللؤلؤ؛
فعندما حتركـــت خطوات اإلنســـان واكبت املـــرأة الرجل،
بطـــل ٌّأم بطلـــة ،وخلف كل
بـــل وســـبقته؛ فـــكان وراء كل
ٍ
ً
متفـــوق ٌّأم أيضا متفوقـــة؛ ألنها نقطة انطـــالق الرجل يأيت
ٍ
منها كمـــا تأيت الثمـــرة من الشـــجرة ،ويأيت إليهـــا كما يأيت
ً
القاطـــف إىل عناقيد العنـــب ،فهي دائما مصـــدر العطاء،
حاربـــت مـــع الرجـــل يف كل ميـــدان ،يف (طـــروادة) ،ويف
(الرمـــوك) ،ويف (ليننجـــراد) ،وعلى نهر (الســـن).5

وف ْعلها
الرجال فقـــط بل جتاوزته املـــرأة وأصبح لها قولهـــا ِ
ً
ً
أيضـــا ،ويقول األســـتاذ /خالد الرويشـــان واصفا شـــعر
املـــرأة اليمني�ة بأنـــه« :من أهم مفاصل الثقافة الشـــفهية
ً
ُ
ً
وغناء فــــي
املـــرأة اليمني ِ�ة شـــعرا
فــــي اليمن؛ إنـــه صوت
ِ
ٌ
ٌ
ّ
بقافــــية وحيدة؛ كأن
أرىق جتلياته ،وأنقاهـــا ،أبي�ات مفردة،
ٍ
َ
ٌ
ٌ
َ
ٌ
َ
البيت الواحـــد قصيدة ،واللوعـــة ديوان ،والزفـــرة أغني�ة،
َ
واحلنن ٌ
ُ
ويـــيء باألمني�ات ..إن
قلب يشـــتعل بالشـــوق
ُ
ُ
ُ
ُ
شـــعر ،وخصوصية
املرأة اليمني ِ�ة الغنـــايئ ،خالصة
شـــعر ِ
ٍ
ُ
ُ
وأشـــجان شـــعاب ،وصـــرُ
شـــعب،
مشـــاعر ،خصاصـــة
ٍ
ِ
ٍ
َ
ّ ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
مزمار تؤنس وحشـــة
قريـــة أرقتها رقصة
ولواعج
جبـــال،
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
َّ
الشـــفهية الشعرية
الثقافة
ليل وحيد ..ثــــمة أبي�ات فــــي
ِ
ِ
ٍ
ُ
ُ
ُ ً
النسائي�ة بلغت إشـــراقات ضوئها ذرى لم تبلغها عشرات
ٌ
الفصيحة فــــي الشـــعر العريب ،أبي�ات
القصائد والدواوين
ِ
ِ
ْ
ُ
شـــفوية
ثقافة
غ ّنــــيت للريـــح تتن�اقلها الســـنوات عـــر
ٍ
ٍ
مغمـــورة مطمورة ،وقد آن األوان لتوثيقهـــا ،واالهتمام بها،
ٍ
ُ
ُ
ُ
ّ
كنمط تتمـــزي به ثقافـــة اليمن ،وتــــمتاز به املـــرأة اليمني�ة
ٍ
14
دون سواها» .
ٌ
إنسان الريف ..روح وحياة!

ولكنها «اليمن» تثبت من اجلمال أفضله وأحســـنه؛
ومـــن النبـــوغ واإلدراك أروعه وأبهـــاه؛ فهي البـــالد الذي
حكمته امللكة الســـبأية بلقيـــس بنت الهدهـــاد (– 935
 970قبـــل امليالد) ،6وهـــي ذاتها بالد امللكة أســــماء بنت
شـــهاب الصليحية (ت480هــــ1087/م) ،7والســـيدة
بنـــت أحمـــد الصليـــيح (440هــــ1049 /م – 532هـ/
ً
1138م) ،8وهـــي أيضـــا موطـــن الشـــاعرة املرهبيـــ�ة،9
والشـــاعرات األخريات كـ«ظبيـــ�ة النمرية» ،10و«صفية
بنـــت املرتـــى بـــن املفضـــل» ،11و«دهمـــاء بنـــت حيىي
املرتـــى» ،12و«زينب الشـــهارية» ..13وبالتايل فهي بالد
ووطن احلكيمـــة اليماني�ة والشـــاعرة اجلريئـــ�ة وصاحبة
َ َ
الم ْق َدش َّ
ـــزال َ
ـــية» ،والي ربــــما ال
املواقـــف والقضايا «غ
ِ
َّ ً
ً
يعرفهـــا الكثر ،ولكنهـــا مخلـــدة يف التاريخ اليمين إســــما
ً
َ
ُ َّ
ومواقف ،أشـــعارا وأقـــواال؛ وال تزال ِحك ِمهـــا وأقوالها تردد
حـــىت اآلن يف العديد مـــن املواقـــف ،ويت�داولهـــا الناس يف
ً
املقايـــل واملبـــارز واللقـــاءات ،فتعطـــي داللة أكيـــدة على
واحلكمـــة يف اليمـــن لـــم تتوقف علـــى جنس
أن الشـــعر ِ

ُّ
عندما تذهب إىل أريـــاف اليمن املختلفة واملتنوعة جتد
من اجلمال أروعه ،ومن الســـحر أحاله وأحســـنه ،فهناك
ً
ً
ً
ً
ً
عجـــب ُ
العجاب ،أرضـــا وإنســـانا ،أخالقا ومـــروءة ،أعرافا
ً
ً
ً
وأســـالفا ،آدابا وفنونـــا وثقافة؛ فالريـــف اليمين هو منجم
ً
يشء جميل يف هذه البالد ،فإنســـانه خيتلف تــــماما عن
كل ٍ
ِّ
من يســـكنون املدن املتحضــــرة واملعوملـــة ،والذين ضاعوا
يف آخـــر صيحـــات املوضـــة وآخـــر معـــارض التكنولوجيا،
بـــل وتاهـــوا يف وســـائل التواصـــل االجتماعي املتشـــابكة
واملتشـــعبة ،ويف دهالزي السياســـة واحلزبيـــ�ة املقيت�ة؛ الي
أضاعـــت اليمن؛ فأصبحـــوا ضائعن ُمضيعـــن ُمقيدين
وأغـــالل ال داعي لها.
بأســـوار
ٍ
ٍ
ُ
وذوق مرهف،
أما إنســـان الريف فهـــو ذو ٍ
حس فريـــدٍ ،
َّ
َّ
حيمـــل على محياه ابتســـامة الـــراءة واللطافـــة والتحافة،
ً
ً
ً
معطاء كعادته ،خيتار من
والي ال تفارقه ،بشوشـــا كريــــما
األلفاظ أرقها وأرشـــقها ،أســـهلها يف النطـــق وأحالها على
َُ ْ ُ
السمعَ ،ت ُّ
ــــمس ِشغاف القلوب بدون ســـابق إنذار ،تدن ِدن
25
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ً
ً ً
َ
مـــن أول وهلة لتكســـبك انطباعا رائعا وجيـــدا عن الريف
وأهله وناسه.
وقد صدق شـــاعرنا الكبـــر املرحوم /عبـــدهللا ُ
الردوين

اليمني�ة ،نشـــأت بينها وبن كثر من الشـــعراء الشعبين
ً
ً
شـــعرية ،أظهرت فيها قـــدرة عالية
مهاجات
يف عصــــرها
ٍ
ٍ
مقطوعات قصـــرة ،يصلح
وشـــعرها
ٍ
علـــى مقارعتهـــمِ ،
بعضه للغناء يف املناســـبات؛ كـ(البالـــة) ،21وغرها.22

حينما وصـــف القريـــة والريـــف اليمين بقوله« :ليســـت
القرية ذلـــك املكان الذي ينبســـط عليه الهدوء ،ويشـــمله
ِّ
الظـــالم ،ويعلو فيه اخلـــوار والثغـــاء ،ليســـت القرية هذا
فحســـب؛ وإنــــما هي منشـــأ النبوغ بفضـــل ما تــــمتاز به
ً
ٍّ
فطري ...،كمـــا أن القرية أكر إلزامـــا بالتقاليد
صفـــاء
من
ٍ
العريقـــة ،وبهذه التقاليد واألعـــراف تصنع نظام اجتماعها
وتوحدها ،وتعاضدها وتكاتفها يف السـراء والضـراء،15»....
ً
ً
ٌ
منظـــم اجتماعيا حتكمـــه قوانـــن وأعراف
وحقيقـــة فهـــو
ُ ُ َ
وأســـالف ُت َّ
بـ(الع ْرف الق َب ِلي) 16خيضـــع لها القايص
ســـى
ٌ
ٌ
والداين ،وهي تشــــريعات ُعرفية ثابت�ة عند كل القبائل ،ويف
كل العصور ،حىت تلك الســـنن الي كانـــت الدولة فيه غر
موجـــودة باملفهوم العصــــري يف هذا البلد.
ِّ
ُ
ســـردنا عن إنســـان الريف؛ فما بالنا بالشـــق
فإذا كان
َّ
ُ
ُ
األجمل منه؟! باملـــرأة ملهمة الشـــعراء واألدبـــاء ،ومدللة
الفضـــالء ُ
واجللســـاء ،فهـــي ســـتكون اجلانـــب األفضل
شـــاعرة
واألحســـن واألجمـــل؛ وهنـــا يأخذنا احلديث عن
ٍ
وحكيمـــة حتمـــل طبيعـــة األرض اليمنيـــ�ة وروحهـــا ،من
ٍ
هـــذا الريف ،ومن هـــذا املجتمع اللطيف ،ولدت ونشـــأت
َ
الم ْق َدش َّ
«غ َزال َ
ـــية»...
الشـــاعرة واحلكيمة اليمانيـــ�ة
ِ

ويـــورد الدكتـــور املقالـــح يف كتابـــه (شـــعر العامية يف
ٌ
ٌ
اليمـــن)« :بأنهـــا شـــاعرة ريفيـــة جهـــرة الصـــوت ،اختذ
بعض أشـــعارها طابع األحـــكام ،وكان لهذه األشـــعار من
الشـــهرة والنفـــاذ إىل القلوب ما ألشـــعار أولئـــك احلكماء
ََ ً
الريفيـــن ،23على أن غزاال قد خالفتهـــم يف طريقة النظم،
ويف اخلـــروج بالشـــعر من دائـــرة الزراعة والبيئـــ�ة الريفية
إىل مجـــال القضايـــا اإلنســـاني�ة العامـــة ،كمـــا ختطتهـــم
كثر من القضايا ذات الصلة
بــــمشاركتها يف احلديث عن ٍ
24
املباشـــرة بالواقع اليويم جلماهر الريـــف يف عصرها» .
َ َ
أمـــا الـــردوين فقـــد أورد بـــأن شـــهرة قصائـــد «غـــزال
الم ْق َدش َّ
َ
منطقـــة إىل أخـــرى،
ـــية» يرجـــع إىل تنقلهـــا مـــن
ٍ
ِ
َّ
وإنشادها الشـــعر يف كل منطقة ،وعند كل مناسبة ،25فخلد
مواقف وقضايا اجتماعية عاشها وربــــما يعايشها البعض
ً
كجـــزء من
يف هـــذه األيـــام ،ويســـتعيد مقوالتها مباشـــرة
ٍ
ً
الذاكرة الشـــعبي�ة املحفوظة واملتن�اقلة جيال بعد جيل ،كما
أن جـــرأة وإقدام الشـــاعرة يتن�اســـب مع شـــعرها وأقوالها،
ُ َّ
حىت أصبـــح بعـــض أشـــعارها وأقوالهـــا وأحاديثهـــا تغىن
ُوت َّ
لحن مـــن قبل بعض الفنانـــن الشـــعبين يف بالدنا ،بل
ُ
َّ
والغ َن َ
ـــاء يف اليمن.
وتعج بها اســـتوديوهات الطـــرب ِ

ََ
ُ
َ ْ َ
المقد ِش َّية»؟!!
فيا ترى من هي «غزال
عنفوان الشعر ..وجرأة الطرح

هـــي غـــزال بنـــت أحمـــد بـــن علـــوان – غـــر العالمة
الصـــويف املشـــهور /أحمـــد بن علـــوان – صاحـــب يفرس
(602هــــ1203/م– 665هــــ1266 /م)17؛ اشـــتهرت
ً
ََ
َ
َْ
الم ْق َدش َّ
«غ َزال َ
العن ِسية» ،وأحيانا
ـــية» أو «غزال
باســـم
ِ
ً
ً
18
باالثنـــن معـــا...؛ نســـبة إىل قبيلـــة املقادشـــة الذيـــن
يســـكنون قرية َح َو َرور ،19من مخالف عنس 20يف محافظة
ذمـــار ..وهي مـــن مواليد النصف األول مـــن القرن الثالث
عشـــر الهجري /التاســـع عشــــر امليالدي ،وتوفيت يف عام
ٌ
ٌ
ُّ
1266هـ1850 /م ..وهي شاعرة وحكيمة يــــماني�ة ،وتعد
ُ َ
وع ِرف ِشـــعرها
مـــن أهم وأبرز شـــعراء العامية يف اليمن...
باحلكم والفصـــل ،وتن�اقلته األلســـن يف املـــدن واألمصار

يقـــول األديـــب الكبـــر الـــرودين يف كتابـــه (الثقافـــة
الشـــعبي�ة ..جتـــارب وأقاويـــل) بأن «يف شـــعر املـــرأة ما يف
َّ
شـــعر الرجل من التصويـــر القايس والناعـــم ،ومن التعبر
ُّ
َّ
ُ
الرقيـــق َّ
والصلـــب؛ وذلـــك ألن اللغـــة الشـــاعرة تعر عن
ُ
ٍ ُ
رقيق وال
حاالت ُم
تشـــابهة أو متفاوتة ،وال تعر عن ٍ
ٍ
جنس ٍ
ُ
ُّ
جنس خشـــن ،...وليس كل شعر النســـاء أنس مجالس،
ٍ
ً
َْ َ
ُّ
ِّ
وال شـــعر كل الرجال أناشـــيد حرب ،بي�د أن هناك نصوصا
ً
ً
ً
ً
ُ
ِّ
شـــعرية نســـائي�ة تشـــكل تاريخا إحداثيـــ�ا هامـــا،26»...
َ َ
الم ْق َدش َّ
ـــزال َ
ـــية» أكر نســـاء
ولهـــذا كانت الشـــاعرة «غ
ِ
ً
هذه املرحلة شـــهرة يف مجال القصيـــدة العامية ،وأكرهن
26
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ً
تأثرا بشـــعرها الذي لـــم يرتك قضية مـــن قضايا املجتمع
ٍّ
الريفـــي أو املـــدين إال خـــاض فيها بشـــكل أو بآخـــر ،27كما
ً
ً
ََ ً
الم ْق َدش َّ
اال َ
ـــية شـــهرة ومكانة عاليتن يف
منح الشـــعر غز
ِ
ً
ريف بالدهـــا ،ثم يف اليمـــن بعامة ،فقد أعطاها شـــجاعة
علـــى مواجهة األحـــداث والتصـــدي للرجـــال ،فقد كانت
الذعة الســـخرية منهم ،قاســـية الهجوم علـــى من حياول
منهم اإلســـاءة إليها أو املســـاس بشـــرفها ،ولم تكن ترتدد
ٍّ
عن التشـــهر بـــأي رجل أو الســـخرية به مهمـــا كان مركزه
االجتماعي أو مســـتواه الوظيفي.28
َّ
ََ
َ ْ َ
المقد ِش َّية» بــــموهبتها الشاعرة
لقد ارتفعت «غزال
وحتديهـــا اجلريء إىل أعلى مســـتويات النضال االجتماعي
ألنها قـــررت مبـــدأ املســـاواة ،قبل ميـــالد األمـــم املتحدة
– وقوانينهـــا اخلاصـــة بإلغـــاء التميزي العنصــــري وإعالن
ً
حقـــوق اإلنســـان – فكتبت تلـــك القصيدة الي دائــــما ما
ً
ََ
تشـــتهر بها ،ودائــــما ما يرددها كل من ســـألته عن «غزال
ُ
الم ْق َدش َّ
َ
ثقافية مرموقة
بشـــخصية
ـــية» ،ولعلين التقيت
ٍ
ٍ
ِ
َ
الم ْق َدش َّ
«غ َزال َ
ـــية» حية هذه األيام
وقال يل« :لو كانـــت
ِ
لكنت أول مـــن يب�ادر لطلـــب يدها والـــزواج بها!!»:
ْ ُ
اخل ْ
قالوا َغ َزال وأمها َس ْ
مس
ـرعه بن�ات
َ
عباد هللاْ ما ب ْه ُس ْ
ما ب ْه ُخ ْ
دس
مس يا
ِ
ِ
ْ َ
َ ّ ُ ْ
ْ
َ
َ
من قد ترفع لوا راسه وعد البقش
ْ
ْ
باس كم ْ
وقال ال ْ
حيبس؟ وما حيتبس
ْ
ْ
َ َ
َ َ
ساو ِيـــة
سوا سوا يا ِعباد هللاْ ِمت ِ

َّ ْ َ َ ْ ُ ّ َّ ْ َ ْ
اين َولد َج ِار ِي ْه
ما احد ولد حر والث
ْ
ْ
َ
ْ
تسعة وقالوا بعضنا بيت ْ
ناس
ِعيال
ْ
وبعضنا بيت ثاين عين ْ�ه ثاني ْ�ه
ً
متواضعة اجتماعيا
فئـــة
ٍ
فربــــما كانت تنحدر أمها من ٍ
ُ ُْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ـــرف التقاليـــد اليمني�ة بأهل اخلمـــس؛ ولكنها
تدعى يف ع
َ
ُ
تشـــب ويتســـع وعيهـــا بــــما حولها من فـــوارق
ما كادت
طبقيـــة واجتماعية حىت انطلقت يف شـــجاعة لتواجه هذه
ُ
األمـــراض االجتماعيـــة الي تمـــزق أبن�اء الوطـــن الواحد،
ولم حتـــاول أن تدفن موهبتها يف الرمـــال ،أو تقتدي بغرها
مـــن الشـــعراء أو غـــر الشـــعراء الصامتـــن عـــن مهزلة
ً
ُ
وتشـــن حربا
الفوارق ،بل صارت تســـتهجن هذه التقاليد
شـــعواء ضد ألـــوان التفرقة...29
َ َ
الم ْق َدش َّ
ـــزال َ
ـــية» ياليق
ولكـــن املتتبـــع لقصائـــد «غ
ِ
ُ
ً
َّ
تن�اقضـــا بـــن بعـــض أقوالهـــا ،فهـــي حتـــارب الطبقية،
ً
والطائفيـــة ،واملناطقيـــة ..،ولكنهـــا أحيانـــا ختالـــف تلك
املقوالت بـمقوالت تــــميزيية وذات دالالت عنصرية ُت ِّ
فرق
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ّ ُ
ُّ
مما جت ِّمع ..ولعل الدافع ربــــما هـــو تعصبها لقبيلتها
أكـــر
ُّ
أو تعصبهـــا لبعض املبـــادئ والصفات الـــي تربت عليها،
شـــخص حـــده كما
الي يســـتوجب عليهـــا أن تضع لكل
ٍ
هي قصتهـــا مع أحـــد مشـــاخي القبائـــل الكبـــار واملجاورة
لقبيلتهـــا ،والذي ُطل َ
ـــب للحضـــور إىل عنـــد قبيلتها على
ِ
عجـــل؛ فلـــم يســـتطع أن يلبـــس املالبـــس اخلاصـــة به
َّ
عجلة مـــن أمـــره ،وكان معه خدام
وحبجمـــه ،فذهب على
ٍ
27
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ٌ
البس أحســـن املالبـــس ،فعندما وصلـــوا إىل قبيلتها ظنوا
َّ
بأن اخلـــدام هو الشـــيخ ،والعكس صحيـــح ،فتقبل ذلك
ً
معارضة ما ،وكان من عادة َّ
الســـمر
الشـــيخ دون أن يب�دي
الم ِّ
أن يبـــ�دأ ُ
ضيـــف بإلقاء البالـــة الرتحيبيـــ�ة بالضيوف،
َ
َّ
الم ْق َدش َّ
«غ َزال َ
ـــية»
ومن ثم يرد الضيـــف عليها؛ فبدأت
ِ
َّ
بالبالـــة؛ فما كان من خدام الشـــيخ إال أن قـــام بالرد عليها
بب�الة كلها إســـاءة لهـــا!! والناس اســـتغربوا من هـــذا الرد
عليهـــا – كونها شـــاعرة القبيلة ولســـان حالهـــا – فما كان
منهـــا إال أن ردت باألبيـــ�ات التالية:
َ
َ
ْ 31
يا َمين ِ�دي 30يا َمخنتس
ُ
من ِعيال اخل ُم ْس
َ
ذ ْي َ
متك لوح يف
حل
ِ
َ
َّ
َم ْعزاه وإال ُع ُر ْس
َ
ومجلسك يف يسار
ْ
الباب من َجأ ِد ِع ْس

33 ، 32
3

فزعل احلاضـــرون من فحوى كالمهـــا ،وقاموا بتحكيم
َّ
الشـــيخ الذي هو اخلدام ،فقالت لهم :هذا ليس الشـــيخ،
َّ
الشـــيخ الذي أجلســـتموه يف مكان اخلـــدام ،فاعتذروا من
ً
فأحيانا املظاهـــر ُّ
تغر
الشـــيخ وأعـــادوه ملكانـــه وهيبتـــ�ه..
ً
وختدع أيضا..
ً
ومن ضمـــن التن�اقضات يف شـــعرها حيث جـــاء أيضا
عـــن قتي�ل من قومها اســــمه (أحمـــد) لم يؤخذ لـــه ٌ
ثأر إال
ٍ
رجل قليل الشـــأن اســــمه (روبـــان) حيث تقول:
من ٍ
َ
َ
ْ
ْأح َم ْد ْ
َ ْ 34
بروبان ،وهللاْ ل ْو ق ِد ْاحنا ِحسه

ْ َ ْ ْ ْ ْ
ْيع َمل بالفتوت لق َمتن
ِّ
41
ويقمشِ 40عيا ِله
ٌ
قصصها ..طرف من احلياة
ُّ
تعـــد القصص والوقائع وســـردياتهما هي من حفظت
ً
ً
واحلكـــم ،فعندما نذكـــر بيت�ا شـــعريا
كل تلـــك األشـــعار ِ
ً
ً
ً
ً
ً
أو ِحكمـــة مـــا جند بأن لهـــا قصة عجيبـــ�ة وأحداثـــا درامية
أزمان
من واقع احليـــاة االجتماعيـــة يف اليمن ،حدثـــت يف ٍ
ً
ماضية فحفظها األجيـــال تلو األجيال ..وهنـــا نورد بعضا
من تلك القصـــص واحلكايـــات اجلميلة..
الم ِّ
 - 1قصة ُ
ثمر – محصل الزكاة :42

أي يـــا للعـــار! أيثـــ�أر ألحمد بروبـــان؟ هذا مـــا يكون إال
َّ
إذا كنـــا خنالـــة ،أو حـــىت نصر خنالـــة .35وهنا تســـخر من
َ ْ
َّ
العـــزني بأنه كثـــر الكالم وكثـــر الدين
شـــخص يقال له
وكثر األكل:
ْ
َ
ْ 36
العزن ْي ِهدار
ولو ح ْ
ْ
مس 37يف َمقا ِله
ِ
يف َب ْيت ْ�ه ع ْ
دار
ِ
39
َيب ْو ِزمِّ 38امه قبا ِله
ْ ْ ْ ُ َ َّ
الد ْي ْ
ـن
وحن يذكر
ِ

يف كتابـــه (رحلـــة يف الشـــعر اليمين قديــــمه وحديث�ه)
َ َ
الم ْق َدش َّ
ـــزال َ
ـــية» طويلة
يقـــول الـــردوين« :كانـــت «غ
ِ
وممتلئة تبـــ�دو عليها مظاهـــر القوة واجلمـــال والصحة،
ُ َ َّ
وكانـــت تلقـــب يف كل منطقـــة تســـكنها باحلصـــان ،وإىل
جانـــب أن لها جمـــال املرأة الفاتنـــ�ة فلها اســـتعداد الرجل
28
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ُ َ
ـــرف عنهـــا ،أنها كانت حترس حقـــول أبيها
املقاتـــل ،فقد ع
ِ ً
يف أشـــد الليايل خوفـــا ،وكان والدها يأمـــن عليها من ذئاب
البشـــر ،لثقته بقوتها واقتنـــ�اع الرجال مـــن مراودتها؛ ألن
شـــهرتها بالصالبة كشهرتها باجلمال ،وشـــهرتها بالشعر
كشـــهرتها بتواضع الطبقة ،لهذا طمع فيها ما كان ُي َّ
ســـى
بالكبـــار ،مـــن شـــيوخ ومحصلـــي زكاة وجتـــار يفـــدون إىل
املنطقـــة ،وإىل جانب امتن�اعها ،كانت تفضح بالشـــعر من
حيـــاول التعـــدي عليها ،وقد حـــاول هذا املثمـــر – املحصل
املنكـــود احلظ أن يعتدي علـــى غزال أو ينـــ�ال منها فثارت
بقصيدة تـــرددت أصداؤهـــا وما تزال
يف وجهـــه وفضحته
ٍ
تـــرتدد يف أرجـــاء اليمن ...كمـــا يف النص الشـــعري التايل:
َ
ْ
يا ِر َجال البلد قد ِاملث ِّمر ُمخالف
ُّ ْ
ْ
ْ
43
جا يطوف الذرة أو جا يطوف املكالف

ً
ً
اختيـــ�ار املـــرأة لزوجها ،وجتريم ذلـــك باعتب�اره عيبـــ�ا كبرا؛
ُّ
فمـــا بالك بـــأن حتبـــه أو تعشـــقه؟!؛ فهذا االعـــرتاف يعد
ً
ً
جارحـــا حىت يف املجتمعـــات الي هي أقل تشـــبث�ا بالتقاليد
من املجتمـــع اليمين يف حدود القرن التاســـع عشـــر ،وعلى
الرغـــم مـــن ذلك فقـــد عـــرت الشـــاعرة عن إحساســـها
العاطفـــي دون خـــوف؛ إنهـــا ال تريـــد الـــزواج إال من رفيق
َ ْ
ُّ
حـــب الطفولة
ـــراع» ،حيث تنـــ�اىم
طفولتهـــا «ناصـــر ِق
َّ
48
واســـتطال مع اســـتطالة الثوب الذي ترتديه الشاعرة .
َْ
«عنس»:
 - 3قصة اخلالفات بن أبن�اء قبيلتها
لقـــد قالـــت هـــذا الشـــعر يف الربـــع األول مـــن القـــرن
َّ
المايض ،والتمايز الطبقي على أشـــده ،والعنصرية القبلية
ً
واملناطقيـــة على أشـــدها أيضـــا؛ فليس يف نســـائن�ا – وال يف
َ
الم ْق َدش َّ
«غ َزال َ
ـــية» يف هذا الســـبق،
رجالنا – من يســـاوي
ِ
على شـــدة حماســـها لقبيلتهـــا ،كما يدل هـــذا النص:
ُّ
ْ
َْ َ
ْ 50
َ َ َ 49
الب ِجد
يا مرحبا ما ِيشدوا ِمن (رداع) ِ
ْ
ثل َط ْع َم َّ
الس ِمد
باجلابري ِذ ْي حروفه ِم

****
ْ
ََ ْ
ْ
الغرامه
قال يشي غزال وإال يزيد
ْ
ْ
بالعمامه
بأضربه يف القذال وإال أربطه
َ
ْ
َ 44
مايش َّ
علي َمالمه
ال رجع يا ِرجال ِ

قد أول احلرب ضحكة وآخر احلرب جد
ّ
َْ ْ
ْ 52
بات ِسد
يا جابري ِشد حملك (عنس)ِ 51ه ْي ِ
ِّ
وترك الهرج ما حد من بالده يشد
َ َ
ّ َ ْ 55 ،54
على(ذ ْي َس ْحر)ِ 53وال(ع ِمد)
والق ْحق ْحة هي
ِ

ِّ
ويفســـر هذه القوة واجلزالـــة يف الطرح الشـــعري ويف
ُ َِّ
مقاومة األطماع الشريرة لهذا الشـــخص المثمر الباحث
َّ
اليمين صالـــح محمد اليعـــري بقوله :لم تكتف الشـــاعرة
بتصويـــر هذا املثمر ،وهـــو ينحرف عن مهامه بل رســــمت
له مالمـــح العدوانيـــ�ة واجلشـــع حن يســـتغل املنصب
ألهوائه الشـــخصية الدنيئ�ة.45
ْ
 - 2قصة ناصر ِق َراع:
الم ْق َدش َّ
أرغم والدهـــا – «أي َغ َزال َ
ـــية» – على الزواج
ِ
شـــخص ال حتبـــه وال تريـــده؛ فدخلت بالبالـــة يف ليلة
من
ٍ
زفافها ،حيث أنشـــدت هذا الشـــعر اجلميل-:
ْ
ْ ْ
كان ودي َ
يا ْ
(ناصر ِق َراع)
غر
ناس ما
ْ
كان رفيقي من ْ
َ ْ 46
أيام كان ثويب ِذراع
ذي
َ َ ً
ولهـــذا لم يــــمنع غـــزاال – كونها إمرأة – مـــن أن تكتب
ُ
كذلك أشـــعار احلب وقصائـــد الغـــزل ،وأن تعر بصراحة
عن مشـــاعرها جتـــاه احلبيب ،بـــل وال ترتدد يف ذكر اســـم
ً
ِّ
واجلو
ذاك احلبيب ،47وأيضا لم يــــمنعها الطقـــس العام،
ً
االجتماعـــي الـــذي كان ســـاريا يف ذلك الوقـــت من حتريم

ٌ
ُ
ويقـــال بأنها قالت هـــذه القصيدة حينما نشـــب نزاع
بـــن جماعتـــن تنتميـــان إىل عنـــس ،فجـــاء أحد مشـــاخئ
ً
القبائـــل املجـــاورة ،وحـــاول أن يقحم نفســـه حكمـــا بن
ً
َّ
ُ ِّ
ّ
أحـــدا لم ُ
خيرته ولـــم حيكمه،
الطرفـــن ،وعرفت غـــزال أن
ً
وكان قـــد بـــدأ ّ
يتبجـــح ويلقي األوامـــر فخاطبتـــ�ه قائلة:
ْ
ُّ
ْ ََ
َْ َ
56
الب ِجد
يا مرحبا ما ِيشدوا ِمن (ذمار) ِ
ْ َ ْ
َ ْ َ ْ ّ ْ ِّ َ ْ 57
وشد
مرحب مالن قاع (شرعه) وانت حمل ِ
ْ َ ْ َ َّ ْ
ْ
الس ِمد
بالقايفي ِذ ْي كالمه ِمثل طعم
ْ
َ ِّ ْ
َْ ْ
بات ِسد
يا سعد روح بالدك (عنس) ِه ْي ِ
َْ َ َ
ّ َ ْ 58
(ذ ْي َس ْحر) ِوال (ع ِمد)
والهنجمة ِه ْي على ِ
ٌ
وهنا ندرك بـــأن هناك اختالف يف ســـياق هذه األبي�ات،
من حيث املناطق كرداع وذمار ،واختالف يف الشـــخصيتن
ٌ
واختـــالف ٌ
آخـــر يف إضافـــة أشـــطر
كاجلابـــري والقايفـــي،
29
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َْ َ ْ
لحف ِان
ال ما علي يأخذ الشربه ِب
ْ
ْ
وعاد ْبغث ْ
ْ
ُ
يك من ِيش يدخلوه بستان
ِ
ُ
َ
األغصان
له أ ْم َبرشا وخضرا مثل
ِ
ْ
ْ
فواكه ُت ْ
ُ
وضع األوطان
ما نزرع إال
َ
ْ
65 ،64
للملوك عاين
ُيق ِّس ُموها هدايا
ْ
َ َ
واحلداء:
 - 5قصة احلرب بن َعنس

مـــن األبي�ات الشـــعرية وحذف أخـــرى؛ فربــــما كان ذلك يف
ً
واقعتن مختلفتن ،وربــــما أيضا يف نفس الواقعة الواحدة؛
َ
ُّ
واحلكم
وهـــذا يدلنا بأن عدم توثيق تلك األبي�ات واألشـــعار ِ
ً
ً
توثيقـــا صحيحا أورد مثـــل هذه التن�اقضـــات واالختالفات
الشـــكلية وإن كان املضمون واحدا.
َ َ 59
وهنا ختاطب بـــين خبيت – من قبائل منطقـــة احلداء
ْ
– حينمـــا أخـــذوا غنـــم َبز ّيهـــا – بفتح البـــاء وســـكون الزاء
ْ
وتشـــديد الياء ،وهو إبن األخت فيقال فـــالن َبزي فالن؛ أي
أنه خالـــه أخو أمـــه – ُّ
الصويف من اجلرشـــة ،بقولها:
ُ ْ ُ ُ
ّ
ّ
هاخفوا الفضول ما احد من بالده يشد
ّ َ ْ
َ ْ َ ْ
(ع ِمد)
(ذ ْي َس ْحر) ِوال
والقحقحة هي على ِ
َ ْ
وع َمـــد محل بـــين العمـــدي ،وذي ســـحر وإياهما عمد

َ َ
اشـــتدت اخلالفـــات واملنازعـــات يف عصـــر «غـــزال
ْ
َ َ
الم ْق َدش َّ
َ
واحلـــداء املتجاورتن،
ـــية» بن قبيلتن َعنـــس
ِ
وبينهما وبـــن القبائل األخرى ،وكان اخلـــالف على املرعى
وعلى احلـــدود من أهـــم األســـباب املؤديـــة إىل املنازعات
ً
بـــن هـــذه القبائـــل وهـــي منازعـــات تـــكاد تنتهـــي دائما
باحلروب ..وكان الشـــعراء – هم الناطقون باســـم القبيلة
– يت�دخلـــون إلطفـــاء فتي�ل احلـــرب أو إشـــعالها ..66فكان
َّ
على شـــاعر القبيلة أن يتصـــدى لشـــعراء القبيلة األخرى
وبالغة أدبي ٍ�ة من أجل
شـــعرية،
موهبة
بــــما يــــمتلك من
ٍ
ٍ
ٍ
جتير احلجـــة لقبيلتـــه ،وكذا من أجـــل التغـــين والتفاخر
بــــأخالق هذه القبيلة وشـــجاعة وبســـالة أبن�ائهـــا ...الخ.
ََ ً
ويب�دو أن غزاال كانت وحدها شـــاعرة قبيلة املقادشـــة
ْ
َ َ
احلداء أكر من شـــاعر،
وقبائل َعنـــس ،يف حن كان لقبيلة

وذي سحر.60
 - 4قصة اخلالفات بن القبائل:
ً
َ
الم ْق َدش َّ
«غ َزال َ
َّ
ـــية» قصيدة عن
ســـجلت الشـــاعرة
ِ
آونـــة إىل أخرى فيما
اخلالفـــات القبلية الي كانت تثور من
ٍ
َْ
َ َ
«عنـــس» والقبيلة املجاورة لهـــا «احلداء»،
بـــن قبيلتها
وقد وجهت قصيدتها إىل ســـرحان أســـليم وهـــو واحد من
َ َ
«احلداء»:
شـــعراء قبيلة
ْ
ْ
ْ
ْ
غزال قالت وصلنا وقت فيه اشجــان
ْ
َّ ْ
61
شرقت الما وصلنا وقت مختاين
ْ
حيفظ خري ُ
ْ 62
الم ْصتان
لكن على هللاْ
ْ
َّ
حدييث الصدق من قليب ولساين
ْ
ْ
ْ
من ْ
بالكذب هو بن العرب مهتان
سار

منهـــم« :جـــران توبـــان» ،و«ســـرحان توبـــان» ،و«علي
ُ َ
اجل َمزية»،
أحمد ســـالم البخيـــي» ،و«علي بـــن صالـــح
ً
وغرهم ..وكان عليهـــا أن تتصدى لهم جميعـــا ،وأن يكون
مرة
صوتهـــا أرفع مـــن أصواتهم ،وقـــد بعثت إليهـــم ذات ٍ
بقصيـــدة واحلرب دائرة بـــن القبيلتن جـــاء فيها:
ْ
ْ
الهبوب
يالعجزاء
باهللْ باهللْ
ذي يف الهوا َص ْ
َ 67
فيه جنحانها
ْ
ْ
شلي لنا ْ
الذنوب
خط من بيت
ْ َْ
َ
احلا واملساءثوبانها
حد
ْ
ْ
ْ
قد ْ
شعوب
سبعه
معه
العند ذي
َ
املشرف ْه ذي سـما جرانها
ِ
ْ
ْ
كلفك يوم غرتو 68للحبوبْ
وايش
ِ
َ
ْ
َ
ال بلها شان معظم شأنها
ْ
ْ
الغروب
استعلم الشرق واال يف

َ ُ ْ
َّ
ْ
بهتاين
مذموم ،سـماه رب الملك ِ
ْ ِّ
َّ ْ
ْ
نكرم الضيفان
حليت يف دار جدي
َ ْ
ْ َّ
نرحم الض ِاين
عند العرا كبش ما با
َ
ْ
ْ
ْ
يا مرحب اقوال جات من بادع 63القيفان
ْ
َ
ْ
األزمان
عرسه طول
السليم بيت
ِ
ْ
ْ
ْ
ذكرت ْ
دة ِّ
الصبي�ان
ذاك الولد من ِع
ْ
والقتل ْ
عاده تن ْ
شجعان
�اله كل
ِ
ْ
احلرب ْ
ْ
بعده نطوي العدوان
ِنتن�اول
30
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َ
هي دولة احلق ْ َ
اشر
للفطرة وللع ِ
ِ
غر املشاخي تب�ا َّ
75
الطمعة لها العدوان
74

 - 6قصة سارق اجلمل:
وتروي األخبـــار أنه حصل بينها وبن الشـــاعر علي بن
ُ َ
َ َ
شعرية،
مســـاجالت
احلداء –
اجل َمزية – من قبيلة
صالح
ٍ
ٍ
وهو من الشـــعراء املنافســـن لها ،فعجز ذلك الشاعر عن
منافســـتها يف ميدان الشعر فلجأ إىل ســـرق جملها امللقب
َّ
(خرصـــان)؛ فمـــا كان منهـــا إال أن أصلتـــه بنـــ�ار شـــعرها
ُّ
فاحـــرتق – وتعد هذه األبيـــ�ات البالة التاريخية للشـــاعرة
ُ َّ
غزال املقدشـــية وال تـــزال تغىن حـــىت يومنا هذا :
ُ ْ
ْ
ْ َ ْ
نتكل
ياهللْ يا منصف املظلوم بك ِ
َ َ
ْ
النت ْ�ه مه ْل يا َ
إله العرش فانا َع ِجل
ِِ
ْ
َ
ْ
انصفت يل من علي صالح ُج َمزي ْه ِق ِتل
ْ
ْ
ْ
الصوب ُيميس من رسيسها ِيزل
جعل ْله
ِّ ْ
ْ
ْ
ْ
امليت وقل ِل ْه حبل
ما عاد احد ُيبكي
َ
ْ ِّ ْ
ْ
األصحابَ ،عن صحبت ْ�ه ما ِ ِحتل
وبعض
ْ
َ ُ ْ
ََ ْ
وجيه الق ِبل
غزال قالت تعالوا يا
ْ ْ
ْ
ْ
يزنل وال ِين ِ�د ِول
ادي لكم حكم ال ِ
ْ
الهيج به ْ
ْ
ْ 76
والنعجه بدلها ِر ِخل
هيج،
ْ ََ ْ
ْ 77
الغزل
حاكر يوم قلتم يا غزال ِ
 - 7قصة سرحان األسليم:

َ
ْ
قد حد عر يف غنم ضيفانها
ْ
العيوب
يا ميلنا ما نقايض يف
ْ
َ
ال ما تاليق َحلق مزيانها
الدهر غاوي وعند ْ
ْ
اجره غتوب
َ
حران ما ينقطع مجرانها
ََ ْ
ْ
واحلروب
الشقاب ْه
فتحت باب
ِ
َ
َ ْ
َ
حبوب مخزانها
ال ما ِنكمل
ْ
ْ
ْ
الثقوب
واربعمائه ذي معك خلف
َ
ْ
ك ْر دخانها
ما ينفعك ال ِع ِ
َ
الص ْ
سيلنا ال َن َز ْل َش َّل َّ
لوب
هو
َ
َ
ْ
69
وكل وادي قلع ِعضانها
ً
ومن شـــعرها أيضـــا؛ قولها للشـــيخ /علي بـــن ناصر
ً
الشـــغدري معاتبـــ�ة خروجـــه مـــع اجليش النظـــايم إىل
قريتها َ
«ح ْ
ـــو َرور»:
حو ْر َو ْر يا علي ْ
وهللا لو ما َ
ناصر

ولم يقتصـــر هجومهـــا على ذلـــك الشـــاعر /علي بن
ُ َ
اجل َمـــزية (ســـارق اجلمل) فحســـب ،بـــل أخذت
صالـــح
تهاجـــم كل من وقـــف إىل جانبـــ�ه بكل جرأة وشـــجاعة فها
هـــي تهاجم الشـــاعر /ســـرحان األســـليم – أحد شـــعراء
ُ َ
َ َ
اجل َمزية
احلـــداء – الذي وقـــف إىل جانب الشـــاعر
قبيلـــة
ً
فكتبـــت إليه قصيـــدة أخـــرى تهاجمه فيهـــا قائلة:
ْ
الس ْم والع ْ
فعلت ُّ
له
يا األسليم ذي
ِ
ْ
ْ
فكيت َ
باب البال والدار ذي مقفول
َّ
َ َّ ْ
ْ ْ
ْ 78
املطالح ال النصله
دنيت من وادي
َ
ُ ْ
ْ
نفس ْ
لت َ
ك على خلق هللاْ املسئول
وف ِع
ْ َّ
اللزلهْ
ْ
ْ
َ
قد سار يطلع وال اسرت حيكم

احل َداء ذي ّ
إن َ
جتر الغيد من َع ْ
بوان
َ َ
َّ
َّ ْ ُ
عليك ق ِادر
حليت زغن 70النمر وانا
ْ
ْ
73
ْ 71
ما بن قيفي
وكوماين 72وبن ثوبــان
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ْ
ما يدري إال وهو َ
وسط الهوى املزقول
ْ
ْ
81
يصلب 80احلول ذي ما ينسل البتله
هو
79

ويورد القـــايض واملـــؤرخ والعالمـــة محمد بـــن أحمد
احلجـــري اليمـــاين يف كتابـــه (مجمـــوع بلـــدان اليمـــن
َّ
وقبائلهـــا) بأن الشـــيخ /مثىن الشـــغدري الـــذي قالت له
َ
الم ْق َدش َّ
«غ َزال َ
ـــية» حن وصل إىل َح ْ
ـــو َر ْور لإلصالح بن
ِ
املقادشـــة فمـــن قول غـــزال له:
ُ ْ َ ّ ْ
يس الز ْي ِد ِية
يا شغدري يا مثىن كر ِ
َ ْ ْ ْ ِّ ْ ْ َ ْ َ ُّ
الش َّم َخ العا لي ْ
ـه
قد ِجيت ِسديد بن
ِِ
ْ
ْ
َ َ
ساو ِيـــة
إخوة سواء يا ِعباد هللاْ ِمت ِ
َّ ْ َ َ ْ ُ ّ َّ ْ َ ْ
ْ 87
اين َولد َج ِار ِيه
ما أحد ولد حر والث
َ َ
الم ْق َدش َّ
ـــزال َ
ـــية» لشـــوكان وهـــي قرية
وتصف «غ
ِ
أخرى يف مخـــالف منقدة من بـــالد ذمار ،ومنها الشـــيخ/
علـــي مثىن اجلـــرادي حيـــث تقول:

ْ
ْ
واحلب ْ
واديه مغيول
يويه ذي قد
ْ
َ
القبايل فالقضا م ْ
ثله
من شل مال
ِ
ْ
َّ
َ ِّ
الد َي ْ
ـن ِمنه عرض وإال طول
ويدي
ْ
ذحلن 82بشريك من قتله ورا قتل ْه
ْ
ْ ْ ْ
ْ
يوم حد قاتل وحد مقتول
ال ما يقع
ْ
هذه العله؟
العله أيش ذي يداوي ِ
ْ
َ
ْ
القلب ذي معلول؟
أيش ذي يداوي حريق
 - 8قصتها مع القايض أحمد:
ويـــورد األســـتاذ /مطهـــر علـــي اإلريـــاين يف معجمه،
ْ
ُحك َمهـــا بن متخاصمـــن اختصمـــا فيما بينهمـــا؛ حيث
خاطبت قـــايض املحكمـــة واســــمه (أحمد):
َ ْ َ ْ ْ ّ َ ْ ُ 83
َْ َ
84
يس الز ْي ِد ِية
يا مرحبا ِ
قايض أحمد كر ِ
َ ْ ْ ْ ِّ ْ ْ ُّ َ ْ َ 85
الش َّم َخ العا لي ْ
ـه
قد ِجيت ِسديد بن
ِِ
ْ
ْ
َ َ
َ َ
ساو ِيـــة
سوا سوا يا ِعباد هللاْ ِمت ِ
َّ ْ َ َ ْ ُ ّ َّ ْ َ ْ
اين َولد َج ِار ِي ْه
ما احد ولد حر والث
فقال القـــايض أحمد الـــذي َّ
رحبت به الشـــاعرة :لقد
َ ْ َ َ
َّ
َحك َمـــت غـــزال ،وذكـــر الطرفـــن بأنهما إخوة فعـــادوا إىل

غبين ملن قل ربعه عينو شوكان
من حن مات اجلرادي سقوهم فاتر
88

ما زاد نفعتهم الدولة وال السلطان

وحكيمة إنســـاني ٍ�ة
شـــعرية
موهبة
ومن هنـــا فإنن�ا إزاء
ٍ
ٍ
ٍ
لـــم تســـتطع ظـــروف البيئـــ�ة اخلاصـــة بهـــا ،وال ظروف
اليمـــن العامـــة ،أن حتـــول بينها وبـــن أن تفرض نفســـها
جدارة يف
علـــى األدب واألدبـــاء ،ال وبل تضع اســــمها بـــكل
ٍ
قائمـــة الشـــعراء واحلكماء املشـــاهر يف بالدنـــا اليمن.

التـــآيخ والوفـــاق والصالح.86
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1

سرة بين هالل ،

بينالشفاهيةوالتدوين
أ .محمود رمضان الجبور  -كاتب من األردن

احلكاية الشعبي�ة
احلكاية لغة مـــن الفعل (حكى \حيكي ) أي قص يقص وســـرد يســـرد  ،وأخر قصة
حدثـــت على وجـــه احلقيقة أو اخليـــال 1وهـــي بذلك تشـــمل احلكايـــات اخلرافية الي
تعود لبدايـــات وعي اإلنســـان العاقل لذاته  ،ومحاولة تفســـره للموجـــودات واألحداث
حوله ،ثـــم إن بعضها أنىشء يف زمان ما ملجرد اإلمتاع والتســـلية وتزجيـــة الوقت ،ويغلب
عليها النســـق الغرائيب العجائيب واخلـــوارق واملغامرات.2
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 - 2بني�ة احلكاية الشعبي�ة

احلكاية واألسطورة واخلرافة :

يعـــد فالديمر بـــروب الناقـــد الـــرويس ،أول من وضع
ً
ً
ً
تصنيفـــا بنيويـــا شـــكالني�ا للحكايـــة اخلرافيـــة ،ومهـــد
للدراســـات البنيويـــة األخـــرى ،الـــي وســـعت منهجيت�ه
يف التحليـــل لتطبق على الســـرد بصفـــة عامـــة ،والرواية
والقصة القصـــرة بصفة خاصة ،وقد اتســـق معه يف ذلك
روالن بـــارت وكريمـــاس وتالمذتهما.

يصر كثر مـــن الباحثن على التفريق بن األســـطورة
واحلكاية ،غـــر أن ثالثـــة مفاهيم هي احلكايـــة واخلرافة
واألســـطورة البـــد مـــن التفريق بينهـــا إجرائيـــ�ا وإن كانت
متداخلـــة ،فاألســـطورة تتصـــل باملثيولوجيـــا ،وهي ذات
طابـــع ديـــين ،إنهـــا مغامـــرة العقـــل األوىل كما يســـميها
فـــراس الســـواح ،تتمـــزي احلكايـــة الشـــعبي�ة كمـــا يـــرى
(فـــراس الســـواح) عـــن احلكايـــة اخلرافيـــة واحلكايـــة
البطولية بهاجســـها االجتماعي ،وموضوعاتهـــا الي تكاد
تقتصـــر على مســـائل العالقـــات االجتماعية واألســـرية
منهـــا خاصة ،3وهـــي جزء من محاولة اإلنســـان لتفســـر
املوجـــودات واألحـــداث  ،أمـــا احلكاية فال يبعـــد أن يكون
بعضهـــا تطور عنهـــا ،ثم إنها أخـــذت تلوين�اتها الشـــعبي�ة
حســـب البيئ�ة وحتوالت املجتمـــع الثقافيـــة وهي «اخلر
الـــذي يتصـــل حبـــدث قديـــم ينتقل عـــن طريـــق الرواية
الشـــفوية مـــن جيـــل آلخـــر ،أو هـــي خلـــق حـــر للخيـــال
الشعيب ينســـجه حول حوادث مهمة وشـــخوص ومواقع
تاريخيـــة» 4أما اخلرافـــة فتتصل بما ال يقبلـــه العقل من
حكايـــات وأخبـــار غرائبيـــ�ة ،وتبـــ�دو الشـــفاهية من أهم
ســـمات احلكاية ،يف حـــن تتصل األســـطورة باملكتوبات،
َ
(ســـطر) أي كتب.
وهـــي يف العربيـــ�ة من الفعـــل

وتتلخص نظرية بروب بالنقاط اآلتي�ة:
العناصر الثابت�ة يف احلكاية هي وظائف الشـــخصيات،
ال الشـــخصيات ،والوظائـــف هـــي األجـــزاء املكونـــة
األساســـية للحكاية.
عـــدد الوظائف يف احلكاية محـــدود ال يزيد على واحدة
وثالثن وظيفة.
ً
تت�ابع الوظائف متشـــابه دائما ،فهي ترتاصف حســـب
ً
محكي واحـــد ،وال خترج عن الوصف أبدا ،وال يســـتثين
ً
ً
بعضها بعضا ،وال ينـــ�ايف بعضها بعضا.
كل احلكايـــات تنتـــيم فيمـــا يتصـــل ببنيتهـــا إىل
النمـــط نفســـه.
ويقصـــد بـــروب بالوظيفـــة (احلـــدث) الـــذي تقوم
بـــه شـــخصية مـــا مـــن حيـــث دالالتـــه يف التطـــور العام
للحكايـــة  ،وقـــد الحظ بـــروب أن هذه الوظائـــف مرتابطة
ً
فيمـــا بينها بضرورات منطقيـــة وجماليـــة ،وأن عددا منها
ً
تتجمـــع يف نظم ثن�ائي�ة وأن عددا آخـــر يلتقي يف مجموعات
أكـــر ،والوظائف يف مجملهـــا تمثل وحدة قياســـية يمكن
تطبيقهـــا على جميـــع احلكايـــات اخلرافية.
ً ً
ويقـــدم بروب نموذجا عاما للحكاية الروســـية أســـماه
ً
ً
املثـــال الوظائفـــي ،وقد صـــار هـــذا املثال منهجـــا صاحلا
للتطبيق على كل خرافات العالم ،وامتد ليشـــمل األجناس
الســـردية األخرى ،ثم تعدى إىل عمـــوم األجناس األدبي�ة.8
وقد طبـــق نهج بروب مجمـــل داريس احلكاية الشـــعبي�ة ،
ومنهـــم نبيلـــة إبراهيم .9وقـــد طبق طـــه الهباهبة نظرية
بـــروب يف حتليلـــه لعدد مـــن احلكايـــات الـــي جمعها من
محافظة معان  ،جنوب األردن .10إن احلكاية الشـــعبي�ة يف
األردن جـــزء من احلكايـــة يف الوطن العـــريب والعالم.

وينتســـب إىل احلكاية ما يدعونه يف مصـــر (احلدوتة)
ويعنون بها احلكاية القصـــرة (األقصوصة) ،على طريقة
إخواننـــ�ا املصرين يف التصغر علـــى وزن ٌ
(فعولة) وهي من
َ
َ
الفعـــل (حدث حيـــدث) وهي عند أهل البادية الســـالفة.
 - 1أهمية دراسة احلكايات
احلكاية الشـــعبي�ة مكـــون رئيس من مكونـــات ثقافة
اإلنســـان ،ذلك أنها تب�دأ مع الوعـــي املبكر للطفل ،وهي حزي
خصب للدراســـات االجتماعية والثقافية واإلنروبولوجية
والنقـــد األديب ،غر أن دراســـتها عربي�ا بقيت مهمشـــة ألنها
قياســـا على األدب الفصيح ،تبقى هامشـــية.5
مع أن دراســـتها مـــن األهميـــة بمكان ،مـــن حيث إنها
تنتـــيم لـــألدب الشـــفاهي األكر قـــدرة علـــى التعبر عن
املضامـــن واملكونات احلقيقية لثقافة غالبي�ة الشـــعب.6
كمـــا أنها مكون رئيـــس من مكونات األدب غر الشـــعيب.7
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وبغـــض النظر عـــن االختالفات يف روايات للســـرة،
فإن مـــا جيمع بينها هـــو مجموعة مـــن القوانن خلصتها
د .نبيلـــة إبراهيـــم بقانـــون البدايـــة والنهايـــة ،حيـــث
ينطلـــق احلـــدث مـــن الســـكون لإلثـــارة ،حـــىت يعـــود
لالســـتقرار مـــرة أخـــرى ،وإذا طالـــت الســـرة ،تكررت
الرحلـــة ،وذلك حســـب القانـــون الثاين ،قانـــون التكرار،
حيـــث يكرر البطل فعـــال ما حىت ينجـــح ،أو يتكرر حدث
دون جنـــاح حـــىت يـــأيت البطل فينجـــزه على أكمـــل وجه.
ثـــم هنـــاك قانـــون الثالثـــة ،وهـــو ينطبق بشـــكل مثايل
علـــى الســـرة الهالليـــة ـ الشـــعراء الثالثـــة املتجولون،
القســـمة علـــى األبنـــ�اء الثالثـــة ـ وكأن جســـد الســـرة
الشـــعبي�ة ،واحلكاية الشـــعبي�ة بوجه عـــام ال يكتمل إال
بتلـــك القوانن.

ال بـــد مـــن اإلشـــارة – هنـــا  -إىل أن اخلصيصـــة
الشـــفهية للثقافـــة الشـــعبي�ة ال تـــويح باخزالهـــا يف
الذاكرة الشـــفهية فحســـب ،فمفهوم الكتابـــة ال ينبغي
أن ُينظـــر إليـــه مـــن منظـــور لغـــوي وكفـــى ،حيـــث إن
ً
هنـــاك جماعات تكتب على اجلســـد« ،الوشـــم» مثال،
كمـــا هو مالحـــظ يف مصر والســـودان واملغـــرب .كما أن
هناك من المأثورات الشـــعبي�ة التشـــكيلية ما يتوســـل
باخلـــط ،وباللغـــة املكتوبـــة .انظـــر :محمد حســـن عبد
احلافظ ،المأثورات الشـــعبي�ة واملجتمـــع املدين :املدخل
الفولكلـــوري للتنميـــة ،ضمـــن كتـــاب :املجتمـــع املدين؛
رؤية ثقافية ،الهيئـــ�ة العامة لقصـــور الثقافة ،القاهرة،
 ،2002ص .76-74

ال تكفـــي داللـــة «االختـــالف» وحدهـــا لتوصيـــف
عالقـــة الثقافة الشـــعبي�ة بالثقافـــة الســـائدة (واألخرة
هـــي الثقافـــة الي تعمـــل – عـــر أدوات الســـلطة  -على
اإلعالء من شـــأن قيم سوســـيوثقافية على حســـاب قيم
سوســـيوثقافية أخـــرى) ،قد حنتـــاج إىل أن نســـتب�دل بها
داللـــة «التن�اقض» يف ســـياقات كثرة ،حيـــث إن مفهوم
«االختـــالف» ينســـحب علـــى مفهـــوم «التنـــوع» من
جانـــب ،أو علـــى مفهـــوم «القطيعـــة» من جانـــب آخر.
ً
الثقافـــة الســـائدة – املوســـومة أيضـــا بالثقافـــة العاملة
 تتســـم بطابعهـــا املؤســـيس ،وخبصيصتهـــا التدويني�ةوبطابعهـــا املنهـــيج الدقيق (ثمة شـــكوك يف أدبيـــ�ات ما
بعد احلداثة حـــول مصداقية «املنهجية» هـــذه!) .على
حن يغلب علـــى الثقافـــة الشـــعبي�ة الطابع الشـــفهي،
وبطابعها العفـــوي التلقايئ واملوروث الذي جيســـد جتارب
ًّ
تاريخــــيا  -يف مختلف أصعدة
املجتمعـــات الشـــعبي�ة -
حياتها .لكن شفهية الثقافة الشـــعبي�ة وتلقائيتها ال تعين
وقوعها يف دائرة الســـطحية والالعقالنيـــ�ة والالمنهجية،
كما تدعـــي بعض األجهـــزة الثقافية الســـائدة؛ إنها تعبر
عميق عـــن تمثـــالت معقدة تنتجهـــا اجلماعة ،تتوســـل
بواســـطتها فهـــم الظواهـــر وإدراكهـــا ،ومحاولـــة التأثر
عليهـــا وتوجيههـــا ،مـــن منظـــورات أســـطورية وخرافية
ً
وجماليـــة ،ومعرفيـــة أيضـــا ،ســـواء بواســـطة وســـائط
شـــفهية أو بصريـــة أو كتابي�ة.

ملخص السرية الهاللية
تنقسم السرة الهاللية إىل ثالثة أقسام :
القســـم األول :يصـــف تاريـــخ بـــين هـــالل يف اجلزيرة
العربيـــ�ة ،يف اليمـــن ثـــم جنـــد ،وتذكـــر من شـــيوخهم
وفرســـانهم جابر وجبـــر ابين املنذر الهـــاليل  ،وقد رحل
جبر بأمـــه إىل جند وصـــار فيمـــا بعد ســـلطانها  ،ومن
نســـل جابر األمر حـــازم واألمر رزق  ،وكانـــا حيكمان يف
ناحية مـــن نوايح اليمـــن  ،وقد تزوج األمـــر رزق بنت
شـــريف مكة وولدت منـــه ولدا أســـمر اللون أســـماه
بـــركات ،وهو الـــذي لقب فيمـــا بعد بـــأيب زيد .
أما القســـم الثاين فتدور حوادثه حـــول رحلة بين هالل
إىل جنـــد الي أجلأتهـــم إليها مجاعـــة أصابت موطنهم
يف اليمن .وتتحدث الســـرة عن حروب دامت ســـنن
يف جند بن فـــروع بين هالل.
وتـــدور حوادث القســـم الثالث حـــول الرحلة الهاللية
إىل الغـــرب ،حيث رحل أبـــو زيد مع أتب�اعـــه إىل تونس
ليبحث عـــن أرض خصبة لمـــا حلت املجاعـــة بنجد،
ثـــم اتصالهـــم بالبربـــر وصراعاتهم مع الزنـــايت خليفة
وذيـــاب بن غانـــم ،وقد انتهـــت بقتل الزنـــايت خليفة ،
ثم اختلف الهالليـــون فيما بينهم على قســـمة أمالك
الزنـــايت خليفة وثارت حرب بـــن أيب زيد وذياب انتهت
بقتل ذياب أبـــا زيد.11
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يف تاريخية احلدث

فكانـــت بـــن  464-457ه ،أوان كان بنو هالل يف صعيد
مصـــر  ،وهـــي مجاعـــة عمـــت معظـــم مناطـــق اخلالفة
اإلســـالمية  ،ويبـــ�دو أنهـــا ســـبب (تغريبـــ�ة) بـــين هالل
وقبائـــل عربي�ة أخـــرى من مصـــر صوب تونـــس واجلزائر
وليبي�ا (تدعوهـــا املصـــادر أفريقية) واملغـــرب العريب.16

 - 1صراعات قبلية:
تشـــر أغلـــب الروايـــات إىل أن بين هـــالل يرجعون إىل
عامـــر بن هالل بـــن صعصعة ،ومن نســـله صحايب يدعى
قبيصـــة بن مخـــارق –ريض هللا عنه– كما وتشـــر املصادر
إىل أن بطونهـــم توزعوا بـــن صعيد مصر وليبيـــ�ا واملغرب
العـــريب ،بينما اســـتقر بعضهـــم يف حلب ،أمـــا ديرتهم الي
ارتحلـــوا منها فريـــة جند .12مـــن ذلك ما ذكـــره البكري أن
احلجـــاز اثنت�ا عشـــرة دارا ،منهـــا دار بعض هـــوازن ،وجل
هـــالل 13وذكـــر االصطخـــري أن الغالب على نـــوايح مكة
من املشـــرق بنـــو هالل.14

والراجـــح لدى الباحـــث أمـــران  :األول أن قبائل عربي�ة
كثـــرة انداحت مع توســـع املد اإلســـاليم ،فوصل بعضها
إىل أرض الكنانة منذ القرن األول الهجري ،وانتشـــر بعضها
يف شـــمال أفريقيا ،ويب�دو أن أغلبها قبائل بدوية ،17والثاين
أن صراعـــات على الســـلطة يف واليات إســـالمية يف فرتات
مختلفـــة أدت إىل اســـتعانة بعـــض األمراء بتلـــك القبائل
فظهرت صراعـــات قبلية متعددة ،18مـــن تلك الصراعات
ما هو تليـــد غذي مـــن جديـــد ،كان نتيجتها ما أشـــار إليه
ابن خلـــدون من ختريب طـــال العمـــران يف بعض حواضر
شـــمال أفريقيا ،وقـــد تبعه يف تلـــك النظـــرة إىل بين هالل
والقبائل العربي�ة الي انتشـــرت يف الســـاحل األفريقي الي
يســـميها (العربان) بعض مـــؤريخ الغـــرب ومنهم (E.F
 19)Gautierو( 20)Golvinوممـــا ذكره املقريزي «وكان
بطرابلس الغرب ومـــا واالها زغبة بـــن أيب ربيعة بن نهيك
الهاليل وإخوانهم ريـــاح وهما قبيلتان مـــن العرب ،بينهما
حـــروب وعـــداوة ،فأحضر الوزيـــر مكن الدولـــة أبو علي،

وعن ســـبب هجرتهـــم إىل شـــمال أفريقيـــا تذكر تلك
املصادر أن ســـنن قحط وجـــدب ثمان مـــرت عجافا على
جند جعلتهـــم يرحتلون طلبا للمـــاء والكأل .واملرء ال يســـلم
لتلـــك الروايات الي تذكر بقصة ســـيدنا يوســـف – عليه
الســـالم – والســـبع العجاف الـــي تليها ســـبع يمطر فيها
النـــاس  ،فليـــس من اليســـر القبول بـــأن الرتحـــال طلبا
للمرعى جيعـــل تلـــك القبائل تتجـــاوز الهـــالل اخلصيب
بـــكل خراته وأنهـــاره ثم حـــوض الني�ل ودلتـــاه حىت تصل
املغـــرب العريب .15أمـــا املجاعة الي تتحـــدث عنها املصادر
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كثـــر مما نهـــب مـــن قصور بـــين باديـــس من األســـلحة
والعـــدد واآلالت واخليـــام وغرها إىل القاهـــرة ،فكان ليوم
دخولهـــا القاهرة أمـــر عظيم مـــن اجتماع النـــاس واعتب�ار
أهـــل البصائر بتقلب األحـــوال  ،نقل العزيز بـــاهلل من كان
معهم مـــن بين هالل وســـليم إىل مصـــر ،وأنزلهم باجلانب
الشـــريق من بالد الصعيد وأقاموا هنالك وأضـــروا بالبالد
إىل أن ملـــك املعز بن باديس القـــروان».21

احلســـن بن علي بن ملهم بـــن دين�ار العقيلـــي ،أحد أمراء
الدولـــة ،وكان رجـــال عاقال ،وســـره إىل زغبـــة ورياح خبلع
ســـني�ة وأنعام كثرة ،وأمره أن يصلح ذات بينهما ،ويتحمل
ما بينهمـــا من ديات ،ويفديه بالزيـــادة يف إقطاعاتهما فلما
تم له ذلـــك أمرهم باملســـر إىل املعز بن باديـــس ،وأباحهم
ديـــاره ،وتشـــدد يف هـــذا األمر حـــىت توجه املذكـــورون إىل
ديار ابـــن باديس وملكوهـــا ،وجمعوا ذيوله عليـــه ،وقلموا
أظفـــاره ،وضيقـــوا خناقه حىت لـــم يتمكن مـــن قتالهم إال
ً
مســـتن�دا إىل حيطـــان إفريقيـــة وذلـــك أنهم ملكـــوا برقة،
فســـار إليهم املعز فهزموه ،وتبعـــوه إىل إفريقية ،وحاصروا
املدن ،فـــزنل بأهل إفريقيـــة بالء ال يوصف ،فخـــرج إليهم
املعـــز يف أربعـــن ألفـــا وقاتلهم ،فهزمـــوه إىل القـــروان ثم
جمـــع ثمانن ألفـــا وقاتلهم ،فهزمـــوه ،وأكروا مـــن القتل
يف أصحابـــه ،وحصروه بالقروان وأقامـــوا حياصرون البالد
وينهبون إىل ســـنة تســـع وأربعن ،فانتقل املعز إىل املهدية
يف شـــهر رمضان منها ،حـــىت نفدت أموالـــه ،وقلت عدده،
ً
وتفلت منه رجاله ،وأشـــرف على التلف؛ فلم جيد ســـبي�ال
ً
غـــر إعمال احليلـــة يف خالصه فخرج متخفيـــا يف زي امرأة
حىت انتهـــى إىل املهديـــة ،فاســـتولت العربان علـــى حرمه
وداره وغلمانـــه ،وقتلـــوا الرجال وســـبوا النســـاء ،وانتهبوا
مـــا كان يف دوره وقصوره؛ وعاثوا يف البلد ينهبون ويأســـرون
ويقتلـــون ،فخربـــت القـــروان حينئـــ�ذ إىل اليـــوم  ،ووصل

ث ــم يذك ــر م ــا حص ــل ب ــن ب ــين س ــليم وب ــين ه ــالل م ــن
صراعـــات حيـــث يقـــول « :فســـارت العـــرب إىل برقـــة،
وفتحـــوا أمصارهـــا؛ وكتبـــوا إلخوانهـــم الذيـــن بشـــريق
الصعيـــد يرغبونهـــم يف البـــالد؛ فأعطـــوا مـــن الدولـــة
دين�اري ــن ل ــكل واح ــد ،ومض ــوا إىل أصحابه ــم؛ فتصارع ــوا
عل ــى الب ــالد ،فحص ــل لس ــليم الش ــرق ،وله ــالل املغ ــرب
وخربـــوا املدينـــ�ة احلمـــراء ،وأجدابيـــ�ة وســـرت ،وأقامـــت
بطــون مــن ســليم وأحالفهــا بــأرض برقــة ،وســارت قبائــل
دي ــاب وع ــرق وزغب ــة وجمي ــع بط ــون ه ــالل إىل أفريقي ــة
كاجلـــراد املنتشـــر ،ال يمـــرون بـــيشء إال أتـــوا عليـــه ،حـــىت
وصلـــوا إىل إفريقيـــة ســـنة ثـــالث وأربعـــن ،وكان أول
م ــن وص ــل منه ــم أم ــر ري ــاح ،مؤن ــس ب ــن حي ــىي الع ــزني،
فاســـتماله املعـــز بـــن باديـــس ،وكـــر عبثهـــم يف البـــالد،
ون ــادوا بش ــعار املس ــتنصر ،فبع ــث إليه ــم املع ــز العس ــار،
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املعز بن باديـــس الصنهايج على الفاطمين ســـنة 440ه
ودعوته للخليفـــة العبايس بـــدل الفاطيم املســـتنصر أثار
أحقاد هذا األخر ودفعـــه إىل توجيه القبائل الهاللية انتقاما
منـــه حن قطع خطبتـــ�ه وبايع اخلليفة العبـــايس أبا جعفر
بـــن قادر ،وقـــد وجـــد املؤرخون الغربيـــون يف هـــذه احلادثة
فرصة لوصـــف القبائل الهاللية بأبشـــع األوصاف.

فأوقعـــوا بهـــا ،فخـــرج إليهـــم يف ثالثـــن ألفـــا فهزمـــوه؛
وفـــر بنفســـه وخاصتـــه إىل القـــروان ،فنهبـــوا جميـــع مـــا
كان مع ــه ،وقتل ــوا خلق ــا كث ــرا ،وحص ــروه بالق ــروان ح ــىت
هلكــت الضــوايح والقــرى ،واقتســم العــرب بــالد إفريقيــة
يف س ــنة س ــت وأربع ــن؛ وكان لزغب ــة طرابل ــس وم ــا يليه ــا،
ومل ــرداس ب ــن ري ــاح باج ــة وم ــا يليه ــا ،ث ــم اقتس ــموا الب ــالد
ثاني ـ�ا ،وكان لهــالل مــن قابــس املغــرب ،وهــم ريــاح وزغبــة
واملعقـــل وجشـــم وترجنـــة واألســـيح وشـــداد واخللـــط
وس ــفيان ونص ــوح املل ــك م ــن املع ــز ب ــن بادي ــس فرك ــب
البح ــر يف س ــنة تس ــع وأربع ــن؛ فدخ ــل الع ــرب الق ــروان
واســـتب�احوه وخربـــوا مبانيـــ�ه ،فتفـــرق أهلـــه يف البـــالد
ثـــم أخـــذوا املهديـــة وحاربـــوا زناتـــة مـــن بعـــد صنهاجـــة،
وغلبوهـــم علـــى الضـــوايح واتصلـــت الفتنـــ�ة بينهـــم
ً
فخربـــت إفريقيـــة بأســـرها ،وصـــروا البربـــر لهـــم خـــوال،
وم ــات املع ــز ب ــن بادي ــس س ــنة أرب ــع وخمس ــن وأربعمائ ــة
وكان املســـتنصر لمـــا بعثهـــم إىل أفريقيـــة جعـــل املؤنـــس
ب ــن حي ــىي امل ــردايس والي ــة الق ــروان وباج ــة ،وأعط ــى زغب ــة
طرابل ــس وقاب ــس ،وجع ــل احلس ــن ب ــن مس ــرة يف والي ــة
قســنطين�ة؛ فلمــا غلبــوا صنهاجــة ملــك كل منهــم مــا عقــد
عليـــه ،فاشـــتد عيثهـــم وإفســـادهم».22

وســـواء أصـــح أن الوزيـــر اليـــازوري نصـــح اخلليفـــة
الفاطيم بإرســـال تلك القبائـــل إىل املغرب للتخلص منهم
إثـــر تعاظم كرههـــم للفاطمين و تفيش اجلـــوع والفقر يف
مصر وعموم الديار اإلســـالمية 454-446ه ،أو ملعاقبة
ابن باديـــس الصنهايج فـــإن تلك احلركة لتلـــك املجاميع
البشـــرية ذات اجلـــذور العربيـــ�ة األصيلـــة غـــرت وجه
التاريـــخ إىل يوم النـــاس هذا.23
تدوين السرية
الع ــريب لق ــد كان ــت القبائ ــل الهاللي ــة –يف تل ــك الف ــرتة
عل ــى األق ــل -حتاف ــظ عل ــى طابعه ــا األع ــرايب الق ــح ،وه ــي
يف معاشــها ال تعتمــد علــى مــا أفرزتــه الطبقــات الفاطميــة
اجلديـــدة ،وهـــي يف ضعنهـــا وترحالهـــا لـــم تتغـــر كثـــرا
عـــن طبيعـــة منشـــئها األول ،وقـــد اســـتطاعت بفضـــل
تالحمهـــا أن حتافـــظ علـــى الطابـــع العـــريب ،يف شـــكله
ومضمونـــه دون أن تمســـه عـــوارض التحـــول والتغـــر.
لق ــد كان له ــذه امل ــزية مفعوله ــا ال ــيح يف نق ــل العروب ــة إىل
البق ــاع ال ــي م ــرت تل ــك القبائ ــل به ــا أو اختذته ــا مس ــتقرا
ومنه ــا منطق ــة املغ ــرب الع ــريب.

 -2يف صعيد مصر:
ترتبط هجـــرة القبائـــل الهاللية إىل الصعيـــد املصري
عند املؤرخـــن أن الفاطميـــن أرادوا بذلك تفادي خطرهم
ألنهـــم أصبحوا قـــوة ضاربة بي�د القرامطـــة ،خاصة عندما
عـــزم القرامطـــة على قطـــع صلتهـــم بالفاطميـــن ،ذلك
أن اســـتقرار الفاطميـــن بمصر أوجد فيهم ارســـتقراطية
أبعدتهـــم عن املبادئ األوىل الي مـــن أجلها كانت مزاعمهم
تتجه حنـــو اجلماهـــر الشـــعبي�ة املســـتضعفة ،فالغرض
احلقيقي إضعـــاف هذه القبائل حبصرهـــا يف أرض قاحلة،
إىل أن استشـــرت املجاعـــة الكـــرى الي تذكرهـــا املصادر،
والـــي أرغمت النـــاس على اســـتفاف الرتاب .

وكان مـــن الطبيعي أن تتلبس هذه التغريب�ة بأشـــكال
شـــفهية من أخبـــار و قصص ترويهـــا الذاكرة الشـــعبي�ة
عـــن حـــركات القبيلـــة الداخليـــة يف شـــىت تمظهراتهـــا
الفرديـــة أو اجلماعية ،كالبطولة و النجـــدة و العفة والكرم
والشـــهامة ،وغرها مما كان محط اهتمـــام الفرد والقبيلة
على حد ســـواء.

 - 3الهجرة إىل املغرب العريب :

جاء يف بعـــض روايات الســـرة الهالليـــة «فلما انتهى
األمر حســـن من هذه األبي�ات وسمعها الســـادات الكرام
استحســـنوها غاية االستحســـان ،وســـجلها زيد بن مانع

كان لألحداث السياســـية واالقتصادية الـــدور الفعال
يف حتريك اجلمـــوع الهاللية ،وقد رأى املؤرخـــون أن انقالب
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فيه مـــن أســـاطر وخرافات ،وعلى رأســـه نمـــط القصيد
وإنشـــاده وهـــو مـــا شـــكل النـــواة األوىل لما ســـيم الحقا
الســـرة الهالليـــة أو التغريب�ة 26ليس مـــن الثابت أن أحدا
مـــن الهالليـــن ،شـــيوخا كانـــوا أو رواة حافظن قـــد قام
بت�دويـــن يشء من تلك األحـــداث ،والـــذي أراه أن ما جرى
لتلـــك القبائل يف مســـرها للمغـــرب وصراعاتهـــا القبلية
كان يروى مشـــافهة على نسق الســـرد احلكايئ الشفاهي،
ينقلها اآلبـــاء لألبنـــ�اء واألجـــداد لألحفـــاد ،والراجح لدي
أن قرنـــن مـــن الزمان على األقـــل مرا قبـــل أن تكتب تلك
األحداث ،وقـــد جرى لها مـــا جرى للحكاية الشـــعبي�ة من
تغـــر ،كما يقولـــون يف ســـرد احلكاية الشـــعبي�ة (احلكاية
علـــى  100رواية).

يف الديـــوان لتبقى لهم ذكـــرى يف طول الزمان» كما تشـــر
بعـــض األخبار أن الســـلطان حســـن بن ســـرحان ســـجل
احلـــوادث الي حصلـــت يف بالد جنـــد يف كتاب.24
يرجـــح الباحـــث أن الســـر الشـــعبي�ة بمجملها بدأت
نصوصـــا كتابي�ة يف العهـــد اململوكي يف القاهرة ودمشـــق
ثـــم انتقلـــت إىل الشـــفاهية وتلونت بلـــون البيئـــ�ة الي
عاشـــت فيها.
وقـــد أخذ بعـــض الباحثـــن ومتلقي الســـرة الهاللية
مثل هـــذه األخبار علـــى أنها حقيقيـــة ،مســـتن�دين إىل أن
العـــرب كانـــوا يســـجلون أيامهـــم وأخبارهـــم وأحداثهـــم
ويضبطونها يف األوراق كما ســـمعوا بها أو شـــاهدوها .وأن
تدويـــن األحـــداث يقوم علـــى أســـاس تقدير النـــاس لها
واخلوف مـــن تزييفها وتشـــويهها .25

ولعـــل أهم مـــا يمـــزي الســـر الشـــعبي�ة هـــو االنفتاح
الثقـــايف الرتاكـــيم ،وهـــو ما أســـماه شـــويق عبـــد احلليم،
الرتاكـــم الســـري امللحـــيم.27

بينما يـــرى باحثون آخرون أن العـــرب نقلوا معهم لبالد
املغـــرب إرثهم الثقـــايف الذي يمتد إىل العصـــر اجلاهلي بما
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1

الشعر الشعيب اجلزائري

قراءة تأثيلية في المفهوم والتطور
وأشهر األعالم.
د .جلول دواجي عبد القادر  -كاتب من الجزائر
إن احلديـــث عن األدب الشـــعيب حاجة ملحـــة فرضتها إشـــكالية البحـــث يف القيم
الثقافيـــة واالجتماعيـــة والفكرية األصيلة للشـــخصية الوطني�ة ،فاألدب الشـــعيب يعد
أهـــم الركائـــز الثقافية الوطنيـــ�ة والبحث يف مجاله حبـــث أصيل مرتبط بالكيـــان الثقايف
أليـــة أمة مـــن األمم البشـــرية ألن من ال تـــراث له ال حاضـــر وال مســـتقبل وال بقاء له.
وهـــذه احلاجة امللحة بدون شـــك يمليها الواجب ومســـؤولية إثب�ات الـــذات وحتديد
هويتها و تدعيم بقائها واســـتمرارية صمودها يف خضم هذا التهافت الفكري والســـيايس
والثقايف واإليديولويج والتكنولويج.
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اختل ــف الباحث ــون يف حتدي ــد مفه ــوم األدب الش ــعيب،
ســـواء كانـــوا مختصـــن يف املجـــال أو باحثـــن يف األدب
بصف ــة عام ــة ،ن ــورد بعض ــا منه ــا :يق ــول عب ــد احلمي ــد
يونـــس« :األدب الشـــعيب هـــو القـــول الـــذي يعـــر بـــه
الش ــعب ع ــن مش ــاعره وأحاسيس ــه أف ــرادا وجماع ــات،
فهـــو مـــن الشـــعب وإىل الشـــعب يتطـــور بتطـــوره
وهوغ ــذاؤه الوج ــداين ال ــذي يالئم ــه كل املالئم ــة ولي ــس
ينفع ــه غ ــره وه ــو يمت ــاز ع ــن س ــواه بس ــمات جنده ــا يف
ســـائر أنـــواع القـــول وأقســـامه الـــي تن�اقلتهـــا األجيـــال
وتعـــز بهـــا َ
المواطـــن والشـــعوب».1

واألدب اجلزائري كغره مـــن آداب األمم األخرى يمتاز
بالتعدديـــة والتنوع يف أشـــكاله التعبريـــة (عربي�ة فصى
ولغـــات أجنبيـــ�ة ولهجـــات محليـــة وألغاز وأمثال وســـر
وشـــعر ملحون...الخ) ،تلك األشـــكال واألجناس مرتبطة
ارتب�اطـــا عضويـــا بهمـــوم وآمـــال اإلنســـان يف حركيتـــ�ه
االجتماعية والسياســـية والنفســـية داخل الوطن ،وليس
غريبـــ�ا أن يكون للغة العامة أدب شـــعيب يعر عن حاجات
وعواطـــف الطبقـــة املحرومة كمـــا للغة الرســـمية أدب،
وإنمـــا الغريـــب أن يبقـــى هـــذا األدب بعيدا عـــن ميدان
الدراســـة والبحـــث واالعـــرتاف بـــه من قبل املؤسســـات
العلميـــة إال ما قـــل ونـــدر ،زد إىل ذلك غـــض الطرف عنه
واإلقالل مـــن أهميت�ه عند بعض األكاديمين الرســـمين
كما ينعتـــون ألن هـــذا يف نظرهم هـــو التقليل مـــن أهمية
العربي�ة وتشـــجيع علـــى إثـــارة النعرات وإحيـــاء للهجات
األقليـــات واألمر ليس كمـــا يظنون.

فالقول هذا يكشـــف السمات الي تمزي األدب الشعيب
عن غـــره من اآلداب كونـــه قادرا على نقـــل حاجات الفرد
واجلماعـــات حىت إنه ليعتـــر الغذاء الرئيـــيس املتوافق مع
أفكارهم ،وهـــو ما جعلهم يتفاعلون مـــع نصوصه ومن ثم
نقله وتن�اقله وحفظـــه عر األجيال.

فاألديـــب الشـــعيب األصيـــل هـــو بمثابـــة الطاقـــة
املحركـــة لوحدات الشـــعب والقـــادرة دومـــا على حتويل
اجلـــراح والنكبـــات إىل نصـــر ،فهـــوال خيـــوض املعـــارك
بســـيفه بـــل يســـجل االنتصـــار بأمانتـــ�ه مثلمـــا يصف
الهزيمـــة بألـــم و حســـرة.

األدب الشـــعيب أدب متـــوارث جيـــال بعـــد جيـــل
باملشـــافهة واحلفـــظ يف الصـــدور قبل أن ينتقـــل اليوم إىل
الســـطور وحدد لـــه البعض أربـــع خصائص وهـــي كونه:
مجهول املؤلف.
متوارث جيال عن جيل.

وتبحـــث ورقتنـــ�ا البحثيـــ�ة هـــذه يف تســـليط الضوء
علـــى األدب الشـــعيب اجلزائـــري وأهميتـــ�ه والوقوف عند
مضامينـــ�ه وقيمته وفنيت�ه وجماليتـــ�ه وأدبيت�ه ،والتعريف
بشـــعراء الشـــعر الشـــعيب اجلزائري وبعـــض النتف من
شـــعرهم ،وإماطـــة اللثام عـــن أدبنـــ�ا الشـــعيب اجلزائري
وخاصة النص الشـــعري الذي ما يزال حيتاج إىل الدراســـة
والتحليـــل ونفض غبـــار التهميش والنســـيان عنه.

عايم اللغة.
يتن�اقل بالرواية الشفوية.
بينمـــا يذهـــب آخـــرون إىل أنـــه تعبـــر عـــن مشـــاعر
الشـــعب يف لغـــة عاميـــة أو فصـــى ،وقد عرفـــه محمد
املـــرزويق «ذلـــك األدب الذي اســـتعار له الشـــرقيون من
أوروبـــا كلمـــة (فلكلـــور) على خـــالف يف صحـــة إطالق
الكلمـــة على ما نســـميه بـــاألدب الشـــعيب بالضبط».2

ماهيـة الشعـر الشعبـي

وال يمكن إغفـــال الرأي الذي قال به ســـالمة موىس يف
ُ
إحساس الشعب».3
«إحســـاس
النص الشعيب على أنه
ِ

يعد الرتاث الشـــعيب وعـــاء ثقافيا وفكريـــا حيوي اللغة
والديـــن واملعتقـــدات وكل ما له آصـــرة بالفولكلـــور ،فهو
ينهل من جميع هـــذه العلوم ،ولكنه ال يتبـــع منهجا علميا
محـــددا يتقاطـــع مـــع كل هذه املعـــارف ليصـــل إىل صورة
معـــرة عـــن أحاســـيس الشـــعب ومشـــاعره الناجتة عن
بيئت�ه وواقعـــه االجتماعي.

الشـــعر الشـــعيب فرع من األدب الشـــعيب له ممزيات
عـــدة من بينهـــا الصدق يف كونـــه يصدر مـــن النفس دون
مراوغـــة ،وهـــو يضـــم احلـــرارة يف العاطفـــة ألنـــه مصدر
القلـــب وهو معر عن حياة الشـــعب بما فيها من بســـاطة
وتعقيد ألنه نابع من أعماقها ال من ســـطحياتها ،ويشـــمل
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أقرب إىل الطبقات الشـــعبي�ة ،والصدق بآالمها وهمومها،
على عكـــس األديب املـــدريس ،أضف إىل ذلـــك االختالف
البارز يف أســـلوبه وبالغته عن أســـلوب األديب الرســـيم،
ويف هـــذا الصدد يقـــول عبد هللا الركييب يف كتابه (الشـــعر
الديـــين اجلزائـــري)« :ومع هذا جنـــد أرضيـــة يلتقي فيها
الشـــاعران الرسيم والشـــعيب ،ومن يتلقى شـــعرهما أميا
أو متعلمـــا ،وهـــذه األرضيـــة مـــا يمكـــن أن يطلـــق عليها
اإلطار احلضـــاري الواحد الذي يضم هـــؤالء جميعا حيث
يتقاربـــون يف النظرة ويف اإلحســـاس والتفكـــر والذوق».5

جميع شـــراحئ املجتمع ويركـــز أيضا على اللغة الشـــعبي�ة
الي يوظفها الشـــاعر الشـــعيب ،والي وجب أن تكون لغة
القوم الـــي يفهمونهـــا ويتواصلون بها.
عالقـة الشعـر الشعبـي بالشعـر الفصيـح
يذهـــب بعـــض الدارســـن إىل أن األدب الشـــعيب هو
األدب املعـــر عـــن الذاتيـــ�ة (الشـــعب) ،واملشـــكل الذي
يطرح نفســـه هو كيـــف يعـــر األدب الشـــعيب تعبرا عن
ذاتي�ة الشـــعب؟ فكلمة  -ذاتي�ة -لها مدلـــول عام ،ال تمزي
األدب الرســـيم عـــن األدب الشـــعيب ،كما أن هـــذا األخر
يســـتهدف تقدم الشـــعوب وخدمة مصاحلها على الرغم
من أنها خاصيـــة تتجلى بصورة أوضح يف األدب الرســـيم
منها يف الشـــعيب ،وليـــس يف مقـــدوره أن يـــرىق إىل الصورة
الي يمتلكهـــا األدب الرســـيم يف رؤيت�ه الفكريـــة وثقافته
احلضاريـــة رغم مواكبت�ه للتطور واســـتن�دوا يف توضيحهم
لهذه العالقـــة بقولهم «فيه أدب الفصـــى وأدب العامية
يقتـــي اخليار يف اســـتخدام اللغـــة الي يريدهـــا األديب
الرســـيم يضـــاف إىل جتاهل دور اللغـــة الفـــوارق الثقافية
بـــن األديب الرســـيم واألديب الشـــعيب ،حبيـــث ال يبقى
مـــرر للقول بوجود أدب شـــعيب وأدب رســـيم».4

وهناك من يـــرى أن اإلطـــار الثقايف واحلضـــاري الذي
ينهل منه الشـــاعر الشـــعيب والشـــاعر املدريس مشـــرتك
بينهمـــا ،ممـــا يســـتدعي وحـــدة الرؤيـــة والتصـــور ،وهو
اعتب�ار خاطئ ،ألن االشـــرتاك يف اإلطار الثقايف واحلضاري
ال يولد بالضـــرورة وحـــدة الرؤية ،ولتوضيح هـــذه الفكرة
يمكن أن نســـوغ املثال اآليت :إن الشاعر الشعيب األيم عند
مشـــاهدته لفيلم «الرســـالة» ويرى عبد هللا غيث يؤدي
دور ســـيدنا حمزة فســـوف يتبـــ�ادر إليه أنه هـــو ال محالة،
على خـــالف الشـــاعر املـــدريس عنـــد مشـــاهدته لنفس
الفيلم يتبـــ�ادر إليه مجموعـــة من التســـاؤالت ،من بينها
إذا كان قـــد أدى عبد هللا غيـــث الدور جيـــدا أم ال ،ويقابل
بن حـــوار الفيلم والتاريخ اإلســـاليم ،وهـــل تقيد احلوار
باألحـــداث التاريخية بصورة أمين�ة الي تن�اســـب أغراض
الفيلـــم؟ إىل غرها من األســـئلة.6

و هذا قـــول يتنـــ�اىف وواقـــع األدب الشـــعيب املعر عن
احليـــاة االجتماعيـــة البســـيطة الـــي ترتجم بيئتـــ�ه الي
ينتـــيم إليهـــا ،فهناك عـــدد كبر مـــن األدباء الشـــعبين
لـــم يلتحقـــوا باملـــدارس إال أنهـــم أتـــوا ربمـــا بما لـــم يأت
بـــه البعـــض يف األدب اآلخـــر (الرســـيم) ،كـــون األديب
الرســـيم يتصـــل بالفكـــر املعاصـــر عـــن طريـــق الكتاب
واملجلـــة والصحيفـــة وغرها من وســـائل االتصـــال ،فهم
بهـــذا القـــول يســـتبعدون دور اللغـــة يف األدب الشـــعيب
علـــى الرغـــم مـــن اعتب�ارهـــا الوســـيلة املهمـــة يف إيصال
املعاين واألحاســـيس النفســـية ،وليس ملزما على األديب
الشـــعيب أن يعر لغة معربة ،ويرتفع إىل مســـتوى األديب
املدريس ،ولكنـــه مجر على اســـتخدام العامية الي يتقنها
ويفهـــم معانيها هـــو ومن يتحـــدث عنهـــم أو إليهم.

فالشـــاعر املـــدريس يوظـــف مجموعـــة مـــن املعارف
عنـــد مشـــاهدته للفيلـــم بغيـــة تقســـيمه وفهمـــه بينما
يقف الشـــاعر الشـــعيب من الفيلم موقفا سطحيا ،وحن
تصفـــح نمـــاذج من الشـــعر الشـــعيب نالحظ أن الســـمة
الغالبـــة عليه هي اتب�اع الشـــكل التقليدي للشـــعر العريب
الرســـيم ،ســـواء من حيث الصيغة واملفردات والرتاكيب،
وكذلـــك اعتمـــاد الشـــاعر للقافيـــة الواحدة ،وهـــو يتخذ
شـــكل القصيـــدة املعربة حيـــث إنه ال خيتلف عن الشـــعر
العريب الرســـيم مخالفته لقواعد اإلعـــراب ،واعتماده على
طريقة التســـكن الي يســـتخدمها الشـــعيب بكرة.7
ومن هنـــا يمكـــن القـــول :إن الشـــعر الشـــعيب يعتر
امتـــدادا للشـــعر الرســـيم حيـــث إن الشـــاعر الشـــعيب
اســـتطاع أن يقلد ويســـر علـــى نمط القـــداىم من حيث

فاألديب الشـــعيب عموما يتمـــزي بالواقعيـــة والصدق
يف التعبـــر بطريقة أفضل مـــن األديب املـــدريس باعتب�اره
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األدب بـــل جيـــب دراســـة النصـــوص ،والبحث فيمـــا إذا
كانت قد اســـتوفت املقاييس املطلوبة ،فهي أدب شـــعيب
وإال العكـــس ،وبالرغم مـــن ذكر هذا فهي تبقـــى جزءا من
تاريـــخ األدب الشـــعيب ،ومن بـــن الذين أرجعوا شـــعبي�ة
األدب إىل العراقـــة والقـــدم -عبد هللا الركيـــيب -وهو أمر
ال خيتلف عـــن القول جبهـــل املؤلف ويضيـــف إىل ذلك أن
االهتمام بالنصوص يســـاعد أكر يف حتديد شعبي�ة األدب
أكر من التمســـك بصاحبه ،واحلقيقـــة أن القارئ واملتتبع
للنصـــوص الشـــعبي�ة يوجه تركـــزيه إىل النـــوع الذي جييد
يف التعبـــر عن همومه ومشـــاكله ،دون أن يـــويل أية أهمية
لقائلها ســـواء كان معلومـــا أو مجهوال ،علـــى الرغم من أن
العلـــم به يعـــد من أهـــم العوامل املســـاعدة على شـــيوع
شـــعره و انتشـــاره بن الشـــعوب ،وال يمكـــن احلكم على
أشـــعار عبـــد هللا بن كريو أو ســـيدي خلضر بـــن خلوف أو
الشـــيخ الســـمايت أو محمد بن ســـهلة وغرهـــم أنها ليس
شـــعبي�ة حبجة العلـــم بأصحابها.

األغراض مـــن مدح ورثاء وغـــزل وغرهـــا وتب�اين وجهات
النظر يف تن�اولها ،حســـب الظروف اخلارجيـــة أو الداخلية
وهـــذا أحمد أمن يـــديل برأيه يف هذه النقطـــة يقول« :من
هنا اســـتطاع الشاعر الشـــعيب أن يقلد كل أغراض الشعر
مدحـــا ورثـــاء وهجـــاء وحماســـة مـــع اختـــالف يف الرؤيا
وتب�ايـــن يف األســـلوب واختـــالف التصوير».8
الشعر الشعيب و فوىض املصطلحات :
أطلـــق الدارســـون على الشـــعر الشـــعيب تســـميات
كثـــرة ،ختتلف حســـب اإلطالق الـــذي شـــاع يف بيئ�ة دون
ســـواها ،أو حســـب اختي�ار الباحث لهذا املصطلح و ذاك،
وهو أمر مـــرده إىل اختالفهم مصطلح الشـــعر يف حد ذاته،
ِّ
ٌ
ٍّ
فلـــكل وجهة هـــو ُموليها يف اختيـــ�ار املصطلـــح وإيمانه به
حبجج وتبريرات يســـتدل بهـــا على هـــذا االختي�ار.
ويمكـــن إرجـــاع التب�ايـــن يف الـــرؤى إىل عـــدم حتديـــد
مفهـــوم –الشـــعبي�ة -يف األدب فهناك من يعرف الشـــعر
الشـــعيب بالفن الذي جهـــل قائله بينما يـــرى آخرون قصره
يف العراقـــة والقـــدم وإخراجه من دائرة الشـــعر الشـــعيب
الذي عـــرف قائله.

وهنـــاك مـــن ذهـــب إىل حصـــر كلمـــة (امللحـــون) يف
موضـــوع النطـــق علـــى خـــالف قواعـــد اإلعـــراب بينمـــا
يعممهـــا آخـــرون لتشـــمل «مـــا له صلـــة بالقصيـــدة من
حيـــث أنواعها وأشـــكالها ولغتهـــا وحنوهـــا وقوافيها ومن
حيـــث مـــا فيها مـــن صـــور فني�ة ثـــم مـــن حيـــث بن�اؤها
أيضـــا».10

و مـــن بـــن التســـميات الـــي أطلقـــت على الشـــاعر
الشـــعيب (امللحـــون) الـــي دار حولها اجلدل فقـــد أطلقها
البعـــض علـــى الشـــعر دون النـــر مـــع أن اللحـــن مـــن
خصائـــص األدب الشـــعيب شـــعرا ونـــرا.

ويـــرى محمـــد املـــرزويق أن الشـــعر امللحـــون أعم من
الشـــعر الشعيب أي يشـــمل كل منظوم بالعامية واملالحظ
عنـــه أنه لم يهتـــم باســـتخدام هـــذه الكلمة على الشـــعر
الشـــعيب ،وإنما بت�اريخ دخـــول اللحن إىل اللغـــة العربي�ة،
ومـــن بـــن الذيـــن تطرقـــوا إىل إعطـــاء التصـــور الصائب
بإطـــالق هذه الكلمـــة (امللحون) على هذا النـــوع من الفن
هو عباس اجلـــراري وهو يف مقام الرد علـــى أصحاب الرأي
القائـــل بأنها ترجع إىل الغنـــاء ،فقد وجد نفســـه حائرا بن
أمرين ،أحدهما يـــرى أن الغناء يـــأيت يف املراحل األخرة من
نظم الشـــعر ،ويذكـــر أيضا أنـــه أطلقها القـــداىم على ما
يقابـــل الشـــعر املعرب ،وقـــد ورد لـــه قول يف هـــذا الصدد
يدعـــم به رأيـــه مفـــاده أن ابن ســـعيد يقـــول متحدثا عن
بعض الشـــعراء ،وله شـــعر ملحون على طريقـــة العامة .

ويـــرى محمد املـــرزويق أن إطـــالق مثل هذه التســـمية
على األدب الشـــعيب والشـــعر الشـــعيب كالهما تســـمية
خاطئـــة ،والبد من تصحيحها ويضيف أن أحســـن ضبط
لذلـــك ما قاله حســـن نصار« :األدب الشـــعيب هو األدب
املجهـــول املؤلف ،العـــايم اللغة ،املتـــوارث جيال بعد جيل
بالرواية الشـــفوية».9
ومما ســـبق اإلشـــارة إليـــه هـــو أن الروايـــة والتوارث
وجهـــل املؤلـــف ليســـت قيـــدا ملفهـــوم األدب الشـــعيب،
فالروايـــة مثال ال ختتص بالتعبر الشـــعيب فقط ،وإنما هي
عامـــة وتشـــكل األدب الرســـيم أضف إىل ذلـــك أن القول
جبهـــل املؤلـــف أو معرفته ال حيـــددان مفهوم الشـــعبي�ة يف

ويعلـــل عبـــد هللا الركيـــيب اختيـــ�اره إلطـــالق كلمـــة
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امللحـــون علـــى الشـــعر الشـــعيب اجلزائـــري دون غره من
املصطلحات كالشـــعيب والعايم راجع إىل ما شـــاع يف بيئ�ة
املغرب العـــريب الي عنيت بدراســـته وإجيـــاد الدارجة أداة
له ،وباســـتطاعته التعبـــر عن مـــزاج العامة.

ســابقة لهجــرة القبائــل الهالليــة ،وال بــد لذلــك مــن أســباب
له ــذه الظاه ــرة وه ــي طروح ــات تبق ــى مج ــرد احتم ــاالت
واردة ال تعــر عــن احلقيقــة بصــورة قطعيــة ،ومــن بــن تلــك
االحتم ــاالت الق ــول ب ــأن انق ــراض الش ــعر الش ــعيب ال ــذي
كان موج ــودا قب ــل الق ــرن اخلام ــس الهج ــري بم ــا يرج ــع إىل
أن الشـــعر تعبـــر ذايت يرتبـــط بأغـــراض حاربهـــا اإلســـالم
ألنه ــا ختال ــف مب ــادئ الش ــريعة اإلس ــالمية وتتع ــارض م ــع
الدعـــوة إىل تكويـــن أمـــة موحـــدة ،ومـــن تلـــك األغـــراض
الش ــعرية جن ــد  -الفخ ــر  -باألنس ــاب وامل ــرأة والتغ ــزل به ــا
أض ــف إىل ذل ــك تمجي ــد ال ــروح القبلي ــة ،وهات ــه األغ ــراض
ه ــي ال ــي تتي ــح للش ــاعر أن يع ــر ع ــن وجدان ــه وعواطف ــه
بالطريقـــة الـــي يريدهـــا ولـــو علـــى حســـاب األخـــالق
واملبـــادئ الـــي تـــيسء إىل العالقـــات االجتماعيـــة.

وقـــد ينطبـــق مصطلـــح (الزجـــل) الـــذي أطلقـــه
البعض يف بيئ�ة دون ســـواها الختالف األوضـــاع الثقافية
والسياســـية الـــي تؤثـــر يف التعبر الشـــعري.

وهناك احتمـــال آخر مفاده أن الشـــاعر الشـــعيب كان
أميـــا وال حيســـن تدوين مـــا ينظمـــه ولما هجر الشـــعراء
الشـــعبيون نظم الشـــعر الشـــعيب انقرضت نصوصهم .

إنـــه بالرغـــم مـــن إطـــالق النقـــاد وداريس األدب هذه
التســـميات املختلفة على الشـــعر الشـــعيب ،جنـــد أن هذه
الكلمـــة األخرة (الشـــعيب) تتطابق مع مفهـــوم الطبقات
الشـــعبي�ة لهـــذا الفـــن دون غرهـــا مـــن املصطلحـــات،
كامللحون والزجـــل ،ذلـــك ألن صفته الشـــعبي�ة ينبغي أن
تســـتن�د إىل خصائص و مقومات الشـــعر الشعيب نفسها.

ويذهب محمـــد املرزويق إىل أن الشـــعر الشـــعيب ظهر
يف بلـــدان املغرب العريب بعد اســـتقرار بين هالل وســـليم يف
إفريقيـــا و قـــد ورد يف تعليلـــه قوله« :لم يرتك لنـــا التاريخ
أي أثر لشـــعر منظوم باللغة الدارجة الشـــعر الشعيب قبل
منتصـــف القرن اخلامـــس الهجـــري إىل أي قبـــل الزحفة
الهاللية ســـنة 443هـ».11

الشعر الشعيب و ظهوره يف اجلزائر

ويضيـــف أيضـــا «إن دخـــول الهالليـــن إىل املغـــرب
العـــريب وما قامـــوا به من حـــروب دينيـــ�ة كان لـــه أثر كبر
علـــى احليـــاة الثقافيـــة والفكريـــة يف املغرب العـــريب».12

وهنـــاك قســـم آخـــر مـــن الفنـــون الشـــعبي�ة أال وهو
الـــكالم املنظـــوم الـــذي قـــام جماعة مـــن الدارســـن من
اســـتبعاده عـــن هـــذا الفن ،رغـــم اعتمـــاده علـــى النظم،
واعتـــروه شـــعرا عاميـــا وليس شـــعبي�ا.
ومـــن بـــن التســـميات الـــي أطلقـــت على الشـــعر
الشـــعيب أيضا (العـــايم) ،وهي تســـمية خاطئة كذلك يف
رأي البعـــض الحتوائه على خصائـــص ال جندها يف العايم
الذي يمكـــن اعتب�اره كالمـــا عاديا.

احلديث عن نشـــأة أنمـــاط الثقافة الشـــعبي�ة عموما
والشـــعر الشـــعيب خصوصـــا صعـــب التحديـــد ،ومـــا
وصلنـــا مـــن نصـــوص األدب الشـــعيب شـــفاهيا ،يرتبط
بالثقافـــة اإلســـالمية موضوعا ومحتـــوى حبيث يصعب
على الـــدارس حتديد مـــا كان متـــداوال قبل دخـــول الفتح
اإلســـاليم إىل بلـــدان املغـــرب العريب.

ويشـــر محمد املـــرزويق إىل جانـــب ذلـــك التأثر كرة
أولئـــك األعـــراب وتغلبهم علـــى إفريقيا و انتشـــارهم يف
منا كبها .
واملعلـــوم أن بـــين هـــالل كانـــوا خليطـــا مـــن القبائل
العربيـــ�ة ذات اللهجـــات املختلفـــة ،وكانـــوا ينظمـــون
الشـــعر بهذه اللهجات ،ومـــن هنا وجد األفارقة يف شـــعر
الهالليـــن مـــا شـــجعهم على نظم الشـــعر الشـــعيب من
جديـــد ،ويـــرى محمد املـــرزويق إرجـــاع ظهور الشـــعر إىل
اســـتقرار بين هالل يف املغـــرب العريب ،ومن غـــر املنطقي
أن يصنـــع الهالليـــون من أبنـــ�اء املغرب العريب شـــعراء لم

ومـــا يعـــرف عـــن ظهـــور هـــذا النـــوع مـــن اإلبداعـــات
الش ــعبي�ة يف أقط ــار املغ ــرب الع ــريب يرج ــع إىل الف ــرتة ال ــي
دخـــل فيهـــا الهالليـــون إىل إفريقيـــا يف منتصـــف القـــرن
اخلامـــس الهجـــري حيـــث إنـــه قيـــل بعـــدم  -يف حـــدود
معرفتن ـ�ا واطالعن ــا -توف ــر نص ــوص م ــن الش ــعر الش ــعيب
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2

وعنــد دراســة النصوص الشــعرية الشــعبي�ة اجلزائرية
يتضــح أنهــا مصطبغــة بصبغــة الــروح اإلســالمية وهــذا ال
يع ــين النف ــي القاط ــع لوج ــود ه ــذا الن ــوع م ــن الش ــعر قب ــل
الفتـــح اإلســـاليم يف اجلزائـــر ،فاملجتمـــع اجلزائـــري لـــه
لغتـــه وعاداتـــه وطقوســـه ،ويســـتدعي ذلـــك بالضـــرورة
وجــود شــعر يعــر عــن وجدانــه وحاجاتــه ،وقــد كان للنظــرة
اجلديــدة إىل احليــاة االجتماعيــة الــي أىت بهــا اإلســالم أدى
إىل ختلـــي الشـــاعر عـــن نظـــم شـــعر ال يتمـــاىش ومبـــادئ
العقيــدة ،وإضافــة التأثــر الديــين يف الشــعر ،جنــد التفاعــل
بــن اللهجــات العربيـ�ة الواحــدة مــع العــرب الفاحتــن وكان
له ــا تأث ــر أوس ــع م ــن تأث ــر لغ ــة اخلاص ــة أو اللغ ــة املعرب ــة
الــي حتتــاج إىل وقــت لتعلــم القــراءة والكتابــة ،وهــذه كلهــا
عوام ــل س ــاعدت وتظاف ــرت م ــع ظه ــور الش ــعر الش ــعيب
اجلزائ ــري.

تكن موهبة الشـــعر للســـكان أصلية ،لهـــذا يمكن القول
بأن تطـــور الظـــروف االجتماعية والسياســـية وما أدخله
الهالليـــون من لهجات غـــر معربة كان مـــن العوامل الي
ســـاعدت على عودة الشـــعر الشـــعيب مـــن جديد.
ولعــل مــن أهــم العوامــل املســاعدة علــى انتشــار هــذا
الن ــوع م ــن الف ــن أي الش ــعر الش ــعيب يف البل ــدان العربي ـ�ة
ه ــو تأث ــر األندلس ــين وال نذه ــب بعي ــدا ع ــن ه ــذا ال ــرأي
الــذي ال توجــد أدلــة قاطعــة تؤكــده ،جنــد فــن الزجــل فهــو
مــن ابتــكار أهــل األندلــس وقــد اشــرتط يف نظمــه اللهجــة
العامي ــة ،وه ــو م ــا س ــهل عل ــى الش ــاعر الش ــعيب تقلي ــده
والنظ ــم عل ــى منوال ــه ،والزال تأث ــره قائم ــا ح ــىت الي ــوم،
جنـــد مثـــال الفـــرق األندلســـية إىل غرهـــا مـــن األســـماء
ال ــي تب ــن م ــدى تأث ــر ه ــذه الهج ــرة يف مث ــل ه ــذا الف ــن،
وق ــد ج ــاؤوا ف ــرارا م ــن الظل ــم واالضطه ــاد بع ــد س ــقوط
األندل ــس ،عل ــى عك ــس بن ــو ه ــالل الذي ــن دخل ــوا الب ــالد
العربيــ�ة م ــن أج ــل تطبي ــق خط ــة سياس ــية للوص ــول إىل
ه ــدف مع ــن.

وقـــد ذهب عبد هللا الركييب يقول« :بالنســـبة للجزائر
يمكـــن القـــول بأن الشـــعر غـــر املعرب جـــاء مـــع الفتح
اإلســـاليم ،ثم انتشـــر بصـــورة قوية واضحـــة بعد ميجء
الهالليـــن (469ه ـ1047م) إىل اجلزائـــر حاملن معهم
لهجاتهـــم املتعـــددة حن تغلغلوا يف األوســـاط الشـــعبي�ة
وســـاهموا يف تعريـــب اجلزائـــر بصـــورة جلية اعـــرتف بها
كثـــر من الدارســـن حبيـــث أصبـــح األدب الشـــعيب منذ
ذلـــك الوقت ثمـــرة من ثمـــار الثقافـــة العربي�ة».13

إن معرفـــة نشـــأة الشـــعر الشـــعيب اجلزائـــري مـــن
الصعـــب الوصول فيها إىل رأي قاطع ،ألن الدراســـات الي
تن�اولتـــه أي تن�اولـــت موضـــوع األدب الشـــعيب يف اجلزائر
تـــكاد تكـــون معدومة على حـــد قول دارســـيه.
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تمثـــل الشـــعر الشـــعيب يف جنـــوب اجلزائـــر بصـــورة
كبـــرة أضـــف إىل ذلـــك احتفـــاظ الشـــعر الصحـــراوي
خاصيـــة اســـتقرار بـــين هـــالل يف أول األمـــر باملناطـــق
اجلنوبي ـ�ة كم ــا أن س ــكان ه ــذه األخ ــرة ل ــم خيتلط ــوا كث ــرا
بأه ــل املدينــ�ة ال ــي س ــادت عنده ــم احلض ــارة البربري ــة،
ّ
ولذل ــك نس ــتطيع الق ــول ب ــأن الش ــعر اجلن ــويب مث ــل روح
الشـــعر البـــدوي ،والـــذي يهتـــم فيـــه الشـــاعر بالصـــورة
الش ــعرية احلامل ــة للش ــهامة والع ــزة ،غ ــر أن ــه يوج ــد يف
الش ــعر احلض ــري ل ــون آخ ــر تقـــل فيـــه الصـــورة الفني ــ�ة
ويت ــم في ــه انتق ــاء األلف ــاظ ال ــي تل ــيب حاج ــات مجتم ــع
تهمـــه املتعـــة ويتـــ�الءم والغنـــاء والطـــرب.14

الفرنـــيس تصويـــرا صادقا ،ومن بـــن األدوار الـــي قام بها
أيضـــا ،مواكبة تطـــور املقاومـــة اجلزائريـــة وحفاظه على
اســـتمرار اللغـــة والثقافة العربيـــ�ة يف اجلزائـــر ،فقد لعب
الشعر الشـــعيب دورا دعائي�ا إعالميا ال يســـتهان به يف صد
وطـــرد الغزاة يف جميـــع مراحله والدعـــوة إىل إثب�ات الذات
اجلزائريـــة بمقوماتها العربيـــ�ة واإلســـالمية واألمازيغية
واحلفاظ علـــى الهوية الوطنيـــ�ة رغم صعوبـــة الواقع.
أعالم الشعر الشعيب يف اجلزائر
يزخر األدبالشعيباجلزائريبمجموعةكبرةمنشعراء
الشعيب نذكر بعضا منهم على سبي�ل املثال ال احلصر:

وكان الشـــاعر الشـــعيب جيالس العلماء ،يستمع منهم
وحيضـــر دروس الفقهـــاء ويســـتفيد منهـــا وقـــد أكســـبه
هـــذا الكثر مـــن املفـــردات واملســـائل الدينيـــ�ة ،ومن بن
األشـــكال املمارســـة يف األدب الشـــعيب فـــن املوشـــحات
اجلزائريـــة ،الي هي يف اعتقـــاد البعض أقرب إىل الشـــعر
الشـــعيب منها إىل الشـــعر املعرب ســـواء من حيـــث لغتها
وتراكيبهـــا  ،...يقول التلي بن الشـــيخ« :وحنـــن نتفق مع
بعض الدارســـن يف إدخـــال املوشـــحات اجلزائرية ضمن
حظرة الشـــعر الشـــعيب».15

 - 1الشاعر سيدي خلضر بن خلوف:16
هـــو األخضـــر بـــن عبـــد هللا بـــن عيـــىس الشـــريف
اإلدرييس ،املغراوي نســـبة ،فهو شـــريف النسب  ،ينتهي
إىل ســـاللة اإلمـــام علي كـــرم هللا وجهه  ،ويف هــــذا الصدد
يقول عنه احلاج محمـــد بن احلاج الغويث خبوشـــة« :فهو
شـــريف إدريـــيس ،أما مغـــراوة فإنها بـــالد نشـــأته  ،وقد
صـــرح التاريخ بـــأن املغراوة بطـــن من زناته ،وأن الرئاســـة
كانـــت لها قبل اإلســـالم ،و يف صـــدره إىل عهـــد املوحدين،
واشـــتهر منهم ملوك تلمســـان ووهران وشـــلف ومعسكر
وح َســـان النعمان بعروبتهم
واألغواط ويقـــول اإلدرييسِ :
17
ولكنهـــم تبربروا باملجـــاورة . »...

يرجـــع تأثـــر هـــذه األشـــكال التعبريـــة يف الشـــعر
اجلزائـــري إىل طبيعـــة املؤثـــرات الثقافية مـــن جهة وإىل
تاريـــخ هجـــرة أنمـــاط الثقافـــة العربيـــ�ة إىل اجلزائر من
جهـــة أخرى.

و يضيف محمد خبوشـــة قائال « :يرجع نســـب سيدي
األخضـــر بن خلوف إىل موىل إدريـــس األكر ريض هللا عنه،
فهـــو مغـــراوي األصل ،شـــريف النســـب  ،يلتحـــق جبده
عيىس الــــذي انتقل إىل منطقة الشقران ناحية مستغانم،
و إليك سلســـلة حســـب ما ذكرها اإلمام السيوطي ريض
هللا عنه  :هو عيىس بن احلســـن بن يعقوب الشـــريف بن
عبد هللا بـــن عمران بـــن صفوان بن يســـار بـــن موىس بن
ييح بن مـــوىس بن عيـــىس بن ادريـــس الولد بـــن ادريس
األكـــر بن عبد هللا الكامل بن احلســـن املثىن بن احلســـن
البســـيط بن علي كرم هللا وجهه ،نعم ،إن ســـيدي األخضر
بن خلوف مغراوي األصل شـــريف النســـب.18»...

وقد ســـبق دخـــول املوشـــحات واألزجال األندلســـية
إىل اجلزائـــر تأثـــر القصيـــدة املعربـــة الي عـــززت الهجرة
الهالليـــة خصوصـــا يف املناطـــق اجلنوبي�ة ،وســـاعد على
انتشـــار هذه املوشـــحات واألزجـــال إىل جانـــب الهاللين
هجـــرة األندلســـين إىل أرض الوطـــن األم وكان تأثرهـــم
بواســـطة مـــا حملوه معهـــم من أنمـــاط غنـــاء وطرب.
و قـــد لعب الشـــعر الشـــعيب دورا خطـــرا يف مجاالت
عـــدة منها التبليـــغ يف ظل ظـــروف انعدمت فيها وســـائل
التبليـــغ ،مثال إيصـــال أخبـــار الثـــورة إىل املواطنن ورغم
الصعوبـــات الـــي كانـــوا يواجهونها خالل بعث رســـائلهم
وكذلك استطاع الشـــاعر الشـــعيب تصوير فرتة االحتالل

إن هذه الشـــهادة لتؤكد بوضوح نسب الشاعر سيدي
األخضر بن خلوف الشـــريف ،فهو من ســـاللة اإلمام علي
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ولما بلغ أربعن ســـنة ودع حياة الشـــباب ،واســـتقبل
حياة أخرى كلهـــا زهد وورع وتصوف ومدح للرســـول ﷺ،
وغـــادر منطقة مزغران  -قرية صباه وشـــبابه  -ليســـتقر
يف املـــكان الذي حيمـــل اآلن اســـمه غر بعيد عـــن مزغران،
وهنـــاك انقطـــع للعبـــادة والذكـــر والبـــكاء علـــى ذنوبـــه
والتحســـر على شـــهوات الدني�ا وملذات احلياة ووسواس
النفـــس والهوى والشـــيطان ،ولقـــد قدم من مزغـــران إىل
املكان الـــذي يســـى اآلن باســـمه ،وليس معـــه يشء من
مال أو غره ،ســـوى معرفـــة الفقه والعلـــم وكل ماله صلة
بالثقافـــة الدينيـــ�ة واألدب والتاريخ .

كـــرم هللا وجهه ،ولقد كان يف كل مرة يعز بهذا النســـب من
خالل شـــعره املرصع بآيات احلكمة والعظة والرشاد.
نشـــأ ســـيدي األخضـــر بـــن خلـــوف يف بيئ�ة تشـــتهر
خبصال حميـــدة من جود وكرم وحســـن ضيافة ،وهي قيم
مســـتمدة من تعاليم الدين اإلســـاليم ،والبيئـــ�ة العربي�ة
املشـــهورة خبصال العرب احلميدة ،ويف هـــذا يقول محمد
خبوشـــة « :نشـــأ ســـيدي األخضر بن خلوف يف ناحية من
جبال مغراوة اجلزائرية يف وســـط كريم ،مشـــهور خبصال
العـــرب ،عندئـــذ كان أول عصر احلكم الرتكـــي .19»...
إن العص ــر الرتك ــي ال ــذي نش ــأ الش ــاعر ب ــن أحضان ــه
تم ــزي باضطراب ــات سياس ــية داخلي ــة ،وحترش ــات الق ــوى
الغاصبـــة مـــن اخلـــارج مثـــل إســـباني�ا وحليفاتهـــا،
إضافـــة إىل الفـــوىض والقالقـــل والهـــزات االقتصاديـــة
واالجتماعي ــة الصعب ــة ،ول ــم يع ــرف حل ــد الي ــوم تاري ــخ
مولـــد الشـــاعر ســـيدي األخضـــر بـــن خلـــوف بيـــوم
مح ــدد وال ش ــهر مع ــن وال س ــنة مضبوط ــة ،واملش ــهور
واملحفـــوظ عنـــه أنـــه ولـــد يف أوائـــل احلكـــم العثمـــاين
للجزائـــر أي يف أواخـــر القـــرن الثامـــن الهجـــري.

أخذ الشـــاعر العلم عن مجموعة من املشاخي و الفقهاء
والعلماء من بينهم« :ســـيدي بلقاســـم بوعســـرية ،وكان
مـــن النجباء والطلبة املشـــهورين ،وتتلمـــذ كذلك على يد
أســـتاذه ســـيدي محمد بن شـــاعة العالم الفقيه» .21كما
أخذ كذلك عن الشـــيخ محمد بـــن األكحل.
حفظ ســـيدي خلضـــر بن خلـــوف القرآن عن شـــيخه
وصهـــره يف نفس الوقت «ســـيدي عفيف ،الـــذي رأى فيه
اخلالل احلميدة وحســـن اخللـــق ،وقوة الذاكـــرة فبادر إىل
أن يزوجـــه ابنت�ه (قنو) فزوجها الشـــاعر ســـيدي األخضر
ً
طاعـــة لشـــيخه
وإرضـــاء لـــه » ،22ولقـــد كان يف زمانـــه
يســـمونه شـــيخ الشـــيوخ ،وفقيـــه الفقهاء وإمـــام األئمة
لســـعة علمـــه وســـرعة احلفـــظ وقـــوة اإلقنـــاع باحلجة
والرهـــان والدليل».23

إن الشاعر ســـيدي األخضر بن خلوف كان عالما كبرا
بن أبنـــ�اء عصره إذ كان حافظا لكتـــاب هللا ،ومطلعا على
كتب الســـرة واحلديـــث والفقـــه واألدب والتاريخ ،كما
كان عارفا بقصـــص األنبي�اء والرســـل ،وقصص األولن،
وكان له البـــاع الطويـــل يف الثقافة اإلســـالمية والتاريخ
اإلســـاليم كما كان أيضـــا دائم احلضور حللقـــات الذكر
والفقـــه احلديـــث ومجالـــس تـــدارس القـــرآن الكريـــم
وتفســـره ،وهـــذا ما أكده غـــر ما مـــرة يف قصائده.

ولهـــذا ذاع صيـــت الشـــاعر واشـــتهر اســـمه وعمـــت
مناقب ــه م ــن خل ــق حس ــن ،وعل ــم كث ــر وتص ــوف وزه ــد
وتواض ــع ،كل ه ــذه الصف ــات جعل ــت من ــه ولي ــا صاحل ــا
يقتـــدى بـــه يف احلكمـــة واملوعظـــة والصـــالح والرشـــاد،
وزاد مـــن شـــهرته شـــعره الرائـــع الـــذي خلـــده وحفظتـــه
األجيـــال« ،فأقـــدم ديـــوان شـــعري يف الشـــعر الشـــعيب
اجلزائـــري ينشـــر يف بالدنـــا كان قـــد قـــام بـــه األســـتاذ
خبوشـــة محمـــد رحمـــه هللا ســـنة 1958م» ،24حيـــث
جمــع إحــدى وثالثــن قصيــدة قــدم لهــا وذيلهــا بتعاليقــه
وآرائـــه وشـــروحاته.

قى الشـــاعر خلضر بن خلوف أيـــام صباه يف منطقة
مزغـــران ،كانـــت املنطقة هـــذه مصـــدر عيشـــه  ،ومأوى
عائلتـــه وأهله ،ويذكـــر يف قصيدة لـــه أنـــه كان حيب هذه
املنطقـــة وقد أمـــى أحلى أيام شـــبابه بهـــا قائال:
حسراه يا الدني�ا كاللي مـا كانت
عديت شبوب صغـري يف مزغران
سيفي مجرده وأنا نضرب يف االعدا

تعتـــر قصيـــدة «ابقـــاوا بالســـالمة» ســـرة ذاتيـــ�ة
مختصـــرة حليـــاة الشـــاعر ،وربمـــا تكـــون آخـــر قصيدة

20

و الناس ضاجه من زجر ي باخلوف
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قالهـــا الشـــاعر يف حياتـــه ،ألنه يـــودع فيها أبنـــ�اءه وأهله
ويوصيهم خرا بأنفســـهم وبمـــن حولهم ويجمـــع أبن�اءه
فيورثهـــم رزقـــه وتركته ،حىت ال تكـــون الني�ة ســـيئ�ة بعد
مماتـــه فيتب�اغضـــون ويتخاصمون فيما بينهـــم ،وحفاظا
علـــى العشـــرة واملـــودة بينهـــم وصونـــا كذلـــك لشـــرف
العائلـــة الشـــريفة ،يقول:

وســـبحة ألحمـــد ،وعمامـــة أليب القاســـم ،وشـــملة
وبرانيـــس البنـــ�ه األصغـــر احلبيـــب ،وهـــي يف احلقيقـــة
رمـــوز صوفيـــة ،وكل يشء مـــن هـــذه األمـــور لـــه داللـــة
خاصـــة ال يعـــرف أســـرارها إال مـــن ختصـــص يف علـــم
الصوفي ــة والتص ــوف ،ويف آخ ــر البي ــت وصي ــة بالتكات ــف
والتـــآزر والتعـــاون بينهـــم وإكـــرام وإحســـان للحضـــور
يـــوم اجلنـــازة ثـــم يذكرهـــم بأختهـــم الوحيـــدة املطلقـــة
حفص ــة ،ويوصيه ــم ب ــأن ي ــروا إليه ــا وحيس ــنوا إكرامه ــا
واإلنفـــاق عليهـــا حيـــث يقـــول:

املوت تابعتـين و األرض الباردة
ابـقاو بالـسالمة يا أوالد خلوف
أنـت يا مـحمد اتهلى يف خيمتـي

بروا يـا أوالدي بـخيتكم هجالــة

أنـت كبر داري و أنت موالها

حفصة بنت األكحل مداح الرسول

وأنت يا أحـمـد خذ أدي سبحتـي

الـبنت يـاك تـنهان بال رجـالــة

بـها تفكرنـي وقت تقراها

انتما ارجالها يـا سـابـقيـن اخلـيـر

وأنت يا بلـقـاسم عمم بـعمايت

إذا بكـاتين معذورة يف حالهـا

تـضى لك هـيـبة ملن يراهـا
وأنت يا احلبيب ولدي نطفة من الكبدة

26

تبكي علـى اخللويف بوهـا ال غر

خد شمـلتـي و بـرانيس الصوف

كان الولد البار ســـيدي االخضر يدعـــو لوالديه  ،ويعز
ببنوته لهمـــا ،فأمه هي اللة خولة أو كلـــة اليعقوبي�ة ،وأبوه
هو عبد هللا ولـــد خلوف حيث يقـــول عن أمه:

اتـهالو يف بعضكم ال تشفوا يف العدا
25

قـوموا جنازيت و اعطوا املعروف

محال كاخللويف تولد يش والدة

نع ــم ،ه ــذه ه ــي الرتك ــة ال ــي خلفه ــا الش ــاعر وق ــام
بتقســـيمها علـــى أهلـــه ،خيمـــة البنـــ�ه األكـــر محمـــد،

غر العجوز كلـة حملت باجلوف
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الناس ياك تولد شـي ولـدان معرة

مســـلمة واعـــزاز فياض ،ومن هنـــا تكمن أصالة الشـــعر
الشـــعيب»واألصالة تعين االعزاز بالكيان والشـــخصية،
وبالتـــايل الوقوف ضد املســـاس بهذه األصالـــة الي تعين
االنتمـــاء للوطن».32

من غيـر من كلة شباح النسوان
وكلة العجوز ولدت مداح خيـر الورى
27

محمد الشريف النيب العدنان

وســـيدي االخضر نمـــوذج يف الوطني�ة لكونـــه رفع لواء
اجلهـــاد ضـــد الغزاة اإلســـبان «ففـــي معركة مســـتغانم
بن املســـلمن واإلسبان ســـنة 965هـ1558/م املعروفة
بواقعة مزغران ،شـــارك الشاعر الشـــعيب الشهر األكحل
بن خلـــوف املعروف باالخضر شـــخصيا ،وقد ســـجل فيها
قصة املعركـــة يف قصيدته الـــي مطلعها:

ويدعو لوالديه قائال:
هللا يـرحم قـايل األبـيـــات
اآلكحل وآسم بوه عـبـد هللا
املشهـور آسـمــه مـن الـفيـات
مغراوي جـده رسول هللا

يـا سايـلين عـن طـراد الـروم

وآمه من بيت محسنات

33

قصة مزغران معلومـة

28

اليـعقوبي�ة اللـة خولـة

أراد الشـــاعر من التاريخ لهذه املعركة أن تكون «عظة
لألجيـــال ،معركـــة كانـــت بالفعل أفجـــع هزيمـــة عرفها
اجليـــش اإلســـباين يف تاريخـــه لالحتـــالل ...فأصبحـــت
وثيقـــة تاريخيـــة هامـــة ألبطالنا الكـــرام» ،34ومـــن دون
شـــك فواجـــب أن نضع ملثـــل هـــذه النصوص الشـــعبي�ة
مكانا أقـــدس يف القلـــوب ،قبـــل أن تكون وثائـــق تاريخية
يف املتاحـــف واملكتب�ات واألرشـــيف ألنها كتبـــت بالدماء،
ودجبـــت بالدمـــوع ودونـــت يف ســـاعة الفـــرج بعـــد محن
ونكبـــات أرادت مس الكرامة ودس الشـــرف ومحو أصالة
الشـــعب اجلزائري العريب املســـلم ،يقـــول ملخصا حياته:

واختار الشـــاعر مكانا يدفن فيه بعد موته ،وســـيكون
قره حذو تلـــك النخلة الي ســـتقيه من حـــر الهجرة الي
يقول عنها :
خنلة مثبت�ة تلقح بعد اليبوس
29

احذاها يكون قري يـا مسلمن
ويقول :
النخلة مـنـزلها حذايا

30

نـظلل يف ظلها البعيدا

جوزت مائة وخمسة وعشـرين حساب

مات الشـــاعر ســـيدي خلضر بـــن خلوف تاركا شـــعرا
ال يـــزال حاضرا يـــرن صداه وحيفـــظ ويـــدرس يف مختلف
املؤسســـات التعليميـــة كالزوايـــا واملســـاجد واجلامعات
رغم طـــول الزمـــان بيننـــ�ا وبينـــ�ه بعـــد ما قـــى «عمره
الطويـــل يف إرشـــاد العبـــاد ،فقدم لهـــم عصارة فكـــره وما
اســـتنتجه مـــن حكـــم ومواعظ عر عمـــره املديـــد ليموت
فقـــرا معدما ،ويدفـــن حتت جـــذع خنلة مقوســـة ال تزال
ظاللهـــا وارفة تقـــي ضرحيه مـــن حر الهجـــرة».31

35

وتميت من ورا سين ستة اشهور

ويذكـــر بأنه ولـــد يف أواخر القرن الثامـــن الهجري ،وأنه
أتم القرن التاســـع بأكمله:
من قرن الثماني�ة أديت سنن اوزايع
واأليام هاملـة واجلالب مجلوب
بفضل النبـي تميت القرن التاسع
36

و الفلك ينثىن واحلاسب محسوب

عـــاش ســـيدي االخضـــر بن خلـــوف أكـــر مـــن مائة
وخمســـة وعشـــرين ســـنة ،كما ورد يف شـــعره ،إنـــه عمر
طويـــل عـــرف فيه الشـــاعر تطـــورات تاريخيـــة وأحداث
بـــارزة ،أهمها الغزو اإلســـباين علـــى أرضه الـــي كان حيبها
ويعزهـــا ويمجدهـــا ،وحبه هـــذا كان نابعا مـــن روح عربي�ة

ومثلمـــا لـــم حتـــدد ســـنة ميـــالد الشـــاعر ،فكذلك لم
حتدد ســـنة وفاته بالتحديـــد لقلة املصـــادر التاريخية الي
تؤكـــد ذلك.
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 - 2ترجمة عن حياة الشاعر بن كريو:37

ياهات اخبار اخلر لنا كن انبي�ه
واملراه اللى بينن�ا وريهــايل

هـــو التيخ عبـــد هللا بـــن محمد بـــن الطاهـــر القايض
وأمـــه التـــيخ أم النون مـــن نفس األســـرة ،ولـــد عبد هللا
بمدينـــ�ة األغواط واختلـــف يف تاريخ والدته ،فالشـــائع يف
ذلـــك أنه ســـنة 1860م ،وذلـــك ما نقش على قـــره ،لكن
بعض الدراســـات تذكـــر أن والدته كانت ســـنة ،38 1869
كان والـــده قاضيـــا وبعـــد أن أتم الشـــاعر دراســـته وصار
مؤهـــال ألن حيتل منصب قـــايض ويكون خـــر خلف خلر
ســـلف محققا بذلـــك آمال والـــده فيه.

سال على محبوب قليب سال عليه
سال عليها سال شاطنة حـايل
قل لها وعاله محبوبك تنسيه
غيظانه شكيت ما كيش تسايل
قداش ان مرسول يل شقيتي�ه
40

كرهوك احلساد بغضه على جايل

ويقول عبـــد هللا بن كريو يف قصيدته املشـــهورة «قمر
الليل» الـــي يعرفها كل جزائري:

كان عبـــد هللا بـــن كريـــو اجتماعيـــا ،حيـــب املجالس
األدبيـــ�ة واملناقشـــات الثقافيـــة الـــي كانـــت جتمعـــه
بأصدقائـــه مـــن الفنانن والشـــعراء والقضـــاة ،كما عرف
بميلـــه الشـــديد إىل مجالس األنـــس الـــي كان يرحتل من
أجلهـــا إىل مختلـــف املدن وباإلضافـــة إىل ثقافتـــه الديني�ة
الي أهلته ألن يكـــون قاضيا ،كثر النظـــر يف كتب التاريخ
واألدب ،وكان يملـــك مكتب�ة يقال إنه أحرقها بنفســـه بعد
فقدانـــه لبصره ،وبالتايل ســـوء حالته الماديـــة ،وقد كانت
تلك املكتبـــ�ة حتوي الكثر من أشـــعاره الي دونها بنفســـه
ورفضـــه إذاعتهـــا بن النـــاس تتســـم أشـــعاره باحتوائها
الكثر من الـــرتاث العريب اإلســـاليم ،كما أن لغتـــه قريب�ة
من لغة الشـــعر العـــريب القديم.

قمر الليل خواطري تتونس بي�ه
نلقى فيه اوصاف يرضاهم بايل
يا طالب عندي حبيب ماليه شبي�ه
من مرغويب فيه سهري حياليل
انب�ات انقسم يف الليايل ننظر ماليه
يفرقين منه احلذار التالـي
خايف ال بعض السحابات تغطيه
إذا غاب ضياه يتغر حالـي
ياسايل عن خاطري واش رامسهيه

وقـــد روي أنـــه كان يقـــوم بتجـــارب تطبيقيـــة يف علم
الكيميـــاء للتوصـــل إىل صنع (الويـــز) أي الذهب بالعامية
املحلية اجلزائرية ،وقد أكد شـــعره الذي يذكر فيه أســـماء
الـــرواد والعلماء الذين مارســـوا هذا العلـــم كأفالطون أنه
كان مهتمـــا بهذا العلـــم اهتماما بالغا.
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اللي جلى قليب جالـي
 - 3ترجمة عن حياة الشاعر بن سهلة:

ولـــد بومدين بن محمد بن ســـهلة بتلمســـان الي كان
األطفـــال فيها يقضون صباهم بن املســـيد (املســـجد أو
الكتاب) أو املدرســـة واحلانوت (املتجـــر) أو العمل ،حيث
كانـــت العادة تقتـــي تعليـــم القـــراءة والكتابـــة واملهنة
الضرورية لضمان رزقـــه ،وتعتر مهنة احلياكـــة (الدراز)
هي الراجئة آنذاك ،فاشـــتهر أهل املدينـــ�ة باإلجادة فيها.42

ويف ســـنة 1921م تدهـــورت حالـــة الشـــاعر الصحية
والنفســـية نتيجة الفقر وســـوء التغذية وانتشـــار احلى
الصفـــراء يف مدين�ة األغواط الي ال شـــك يف أنه قد أصيب
بها هو اآلخر ،تويف الشـــاعر يـــوم  21أكتوبـــر .39 1921

اهتـــم الشـــاعر بومدين بن ســـهلة بالطـــرب والغناء،
وقال الشـــعر مبكرا ،وكانـــت ملهمته فتاة تدعـــى (بدرة)
تهوى االســـتماع ألشـــعاره ،وهو مـــا فجر قرحية الشـــاعر،
وصـــار يكتب أشـــعارا خياطب بهـــا فتاة أحالمـــه الي هام
بها ،ووجه شـــعره لها مباشـــرة ،فنظم قصائد يف محبوبت�ه

ومـــن أشـــهر ما قال الشـــاعر عبـــد هللا بـــن كريو هذه
ا لنتف :
يا مرسويل سر جبوايب وديه
يمكن بي�د الظريف وعنــايل
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 - 4محمـد بلخيــر:

(بدرة) ،وتعلقه بها كان ســـبب عبقريت�ه يف نظم الشـــعر،
وكانت هي حتفظ شـــعره وتصغي إليـــه خصوصا القصائد
الي قيلـــت فيها.43

ختتلف الروايات يف شـــأن مكان وتاريـــخ ميالده ،وهذا
ليـــس غريبـــ�ا يف منطقة لـــم تعرف نظـــام احلالـــة املدني�ة
آنـــذاك ،إال أن القاســـم املشـــرتك بـــن املؤرخـــن هـــو أن
املنطقة الـــي كانت موطنـــا لقبيلته هي بلـــدة الرزيقات،
قرب البيض والـــذي يعود إىل فخذ من أفخاذها ّ
47
الســـبع
وهم مـــن أوالد داود.

كان الشـــاعر يتمتع بصفات جميلة ،كحســـن العشرة
وخفـــة البديهة ،وله قـــدرة على التعبر ،حيث يـــردد الكثر
من القصائد يف األعياد واملناســـبات الديني�ة بتلمسان ،وقد
أتاحـــت لـــه الروز والنجـــاح يف مجالـــس اللهو الـــي طالما
شـــغف بها الشـــاعر على غرار الشـــعراء اآلخرين فيقول:
العود واألوتار يف الرأس

القوس والرباب والكأس

مع جميع بن�اين الناس

يزهى كل زهواين

وأنا قاطع لياس

ماصبت مــن يزهيين

والروايـــة األقـــرب إىل احلقيقة بشـــأن مـــكان وتاريخ
ّ
مولـــده هـــي الـــي اتفـــق حولهـــا بعـــض املقربـــن مـــن
الشـــاعر ،48حيث حدد مولده ســـنة 1822م بالواد المالح
الواقـــع ما بـــن وهـــران وعن تموشـــنت قـــرب العامرية
حاليا ،هذا التاريخ يؤكده الشـــاعر وهو يف ســـجنه بكالفي
ســـنة 1884م:
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وحبكـــم وجـــوده يف بيئـــ�ة راقية ووافـــرة الرخـــاء ،تتوفر
فيهـــا جميع أســـباب احلضـــارة واالزدهـــار ،إال أن الطبقة
الشـــغيلة الكادحـــة تعـــاين الفقـــر واحلرمان نتيجة ســـوء
تصـــرف احلـــكام يف املنطقـــة وجشـــع األغنيـــ�اء ،فنجده
يعـــاين هذه احلالـــة املزريـــة ،فأثر شـــعره يف الـــرأي العام،
وأحـــس بعضهم عليـــه ،فارتحل إىل أقىص غرب الشـــمال
اجلزائـــري ،وواصل مهاجمة احلـــكام بأشـــعار منها قوله:

محمد قال عليك من الشباب وىل شيب�اين
بعد اثنن وستن مابقي ليا ما يزناد
ومـــن املفـــروض أن يلـــد يف مراعي الرزيقات حســـب
ّ
عادة البـــدو ،لكـــن الظـــروف الطبيعية القاهـــرة وخاصة
ّ
يف ّ
الســـنوات الشـــداد كانت القبائل ترحل حنـــو التل طلبا
للقـــوت والعمل يف مواســـم احلصاد ،حيث يـــزداد ّ
الطلب
على الشـــوالة واللقاطـــة ،هذا ما جعل عائلتـــه تنتجع حنو
الشـــمال حيث الكأل والمـــاء والعمل.
ّ
ترعرع الشاعر وسط مجتمع معروف خبصال وشمائل
وحب احلرية ّ
ّ
والصر على
كثرة كالكرم والوفاء بالعهد
ّ
ّ
الشدائد والذود عن األرض والعرض ،فأكسبت�ه هذه البيئ�ة
الكثر من التجارب واخلرات الي يتمتع بها أهل منطقته مما
ّنى من معرفته وصقل موهبت�ه ،وقد الزم منذ نعومة أظافره
الطالب والكتاتيب حلفظ القرآن الكريم ،كما عاشر بعض
الشعراء واملداحن والقوالن ،وتأثر بهم فتفتقت قرحيته
الشعرية وحتركت فيه األحاسيس واملشاعر الوجداني�ة
وتدفقت عواطفه سيال من القوايف والكالم املوزون املعر،
تزوج وهو ابن العشرين من فاطمة بنت بوقفدة وأجنب منها
ّ
عدةأطفالمنهمخلضر وعبدالقادر نسبةإىلسيديالشيخ:
ّ
سميت ولدي من عزك بإمام عرباين

راين من حبك يا إمــام الغيــد
مثل الطر اللي حاصل يف األسجان
عابد غر التخمام و التنكـــيد
هايم مهموم مريـض يف األحـزان
ما نرىض يش عمري نبوس اإليد
45

وعلى وجهك جرعت كل أمحان

يغلب علـــى أشـــعار بومدين بن ســـهلة الرمـــز وذلك
راجـــع إىل طبيعـــة احلكـــم الســـائد يف عهده فقـــد عرت
معظمها علـــى مرارة الواقـــع املعاش وبذلـــك لقيت جتاوبا
من طرف الشـــعب فعرفت انتشارا واســـعا ،وراح يرددها
احلضـــري والبـــدوي ،ولم تقتصـــر على غـــرض واحد ،بل
راحـــت تتلـــون وتتعدد بـــن اللزوميـــات واالســـتعطاف
والشـــكوى والفخر والغـــزل والتوســـل واالبتهال....الخ،
ومـــا إىل ذلـــك ،وأروع ما أبـــدع فيه كان الوصـــف مع أنه لم
يكن من أصحاب التنميـــق والزخرفة والتأنـــق اللفظي.46

يف البيت عند مزراقك ما انكونش جاحدوا
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وكان لـــه ارتب�اط متن بســـيدي الشـــيخ الـــذي يعتره
الدليـــل واملرشـــد والقائـــد الهمـــام يف حياتـــه وهـــو بذلك
ّ
ينتـــيم إىل الطريقة
الشـــيخية.49

متصديـــا لـــكل حالـــة ،حيـــث وحيـــاول ويشـــجع ويذكر،
وبعدهـــا اضطـــر الشـــاعر إىل مغـــادرة معســـكر اخلالف
لينتقـــل إىل املنيعـــة حلـــث أوالد زايـــد والشـــعانب�ة علـــى
اســـتئن�اف اجلهاد املقـــدس ،غر أنـــه لم يوفـــق يف ّ
مهمته
ّ
فاجتـــه صوب مخيمـــات ومراعي الرزيقات عند عشـــرته
ّ ّ
وقبيلتـــه إال أن الســـلطات العســـكرية التابعـــة حلاميـــة
البيض أخـــذت عائلته كرهينـــ�ة ونقلتهـــا إىل الثكنة حتت
حراســـة مشـــددة من جنود مســـلحن وكان محمد بلخر
يعلـــم أن مـــن بن أفـــراد عائلتـــه أخ له مريضـــا فتقدم إىل
املركز العســـكري باذال نفســـه للعـــدو مقابـــل اإلفراج عن
عائلتـــه فألقـــي القبـــض عليـــه ،50وأخضـــع للتحقيقات
واالســـتجوابات وبعـــد ذلك ســـيق إىل الســـجن وقى به
عـــدة أيام ّثم نقـــــل حتت حراســـة مشـــددة إىل معســـكر،
حيـــث التـــأم مجلس حكمه الـــذي أصدر حكمه بســـجنه
 10ســـنوات مع نفيه إىل جزيرة كورســـيكا ســـنة 1884م،
ّ
انتشـــر خر هذا النفـــي كالنار يف الهشـــيم يف كل األحناء ألن
اســـم محمد بلخـــر ومســـرة حياته قـــد ارتبطتـــا بت�اريخ
املقاومـــة الشـــعبي�ة يف اجلزائـــر خالل االحتـــالل الفرنيس
للجنـــوب الوهـــراين والـــذي دام أكر مـــن ربع قـــرن ،وبعد
قضاء فرتة بســـجن معســـكر أخـــذ إىل وهـــران ومنها أحبر
إىل مرســـيليا ،ثـــم حـــول إىل جزيـــرة كورســـيكا ليســـجن
بقلعـــة كالفـــي الرهيب�ة ،اعتقد الشـــاعر أنـــه اجتاز حبرين
من وهران إىل مرســـيليا ومنهـــا إىل كالفي كمـــا ورد ذلك يف
قصيـــدة له:
فيوك يا خلقي ّ
تعول

كان محمـــد بلخـــر كريما شـــجاعا وفارســـا مقداما ال
ّ
يهاب األعـــداء ،وكان يفضل أن يستشـــهد يف ســـبي�ل هللا
ودينـــ�ه ووطنه وعرضـــه علـــى أن يعيـــش يف حببوحة من
العيش يف ظل اخلضـــوع للنفوذ والهيمنة االســـتعمارية،
ولهذا فإنـــه يعد من رجال احلروب واملعـــارك حيث ّروض
حصانه امللقب باألزرق للوغى إىل أن ســـقط (احلصان) يف
ميدان الشـــرف ،وقد خلـــد ذلك احلدث يف عـــدة قصائد،
أمـــا أســـلحته فهـــي البن�دقيـــة مزدوجـــة -الزويجة -مع
مسدســـن (كوابيس رديف).
حن نكبـــت اجلزائـــر باالحتـــالل الفرنيسّ ،
وتوســـع
ّ
كاملــــرض اخلبيث فــــي جســـم ّ
األمـــة ،اندهش الشـــاعر
ّ
محمد بلخر من هـــذه الظاهرة الغريبـــ�ة ونظم حول ذلك
ّ
عـــدة قصائد بـــن فيهـــا طغيان هـــذا األجنـــيب الفرنيس
ّ
إىل أن كانـــت مقاومة أوالد ســـيدي الشـــيخ 1864م الي
وجدتـــه كهال وهو ابـــن األربعن فاخنـــرط فيها واجتمعت
عنده الفروســـية وقول الشعر ،وكان لشـــعره األثر األقوى
ّ
الفرنســـين وأتب�اعهـــم  ،فأصبـــح مـــن املطلوبن
علـــى
بالقبـــض عليه.
ومـــن بن املعـــارك الي شـــهدها ،عوينـــ�ة بوبكر والي
قتـــل فيهـــا العقيـــد  -بوبيرتـــر -ومعركـــة ابـــن احلطاب
ومعركـــة غارات ســـيد الشـــيخ يف فيفـــري 1965م ،والي
استشـــهد فيها زعيم الثـــورة يس محمد بن حمـــزة وهو يف
ريعان شـــبابه ،كما شـــارك يف معركة عن مايض أو القارة
العشـــوى يف عهـــد ثـــورة بوعمامـــة ،بعـــد مســـرة قتالية
جهاديـــة بطوليـــة طويلة ،مـــع ثورة أوالد ســـيد الشـــيخ
األوىل والثانيـــ�ة ،هاجر محمد بلخر مع الثـــوار أو أوالد يس
حمزة بن بوبكـــر إىل الـــوادي الغريب ومنه إىل قـــر ثم إيغايل
وتينقوراريـــن وبعد برهـــة حصل نوع من اخلـــالف ما بن
بـــن حمزة املؤيـــد للتفاوض مـــع الفرنســـين وأخيه قدور
بـــن حمزة ،قائـــد الثـــورة ،حينـــ�ذاك واملتحمـــس ملواصلة
اجلهـــاد مع عمـــه يس األعلى لكـــن محمد بلخـــر لم يقف
موقـــف املتفرج من األحـــداث الي جتري حولـــه أو تصيب
إخوانـــه ،إنما كان جيول خائضـــا كل الغمـــار طارقا كل باب

51

سالك احلاصلة تفك من البحرين

وكـــم قتلـــت قلعـــة كالفـــي وقـــالع ســـان موغريـــب
وكاليدونيـــ�ا وغرهـــا مـــن أرواح جزائريـــة كانـــت متفائلة
مبتســـمة .52
كان الشـــاعر محمـــد بلخر يف ســـجنه يطلـــب من هللا
تعـــاىل أن يفرج عنه لرجـــع إىل أرض اجلزائـــر الطاهرة ،دار
ّ
اإلســـالم ومما يؤمله أيضا داخل الســـجن هو اإلذالل الذي
ّ
كان يشعر به من شـــدة املهانة وفقدان الكرامة واإلنساني�ة
وهو الفارس الشـــهم ،فرغم العذاب اجلســـدي املتمثل يف
ّ
األعمـــال الشـــاقة ،فإن آالمه النفســـية كانت أشـــد ،وقد
60
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ّ
ّ
ّ
دون الشـــاعر أروع القصائـــد يف هذه الظـــروف ،وقد وصل
البعـــض منها إىل اجلزائر رغم الســـتار احلديدي املضروب
عليه ،وقـــد جمع جزءا منها األســـتاذ بوعالم بســـاحي ويس
حمزة بوبكـــر ،وبقيـــت مخزونة لـــدى الذاكـــرة اجلماعية
لـــدى أهـــل املنطقـــة ويرددهـــا بعـــض املولعن بالشـــعر
الشـــعيب أمثال بن حاجة محمـــد وحفيد الشـــاعر محمد
بلخر احلاج عبـــد القادر.53

محمد بلخـــر الذي حنتت�ه البيئ�ة فصنعت منه شـــاعرا
ممزيا عن بقية الشـــعراء الشـــعبين فهو فـــارس ومجاهد
وشـــاعر الثورة واحلب عشـــق املرأة وعشـــق الثورة وعشق
ســـيد الشـــيخ ،فقـــد كان لتنقالتـــه الكثـــرة يف مناطـــق
الهضاب العليا والصحراء ومجالســـة الفقهاء وأهل الرأي
واحلكمـــة األثر البـــارز يف اكتســـابه لكثر مـــن املعلومات
واملعارف يف الشـــريعة والتصـــوف والتاريخ رغـــم أميت�ه،
إن أميتـــ�ه  -إن صـــح التعبـــر -رفعت مـــن قيمته بفضل
ّ
سيخ وروح سامية فقد كان
ثقافته الشـــعبي�ة ،كان ذا قلب
بداخل هذا الرجـــل البدوي ملكة شـــعرية أهلته ألن يكون
شـــاعر القبيلة وفارســـها ،لقد قال الشـــعر قبل أن يب�دأ يف
ّ
الصوم ويقـــر أنه لم يتعلـــم القراءة والكتابـــة بت�اتا:

أفرج عن محمد بلخـــر 1894م فرجع إىل أرض اجلزائر
ولم يســـمح له بزيـــارة أهله بالبيض ،فتوجـــه إىل األبيض
ســـيد الشـــيخ عند القبة وأقام بعض الوقت وحاول أوالد
ســـيد الشـــيخ أن يعوضوه عن معاناته فقدمـــوا له هدايا
ثمينـــ�ة من مالبـــس فاخرة وحصـــان جميل بســـرج مطرز
باخليـــوط الذهبي�ة ...أمـــى بقية حياته يف قول الشـــعر
الذي يفضـــح فيه أعمـــال االحتالل الفرنـــيس يف اجلزائر،
ولم يمكـــث يف مـــكان واحد بـــل كان رحالة كثـــر التجوال
عـــر اجلنـــوب الوهـــراين ،وحـــن تقدم بـــه العمـــر أصبح
يصاب من حـــن آلخر بوعـــكات صحية تلزمـــه الفراش،
حـــىت فـــارق احليـــاة ســـنة 1904م أو 1906م ،ودفـــن يف
مقـــرة القناطر ،لكن بعد االســـتقالل قام أحبابـــه وأقاربه
بنقـــل رفاتـــه إىل مقـــرة الشـــهداء بدائـــرة بوعـــالم قرب
البيض مـــن جديد جبانب شـــهداء ثورة التحريـــر الكرى.

ما اقريت مع طلبة بين عشر
وال كتاب ابن خلدون جا يف يدي
ويوضـــح مصدر ملكته بما منحـــه هللا من ذكاء وفطنة
وموهبـــة وبما ألهمه هللا من معـــارف حيث يقول:
اقريت بال كتوب من عند الرحمن
54

ما زينها يا ناس طاعة

تمزي شـــعره يف صغره بالغـــزل ،فقد تن�اول عدة نســـاء
ّ
يف غزلياتـــه إال أنه ســـعى إىل تطعيمه باحلكـــم والنصاحئ،
61
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يقـــول عنه جـــاك بـــرك «وإذا مـــا أرقه الشـــوق واحلنان
فيتمتع بسحر شـــعوره كمراهق لينساب شـــعره يف صفاء
واحتشـــام وبلغه شـــعبي�ة مشـــحونة بالعر واألمثال».55
ّ
كمـــا أن جتربتـــ�ه الغني�ة يف احليـــاة من جـــراء احتكاكه
باملجتمع وأهـــل الدراية والعلم واخلرة مكنتـــ�ه من إدراك
كنـــه الكثر من األحـــداث فكانـــت له فلســـفته يف احلياة
تنم بنظـــرة صائب�ة وحكمـــة حاضرة.
ما نييش بادع للكالم حنسب قويل مداوي
نهدر لك باملعىن إذا تكون للجلوس عقول
دنق للعرف إذا طال ذاك من الشجرة راوي
والقاصف بعدما تكمله يسى موصول
الرقبة بعد ما تكنه للبارود القاوي
دنق جهد البارود قاع من صال عليـه يصول
اجلاحي بعدما تعظمه ما يرجع يش ساوي
56

دنق للي مبداه شن ما مات إال مذلول

5

ويقول:
ما تدوم أيام الشدة

حين ريب بـأيام اخلر

مـا تدوم سموم البلدة

مقابلتها ساعة تبرير

إىل املــــغرب واســـتقر يف تافياللـــت ،لـــم ينقطـــع عن قول
الشـــعر والتغين به ،ولكـــن قصائده هذه املـــرة موضوعها
الكفاح واالســـتنفار للحـــرب ،وليس خيل بالشـــعر مطلقا
ّ
أنه يتحـــول ســـالحا قويا يف يد اإلنســـان يفتـــح به طريق
الســـعادة والعدالة االجتماعيـــة الي تزول فيهـــا كل أنواع
الســـيطرة واالســـتغالل والعبودية ،وقد احتـــل احلصان
فيهـــا مكانة مرموقـــة ال يداني�ه فيهـــا إال البن�دقيـــة ،وما إن
يرســـم خياله لوحـــة جلـــواد أو باألحرى جليـــاد ،أي حركة
موكب خيل جامحـــة مطلقة العنان ،حـــىت يمزجها براحئة
البـــارود ،يقول:

ويصـــف إيمانـــه باهلل وبقضائـــه ويدعـــو هللا باملغفرة
لـــه ولوالديه وجلميع مـــن معه ،على أمل أن يفك ســـجنه
ويتغر حالـــه بفضل هللا.
أمر هللا قريب ويدور املشوار
ريب قال أظن عبدي نوفيـه
اغفريا لغفار جلميع احلضار
ونـاظـم لشعار ولـوالديه

واش جييب إجبال كسال للفياللـي

ويف قصيدة أخرى:

بكري كان جييين طيـر ّ
حر حيـوم

ربـي غفـار للزالزل

يف ذاك املضرب ضاري احنرق خيلي

يغفر ذنيب مع ذنوب الصاحلن
ابغيت من الرخا نكيل

ويستىن عودي حىت اجتيـه القـوم
57

يرعى حنلي نوار جنـة العدنن

هذي حتريكة تغدى وذيك اتوايل
و من درك العلفة بارودها كمكوم

انســـحب محمد بلخر مع رفاقه ،بعـــد معارك عديدة
62

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ أدب ﺷﻌﺒﻲ ـ اﻟﻌﺪد  43ـ ﺧﺮﻳﻒ 2018

هنا يذكـــر أنه ليس لنا أن خنتار ضيفنـــا بالضرورة فكل
وافـــد علين�ا جيد لدينـــ�ا الرتحـــاب والتكريم الدائـــم ،مهما
يكن اســـمه ومركـــزه يف املجتمـــع إن وجوده بيننـــ�ا ليفرض
احرتامـــه ويوجـــب ضيافتـــه وإكرامه ،وكل مـــن خيل بهذه
القاعدة وخيالفها وكل من يشـــوه معــــــناها أو حيرفه ،وكل
من خيلـــط بها أو يقصـــد من ورائهـــا أغراضـــا أخرى تمى
ّ
شـــهرته ويضمحل صيت�ه وهذا تصـــور بلخر:

يطلع يف رايس حمان به انشايل
و يلعب عودي لعب إزفافين ملطوم
ومثل هـــذه الســـمات ال جندها إال يف الشـــعر اجلاهلي
عامة ويف شـــعر عنـــرتة بن شـــداد خاصة الـــذي يلتقي مع
شـــاعرنا رغم بعد املســـافة الزمني�ة يف اجلمع بن السيف
وركـــوب اخليل والقلـــم ،يقول عنرتة يف هـــذا املجال:
واخليل تعلم والفـوارس أننـي

مرتبص ولبيق حـافظ بالقـراي

شيخ احلروب وكهلها وفتاها

نعطـي حـق النـاس والواجـب

ستذكرين قويم إذا اخليل أشبعت

عمري ضيفي ما يبور وأنا هنـاي

حتول بها الفرسان بن املضارب

عرضـي خفـت عليـه ينغتـب

فإن هم نسوين فالصوارم والقفـا

ويف هـــذا يقـــول (جـــاك بـــرك)« :إن بلخـــر منشـــد
الشـــجاعة البدوية ،شـــادي بطولة البدو الرحل والشـــوق
األبـــدي ليقـــرتح علينـــ�ا فيمـــا يمليه مـــن صيـــغ خالصة
خطـــاب الغد ورســـالة األبـــد».59

تذكرهم فعلي ووقع مضاريب
ّأما محمد بلخر فيقول :
قويل ناصره ريب وادعاوي الناس

كما أن بلخر الشـــاعر وبلخـــر املتيـــم كان حيب وطنه
ويهيـــم بـــه كان حيبه كما يمكـــن أن حيبه بدوي قـــوي القنا
شـــديد البطـــش يف الهيجاء ،يتضـــح ذلك عنـــد ما صرح
بموقفـــه بـــكل صرامة ولو تعلـــق األمر من منحهـــم والئه،
إذا بدا مـــا منهم ما ييسء إىل الوطن ولذلك يعتر ســـليمان
متخاذال وخائنـــ�ا فيفضحه قائال:

نقرا احلرف بغيـر لوحة
ايل قال أنا رجيل يغـزى معاي
يعرف خوك اسطـر وال اهرب
الكالم يوايت األعقاد
يـؤكد ويوم املشليه
كم ــا يفخ ــر الش ــاعر بمآث ــر قوم ــه وجوده ــم وكرمه ــم
فلمـــا كان حســـن الضيافـــة مـــن الفضائـــل الـــي حيتفـــي
بهـــا بلخـــر كل االحتفـــاء ،ال ألنـــه مطلـــب مـــن مطالـــب
ّ
اخللقيـــة وصنيـــع جميـــل وحســـب ،بـــل ألنـــه كذلـــك
عمــل حيفــظ العالقــات الشــخصية ويصونهــا ويســتديم
ّ
احلـــوار ويتيـــح الصلـــة والتواصـــل ،فاالتصـــال أو
التواصـــل يف تلـــك الســـهوب اجلـــرداء يكـــف الصمـــت
ويؤنـــس الوحشـــة ويكســـر العزلـــة ويوصـــل اخلطـــاب
ويبلـــغ الرســـالة ويرعـــى حـــق األخـــوة.

وهللا مـا قعـدوا مـزان هنـاي
من غر سليمان خـان العاهـد
ّ
يتجـــرأ على
كمـــا يفضح موقـــف عطا هللا الـــذي صار
إصـــدار الفتـــاوى يف صالـــح االســـتعمار وإلزاميـــة إدانـــة
املقاومـــن وإثبـــ�ات خروجهم عن الطاعـــة وتأكيد ضرورة
معا قبتهم :
قولو لعطا هللا واش كلفك ياحزين
واله تشمت يف اللي ما لداهم قران
لعبت بك الدنيـا أيامهـا فانييـن

نهفي وانب�ان كالسراب حتت الغيوم

ولعبت بيك القهوة وصـار األثمان

حارز عريض ولساين

شوف كتبك تلق أقوال متخالفيـن

للي قاتل بوي انضيفوا بالطعام
58

من خر أنت وال كالب رحمان

نضحك للي عاداين
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أما يف سجن (كالفي) فكان يقول:

وهـــذه املواقـــف العمليـــة هـــي الـــي كلفتـــه حجـــز
ّ
عائلتـــه مـــن طـــرف احلـــكام وكلفتـــه حيـــاة ظلـــت
مضطربـــة فلـــم ينعـــم باالســـتقرار ،مـــرة يف تافياللـــت
جنـــوب املغـــرب ومـــرة يف املنيعـــة وأخـــرى يف املنفـــى
بكالف ــي ،يف جزيــرة كورس ــيكا وق ــد أخ ــذ املنف ــى ج ــزءا غ ــر
يســـر مـــن حياتـــه بعيـــدا عـــن األهـــل والوطـــن.

مـن حبـه خـاطـري امهـول
وحش أوالدي وحب سيدي جاو ثنن
رانـي فـي كـالفـي مـجـول
أنا والشيخ بن دوين�ة مرهونن

60

 - 5ابن مسايب:

إن روح املقاوم ــة ال ــي كان ــت تالح ــق الشـ ــاعر محم ــد
بلخ ــر ق ــد كلفت ــه التضحي ــة ب ــيشء غ ــال ،إنه ــا الغرب ــة،
غربـــة يف وطنـــه بســـبب االســـتعمار وغربـــة يف الســـجن
بســبب االســتعمار أيضــا ،ومــن هنــا كان ملوضــوع الغربــة
نصي ــب يف ش ــعره.

هو أبو عبـــد هللا احلاج محمـــد بن مســـايب ،أحد أبرز
شـــعراء الشـــعر امللحون ،من مواليد الربع األول من القرن
الثاين عشـــر الهجري (12هـ) ،61من أصل أندليس اســـتقر
بتلمســـان يف يح باب الزير حيث نشـــأ والتحـــق يف البداية
بالكتاتيب القرآنيـــ�ة ،فتعلم الفقه والنحـــو وحفظ القرآن
الكريـــم ،لم تثبـــت الدراســـات املتتبعـــة حلياة الشـــاعر
دالئـــل واضحة عن مولده وحياته الي ســـاهمت يف تكوين
هذه الشـــخصية الفذة وذلـــك لنقص مـــا ّ
دون عنه ،رغم
أهميتهـــا البالغة يف رفـــع اإلبهام الذي ّ
خييـــم على حياته.

وقال وهو يف منطقة تافياللت باملغرب:
الدني�ا ضاقت وأنا رحيلـي تالـي
من تفكار حبايب خاطري مهمـوم
الدني�ا ليلهـا قـمر بـدر ياللـي

ويعتـر محمـد خبوشـة صاحـب الفضـل يف جمـع ونشـر
بعـض أشـعار ابـن مسـايب يف شـكل دواويـن ،وقـد احتـوت
القليـل ممـا رواه ،حـىت إنها قـدرت بما يفوق ألفـي قصيدة.62

وليلة فيها ظلمة وتـبان النجـوم
واش جييب جبل كسال للفياللـي
بكري كان ييج الطر حر حيوم

لقـــد أمى ابـــن مســـايب شـــبابه يف ممارســـة مهنة
النســـيج الي ســـاهمت على ما يبـــ�دو بطريقـــة أو بأخرى
يف تنميـــة ذوقه الفين ،وقـــد اتهم أيضـــا باالحنالل اخللقي
وكرت اإلشـــاعات عن تعرضه بالتشـــبيب بالنساء وتلك
هـــي األســـباب الـــي دفعـــت بـــه إىل الهجـــرة إىل املغرب،
حبيـــث نـــال حظـــوة و شـــأنا لـــدى أحفـــاد وأوالد «موالي
إســـماعيل الذهيب» .

وقال وهو يف املنيعة:
نعىش بالد الناس يف طلـب ا لعال
وبـالدنـا متـروكـة للنــاس
ونكاد تفرتش الثـرى وبأرضنـا
لألجنبـي مـوائـد و كـراسـي

وقـــد نقل لنـــا ابن مســـايب يف شـــعره تلـــك الرحالت
الطويلـــة حيث رســـم خريطة أســـفاره الي جـــاب بها كل
أحنـــاء اجلزائر واملغـــرب األقـــىص ،ويمكن القـــول :إنه لم
يكـــن شـــخصية عادية ،بـــل اجتهد ليكتســـب شـــيئ�ا من
املعرفـــة ولم يبخل بهـــا عـــن معاصريه الذين شـــهدوا له
بالعلـــم و اعرتفـــوا له بالواليـــة ،فذهب راضيا واستســـلم
لنـــداء األجل عام 1190هــــ املوافق لـ 1768م بعـــد أن ّ
عمر
طويـــال ،دفـــن أمـــام ضريـــح املوحد الشـــيخ الســـنويس
رحمهمـــا هللا بمدين�ة تلمســـان.

وطين أحب إىل من كـل الدنـى
وأعز ناس يف الريـة ناسـي
***
ما درت ّ
الطاحية هجرت على ليمان
مـا هـي سرقـة وال خـديعـة
هربت نفيس من النصارى والشيطان
وارضات لصـاحب الشفـاعـة
64

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ أدب ﺷﻌﺒﻲ ـ اﻟﻌﺪد  43ـ ﺧﺮﻳﻒ 2018

6

كرس ابن مســـايب جل أشـــعاره يف املرأة ،من الطبيعي
أن جند وقوف الشـــاعر علـــى احلبيب�ة بغزله ونســـيب�ه أكر
من قولـــه يف بايق النســـاء ،فقد قيـــل يف احلبيبـــ�ة أكر مما
قيـــل يف األم والزوجـــة ،يف نوعـــه و كمـــه وقـــوة عاطفتـــه
ووجـــده ،وربمـــا جـــاءت كـــرة األشـــعار يف احلبيبـــ�ة ،ألن
أغلب الشـــعراء عاشـــوا عيشـــة هنيئ�ة مرتفة يف ظل املرأة
الـــي ملكت قلوبهم ،فمن الشـــعراء من أحـــب حبا صادقا
ً
ومنهـــم من تمتـــع بوهم احلـــب ولها.

عزامك يا عايشة

َ
ِس ْـر قلبـي فشـا

يف عرويق يتمىش

هواك راه يف احلشـاش

داهش منك دهشة

لوح عودي أرشــا

ماننساك يا عايشة

حتـى يف النعــاش
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والشـــاعر محمـــد بـــن مســـايب رغـــم أنه لم يشـــتهر
كشـــاعر صـــويف إال أن قصائـــده مفعمة بالـــروح الصوفية
واملصطلحـــات الدالة علـــى ذلك املتمثلة يف املـــدحي النبوي
ومـــدح األوليـــاء الصاحلـــن ،واملعـــروف أنه منذ شـــبابه
املبكـــر أصيـــب بغرام فتاة اســـمها عائشـــة لكنـــه أصيب
خبيبـــ�ات عاطفيـــة عديـــدة دفعتـــه إىل قطـــع عالقته مع
احلـــب الدنيوي ،حيـــث لم يكن أيضـــا بعيدا عـــن معاناة
البســـطاء من الناس ،وهـــو ال خيفي غضبـــه ومخاوفه إزاء
محيـــط فاســـد يف أعماقـــه جـــراء ظلم الـــوالة آنئـــ�ذ ،هذه
العوامـــل هي الـــي حولته من شـــاعر احلـــب الدنيوي إىل
شـــاعر احلب اإللهي.

وألن الشـــاعر مـــن أصـــل أندلـــيس ،فـــإن الغـــزل كان
ينســـاب على شـــفاهه ويدعـــو إليه لمـــا كانـــت تتمتع به
األندلـــس مـــن طبيعة جميلـــة وحيـــاة حضاريـــة ناعمة،
ومجالـــس أنـــس ورخاء وغنـــاء.63
والبيئ�ة التلمســـاني�ة شـــبيهة تماما بالبيئ�ة األندلسية
يف طبيعتهـــا اخلالبـــة ويف حضارتها وعاداتهـــا وتقاليدها،
هنا نشـــأ ابن مســـايب ،ممتهنا حرفـــة احلياكـــة باحلارة
الشـــعبي�ة باب الزيـــر ،كان علـــى دراية بمزج األلـــوان ،فما
من شـــك أن مشـــاهدته لأللوان وتن�اســـقها بمعمل الدراز
قد ســـاهمت يف تكوين أســـلوبه وذلك منذ فـــرتة الطفولة
الـــي قضاها باملعمـــل ،وهو ينئ حتت وطأة اللوعة ،شـــاعر
عاشـــق للحســـن واجلمال أحب اجلمـــال وهـــام فيه ،له
معشـــوقة معروفة شـــهر بهـــا يف أكر من قصيـــدة ملمحا
تـــارة ،ومصرحا أخـــرى ،يقول:

و مـــن القصائـــد الـــي تويح خبـــوض بن مســـايب يف
املجـــال الصويف نذكر قصيـــدة (مـــا واىف يش طليب) ،وهي
قصيدة يـــويح ظاهرها عنـــد قراءتها بأنهـــا غرامية غر أنه
يقـــول يف آخرها:
نمدح جد الشرفا
65

صاحب احلوض أحمد سلطاين
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ويقول أيضا:

واملتمعـــن يف نـــص هـــذه القصيـــدة جيد فعـــال تعابر
غرامية كثرة ليســـت احلســـية فحســـب بل اجلســـدية
أيضا ويتجلـــى ذلـــك يف قوله:

يا إله اغفر يل ما فات
و اغفر للناظم ذي األبي�ات

محبويب كحل العن

ومـــن بن املوضوعات الي اســـرتعت اهتمام الشـــاعر
ابـــن مســـايب موضوع الوطـــن ،فصـــور لنـــا هجرته عن
وطنـــه احلبيـــب وما عانـــاه مـــن آالم و لوعة الفـــراق جراء
هذه الغربة ،فهو لم يغادر اجلزائر ســـاحئا احلالة الســـيئ�ة
الـــي آلت إليهـــا أحـــوال املجتمـــع ،حتت وطـــأة وجروت
األتـــراك آنذاك ،ورغـــم ما عانـــاه الشـــاعر يف هجرته تلك
مـــن غربـــة إال أنهـــا أثـــرت تأثـــرا اجيابيـــ�ا انعكـــس على
ســـلوكه فغر نظرتـــه إىل احلياة ،ومن بن ما قاله الشـــاعر
يف الوطـــن قصيـــدة ســـجل فيهـــا أســـفه ولوعتـــه ملدين�ة
تلمســـان ،وما آلـــت إليه يف القرن الســـادس عشـــر ،نظم
قصيـــدة «ريب قـــى» فقال :
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والشفر و احلاجب و السالف

و عنـــد القـــراءة يتبـــ�ادر إىل األذهـــان وكأنـــه يصـــف
امـــرأة ال رجـــال ،وهـــذه هـــي ســـمة شـــعراء الصوفيـــة يف
تعابرهـــم املفعمـــة باحلـــب جتـــاه هللا ورســـوله الكريـــم
عليـــه الصـــالة والســـالم.
وابـــن مســـايب يف قصيدتـــه (بـــدر الـــدىج) يمـــدح
الرســـول صلـــى هللا عليه وســـلم ويطلـــب فيه الشـــاعر
النديـــم أن يمـــأل الكـــؤوس خبمـــر ســـماوية على شـــرف
محبوبـــه ويصف أيضا جماله المادي.وهـــو يف هذا يقتدي
بالشعراء الصوفية الذين ليســـت لديهم مشكلة أو عقدة
من التحدث عن العشـــق وهو درجة عاليـــة من املحبة هلل
تعاىل أو الرســـول صلـــى هللا عليه وســـلم ،يقول:
بدر الدجا عسعـاس

والليل راح

حيلى الطرب و الكاس

بن املالح
67
ِد ْر الكيوس

قم يا نديم فـم

الناس كل من يدخلها
يستحسن الوطن والبقعـا
بالعلم مرفوع و احلكة اكمله
باشعال من اتقان الصنعــــا
خلي احلنادق ونزلها
بن البعل و بن القلعا

و يف قوله أيضا:
محمد نور مايف

.70

صلى هللا عليه قدر ما شرفوا

يف مواسط اجلبـل و عرها
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وبن�اها و عمل اسوار وبرج و تبي�ان .

ويف قصيـــدة (احلرم يا رســـول هللا) الشـــاعر باملدين�ة
املنورة يف مقـــام التائب ،املتضرع إىل هللا ســـبحانه وتعاىل،
طالبا شـــفاعة رســـوله الكريم يقول فيها:

مـــن هنا فالشـــعر الشـــعيب اجلزائـــري كان وســـيظل
يعر عـــن آالم وآمـــال الطبقات الشـــعبي�ة بـــكل درجاتها
ومراتبهـــا ،يعـــر عـــن أمانيهـــا وهمومهـــا عـــن أفراحهـــا
وأقراحها ،عـــن رقيها واحنطاطهـــا ،إنه باختصـــار نابع من
عمق املجتمع نفســـه ،فهـــو خالد خلـــود املجتمع ويكتيس
حلـــة خاصـــة و طابعا متمـــزيا ،ولقد أخذت دائرته تتســـع
بفضـــل جهـــود أهـــل االختصـــاص وذوي الكفـــاءة يف هذا
امليـــدان من باحثـــن ومنظريـــن وكتـــاب وشـــعراء وقراء
ومبدعـــن على اختالف مناهجهـــم ومناهلهم ،وجهودهم
ال تـــزال متواصلة والبحث يف هذا احلقـــل ال يزال يف مرحلة
البدايـــة ،إذ ينئب عـــن نظريـــات وآليات ومناهـــج جديدة
ستكشـــف عنها البحوث والدراســـات املســـتقبلية.

احلرم يا رسول هللا
احلرم يا رسول هللا
خيفان جيت عندك قاصد
احلرم يارسول هللا
خيفان جيت عندك قاصد
يا صاحب الشفاعة االمجد
خويف بزلي نتمرد
69

يوم الوقوف عند هللا
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وســـاءلوا بالصوت والصـــورة والكتابة والدراســـة كل من
له عالقة من قريب أو من بعيد بالشـــخصيات الشـــاعرة،
من أحفاد وأعيـــان وباحثن ورواة ومهتمـــن بالرتاث ،دون
أن ننـــىس املتخصصـــن يف تـــراث البلد منهم على ســـبي�ل
املثـــال ال احلصر :األســـتاذ الدكتور عبـــد المالك مرتاض
واألســـتاذ الدكتور عبـــد احلميد بورايو واألســـتاذ الدكتور
رشـــيد بـــن مالـــك واألســـتاذ الدكتـــور ســـعيدي محمد،
واألســـتاذ الدكتور أوشـــاطر مصطفى ،وعبد احلق زريوح
وجعلـــوك عبد الرزاق وشـــايف عكاشـــة ...الـــخ ،فنتمىن
أن نكـــون من خـــالل هذه الدراســـة قد عملنـــا على نفض
الغبار عـــن تـــراث منطقـــة اجلزائـــر وإخراجـــه إىل النور،
والتشـــهر أكـــر بشـــخصيات كبـــرة ومجهولـــة حـــىت -
بينن�ا -يف هـــذا الوطن ،وإخراج شـــعرهم إىل دوامة البحث
وعالـــم املعرفـــة املســـتمرة ،ومن جهـــة أخرى تبيـــ�ان دور
الشعر الشـــعيب وأهميت�ه يف حتديد وتســـجيل جانب مهم
مـــن تاريخنا املجيـــد ،ومســـاعدتن�ا على الفهـــم الصحيح
والســـليم والســـديد للعديد من اجلوانـــب الغامضة الي
أهملهـــا الباحثون واملؤرخون أو تن�اســـوها لســـبب أو آلخر.

هـــذا قليـــل من كثر حـــول موضوع الشـــعر الشـــعيب
اجلزائري وشـــعرائه الفحـــول املشـــهورين باجلزائر الذين
تركـــوا تراثا شـــعريا ضخما ال يزال الكثر منه مدسوســـا يف
اخلزائن واحلقائب ويف الرفـــوف واألدراج ويف املخطوطات
والكناشـــات وربمـــا ضـــاع الكثـــر منـــه بســـبب اإلهمال
والالمبـــاالة ،ولعـــل مـــا وصلنـــا مـــن شـــعرهم إال القليل
الـــذي كان محفوظا يف ألبـــاب الذاكرة الشـــعبي�ة ومكنونا
عنـــد بعـــض املهتمـــن مـــن أمثـــال :احلـــاج محمـــد بن
احلاج الغويث خبوشـــة واحلـــاج محمد احلبيب حشـــالف
كمـــا أن هنـــاك مخطوطـــات ماجســـتر ودكتـــوراه للكثر
مـــن الباحثـــن األكاديميـــن يف اجلزائر يف قســـم الثقافة
الشـــعبي�ة بمدينـــ�ة تلمســـان الـــذي يضم كمـــا هائال من
دراســـات الرتاث الشـــعيب املغاريب وخاصة اجلزائري ،منها
مـــا يتعلـــق باجلمـــع ومنها مـــا يتعلـــق بالتنظـــر ومنها ما
يتعلق باجلوانب اإلجرائي�ة ،وكذا أقســـام األدب الشـــعيب
يف مختلـــف جامعات الوطن اجلزائري قـــام فيها الباحثون
بدراســـات ميدانيـــ�ة حـــول بيئ�ة وتراث شـــعراء الشـــعيب
القـــداىم واملحدثـــون ،حيـــث حـــاوروا وســـجلوا وســـألوا
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.46

الثقافة البصرية

ودورها في رصد عناصر الثقافة الشعبية
د .والء محمد محمود  -كاتبة من مصر
للثقافـــة البصرية دور كبـــر وفعال يف إثـــراء الثقافة اإلنســـاني�ة ،ومن خـــالل فهمنا
للصـــورة وما حتويه مـــن معانـــن ودالالت ،أصبـــح لدين�ا فرصـــة هائلة إلعادة تســـجيل
ثقافتنـــ�ا اإلنســـاني�ة بشـــكل جديد ومفيـــد عر تلـــك الثقافـــة البصرية ،فالصـــورة لغة
عصريـــة تشـــكل أحد أهم مكونـــات الثقافـــة املعاصرة اليـــوم ،وهي ثقافة وفكـــر وإنت�اج
اقتصادي وتكنولـــويج وليس مجرد متعة أو محاكاة فني�ة فقـــط دون معلومات موضحة.
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الثقافة البصرية ودورها يف الرثاء الفكري للمتلقي

يعيش االنســـان داخـــل مجتمعه من خـــالل تفاعليه
وفعالية تنتج املجتمع وتتســـم خباصية أولية وأساســـية
هـــي قابليتهـــا للتنوع الـــري والتعدد اخلصـــب يف أنماط
االســـتجابات وليس شـــأنها االطراد العشـــوايئ النمطي،
ولهـــذا فكل انســـان داخـــل املجتمـــع يبـــين مجتمعه من
خـــالل فاعليـــة وتفاعليـــة حيـــث األخـــذ والعطـــاء ،مما
جيعلـــه ينتـــج ثقافـــة علـــى النحـــو اخلـــاص بـــه زماني�ا
ومكانيـــ�ا ،ويكتســـب خصوصيـــة يف إطـــاره األيكولويج
ومحيطـــه العقلـــي ونهجـــه يف احلـــوار وىف التعامـــل،
ومـــن هنا ظهـــرت أهميـــة الربط بـــن الثقافـــة البصرية
والثقافـــة الشـــعبي�ة لما لهما مـــن ارتبـــ�اط وثيق وخاص
ينتـــج عنـــه قيمة ثقافيـــة وفنيـــ�ة متمزية.

الثقافـــة البصريـــة كمـــا عرفهـــا العلماء هـــي خرات
االنســـان البصريـــة املرتاكمة عر تاريخـــه ،وهي محصلة
التفاعـــالت واملدخـــالت الـــي حيياهـــا اإلنســـان طوال
عمـــره من خـــالل تشـــكيل حياتـــه ،أو الـــي تنتقـــل إليه
عـــر األجيال من خـــالل قنوات مختلفة وخرات ســـابقة
وتأثـــرات واضحـــة ومراحـــل حياتيـــ�ه متفرقـــة وثقافة
متوارثـــة خـــالل العصور ،ويشـــر أرســـطو اىل أن التفكر
مســـتحيل بـــدون صورة.
الدراسات البصرية
تعـــرف الثقافـــة البصريـــة بأنهـــا الرتجمـــة احلرفيـــة
لعبـــارة  Visual Cultureأمـــا الدراســـات البصرية فهي
حقل مـــن حقول الدراســـة يضـــم خليطا من الدراســـات
اإلنســـاني�ة :تاريخ الفـــن ،النظريـــة النقدية ،الفلســـفة
وعلـــم االنســـان ،بالرتكزي على ســـمات الثقافـــة املعتمدة
علـــى الصـــورة البصريـــة ،وقـــد ظهـــر مصطلـــح الثقافة
البصرية ألول مـــرة عام  1969على غـــالف كتاب بعنوان
« حنـــو ثقافة بصريـــة  :التعليم من خـــالل التليفزيون».1

وقد حققـــت الصـــورة مجموعة هائلة مـــن اإلجنازات
الـــي خدمـــت البشـــرية واإلنســـاني�ة علـــى مـــر العصور
وبطـــرق عدة وســـبل مختلفة وأبعاد خاصـــة تؤول خلدمة
املوضـــوع املعـــروض ،ولهـــا دالالت ومعطيـــات خاصـــة
وقيمـــة ،إذ اختصـــرت الكثر من اجلهـــد والوقت على حد
ســـواء ،فالثقافة البصرية تعمل علـــى تمثي�ل املعلومات يف
صورة بصرية فتحول املعلومات إىل شـــكل مريئ مبهر يعر
عـــن األفكار الي لـــم تكن واضحـــة وبارزة اال يف ســـياقات
خاصة بها وعلى حنو شـــديد اخلصوصيـــة يعطي دالالت
مباشـــرة وغر مباشـــرة إلظهار الصـــور الذهنيـــ�ة يف هيئ�ة
صور بصريـــة مبدعة ومعـــرة وقيمة.

والثقافـــة البصريـــة بمفهـــوم اخر هـــي مجموعة من
املصـــادر احلســـية املرتبطة حباســـة البصر والـــي يمكن
تنميتها لـــدى املتعلم أو املتلقي لثقافـــة الصورة عن طريق
الرؤية وعن طريـــق تكاملها مع خـــرات مختلفة ،يتعامل
معهـــا املتعلم من خـــالل احلواس األخـــرى .وتعتر عملية
تنمية هـــذه الكفايـــات ضروريـــة للتعلم ،فعنـــد تنميتها
تمكن الشـــخص املتعلـــم (املثقف بصريا) مـــن أن يفهم
ويفســـر األحداث البصريـــة والرموز البصرية واألشـــياء
الي يتعـــرض لها يف البيئـــ�ة الي يعيش فيها ســـواء كانت
طبيعية أو من صنع االنســـان«.2»John Debes 1969

وحـــىت نســـتطيع تطويـــر وتنميـــة ثقافتن�ا الشـــعبي�ة
واالســـتفادة منها ،وجـــب علين�ا دراســـة كيفيـــة اإلدراك
البصري للصورة ،ومعـــاين الصور ورموزها لفك شـــفراتها
وإدراك معطياتها ،ولذلك حـــددت مجموعة من العناصر
والي ختـــدم دور الثقافة البصرية يف ازدهـــار هذه الثقافة،
جنملها على النحـــو التايل:
الثقافة البصرية ودورها يف الراء الفكري للمتلقي.

وعن طريق دراســـة هـــذه العناصر املرتبطـــة بالصورة
نكون قد اســـتطعنا أن نتعلـــم مهارات الثقافـــة البصرية
املختلفـــة يف مجـــال اإلبداع الشـــعيب حىت نمتلـــك القدرة
على عـــرض وقـــراءة الرســـائل البصرية قـــراءة صحيحة
متقنـــة وبذلك يمكنن�ا اســـتخدامها يف العمليـــة التعليمية
والتثقيفيـــة والفنيـــ�ة بطريقـــة مبتكرة وحديثـــ�ة تواكب

عملية اإلدراك الفين للصورة وتعلم مهاراتها.
مفهوم الثقافة الشعبي�ة وعالقتها بالتنمية.
كيفية تطوير وتنمية الفنون الشـــعبي�ة باســـتخدام
الصورة.
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اإلبداع الفين الشـــعيب إذا هو نت�اج لفنـــان يرى العالم
من حولـــه بوضوح وينـــ�أى بنفســـه عن عمليـــات النقل
والتقليـــد والتحليـــل واإلدراك ،وينطلـــق خبياله يف عوالم
االكتشـــاف واإلبداع ،ويرتبط بمظاهر احليـــاة املعاصرة
ً
متأثرا بالمأثـــورات الشـــعبي�ة ومحققا مشـــاركة إجيابي�ة
تمثـــل أســـى مظاهـــره احلســـية واالنفعاليـــة بقـــدر ما
يمتلكـــه من أشـــكال تعر عن الـــراء يف التعبـــر ،وكذلك
قدرتـــه العملية وخراته املكتســـبة باملـــران وطاقاته الي
تتولـــد بالعمل الدائـــب داخل املجتمـــع ،والبيئ�ة الي ييح
بهـــا الفنان الشـــعيب من أجـــل التطوير بأســـلوب التعبر
ً
تبعـــا ملتطلبـــات كل عمليـــة فنيـــ�ة إبداعيـــة بمتطلباتها
وأدواتهـــا املختلفة تبعـــا للموضوعات اخلاصـــة والعامة
للفـــن الشـــعيب ،ممـــا يؤكـــد أن اإلبـــداع الفين الشـــعيب
هـــو «النبـــع األصيـــل الـــذي ينطلق منـــه العمـــل الفين
ً
معـــرا بصدق عـــن نفســـية الفنـــان وتفاعله مـــع البيئ�ة
بمفهومهـــا العريـــض منـــذ كشـــف لنـــا من خـــالل هذه
املعانـــاة روعـــة هـــذه األعمـــال ومـــا تنطـــوي عليـــه من
أصالـــة يف اإلبداع».3

عصـــر التكنولوجيـــا الرقمية املعاصـــر ،والذى نمـــا حولنا
يومـــا بعد يوم بشـــكل خـــارج عـــن ارداتنـــ�ا ،ممـــا أدى اىل
جعلنـــا حناول أن خنلق مجتمعا اتســـع إحساســـه باجلمال
والقـــدرة على فهم املـــدركات البصريـــة يف البيئ�ة املحيطة
بن�ا واملليئـــ�ة بالعديد مـــن المأثورات الشـــعبي�ة املختلفة،
كنوع من أنواع توثيـــق تراثن�ا الفكري والثقـــايف واملحافظة
عليـــه مـــن االندثـــار أو الفنـــاء أو الغزو بمختلف أشـــكاله
وتعدد ســـبله وطرقه.
فيجـــب فهـــم املـــواد البصريـــة والصـــور وماهيتهـــا
وحتليلهـــا وتفســـرها للعمل على إثـــراء اإلبداع الشـــعيب،
فحاســـة البصر هـــي واحدة من أهـــم احلواس البشـــرية
بل هي احلاســـة األساســـية املســـئولة عن تزود االنســـان
باملعلومـــات ،فضال عن كونها تســـاهم إىل جانب الســـمع
يف تكوين الفـــرد الثقايف وتشـــكيل قدرتـــه اإلبداعية على
رؤية االشـــياء فيما حوله بســـهولة وسالســـة.
وقـــد أصبحت الصـــورة تلعب دورا اساســـيا يف احلياة
املعاصـــرة ،فنـــادرا مـــا جند نشـــاطا إنســـاني�ا ال يســـتعن
بالصـــورة بشـــكل أو بأخـــر ،وصارت أمـــرا ال غـــىن عنه يف
العلـــوم والصناعـــة والتعليـــم والفنـــون ،وهى األســـاس
ّ
الذى تعتمـــد عليه وســـائل اإلعالم ومن هنا فـــإن مفهوم
ثقافـــة الصـــورة هـــو نفســـه مفهـــوم الثقافـــة البصرية.
فاإلبصـــار من أهـــم منافذ املعرفة البشـــرية بأســـرها وهو
القـــدرة علـــى التوحيـــد والتأليـــف واالبتكار ،وهـــي قدرة
مســـتمدة من الفهم واإلبصار يمـــارس وظيفته من خالل
التصورات املعطـــاة ،والي جتتمع يف وعاء واحـــد له القدرة
علـــى االســـتقطاب واجلذب.

وعلى هـــذا النحـــو يتمحـــور دور الصورة كـــرثاء فكرى
للمتلقـــي يف التايل:
تمتلك الصـــورة القدرة على منافســـة الكلمة يف الكثر
مـــن الســـياقات واملقامـــات ،فقـــد تتجلـــى الداللة يف
الصـــورة أكر مـــن داللـــه الكلمـــة الي ختتفـــى خلف
األقنعـــة والرمـــوز واإليمـــاءات ،فالصـــورة املعرة عن
الفنون الشـــعبي�ة تكـــون أقوى من ألـــف كلمة مكتوبة
وموثقة.

وحيث أن اإلبداع الشـــعيب للفن يتطلـــب القدرة على
اإلحســـاس بوجود مشـــكلة تتطلـــب املعاجلـــة ،ومن ثم
القـــدرة علـــى التفكر بشـــكل مختلـــف ومبـــدع ،ومن ثم
إجياد احلل املناســـب ،هذه املشـــكلة هي العمل الفين لدى
الفنان املبـــدع ،وبالتـــايل فالفنان الشـــعيب املبـــدع يتمتع
بتكويـــن نفيس متفرد وقـــدرات ختيليـــة وانفعالية خاصة
تكســـبه ســـمة اإلبـــداع الفين الـــي تمزيه عن الشـــخص
العـــادي وكل هـــذا التمزي والتفـــرد قد اكتســـبه من خالل
خراته الســـابقة مـــن ناحية والقيم املجتمعيـــة الي نضج
خاللها من جهـــة أخرى.

تمنـــح الصـــورة القـــدرة علـــى التأمل لـــكل األحداث
الـــي تعـــر عنها ،فعـــن طريـــق الصورة نســـجل أدق
التفاصيل بســـهولة ويســـر وبشـــكل متضح ومباشر
وتـــدرج مســـتمر وبمراحل مختلفـــة تبعـــا ملتطلبات
املوضـــوع املصور.
تتمـــزي الصورة بالقدرة على إضـــاءة فكرة معين�ة يف زمن
قيـــايس ختلـــق دالالت وإحيـــاءات رمزية وترســـم أفاق
فكريـــة ومعرفية وهو ما يعجز عنـــه اخلطاب املكتوب
أو املســـموع مهما كانت اهميت�ه.
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ختلـــق الصورة نوعا من التواصـــل الثقايف واملعريف ،فعن
طريـــق صورة حلرفة شـــعبي�ة مصرية مثال نســـتطيع
أن نعـــرف تفاصيل هـــذه احلرفة وطريقـــة تصنيعها
ألي شـــخص يف أي ثقافة ،وربما يستطيع املتخصص
تعلم ما يـــراه وتقليده من خـــالل الصورة.

ختتلـــف الصورة عن الكلمة املكتوبة يف ســـهولة التلقي
ألن القـــراءة تتطلـــب التأمـــل وأشـــغال الذهـــن ،لكن
الصـــورة ال تتطلب كل هـــذا املجهود ،فبمجـــرد النظر
إىل الصـــورة نفهـــم تفاصيـــل كثرة بأقـــل وقت ممكن
وبأقصـــر الطرق.

تكســـر الصـــورة حاجـــز اللغـــة فتفهـــم الصـــورة رغم
اختـــالف اللغات واللهجات والثقافـــات أي أن الصورة
ختـــرتق احلواجز واملســـافات وربمـــا األفكار.

تعطـــي الصـــورة الرســـالة بطريقـــة مباشـــرة ودفعة
واحـــدة ال تتخللهـــا تفســـرات وحتليالت كثـــرة ربما
تكـــون غـــر معـــرة أو ملهمة.

تعمـــل الصـــورة على تأكيـــد العديد مـــن املفاهيم من
خالل ســـياقات معين�ة وخاصة ملدلـــوالت األكر عمقا
وأقوى تأثرا.

عملية اإلدراك الفين للصورة
يشـــر مفهوم الثقافـــة الفني�ة البصريـــة إىل مجموعة
القـــدرات واملهـــارات الـــي يســـتطيع اإلنســـان أن ينميها
مـــن خـــالل ممارســـته للخـــرة البصريـــة الشـــاملة الي
تتفاعل فيهـــا احلواس املختلفـــة ،كما تعين اتســـاع رقعة
اإلحســـاس اجلمايل والقيـــم والقدرة على فهـــم املدركات
البصريـــة يف البيئ�ة املحيطـــة ،وتعد الثقافـــة البصرية يف
يومنا هـــذا جزءا مـــن النســـيج الثقـــايف العام لإلنســـان،
فهنـــاك حضـــور جـــارف للصـــور يف حياتن�ا وخاصـــة بعد
دخولنـــا يف عصـــر املعلومـــات والتكنولوجيا املبهـــرة يوما
بعـــد يوم فهـــي تلعب يف تشـــكيل وعينـــ�ا بدون أن نشـــعر
وبـــدون أي حتكم منا ،ويتم اســـتعراض مفـــردات الثقافة
الشـــعبي�ة للمجتمعات من خـــالل الصـــور الفوتوغرافية
املعـــرة والفيديوهـــات واألفـــالم التســـجيلية الي تعمل
علـــى عـــرض المأثور الشـــعيب بالشـــكل األمثل.

تلعـــب الصورة العديد من االدوار اإلجيابي�ة والســـلبي�ة
يف تشـــكيل مفـــردات احليـــاة ،فعـــرض تفاصيـــل
وأنـــواع الثقافـــة الشـــعبي�ة بالصور يعمل علـــى زيادة
اإلحســـاس بهـــا ،وتعطـــى القدرة علـــى معرفـــة أدق
التفاصيـــلالغائبـــ�ةفهـــيهناتســـتخدمكـــدور إجيايب.
احتلت الصورة مســـاحة واســـعة يف التواصل البشرى
بن العامة واملثقفن على حد ســـواء أكـــر من الكلمة
يف واقع احلياة.
أصبحـــت الصـــورة وســـيلة تثقيـــف وتعليـــم وإعالم
وتســـويق ودعاية ،فعن طريق الصورة ترســـل رسائل
مختلفـــة مـــن بينهـــا إثـــراء الـــرتاث واملحافظـــة عليه
واإلعالن عنـــه وتنميتـــ�ه اقتصاديا وســـياحيا.4
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توقعـــه ،ويظهر ذلك يف الفنون الشـــعبي�ة مثـــال كتوقع أو
ختيـــل احد الفنانن الشـــعبين أثنـــ�اء قيامـــه بعمل برتون
أو رســـم مجرد ألحـــد القطع مـــن الغزل اليـــدوي والعامل
اآلخـــر وهـــو ينفذ مـــا تم رســـمه ،فعـــن طريـــق النظر إىل
البرتون نتخيل الرســـمة ونتوقع ما ســـوف يتـــم تنفيذه ،او
احلرفيات الاليت يقمـــن بعمل زخارف علـــى قطع فخارية
او نســـج باخلـــوص لعمـــل الشـــنط اخلوص او تشـــكيل
بالطـــن خللق منتجات خزفية شـــعبي�ة ممـــزية معرة عن
البيئ�ة ،او الرســـم باحلنـــة على األيدي لألطفـــال والكبار
على حد ســـواء كمـــا يف الصور أرقـــام (.)5(،)4

تعلم مهارات الصور يف مجال الثقافة الشعبي�ة
ترتبـــط املهـــارات اخلاصـــة بتقنيـــ�ات الصـــورة بعدة
محاور يف عالقتها يف رصد وتوثيق الثقافة الشـــعبي�ة منها:
- 1الذاكرة:
ويعىن بهـــا ربط الواقـــع بالمايض عن طريـــق الصور،
ومـــا تتضمنـــه مـــن دالالت وأحـــداث ومواقـــف تشـــكل
وعيـــا لـــدى املتلقي ،كذلـــك فقد ينـــىس الفرد ً
كتابـــا قرأه
ً
قبـــل عشـــرين ً
عامـــا ،ولكنه بالتأكيـــد لن ينىس مشـــهدا
قـــدرا ً
ً
ً
ً
عاليا
مصورا ،وخاصة تلـــك الي تمتلك
بصريـــا ،أو
مـــن اجلاذبيـــ�ة والدهشـــة ،فمثـــال يرتبـــط التعبـــر عن
الفنـــون الشـــعبي�ة من خـــالل كـــدرات معينـــ�ة تعر عن
البيئـــ�ة الـــي توجد فيهـــا هذه احلرفـــة الشـــعبي�ة أو ذاك
علـــى ســـبي�ل املثـــال ،او الي تعر عن شـــكل املنـــازل الي
يقوم فيهـــا الفنانون الشـــعبيون بعمل حرفهم الشـــعبي�ة
او الي يعيشـــون فيها ،والي يكون فيها اســـتلهام شـــديد
وربـــط بن فنهـــم وبيئتهـــم وطريقة حياتهـــم ونضوجهم
الفكـــري والفين على حد ســـواء كما يف الصـــور أرقام (،)1
(.)3(،)2

- 3السيادة:
ويقصـــد بهـــا قـــدرة الفـــرد علـــى إعـــادة صياغـــة أو
ترجمـــة الصورة ومـــا يتضمنها من عناصـــر ومكونات من
اللغـــة البصرية إىل اللغـــة اللفظية املكافئـــة للوقوف على
الســـيادة داخـــل املوضوع املعـــروض ،وهى تظهـــر عندما
نريـــد ان نعر عـــن أن أحـــد التفاصيل داخـــل العمل الفين
الشـــعيب ونهمل التفاصيـــل األخرى الي ليـــس لها قيمة،
كالرتكـــزي على تصويـــر مجموعة مـــن التماثيـــ�ل الصغرة
املمزية املختلفـــة األشـــكال واألحجام واملعـــرة عن فرتات
تاريخيـــة مختلفة أو مجموعـــة من عرائـــس املولد املباعة
يف املولـــد النبوي والـــي تصنع مـــن الســـكر والرتكزي على
أحدهـــا أو بعـــض املنتجـــات الشـــعبي�ة املتنوعـــة ،كما يف
الصور أرقـــام (.)7( ،)6

- 2التوقع:
وهـــو قـــدرة الفرد علـــى توقـــع الوضع الذى ســـيكون
عليـــه حدث أو ظاهـــرة أو عمليـــة أو موقـــف أو يشء معر
عنـــه برســـم توضييح مـــع ذكر األســـباب الي بـــين عليها
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 - 4اخلرة:

الفنان الشـــعيب ،وتتجســـد وتتمثل هذه الثقافة الشعبي�ة
الرائعـــة بالصور ،اذ جنـــد ان للثقافة البصريـــة دورا يف إثراء
اإلبـــداع الشـــعيب لـــدى املتلقـــن واحلرفيـــن واجلماهر
العادية بدرجـــات متفاوتة.

ويقصـــد بها قـــدرة الفرد علـــى توظيف مـــا لديه من
معلومـــات يف التوصـــل بنفســـه إىل األســـباب الي تكمن
وراء ظاهـــرة أو حـــدث أو عمليـــة أو يشء مـــا معـــر عنـــه
بصـــورة أو فيديـــو توضيـــيح ،ويظهـــر هـــذا يف االبداعات
الشـــعبي�ة عندمـــا جنـــد ان املصـــور يقـــوم بإبـــراز دور أحد
الفنانن الشـــعبين الكبـــار ومعه أحد العاملـــن الصغار
وهو يشـــكل معهـــم اخلزف ليصنـــع املنتجـــات الفخارية
املختلفـــة ،او إحدى احلرفيات وهـــي تقوم جبدل باخلوص
وتظهـــر تمـــزي اخلـــوص املصـــري ودقـــة صنـــع احلرفية
املصريـــة من خالل الكـــدرات املمزية ،كمـــا يف الصور أرقام
(.)10( ،)9( ،)8

العوامل املؤثرة يف إدراك الصورة
لعـــل أهـــم العوامـــل املؤثـــرة يف العمليـــة اإلدراكيـــة
للصورة :االنتبـــ�اه ،الثب�ات والـــدوام ،التنظيم ،التشـــويه
والتحريف ،الدافعية ،اخلداع اإلدراكي ،اخلرة الســـابقة،
وهـــذه العوامل تنـــ�درج إىل عوامل خارجيـــة وداخلية ،على
النحـــو التايل:
االنتبـــ�اه :حيـــث أن االنتب�اه للمعىن املرجـــو من الصورة
يشـــكل الفكر ويعر عـــن القيم من خـــالل الصور.

- 5اإلنتقاء:
اختيـــ�ار أفضل األشـــياء والبعد عن األســـوء من خالل
املعلومـــات الـــي تعطيهـــا لنا الصـــور ،وتوجـــد مجموعة
من الكليم يـــدوي الصنـــع أو مجموعة من العطـــارة اثن�اء
عرضهـــا او بعض القطع اخلوص ومـــدى تداخلها وكذلك
مجموعـــة النخيل املتشـــابكة مـــع بعضها البعـــض والي
يقطـــف منها البلح ،كمـــا يف الصور رقـــم (.)11

التنظيـــم :تنظيـــم املعلومـــات املدرجـــة واملعـــرة من
خـــالل عناصر الصورة واســـتيعاب كل عنصر من هذه
العناصـــر والتعبر عنه.

ومن خالل تعلـــم الثقافة البصرية للصـــورة ومهارات
الصور جند أن اإلبداع الشـــعيب هو خليط مـــن الفنون الي
حنتـــاج إليهـــا يف حياتن�ا اليوميـــة ،وجميع القيـــم اجلمالية
الي تمـــزي العمل الفـــين اإلبداعي ،تدخل داخـــل اطار روح

التشـــويه والتحريف :والذى يعطي معـــىن وقيمة لكل
معلومة من خـــالل الصورة والنص املقـــرتن بالصورة،
إذ جيـــب أن تكون تلك املعلومـــات باإلجياب عن طريق
التأكيـــد بالصورة والتوقف عند ســـلبي�ات الصورة.

الثبـــ�ات والـــدوام :على الفعـــل املنعكس مـــن الصورة
وعرضها وطـــرق فهمها.
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الدافعيـــة :ويقصد بها الدفاع عـــن املعىن املرجو بعرض
املوضوع بشـــفافية ومصداقية وبدون مبالغات.

إشكالية تطور عناصر الثقافة الشعبي�ة
يعد االبداع الشـــعيب هـــو خليط من الفنـــون النفعية
الي حنتـــاج إليهـــا يف حياتنـــ�ا اليوميـــة ،فضال عـــن القيم
اجلماليـــة الـــي تمزي العمـــل الفـــين اإلبداعـــي ،والتقاليد
االجتماعيـــة هـــي أهـــم األبعـــاد الـــي لها نصيـــب كبر يف
احلفـــاظ علـــى املوروثات الفنيـــ�ة كقيمـــة إنت�اجية وقيمة
وظيفية عـــالوة على أنها قيمـــة جمالية وتشـــكيلية ،كما
أن اإلبـــداع مـــع الفنانن الشـــعبين له قوانينـــ�ه اخلاصة
الفطرية ،وهـــذه القوانن تتشـــكل مع ثقافتهـــم المادية
وفقا بمقتضاها ســـمات االشـــكال الفني�ة وهى على وجه
التحديـــد التجربة االنســـاني�ة املناســـبة واملتفاعلة مع كل
املوروثات الفنيـــ�ة وتاريخها وثقافتها ،كمـــا تعىن األصالة
والتواصـــل يف العمـــل الفين مـــع املوروثـــات االجتماعية،
ومن هنا نشـــعر بضرورة قيـــام الفهم االجتماعـــي بأبعاده
ودوره يف تشـــكيل خصائـــص الفن الشـــعيب داخل حدود
البيئـــ�ة االجتماعيـــة الي يعيشـــها اإلنســـان مـــن خالل
االبـــداع اجلمايل.6

اخلربة الســـابقة :حيث أن بداخل كل متلق أو مســـتقبل
أو فرد من اجلمهور خراته الســـابقة الي تشـــكل وعيه
وتعرض مـــدى تأثره بكل ما حوله وبالتايل بمشـــاهدته
للصور يت�أثـــر بما يرى.
وهـــذه العوامل تنـــ�درج إىل عوامـــل خارجيـــة وداخلية
وختتـــص العوامل اخلارجيـــة باملثرات البصريـــة يف الزمان
واملـــكان واالجتـــاه واحلركـــة ،وعوامـــل ذاتي�ة تتمحـــور يف:
العامـــل املعـــريف :وهو اخلـــاص بعمليـــة التعليـــم والفهم
واإلدراك مـــن قبـــل اجلماهر املوجـــه لها الصـــورة ،العامل
الوجداين :وهو املرتبط باحلالة االنفعالية والســـيكولوجية
والعاطفية للمشـــاهد أو اجلمهور املهتم بالصورة .وتتفاعل
هذه العوامـــل معـــا إلدراك الصورة ثـــم قراءتها.
وعلى هـــذا النحو فـــإن قـــراءة الصورة تعتمـــد على :
فهم لغـــة الصورة وهى لغـــة بصرية يبنيها املشـــاهد بن�اء
علـــى خلفيت�ه االجتماعيـــة والثقافيـــة واحلضارية ،ومن
خـــالل تفاعل العوامـــل الســـابقة ختتلف قـــراءة الصورة
من شـــخص إىل آخـــر ،ويجب فهـــم الصـــورة دون أحكام
ولكن تبعـــا للمرجعيـــة الدينيـــ�ة والتاريخيـــة والثقافية
واأليدولوجيـــة واجلماليـــة وتراكـــم اخلـــرات وامليـــول
واالجتاهـــات واألفـــكار واملعطيات املختلفة من شـــخص
آلخـــر داخل املجتمع نفســـه.5

واملصـــور هـــو املســـئول عـــن حالـــة الواقـــع الثقايف
واالجتماعـــي للغـــة الصـــورة البصرية ،فنجـــد أن الفنان
يتفاعـــل مـــع مكونـــات البنيـــ�ة الثقافيـــة املحليـــة مـــن
عـــادات وتقاليد وأعـــراف وتراث وعقائـــد وغرها واملكان
والزمان والبيئ�ة املحيطة به األمر الذى يشـــكل األســـس
الـــي ترتكز عليها قاعـــدة إنت�اج الصـــورة 7كعمل فين قائم
بذاته ومتفرد بشـــخصيت�ه وواضح يف محتواه ومضمونه،
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الثقـــايف الذي حيـــرر الصورة مـــن خالل كســـر احتكار تلك
األحـــداث وتعزيـــزه بالهويـــة الثقافيـــة الواحـــدة الواثقة
بالتفاعل واحلـــراك اإلجيـــايب داخـــل املجتمعات.8

ومـــن هنا جنـــد أهمية االبـــداع الشـــعيب الـــذى يعر عن
ثقافـــة األمم فهـــي تؤرخ المـــايض وتتنب�أ باملســـتقبل مع
احلفـــاظ علـــى تراثنـــ�ا ويرصد تطورهـــا ونموهـــا .فنجد
أن أهميـــة الصـــورة بالنســـبة للفنـــون الشـــعبي�ة تعتمد
علـــى إنت�اجهـــا وقراءتهـــا مـــن خـــالل حتليـــل الرمـــز أي
رمزية الفكرة ،وبســـاطة التكوين يف ســـهولة اســـتيعاب
الشـــكل والوضع واملكان والزمان وعمليـــة اخزال الواقع
داخل الصـــورة الواحـــدة وجتزئة الصـــورة بواقعية جبانب
رصد الواقـــع الثقـــايف واالجتماعي والفين داخـــل واقعية
التأمل والتمعـــن للتعبر عن الفنون الشـــعبي�ة بمختلف
أشـــكالها وطرقهـــا ومـــا تتضمنـــه الصـــورة مـــن مالمح
الثقافـــة املصرية والي تعـــر عنها ثقافتن�ا الشـــعبي�ة من
عـــادات ومعتقـــدات وحرف وموســـيقى شـــعبي�ة وغناء
شـــعيب وغرها.

ويمكـــن أن تكـــون الثقافة الشـــعبي�ة واحـــدة من أهم
األشـــياء الـــي توضـــح وحتـــدد مالمـــح الهويـــة الثقافية
املمثلة للمجتمع يف الصورة بوضوح وتقديمها لالســـتفادة
منها يف مجـــاالت متعـــددة وبطـــرق وأســـاليب مختلفة،
ومن أشـــكال تلـــك الثقافـــة من التشـــكيل الشـــعيب من
اجلداريـــات والرســـومات الشـــعبي�ة املســـتخلصة مـــن
البيئـــ�ة الطبيعيـــة والثقافـــة غـــر المادية والـــي تنطوي
أســـفله جميع أشـــكال احلـــرف واملنتجات الشـــعبي�ة من
خـــزف وزجـــاج ومنتجـــات حناســـية ومعدني�ة و الســـجاد
والنســـيج اليدوي واخلـــوص وفنون األداء الشـــعيب مثل
الغنـــاء وهـــو ممتلـــئ بالعديد مـــن املطربن الشـــعبين
والرقـــص واملتمثل يف فـــرق الفنـــون الشـــعبي�ة واأللعاب
الشـــعبي�ة واملوســـيقى والـــي حتـــوي العديد مـــن اآلالت
املوســـيقية ذات الطابع الشـــعيب كالدف والنـــاي وغرها
واملسرح الشـــعيب ،فالفنون الشـــعبي�ة يكمن وجودها من
تراثنـــ�ا وماضين�ا احلافـــل بالعديد من العـــادات والتقاليد
واملعتقـــدات واآلداب مـــن الســـر الشـــعبي�ة واألمثـــال
املختلفـــة واحلكايات بمختلف أنواعهـــا ،كما تتمزي الفنون
الشـــعبي�ة باســـتخدام اخلامات املحلية والوحـــدات الي
تســـتمدها من البيئـــ�ة .ويعتمد الفنان الشـــعيب يف زخرفة
منتجاتـــه علـــى عنصرين:

ولكي نســـجل ثقافتن�ا الشـــعبي�ة باســـتخدام الثقافة
البصريـــة وجـــب علينـــ�ا محاولـــة صياغة هويـــة وطني�ة
واضحـــة املعالـــم والتفاصيل لتمكـــن الفـــرد واملجتمع بل
والعالم من حملها يف ذاكرته ،وتكـــون بمثابة القناة واألداة
الـــي يتم مـــن خاللهـــا التواصل مـــع اآلخريـــن يف الداخل
واخلارج بكل الســـبل.
فيمكن قـــراءة الصورة املعـــرة عن الثقافة الشـــعبي�ة
عـــن طريـــق جـــودة هيئتهـــا وشـــكلها وطريقـــة عرضها
وتن�اولها ،وهكذا يتم حتســـن الصورة احلقيقية للمجتمع
داخليـــا وخارجيـــا ضـــد عمليـــات التشـــويش باحلضور
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مصادر اخلامـــات األوليـــة الالزمـــة للحرف الشـــعبي�ة؛
َ
واألس َّ
ـــرة
فيصنـــع مـــن اجلريـــد األقفـــاص والكـــرايس
ِ
واملوائد الصغـــرة بتصميمات جميلـــة ،ويصبغ اخلوص
بألـــوان زاهية ،ويســـتعمل يف جتميل املنتجـــات املختلفة.
أما األماكـــن الرعوية الـــي تقوم احلياة فيهـــا على رعاية
األغنـــام والماعز فـــإن الصناعة الشـــعبي�ة الـــي تفرض
نفســـها هي صناعـــة الســـجاد واألكلمـــة ذات الزخارف
الهندســـية بألـــوان وغزل الصـــوف المأخـــوذ من صوف
ا ألغنام .9

األول :الوحـــدات الهندســـية البســـيطة ،ويغلـــب
اســـتعمالها يف املنتجات الـــي تفرض صناعتهـــا واخلامة
املســـتعملة فيها هذه الوحدات ،أي أن الزخارف الهندسية
يف أغلب األمـــر وليـــدة طريقة الصناعة نفســـها.
والعنصـــر الثـــاين :الزخـــارف العضويـــة البســـيطة
ً
الـــي تعتمـــد على خطـــوط منحنيـــ�ة لينـــ�ة قليلـــة أيضا
كفـــرع صغـــر ،أو أزهـــار بســـيطة الرتكيـــب أو حركـــة
أمواج امليـــاه ورجرجتهـــا ،والتصويـــر احلائطـــي كان من
أهـــم أســـاليب التعبـــر لذلـــك الفن ،كمـــا كانـــت ً
دائما
تتعـــدد أشـــكاله واســـتخداماته مـــن أعمـــال الكليـــم
واحلصـــر والسالســـل وأواين الفخار واألباريـــق املزخرفة
باألشـــكال الهندســـية وأعمـــال التطريـــز علـــى املالبس
ً
واحللـــي وغرهـــا تبعا للبيئـــ�ة اخلاصة الـــي يعيش فيها
الفنـــان الشـــعيب واخلامـــات املتاحة لـــه يف هـــذه البيئ�ة،
فالبيئـــ�ة الزراعيـــة مثـــال كانـــت تفـــرض علـــى الفـــن
نوعا ًّ
الشـــعيب وفنانيـــ�ه ً
خاصا مـــن الفنون مثـــل صناعة
الفخـــار ،حيـــث تتوفر الطينـــ�ات الصاحلة لـــه يف أماكن
كثـــرة ،كمـــا أن األواين الفخاريـــة تغطـــي نســـبة كبرة
مـــن احتي�اجـــات مـــزنل الفالح .كذلـــك غـــزل الكثر من
الفالحـــن الصـــوف والقطـــن بمغـــازل يدويـــة؛ لتتمـــزي
هـــذه املنســـوجات بألوانهـــا الطبيعية وزخارفهـــا الكثرة
ذات اخلطـــوط العريضة بألـــوان طبيعية داكنـــة .أما يف
البيئـــ�ة الصحراويـــة أو البدويـــة فإن صناعـــات اجلريد
مصـــدرا ًّ
ً
هاما من
تأخـــذ املقام األول حيـــث يكون النخيل

ويمكننـــ�ا رصـــد خصائـــص الفـــن الشـــعيب يف عـــدة
محاور مبســـطة ،ســـركز فيما بعد على عالقتها بتوظيف
الصورة:
الفن الشـــعيب فن عريق جيمع بن البســـاطة واجلمال
والعراقة يف الوقت ذاته.
الفـــن الشـــعيب عبـــارة عـــن تعبـــرات فنيـــ�ة تلقائي�ة
نابعـــة مـــن العـــادات والتقاليـــد داخـــل املجتمعات
ولكـــن بطـــرق مختلفة .
الفن الشـعيب فن خيدم كل االحتي�اجات االنسـاني�ة لذلك
يمارسها املجتمع حيث أن فكرة الفن الشعيب األساسية
قامـت على قيمة احلاجـة واالنتفاع داخل املجتمع.
وجود بعض املالمح الســـحرية و العقائدية الي حتكم
التعبر ،البســـاطة و االخزال والزنعة الزخرفية.
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التأثـــر الواضـــح بالـــرتاث القديم و الســـر الشـــعبي�ة
وحكايـــات األجـــداد والرمـــوز الـــي تتضـــح يف لغـــة
األشـــكال.

مشـــوقة وبأحـــدث الكامـــرات حيـــث التكنولوجيـــا
العاليـــة والـــي توفـــر جـــودة ممـــزية للصور ممـــا يرز
جمـــال تلـــك الصورة.

التســـطيح و الرؤيـــة املمزجـــة باخليـــال و النظـــر إىل
مكنونـــات األشـــياء وقيمتها.

عمـــل األفـــالم التســـجيلية والتوثيقيـــة املعـــرة عن
موضوعات المأثور الشـــعيب بمختلف صوره ،بشـــكل
واقعـــي بعيـــدا عـــن االقتبـــ�اس أو االســـتلهام ولكـــن
بواقعيـــة يف أماكنها الطبيعية وبشـــخوصها األصلين
وهم يمارســـون طقوس حياتهـــم اليوميـــة وأعمالهم
بتلقائيـــ�ة دون جتميـــل أو حتريـــف أو تمزي.

االنطالقـــة يف التعبـــر والبعـــد عـــن الرســـوم املقنن�ة
للفنـــون املختلفـــة حيـــث كل فـــن يعر عـــن خالصة
أفـــكاره حبريـــة وتلقائيـــ�ة خاصة.
شيوع الوحدات الهندسية والزنعة التجريدية الهندسية
النابعـة مـن البيئـ�ة ،التحريـف يف بعـض األشـكال أمـا
بالتكبـر أو التضخيـم أو التصغـر أو احلـذف مـن أجـل
إكسـاب األشـكال معـاين تسـتثر الوجـدان.

البعـــد عن ثقافـــة العوملة املعتمدة علـــى اقتب�اس أفكار
األعمـــال الفنيـــ�ة من اخلـــارج والبعد عـــن تراثن�ا ومن
ثـــم احلفاظ علـــى الهوية املمزية من خالل اســـتخدام
الصـــورة  ،حيث أن عالقة الصورة كرســـالة باجلماهر
كمســـتقبلن هي عالقة وثيقة وهامة.

التأثـــر بالبيئـــ�ة بمفهـــوم العـــن املجردة غـــر الناقلة،
حيـــث وجهـــة نظـــر الفـــن الشـــعيب تدخـــل وتتخلل
تعبر ه .

عمل األرشـــيفات املتخصصـــة الي ترصد موضوعات
المأثور الشـــعيب بمختلـــف صورها وبـــكل تفاصيله،
وبتطـــور هـــذه الفنـــون ،كذلـــك عمـــل أطالـــس
استكشـــافية بأماكـــن الـــرتاث داخـــل املحافظـــات
املختلفـــةواملنـــوطبهـــاموضوعـــاتالـــرتاثاملتنوعة.

وحىت يمكننـــ�ا توظيف الصـــورة الفوتوغرافية يف رصد
الثقافة الشـــعبي�ة ،ينبغي أن نضـــع يف االعتب�ار عدة محاور
رئيسية منها:
الرتكـــزي علـــى الثقافـــة البصريـــة يف عصـــر هيمنـــة
الصـــورة وذلك بتســـجيل أكر عدد ممكـــن من الصور
الفوتوغرافيـــة الي ترصد الفنون الشـــعبي�ة بمختلف
صورها وأشـــكالها ،بشـــكل به إبداع متقـــن وتعبرات

إقامـــة العـــروض املتقدمـــة والي تعـــرض موضوعات
المأثور الشـــعيب بشـــكل شـــيق وجـــذاب عـــن طريق
استخدام الوســـائط املتعددة والي يدمج فيها الصوت
والصـــورة والنـــص لعمل إبـــداع فين وتقـــين عال.
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عمـــل العديـــد مـــن الرامـــج التليفزيونيـــ�ة الي تعمل
علـــى إثـــراء الثقافـــة الشـــعبي�ة للمتلقـــي وإبـــراز دور
الصـــورة يف التعبـــر عن الفنـــون الشـــعبي�ة بمختلف
أشـــكالها وتعـــدد صورها.

بالعمـــل علـــى تقـــدم احلرفـــة وتنميتهـــا وبالتـــايل
الفنان ــن واحلرف ــن والصانع ــن الش ــعبين ،وعم ــل
ال ــدورات التدريب ـ�ة ال ــي تؤهله ــم عل ــى ذل ــك ،كذل ــك
يف مجــال فنــون األداء مــن رقــص وغنــاء شــعيب حيــث
تشـــجيع الكنـــوز املدفونـــة مـــن املبدعـــن وقـــدرات،
كذلـــك اآلالت الشـــعبي�ة لتشـــجيع تصنيعهـــا عـــن
طريـــق تنميـــة قـــدرات احلرفيـــن املنوطـــن بذلـــك
وتوفـــر مواردهـــا واإلعـــالن عنهـــا لتســـويقها.

االهتمام باملناهج الدراســـية الي تن�اقش موضوعات
الـــرتاث والـــي تعـــرض تلـــك املوضوعـــات على أن
تتواجـــد آلية خاصـــة للعرض املشـــوق واملمتع لتلك
املوضوعات.

عمـــل النـــدوات واملؤتمـــرات وورش العمـــل املحليـــة
والعامليـــة الـــي حتث علـــى أهميـــة الفنون الشـــعبي�ة
وعرضهـــا ومعاجلـــة موضوعاتها وتســـجيل كل ذلك
بالصـــور الثابت�ة واملتحركة تبعا لثقافـــة الصورة ومدى
تأثرها علـــى املتلقي وعلى املجتمعـــات من خالل تلك
املجتمعات وبطـــرق جاذبة.

إنشـــاء املواقـــع اإللكرتونيـــ�ة والصفحـــات املهتمـــة
بموضوعـــات الفنون الشـــعبي�ة لتأكيـــد الذاتي�ة للفن
والتعبر عنه عـــن طريق عرض هذه األعمـــال الفني�ة
الشـــعبي�ة بفنانيهـــا األصليـــن وتاريخهم.

عمـــل دعاية كافية للكليات واملعاهـــد واملراكز املهتمة
بموضوعـــات الـــرتاث الشـــعيب حىت يتســـىن لألفراد
معرفتهـــا واللجـــوء إليها وحـــىت يعرف أبنـــ�اء الوطن
تراثهم الشـــعيب ويتفاعلـــون معه.

اخلالصة
نتصـــور ممـــا ســـبق أنـــه عـــن طريـــق معرفتنـــ�ا
للثقاف ــة البصري ــة نس ــتطيع أن نرص ــد عناص ــر الثقاف ــة
الشـــعبي�ة فهـــي اســـتجابة منطقيـــة للواقـــع املعاصـــر،
وحتليـــل واســـتنت�اج ملدخـــالت ومخرجـــات هـــذا الواقـــع
بطــرق وأشــكال مختلفــة ،كمــا أن الثقافــة البصريــة هــي
ج ــزء م ــن اللغ ــة ألنه ــا مجموع ــة م ــن الرم ــوز املختلف ــة
املع ــاين واالجتاه ــات ،وألنه ــا كذل ــك تصب ــح لغ ــة تق ــرأ يف
الذه ــن قب ــل الع ــرض عل ــى الواق ــع ،فتق ــرب املس ــافات،
وتعت ــر الثقاف ــة البصري ــة انعكاس ــا للثقاف ــة أو كحال ــة
ثقافي ــة تس ــهم يف إنتـ ـ�اج وإع ــاده إنتـ ـ�اج الثقاف ــة بش ــىت
الطـــرق ومختلـــف املفاهيـــم األيكولـــويج والتقنيـــ�ة،
وتلع ــب الص ــورة أدوارا مختلف ــة يف احلف ــاظ عل ــى الف ــن
والتعبـــر عنـــه وممـــا جيعلنـــا نت�أثـــر بـــه ويؤثـــر فينـــ�ا،
وبالت ــايل تلع ــب الص ــور نف ــس تل ــك األدوار وربم ــا أك ــر
يف احلف ــاظ عل ــى الثقاف ــة بش ــكل واس ــع النط ــاق ،كم ــا
أن ومـــع ادراكنـــا ملعـــاين ومفاهيـــم الصـــور ووظائفهـــا
واإلحســـاس بهـــا جيعلنـــا نســـتطيع أن حنافـــظ ونصـــون
ونن ــى الفن ــون الش ــعبي�ة بمختل ــف اش ــكالها وصوره ــا
ع ــر العص ــور ،كم ــا أن إمع ــان النظ ــر يف فن ــون الش ــعوب

ويمكننـــ�ا توثيق عناصر الفنون الشـــعبي�ة باســـتخدام
الصورة مـــن خالل:
إنشـــاء املراكـــز البحثيـــ�ة املتخصصـــة والـــي تهتـــم
بتســـجيل وتدويـــن وحفـــظ وأرشـــفة موضوعـــات
الفولكل ــور بش ــكل دقي ــق وعل ــيم منضب ــط ومنظ ــم
مثـــل مركـــز الفنـــون الشـــعبي�ة وأرشـــيف الفنـــون
الشـــعبي�ة.
االطـــالع على التجـــارب العربيـــ�ة والعاملية فضال عن
اتفاقيـــات الـــرتاث غـــر المـــادى وغرها والـــي تعمل
علـــى صـــون الـــرتاث الشـــعيب وتعـــرض مـــن خالله
أعمـــال فني�ة شـــعبي�ة مبدعـــة لالســـتفادة منها.
إنش ــاء اجلمعي ــات األهلي ــة وال ــي تق ــوم باملس ــاهمة
يف تطوي ــر الفن ــون الش ــعبي�ة ،وال ــي تق ــوم بتحس ــن
احلالـــة الماديـــة املمثلـــة يف اجلانـــب االقتصـــادي
واجلان ــب االجتماع ــي والثق ــايف مم ــا يضم ــن إقام ــة
النقابـــات الـــي تقـــوم بتنميـــة احلـــرف والفنـــون
الشـــعبي�ة عـــن طريـــق توفـــر اخلامـــات واملعـــدات
واألجه ــزة واألدوات وجمي ــع املس ــتلزمات ال ــي تق ــوم
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ومس ــتقبله مـ ــن تطـ ــور فك ــري وف ــين وإبداع ــي منتق ــى
ومتـقــــن ،عـــن طريـــق إدراك االبداعـــات الشـــعبي�ة
ودراســــتها والــــحفاظ عليهـــا علـــى صــــون الهــــوية
القومي ــة للـوطـ ــن.

البدائيــ�ة يثب ــت جب ــالء أن اإلحس ــاس اجلم ــايل غري ــزي
لــــدى معظــــم الـنــــاس ،بغـــض النظـــر عـــن وضعهـــم
الــ ــذهين ،والفن ــون الش ــعبي�ة ه ــي م ــرآة املجتم ــع والـ ــي
تعـــر عـــن ماضيـــه مـــن تـــراث وحاضـــره مـــن ثقافتـــه
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1

َ
املتخيل يف القصة الشعبي�ة اليهودية املغربي�ة

قصة يوسف عليه السالم نموذجا
د .عبد الكريم الصواف  -كاتب من المغرب

تـــرز القصة الشـــعبي�ة عـــن خواص وممـــزيات تلعـــب دورا هامـــا يف جلـــب القارئ
واجتذابـــه حنوها ،لما حتتوي عليـــه من أحداث متمزية وقيم وأهداف ســـامية .وعليه فهي
تعد مـــن أقدم اآلثار األدبيـــ�ة الي حفظتها الوثائـــق املكتوبة أو ذاكرة اإلنســـان .ومن أهم
األدوار الـــي لعبتها القصة الشـــعبي�ة والدوافع الي أنشـــأتها نقل احلـــوادث والتعويض
عن الواقع ،ونقـــد املجتمع ،والتعليـــم ،والتعبر عن أنواع الظلـــم االجتماعي واالضطهاد
الي تعرضت له الشـــعوب على مـــر العصور.1
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بي�د أن اإلنســـان ليس عقال وحســـب ،حـــىت ال ننصاع مع
أطروحـــة الفلســـفة العقالني�ة؛ «بـــل إنه كائـــن تن�اقي
حيتمـــل يف كينونتـــ�ه الرغبـــة واحللـــم والعقـــل والواقـــع،
وتعتمـــل يف داخلـــه كل امللـــكات ،وتصطـــرع ،يف أشـــكال
لغويـــة ورمزية قـــد يطغى عليهـــا اجلانب العقـــالين ،كما
قد تعر عن ســـمات جماليـــة ال ختضع بالضرورة للنســـق
العقلي الســـائد».4

القصـــة الشـــعبي�ة اليهوديـــة املغربيـــ�ة ال ختـــرج عـــن
املحددات الســـالفة الذكر ،إذ تمكن مبدعها من اكتســـاب
احلرية قصد التعبـــر عن وجهات نظـــره ،وأهدافه وآماله
املطلقـــة؛ واملتمثلة:
يف الوقوف عند محــــطات من التـاريخ اليهودي العام،
ختلد حلياة شـــخصيات؛ كيوســـف عليه السالم ،لهم
وقع يف نفســـية اليهودي ينتمـــون إىل الزمن المايض.

وســـتجد هذه النظرة املحتشـــمة إىل املخيلـــة مكانتها
إىل جانـــب العقل ،بشـــكل ال مثي�ل له ،مع بداية اكتشـــاف
الصـــورة ،بأنماطهـــا املختلفـــة ،الورقيـــة والســـينمائي�ة
والتلفزيـــة ،إذ ســـرعان ما عملـــت على «خلخلـــة صرامة
اخلطـــاب العقلـــي وأصبحـــت رمـــوز هذه االكتشـــافات
وإنت�اجاتها تتواصل مع متخيل اإلنســـان أكـــر مما تتحاور
مـــع عقلـــه» .5من ثم غـــدت إنت�اجـــات املخيلـــة واحلس
مجـــاال غنيـــ�ا يكشـــف لنـــا عـــن جانب مهـــم مـــن حياة
اإلنســـان لم توفره لنـــا اهتمامات العقـــل الصارمة .إذن ما
هـــو املتخيل؟

إبراز ونقد الواقع املعاش للطائفة يف احلاضر.
التطلـــع إىل أهـــداف وآمـــال وأحـــالم ،أو التطلـــع إىل
عالـــم آخر ال يقـــدر أحد علـــى تلمس وقائعـــه باملدرك
احليس ،يرتبط يف قـــرارة النفس املبدعـــة بإلهام رويح
يصلهـــا باملعتقد املجـــاوز لـــإلدراك العقلي.
إن حلـــم وآمـــال اليهـــودي املغـــريب بعالـــم (املوطـــن
األصل) يســـود فيه االطمئن�ان واحلريـــة وترتكز فيه قيم
اخلر ،كما تنقشـــع عنه ســـحب الظلم وتزول منه بعض
من أشـــكال احليف واالســـتغالل ،هو حلم مشروع يتوق
إله كل كائن بشـــري ،لكـــن قد ال يوجد إال املتخيل ،يســـاور
الـــذات (اجلماعة) ،حـــن تصطدم بواقـــع ووضع تارييخ
صعـــب ،ينتهي باآلمـــال واألحـــالم إىل االنهيار والفشـــل
أمام ضربـــات القدر ومكـــر التاريخ.

يعتر مفهوم املتخيـــل من املفاهيـــم الزئبقية التحديد
والتعريـــف القاموســـين ،نظـــرا لـ«شســـاعة مجـــال
املتخيل وتعدد وتقـــارب واختالف املفاهيـــم الي تتوزعها
مجـــاالت معرفية متعـــددة ،أدبيـــ�ة وفلســـفية وصوفية
وابســـتمولوجية وســـيميولوجية» .6ويف هـــذا الدراســـة،
يســـتعمل مفهـــوم املتخيل من وجهـــة نظر أدبيـــ�ة ،لذلك
فـــإن كلمة «متخيـــل»  ،imaginaireتســـتعمل يف اللغة
بث�الثـــة دالالت علـــى األقل:

ألجـــل ذلـــك ســـنتطرق يف هـــذا املقـــال ،بالدراســـة
والتحليـــل ،إىل املتخيـــل اليهـــودي يف القصـــة؛
نب�ذة عن املتخيل

كصفـــة ،وتعين مـــا ال يوجد إال يف املخيلـــة ،الذي ليس
له حقيقـــة واقعية.

أهملـــت الفلســـفة العقالني�ة ،وبأشـــكال متفاوتة،
امللـــكات الروحية من مخيلة وحس ،ألنهـــا تعتر «املخيلة
عنصرا يشـــوش علـــى عمل العقـــل ،كما يقـــول ديكارت،
لذلـــك يتعـــن إقصاؤها من عمليـــة املعرفـــة؛ ألن األخرة
هـــي نت�اج فعـــل عقلـــي خالص يتخـــذ من مبـــادئ العقل
منطلقـــه ومرجعه» ،2فيمـــا جتد كل مـــن املخيلة واملتخيل
موضوعاتهمـــا يف األســـاطر واحلكايـــات والقصـــص
واألحـــالم ،وكل مـــا يتعـــدى حـــدود العقـــل ،وتهميشـــها
هـــذا يعـــين أن الفلســـفة العقالنيـــ�ة تنظـــر إىل «الـــذات
اإلنســـاني�ة من زاويـــة أحادية ال تـــرى فيهـــا إال العقل»،3

كاسم مفعول ،للداللة على ما تم ختييله.
كإســـم ،وتعين اليشء الذي تنتجـــه املخيلة ،كما تعين
7
ميدان اخليال.
ويــــذهب مـحـمــــد عـابــــد الـجـابــــري إلــــى أن كلمـــة
« »imaginaireمـــن الكلمـــات الـــي ال جنـــد لهـــا مقابـــال
مألوف ــا االس ــتعمال يف اللغ ــة العربيـ ـ�ة ،والكلم ــة مش ــتقة
مـــن  imageبمعـــىن «صـــورة ،صـــورة الـــيشء يف املـــرآة أو
يف النفـــس ،أي يف اخليـــال ،ومـــن هنـــا ترجمـــة الفالســـفة
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ال جيـــب أن يفهـــم مـــن أن مرجعيات هـــذا املتخيـــل ثابت�ة
بصـــورة نهائي�ة.

العــرب القدمــاء لإلســم الــذي يطلــق علــى امللكــة الذهني ـ�ة
الــي ترتســم فيهــا صــور األشــياء احلســية واملتخيلــة بلفــظ
املص ــورة ت ــارة واملخيل ــة ت ــارة أخ ــرى» ،8أي أن املتخي ــل ه ــو
جمل ــة الص ــور غ ــر الواقعي ــة ال ــي ترتس ــم يف النف ــس.

إن املتخيـــل كمجموع التصـــورات الذهنيـــ�ة ،ال يمكن
أن يوجـــد إال يف ثقافة مـــا ،أو يف جماعة بشـــرية تلجأ إليه؛
ألنهـــا «حباجـــة إىل املتخيل لكي تؤســـس وجودهـــا ،ولكي
تعطـــي لهـــذا الوجود قيمـــة ومعـــىن» ،13على اعتبـــ�ار أن
املتخيـــل ال يعين «األوهام والصـــور باملعىن المادي للكلمة.
إنـــه يعـــين الـــدالالت الكـــرى الي جتعـــل املجتمـــع يب�دو
متماســـكا ككل .14وألجل هـــذا ذهب «كاســـتورياديس»
وم َّ
«م ِّ
كون ُ
إىل أن املتخيـــل ذو بعديـــن ،فهو ُ
كـــون يف الوقت
ذاتـــه ،مؤســـس ومؤســـس يف آن واحـــد» ،15فهـــو مكون
لهوية املجتمع ،كما أنه يتشـــكل يف ثقافـــة مجتمع وبفعل
مرجعيـــات وســـياقات تاريخية متعـــددة ومتداخلة.

كما أخذت العديد من الدراســـات األدبيـــ�ة – 9باملغرب
خاصـــة– يف اســـتعمال مفهـــوم املتخيـــل ،إذ عـــر يف هـــذه
الدراســـات عن «العالم املمكن» الذي تقرتحه النصوص؛
وهـــو «عالم ال خيتلـــف كثرا عـــن العالم الـــذي يعتقد أنه
فعلـــي ،اليشء الذي يفيـــد أن مفهوم املتخيل قد اســـتعمل
بوصفـــه تصـــورا ذهني�ا حيدد شـــبكة من العالقـــات الي ال
تتن�اقـــض مع مـــا يتصـــور كونه قابـــال ألن حيـــدث فعال يف
الواقـــع» ،10فالعالـــم املعطى مـــن قبل النصـــوص األدبي�ة
عالم مبـــين من قبـــل املبـــدع ،وإذا كان هـــذا العالـــم املبين
جتســـيدا اســـتعاريا لفكرة يريد املبدع إيصالهـــا إىل املتلقي،
فإنـــه يقبـــل أن يســـتعر مادتـــه الدالليـــة إما مـــن الوقائع
املحتملـــة الوقوع أو غـــر محتملة الوقوع ســـواء يف المايض
أو املســـتقبل .وبالرغـــم مـــن خلـــق املتخيل لعالـــم ممكن
يتعـــاىل على الواقـــع «فإنه حاضـــر يف احليـــاة يف كل حلظة
من حلظـــات التواصـــل اليويم ،ســـواء مـــع الـــذات أو مع
اآلخـــر ،ألنه يكســـر التكرار وخيـــرج عن أطـــر المألوف الي
تمزي اللغة املعـــادة ،وخيلق إيقاعا زمنيـــ�ا خصوصيا ممتدا ال
عالقة له ،بالضـــرورة ،بالزمن العـــام .إن املتخيل حن خيلق
هـــذه الزمني�ة اخلاصة فإنـــه يف حقيقة األمر ،يبـــ�دع وجودا
مختلفا يوفـــر إمكاني�ة التـــوازن الـــذايت أو اجلماعي».11

انطالقا من هـــذه الطبيعة املزدوجـــة للمتخيل ،وفيما
يتصـــل باملوضـــوع ،املتخيـــل اليهـــودي يف قصة يوســـف
الشـــعبي�ة ،يمكننـــ�ا أن نســـأل :مـــا الـــذي يشـــكل هـــذا
املتخيل؟ هل هـــي الســـياقات التاريخيـــة واالجتماعية؟
أم األنســـاق الثقافيـــة الـــي يتمثلهـــا اإلنســـان اليهـــودي
كالدين والرموز...؟ أم مجموع هذه الســـياقات التاريخية
واألنســـاق الثقافيـــة معا؟.
يتوقـــف بنـــ�ا مســـار حتليل قصة يوســـف الشـــعبي�ة،
عنـــد مقاربة صورة تكتـــزن يف طياتها واقعـــا متخيال أرادت
الذاكـــرة اليهوديـــة أن جتعـــل من ملجـــأ آت ليحـــل محل
الواقـــع القائم .وجتدر اإلشـــارة إىل أن هـــذه اخلاصية تمزي
األدب الشـــعيب اليهـــودي املغـــريب بكافـــة أشـــكاله ،وقد
تضمـــن ذلك يف قصة يوســـف الشـــعبي�ة فيمـــا يلي:
ْ َ ْ ُ
ْ َْ
إىل َعشنا نعيشو يف ز َم ْاعتن�ا [جماعتن�ا]

وبالتايل ،فـــإن املتخيل مجموع التصـــورات والدالالت
واألفـــكار والعوالـــم الذهنيـــ�ة ،الـــي ترتســـم يف النفـــس
عـــن بعض املوضوعـــات أو مـــا إىل ذلك ،نتيجـــة للرغبات
الشـــعورية أو الالشعورية.

ويقول السارد يف موضع آخر :انظر الصورة رقم (.)2
املتخيل اليهودي يف قصة يوسف الشعبي�ة املغربي�ة

يستشـــف من الشـــواهد الســـالفة الذكر ،أن القاص
اليهـــودي املغـــريب يبث عـــر ثن�ايا قصـــه آمالـــه وأحالمه،
واملتمثلـــة فيما يلي:

 - 1مرجعيات املتخيل اليهودي:
تروم مســـألة حتديـــد مرجعيـــات املتخيـــل اليهودي،
البحـــث يف اخللفيات الي يســـتن�د عليها هـــذا املتخيل أي
«املحركات الي يت�أســـس عليهـــا ،واملنطلقات «القبلية»
الي ســـمحت له بالظهـــور يف ثقافـــة معينـــ�ة»12؛ بي�د أنه

يـــويح الشـــاهد األول حبلـــم القـــاص اليهـــودي
العيـــش بـــن جماعته (بـــين إســـرائي�ل) يف زمن آت
هـــو الزمن املســـتقبل.
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يأمل القاص كذلك يف الشـــاهد الثـــاين بأن يكون لقاؤه
بإخوانه بين إســـرائي�ل يف أقرب اآلجال.

وشـــرائع تســـى الشـــريعة الشـــفوية «التلمود» .وهي
الشـــرح احلاخايم 22لنصـــوص التوراة والذي قد ســـجل
الحقا عـــن تدوينهـــا .هذا باإلضافـــة إىل كتابـــن آخرين
مقدسن ،األول يســـى «األنبي�اء»« ،يتحدث عن حياة
وتاريـــخ األنبيـــ�اء الذين عرفتهـــم الديانـــة اليهودية»،23
والكتـــاب الثـــاين يدعـــى «املكتوبـــات واألشـــعار»،
وهـــي «وتضـــم األناشـــيد واحلكـــم واألمثـــال واملزامر
والقصص ،وصـــور من تاريـــخ اليهود وفلســـفتهم».24
هـــذه الكتـــب املقدســـة الثـــالث (التـــوراة ،األنبيـــ�اء،
املكتوبـــات) تنطـــوي حتت اســـم جامـــع لها هـــو «العهد
القديـــم» تميـــزيا لـــه عـــن العهـــد اجلديـــد « اإلجنيل»
شـــريعة عيىس عليه الســـالم.

هنـــا يتوجب علينـــ�ا – من أجـــل رصد خلفيـــات هذا
الفضـــاء املتخيـــل – الوقوف مع هـــذه األحـــالم واآلمال
عـــر الســـياقات التاريخيـــة ،وكـــذا األنســـاق الثقافيـــة
خاصـــة الديـــن منهـــا ملعرفة مرجعيـــات هـــذا املتخيل.
يظهـــر التاريـــخ اليهودي العـــام ،أن اليهود لـــم يعرفوا
االســـتقرار كجماعـــة بشـــرية مســـتقلة يف موطـــن مـــا
مـــن بقـــاع املعمور علـــى مـــر التاريـــخ ،وذلك منـــذ حملة
«نبوخذ نصـــر» 16ســـنة  605ق.م الي«انتهت بالقضاء
على مملكة يهوذا وحتطيم أورشـــليم 17وتدمـــر الهيكل،18
وحمـــل اليهود ســـبايا إىل أرض بابـــل عـــام  587ق.م»،19
إذ تعتـــر هـــذه احلملـــة أوىل مراحل الشـــتات الـــي عرفها
اليهود ،مـــرورا بـ«الشـــتات» الهلليين يف مرحلة الســـيادة
الفارســـية و أخـــرا الشـــتات الرومـــاين والوســـيط وهـــو
الشـــتات ..األخـــر» ،20الـــذي حـــل باليهود يف مصـــر ،لما
ولـــوا خوفـــا من بطـــش وجروت ســـلطة فرعـــون ،بي�د أن
«مطـــاردة املصرين لهم ،وقســـوة ما أصابهـــم من الهلع
والرعـــب ،جعلهـــم يتيهـــون يف ســـين�اء أربعن عامـــا».21
وبالتـــايل تعتـــر هـــذه النبـــ�ذة أهـــم اخلطـــوط العريضة
للتاريـــخ اليهودي العـــام ،الذي بـــدأت انتكاســـته بت�دمر
أهـــم مقدســـاته ومعابده ،املتمثلـــة يف أورشـــليم والهيكل
املقدس باخلصوص .كان هذا بالنســـبة للسياق التارييخ؛
ترى هل يمكن اعتب�ار األنســـاق الثقافيـــة ،وخاصة الدين
منهـــا ،مـــن مرجعيات املتخيـــل اليهـــودي كذلك؟.

يعتر اليهود من أشـــد الشـــعوب تمســـكا بشعائرهم
الديني�ة ،فالديـــن عندهم هو احلياة واحليـــاة هي الدين،
ولـــذا فإنهـــم علـــى الرغم من تشـــتتهم يف أحنـــاء األرض،
وتب�اعد بعضهـــم عن بعض يف تاريخهـــم الطويل القايس
ظلـــوا محتفظن بهذه الشـــعائر والطقـــوس .ومن أركان
الدين اليهـــودي« :عقيـــدة أرض امليعـــاد» حيث يعتقد
اليهـــود اعتقـــادا جازما أن هللا ســـبحانه وتعـــاىل قد وعد
بين إســـرائي�ل بمســـاحة مـــن األرض؛ لكي يقيمـــوا عليها
دولـــة لهم جتمعهم من التشـــرد والتشـــتت ،يف شـــخص
نبي�ه إبراهيم عليه الســـالم – اجلد األكر لليهود حســـب
اعتقادهـــم – لمـــا جـــاء يف التـــوراة« :وأقيم عهـــدي بيين
وبينـــك وبن نســـلك مـــن بعـــدك وأعطي لك ولنســـلك
مـــن بعـــدك أرض غربتـــك كل أرض كنعـــان ملـــكا أبديا
وأكـــون إلههم» ،25بيـــ�د أن أرض كنعان هـــذه «ارتبطت
يف أذهان اليهـــود بأورشـــليم والهيكل». 26

اليهوديـــة أقـــدم الديانات الســـماوية الثـــالث؛ وهي
الـــي أنزلـــت علـــى النيب مـــوىس عليـــه الســـالم يف مصر
أثن�اء وجود بـــين إســـرائي�ل فيها ،والكتـــاب املقدس الذي
أنزل علـــى موىس هـــو التوراة ،تشـــرحها يف شـــكل أحكام

واخلالص ــة أن خصوصي ــة املتخي ــل اليه ــودي ،تتطاب ــق
م ــع طبيعت ــه املزدوج ــة بوصف ــه مكون ــا ومك ــون يف الوق ــت
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االســـتقرار املنظـــم ،خاصـــة يف عهـــد امللـــك داود الـــذي
يكمـــن فضلـــه ومجـــده علـــى اليهـــود يف «منحـــه بـــين
إســـرائي�ل عاصمة ،ويف حســـن اختي�اره لهـــذه العاصمة،
فلـــوال أورشـــليم (القـــدس) ،لكان شـــأن اليهـــود ضئي�ال
إىل الغايـــة» .33وازداد اليهـــود تشـــبث�ا بهـــذه العاصمـــة
بعد مـــوت امللـــك داوود ،وتربـــع ابن�ه ســـليمان على زمام
األمور ،فاســـتطاع أن يوطـــد اململكـــة وأن يقيم عالقات
مع جرانـــه من األمم؛ فقـــام ببن�اء الهيـــكل املقدس ،وهو
البيـــت أو القصر ،كان الهدف منه أن يكون لإلله مســـكن
كما للبشـــر .ويروي العهد القديـــم «أن داود أراد أن يبين
بيـــت الرب فقـــال الرب :ال تبـــين بيت�ا إلســـيم ألنك رجل
حـــروب ،فقد ســـفكت دما .وأن ســـليمان ابنـــك هو يبين
بيـــي وديـــاري؛ ألين اخرتتـــه يل ابنـــ�ا ،وأن ســـأكون لـــه أبا
واثبـــت مملكتـــه إىل األبـــد» ،34وبـــىن ســـليمان الهيكل
الذي اســـتغرق بن�اؤه ســـبع ســـنوات.

ذات ــه ،فه ــو مك ــون بفع ــل الس ــرورات التاريخي ــة ،وك ــذا
األنســـاق الثقافيـــة املمثلـــة بالديـــن ،ومكـــون يســـهم
يف تكويـــن الهويـــة اخلاصـــة بهـــذه الثقافـــة اليهوديـــة
املغربي ـ�ة .لكــن مــا درجــة حضــور هــذا الفضــاء يف املتخيــل
اليهـــودي؟.
 - 2الفضاء املتخيل:
حســـب «جوســـتاف لوبون» 27لم يب�دأ تاريخ اليهود
باحلقيقـــة ،إال يف عهد ملوكهم ،فقد كانـــوا «أقل من أمة،
حىت زمن شـــاؤول ،كانـــوا أخالطا من عصابـــات جامحة،
كانوا مجموعة غر منســـجمة من قبائل ســـامية صغرة،
أفاقـــة بدوية تقـــوم حياتها على الغـــزو والفتح ،واجلذب
وانتهـــاب القـــرى الصغرة ،حيـــث تقي عيشـــا رغيدا
دفعـــة واحـــدة يف بضعة أيـــام .فـــإذا مضت هـــذه األيام
القليلة عـــادت إىل حياة التيـــ�ه والبؤس».28
هكـــذا تكونت زمـــرة بين إســـرائي�ل الســـامية كجميع
العشـــائر ،إذ كانـــت يف بدايـــة األمـــر مؤلفـــة مـــن أســـرة
واحـــدة ،ذات جـــد واحـــد .وهـــذا اجلـــد هو يعقـــوب أو
إســـرائي�ل كمـــا دعـــاه الرب مـــن بعـــد« ،وإســـرائي�ل هذا
مـــن ذريـــة إبراهيم»29عليـــه الســـالم ،اجلـــد األكـــر
لليهـــود حســـب اعتقادهم .ولما ســـادت موجـــة القحط
بـــآل يعقوب يف بـــالد كنعـــان ارتحلوا إىل مصـــر ،وبطلب
من يوســـف ،أقامـــوا بها وكـــر عددهم« ،واســـتعبدهم
املصريـــون ،فســـئم أبن�اؤهم بؤســـهم ،فاغتنمـــوا فرصة
فنت اشـــتعلت ،ففـــروا من بـــالد العبوديـــة» ،30يف اجتاه
أرض امليعـــاد ،مـــرورا بصحـــراء مصـــر الي قضـــوا فيها
حـــوايل أربعن ســـنة من التيـــ�ه والبـــؤس يف عهـــد النيب
مـــوىس عليه الســـالم .فأرض امليعـــاد مختارة عن ســـائر
األمصـــار بدليـــل ميثـــ�اق قطعـــه الـــرب مع اجلـــد األكر
لليهود ،إبراهيم عليه الســـالم حســـب ما جـــاء يف التوراة:
«وأقيـــم عهـــدي بيـــين وبينك وبن نســـلك مـــن بعدك
وأعطي لك ولنســـلك من بعـــدك أرض غربتك كل أرض
كنعان ملكا أبديـــا وأكون إلههم» ،31بيـــ�د أن أرض امليعاد
هـــذه «ارتبطـــت يف أذهـــان اليهـــود بأورشـــليم والهيكل
ومملكـــة داود وبالعهد الذي أبرمه الـــرب مع إبراهيم».32

علـــى هـــذا األســـاس ،عـــرف اليهـــود نعمـــة األمـــن
واالســـتقرار يف ظل امللك داوود وابن�ه ســـليمان ،وشـــيدوا
رباطـــا وثيـــق الصلـــة بينهـــم وبـــن األرض املقدســـة
«أورشـــليم» مـــن جهة ،وبـــن املعتقـــد الديـــين املتمثل
يف الهيـــكل املقـــدس باخلصوص مـــن جهة أخـــرى؛ لكن
ســـرعان ما انقلـــب الوضع رأســـا على عقـــب بعد موت
امللـــك ســـليمان «بنحـــو قـــرن ونصـــف» ،35ويف ظـــل
املماليـــك الذين خلفوا ســـليمان ،فكان مـــن صنيعهم أن
«أثـــاروا غضب نبوخـــذ نصر بمحالفتهـــم لفرعون مصر،
فاســـتوىل ملك بابل القوي على أورشـــليم يف سنة (586
ق.م ) .فجعل عاليها ســـافلها ،وهـــدم هيكلها ،وجعل من
اليهود أســـارى ،فغدت أورشـــليم أثرا بعد عن» .36على
إثر هـــذا احلادث فتـــك باليهود الشـــتات والبـــؤس زمنا
حـــىت تربع «قـــورش» 37على حكـــم بابـــل ( 538ق.م)،
وأذن لليهـــود بالعـــودة إىل فلســـطن وبنـــ�اء الهيـــكل من
جديد ،بيـــ�د أنهم «لـــم يتمكنوا مـــن بن�اء املعبد بســـبب
احلالـــة االقتصاديـــة املزريـــة ،حـــىت عندمـــا ظهـــر النيب
عزرا» .38
39

ويف سنة ســـبعن من امليالد «اســـتوىل «تيطس»
على أورشـــليم ،وجعلهـــا طعمة للنران ،وبدئ بتشـــتيت
شـــمل اليهـــود» ،40يف أحناء العالـــم ،وهو خيـــار ال رجعة

وبذلـــك عـــرف اليهـــود يف أرض امليعـــاد نوعـــا مـــن
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األســـايس «لالجتـــاه» ممـــا جيعـــل كل يشء يب�دو نســـبي�ا
وبال هـــدف ،وتقطـــع اجلـــذور الثقافية وجـــذور الهوية
قد يدفع اإلنســـان إىل اإلحســـاس بأنه يذبـــل ويذوي ،بل
بأنـــه بات غر ذي وجـــود مادي» 41األمر الـــذي يدفعنا إىل
القـــول ،إن ارتب�اط مخيلـــة املبدع باألرض املقدســـة هو
تاريـــخ يلغي الوجـــود خـــارج «أورشـــليم» إال من حيث
الشـــوق واحلنن.

فيـــه ،أجج معـــه لهيب هجر وفقـــدان اليهود ألورشـــليم
والهيـــكل املقـــدس ،فأضحيـــا يف قلب ومخيلـــة اليهودي
جيـــال بعد جيل توقـــا يف العـــودة إليهما.
تمكـــن هـــذا االرتبـــ�اط والتعلـــق بـــأرض امليعـــاد من
الســـيطرة علـــى الفكـــر اليهـــودي ،فأصبح حلما يســـاور
الذاكـــرة اليهوديـــة ،ترتجمـــه األدبيـــ�ات اليهوديـــة رمزيا،
و شـــعائريا ،ولفظيـــا ،حـــال مبدعنـــا يف قصـــة يوســـف
الشـــعبي�ة ،الذي بدت شـــخصيت�ه تعيش غربتهـــا يف ذاتها
ويف محيطهـــا الذي يعاديها ملناقضته واقع احللم ،حســـب
قول القـــاص فيمـــا يلي:
ْ ْْ ُ َْ
َ ُ
َيا ْحنا غ ْر َبا ُو ْم َوال ِفن غ ْر َبتن�ا
ْ
َ ُ
َْ َْ ْ ْ َ ْ
الع ْي ِنن
ن ْار الغ ْر َبة َيا خ َو ِاين  /كواتن�ا ِبن

إن حل ــم املب ــدع اليه ــودي املغ ــريب أم ــاط اللث ــام ع ــن
عواطـــف وهواجـــس جياشـــة تنـــم عنـــوة عـــن إرادة
الـــذات إىل االجتمـــاع بقـــوم بـــين إســـرائي�ل مجـــددا يف
األرض املقدســة ،إذ يب�اشــره شــعور لقــاء اإلخــوة حســب
قول ــه ،بالبهج ــة واالرتيــ�اح النف ــيس ،لم ــا يوفرون ــه م ــن
دع ــم اجتماع ــي يف ص ــورة نص ــاحئ أو تعاط ــف أو كونه ــم
محـــال للثقـــة أو ملجـــرد اشـــرتاكهم يف نفـــس النظـــرة إىل
العال ــم .كل ه ــذا يمن ــح املب ــدع اليه ــودي قيم ــة معنوي ــة
حت ــيم م ــن املش ــقة بزي ــادة تقديــر ال ــذات ،عك ــس واق ــع
االغ ــرتاب ال ــذي ال يس ــتطيع امل ــرء في ــه أن يق ــرر مص ــره،
أو التأث ــر يف مج ــرى األح ــداث أو صن ــع الق ــرارات املهم ــة
الـــي ختتـــص حبياتـــه ومصـــره ،مهمـــا بلـــغ شـــأنه يف
الوط ــن املغ ــرتب في ــه.

علـــى هذا األســـاس ،غـــدت حيـــاة القـــاص اليهودي
املغريب مرتبطة أشـــد االرتبـــ�اط بتحقيق متخيلهـــا ،الذي
ينشـــطر اىل شطرين:
 - 3متخيل أورشليم:
تتبوأ «أورشـــليم» يف فكـــر القاص اليهـــودي املغريب
املقـــام الرفيع ،والروح الســـارية يف اجلســـد؛ فهي ال غىن
عنها يف األدبيـــ�ات والتاريخ اليهوديـــن ،باعتب�ارها أعظم
مدينـــ�ة يف إثب�اتها للهوية اليهوديـــة ،التاريخية والديني�ة.
األمر الذي شـــد اليهود إىل احلنن والعـــودة لهذه األرض
املقدســـة ،رغبة منهـــم يف إذكاء الشـــعور الديين ،وتمجيد
التاريخ اليهـــودي لتحقيق الـــذات اجلماعية.

وباإلضافـــة إىل ذلـــك ،فقد بات أمن واســـتقرار وحرية
املبـــدع اليهـــودي املغـــريب ،رهـــن يف تصـــوره بالعـــودة إىل
األرض املقدســـة ،واالجتمـــاع باألهل ،حســـب ما عر عنه
يف قصه :صـــورة رقم()2
تطـــارد شـــخصية املبـــدع أطياف حلـــم هـــارب تريد
اإليقاع بـــه يف حبال الواقـــع ،حلم تســـتعيده الذاكرة كلما
ضاقت الـــذات؛ لكنه حلم نضج بت�أثـــر وعي نقدي للواقع
القائـــم ،دفع القاص اليهـــودي املغـــريب إىل أن ينحو جاهدا
إىل تغيـــر واقعه بما يتطابق وتطلعاتـــه احلاملة ،هذا الوعي
ولد اخلوف وعدم االســـتقرار النفيس للقاص ،عند عجزه
عن إقامـــة الواقـــع املحلوم به مـــكان اآلخر القائـــم ،بذلك
أصبح القـــاص اليهودي يعيش المأســـاة واخلوف اللذين
غيبـــ�ا معهما األمـــن واحلرية من حياته .وهـــذا الوضع لن
يســـتقيم يف تصوره إال بمعانقة األرض املقدســـة.

احلنـــن إىل الوطن األصـــل ظاهرة إنســـاني�ة عامة ،ال
يســـتطيع املرء التخلي عنهـــا ،مهما بلغ رقيـــه احلضاري،
وتطـــوره المـــادي .لـــذا جنـــد القـــاص اليهـــودي املغريب
يتمثـــل يف «أورشـــليم» الوطن األم  ،الـــذي ضم األجداد
واآلباء ،والشـــرحية اليهودية جمعاء بـــن األمصار ،ألجل
هذا غـــدت روحـــه ينت�ابهـــا شـــعور برغبة ملحـــة عارمة
يف العـــودة إىل جـــذوره ،بـــدل واقـــع االغـــرتاب .يف حـــن
«يفقـــد املقيمـــون يف املنفـــى مكانهم اخلـــاص يف العالم،
قـــد يعرتيهـــم اإلحســـاس بـــأن احليـــاة جترفهـــم وأنهـــم
ضائعـــون يف عالـــم أصبح فجـــأة غريب�ا عليهـــم .ففقدان
املركـــز الثابت الـــذي يمثلـــه «الوطن» معنـــاه الفقدان

ال يعتر شـــعور اليهـــود اجتاه قدســـية األرض مســـألة
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وروده يف التـــوراة – بـــأن من بن واجبـــات حتقيق عودة
اليهـــود إىل األرض املقدســـة اإللـــزام بمـــا تـــم ذكره.
وبالتـــايل يعد حلـــم القـــاص اليهودي املغـــريب حقيقة
دينيـــ�ة وعهـــدا بـــن الـــرب وبن بـــين إســـرائي�ل جيب
الوفـــاء به حســـب تصوره.

عاطفية فحســـب؛ بل هو شـــعور ديـــين عميـــق لدرجة أنه
أقـــرب إىل االرتبـــ�اط العقائـــدي ،أي أن العـــودة إىل األرض
املقدســـة تعتر يف تصور اليهـــود عامة ،والقـــاص اليهودي
املغـــريب باخلصـــوص ،فريضة دينيـــ�ة بمقتضاهـــا يعتقد
اليهـــود أنه ال حياة لهم ولـــن يرىض عنهم الـــرب إال إذا عادوا
إىل «أورشـــليم» وأقاموا دولة داود وسليمان وعمروا الهيكل.

 - 4متخيل هيكل سليمان:

غـــر أن هـــذه الفريضـــة الدينيـــ�ة ،الـــي تتمثـــل يف
العـــودة إىل «أورشـــليم» مشـــروطة يف الديانـــة اليهوديـــة
بالطاعـــة واالســـتقامة ،إذ جنـــد «أن أحد نصـــوص العهد
القديـــم يوضـــح أن الوعـــد بـــاألرض ...مشـــروط بقيـــد
الطاعـــة واالســـتقامة ،فإذا لم يقـــم بنو إســـرائي�ل بالطاعة
واالســـتقامة فـــإن مصـــرا مؤلمـــا ينتظرهـــم» .42ولعـــل
أوضـــح دليل على هـــذا هو اإلصحـــاح الثامن والعشـــرين
مـــن ســـفر التثنيـــ�ة ،الـــذي يوضح يف عـــدد فقراتـــه األوىل
وعـــد الرب لبـــين إســـرائي�ل باألرض املقدســـة ،ومـــا تبقى
من فقـــرات اإلصحاح تتحـــدث عن اللعنـــات الي تصيب
قـــوم بين إســـرائي�ل إذ لم حيافظـــوا على وصايا الـــرب ،ومن
هذه اللعنـــات قول الكاتبـــن على لســـان هللا« :وكما فرح
الـــرب لكم ليحســـن إليكـــم ويكركـــم كذلك يفـــرح الرب
لكم ليفنيكم ويهلككم فتســـتأصلون من األرض الي أنت
داخل إليهـــا لتمتلكها ،ويبـــ�ددك الرب يف جميع الشـــعوب
مـــن أقصـــاء األرض إىل أقصائها ،وتعبد هنـــاك آلهة أخرى
لـــم تعرفها أنـــت وال آبـــاؤك من خشـــب و حجـــر ،ويف تلك
األمـــم ال تطمنئ ،وال يكـــون قرار لقدمك بـــل يعطيك الرب
هنـــاك قلبا مرجتفـــا وكالل العينن وذبول النفـــس.43»...

الهيـــكل كلمـــة عربيـــ�ة يقابلهـــا يف العريـــة «بيـــت
َ ْ َ ْ
ه َمقـــداش» أي البيـــت املقـــدس ،أو «هيخـــال» وتعين
البيـــت الكبـــر يف كثر مـــن اللغـــات الســـامية .ومن أهم
أســـماء الهيكل «بيت يهـــوه» ويهـــوه هو إله اليهـــود ،إذا
هو بيت اإلله ،والهيكل أعد أساســـا ليكون مســـكنا لإلله،
وليس مكانـــا للعبـــادة وأداء الطقوس وتقديـــم القرابن،
وإن أصبـــح فيمـــا بعد مكانـــا لهـــذه األمور.44
يقـــول املـــؤرخ «ول .ديورانت» عن قدســـية الهيكل
ومكانتـــ�ه يف اليهودية« :كان بن�اء الهيـــكل أهم األحداث
الكـــرى يف ملحمـــة اليهـــود .ذلـــك أن هـــذا الهيـــكل لم
يكن بيتـــ�ا ليهـــوه (إله اليهود) فحســـب ،بـــل كان أيضا
مركزا روحيـــا لليهـــود ،وعاصمة ملكهم ،ووســـيلة لنقل
تراثهـــم ،وذكـــرى لهـــم ،كأنـــه علم مـــن نار يـــرتاءى لهم
طـــوال جتوالهم الطويـــل املدى على ظهـــر األرض ،ولقد
كان لـــه فوق ذلـــك شـــأن يف رفع الديـــن اليهـــودي»45؛
ألجـــل هذا تشـــكل إعادة بنـــ�اء هيكل ســـليمان يف مخيلة
اليهـــودي املغـــريب ،وذلك بعـــد العودة إىل «أورشـــليم»،
الغاية املثلـــى والهدف املنشـــود ،فكثرا ما تـــردد مقولة
على ألســـنة احلخامات ،وكـــذا يف األدبيـــ�ات اليهودية،
أنه ال معىن لليهود بدون أورشـــليم ،وال معىن ألورشـــليم
بـــدون الهيـــكل الثالـــث« ،فالنـــاس دائما ما يشـــعرون
عنـــد تأمـــل الدني�ا بوجـــود قـــوة متعالية ولغـــز عميق يف
قلب الوجود نفســـه .ودائما ما حيســـون بـــأن تلك القوة
ترتبط ارتب�اطـــا عميقا بذواتهم وبالعالـــم الطبيعي»،46
املتمثـــل يف يشء (معبـــد ،مـــكان ،أرض) يمس شـــغاف
القلـــب باجلـــذب ،ويشـــغل بقعـــة خياليـــة يف الذهن،
بعـــده يت�دحـــرج يف ســـلم القداســـة يومـــا بعـــد يـــوم،
و«جتربة اإلحســـاس بالقداســـة ذات ضـــروب منوعة،
فهي قد تـــويح باخلـــوف ،أو بالرهبة ،أو بالـــراء النفيس
أو بالســـكين�ة ،أو الهلع ،أو بضـــرورة القيام بعمل أخاليق

ولعـــل هـــذا الشـــرط الديـــين املوكـــول علـــى عاتـــق
بـــين إســـرائي�ل يف الظفـــر والعـــودة إىل األرض املقدســـة
«أورشـــليم» ،هو ما ينســـجم وتطلعات القاص اليهودي
املغـــريب مـــن وراء قصتـــه (قصة يوســـف) ،الـــي تهدف
بمشـــاهدها إىل الوعظ األخاليق واإلرشـــاد الديـــين .األمر
الـــذي يدفعنـــا إىل القول ،بـــأن رؤية القـــاص اليهودي من
وراء قصتـــه تتمثل:
دعـــوة بـــين إســـرائي�ل إىل االلـــزام بالتعاليـــم الديني�ة
اليهوديـــة ،والســـمو بالفضائـــل ،وجتنـــب الرذائل.
مخاطبـــة الفكر اليهـــودي وتذكره – علـــى وفق ما تم
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معـــن ،وهي تمثـــل لونا أكـــر اكتمـــاال وأرفع شـــأنا من
الوجـــود البد منه الســـتكمال ذات اإلنســـان».47

جمي ــع الش ــعوب الذي ــن عل ــى وج ــه األرض .لي ــس م ــن
كونك ــم أك ــر م ــن س ــائر الش ــعوب .التص ــق ال ــرب بك ــم
واختارك ــم ألنك ــم أق ــل م ــن س ــائر الش ــعوب ،ب ــل محب ــة
ال ــرب إياك ــم وحفظ ــه القس ــم ال ــذي أقس ــم آلبائك ــم».50
هــذه الفكــرة جعلــت تصــور القــاص للهيــكل بمثابــة بيــت
األب ،ذلـــك املـــكان األليـــف الـــذي جيســـد يف نفســـيت�ه
األصـــل ،الهويـــة ،املعتقـــد ،الـــذات ،...مـــادام الهيـــكل
بي ــت ال ــرب ،فه ــو يمث ــل مكان ــة دينيــ�ة مم ــزية ،باعتبــ�اره
مقـــر إلـــه اليهـــود ،ويف إعـــادة بنـــ�اءه تثمـــن وجتديـــد
للعالق ــة بينه ــم وب ــن ال ــرب.

القـــاص اليهـــودي املغـــريب يعيـــش حالـــة نفســـية
تتســـم بعـــدم التـــوازن ،وكأن عضـــوا مـــن جســـده ضـــاع
من ــه يف ف ــرتة م ــن عم ــره ،ل ــم يك ــن فيه ــا الوع ــي ق ــد نض ــج
بعـــد ،فكـــر ونـــزاع قائـــم ،تشـــنه الـــذات علـــى النفـــس
إلرغامهـــا جتـــاوز مرحلـــة النقـــص هـــذه ،إىل مرحلـــة
التـــوازن ،الـــذي خيتلـــه العضـــو ،ومـــا هـــذا العضـــو مـــن
ذات املب ــدع إال الهي ــكل املق ــدس« ،فإحس ــاس امل ــرء ب ــأن
شــيئ�ا مــا قــد ختلــى عنــه حييــل إىل مظهــر مــن مظاهــر شــر
باط ــن يف الوج ــود وس ــائر يف الك ــون ،وكث ــرا م ــا يتم ــزي ه ــذا
القل ــق الباط ــن بإحس ــاس بالف ــراق والفق ــد ،إذ يبـ ـ�دو أن
هن ــاك م ــا نفتق ــده يف حياتن ـ�ا ،وأن وجودن ــا أصب ــح ممزق ــا
مش ــتت�ا ناقص ــا ،وتتش ــكل يف نفوس ــنا نطف ــة اإلحس ــاس
بـــأن احليـــاة مـــا ينبغـــي أن تكـــون علـــى هـــذه الصـــورة،
وأننـ ـ�ا فقدن ــا م ــا ه ــو جوه ــري لس ــعادتن�ا».48

وتأسيســا علــى مــا ســبق ،يمكــن اعتب ـ�ار حلــم العــودة
إىل أرض امليعـــاد – الـــي تنحصـــر يف أورشـــليم والهيـــكل
املقـــدس باخلصـــوص – الشـــغل الشـــاغل للقـــاص
اليهـــودي املغـــريب ،وهـــدف تغلغـــل يف النفـــس ،فأصبـــح
ال غ ــىن عن ــه يف األدبيــ�ات والش ــعائر اليهودي ــة ،ارتبط ــت
ب ــه احلري ــة واألم ــن واالس ــتقرار يف حي ــاة املب ــدع .لك ــن م ــا
الس ــبي�ل إىل ذل ــك ،أو إىل م ــاذا يع ــزى حتقي ــق ه ــذا احلل ــم
املنش ــود؟ ه ــل للق ــوة اجلس ــدية أم هن ــاك ق ــوة غيبيـ ـ�ة
ســـتعمل علـــى ختليـــص اليهـــود مـــن واقـــع االغـــرتاب
والشـــتات الـــذي يعانـــون منـــه ،والـــزج بهـــم يف واقـــع
احلل ــم املحل ــوم ب ــه؟.

ومـــا يزيـــد يف إذكاء شـــعور املبـــدع اليهـــودي املغـــريب
بأهميـــة الهيـــكل يف حياتـــه ،حينمـــا يأخـــذ هـــذا الهيـــكل
مكانــة ديني ـ�ة ممــزية يف املعتقــد اليهــودي ،إذ جنــد التلمــود
الكت ــاب املق ــدس الث ــاين عن ــد اليه ــود ،حت ــدث يف مواضي ــع
متعـــددة منـــه عـــن أهميـــة الهيـــكل ،ومـــن ذلـــك« :لمـــا
دخ ــل تيط ــس ،وبه ــزة م ــن س ــيفه م ــزق س ــتار الهي ــكل،
فســـال الـــدم مـــن الســـتار ،فأرســـلت بعوضـــة لعقابـــه،
ودخلـــت إىل مخـــه ،وأخـــذت تكـــر حـــىت صـــارت مثـــل
احلمام ــة ،وح ــن فتح ــت جمجمت ــه وج ــدوا أن البعوض ــة
له ــا ف ــم م ــن حن ــاس ،ومخال ــب حديدي ــة».49

 - 5املنقذ /املسيح املخلص املتخيل:
إن كلمـــة املســـيح املخلـــص مأخـــوذة مـــن الكلمـــة
َّ ْ
ـــيح» ،ومنهـــا «مـــا شـــحوت» أي
«ماش
العريـــة
ِ
«املشـــحاني�ة» ،وهـــي االعتقـــاد بمـــيجء الماشـــيح،
والكــــلمة مشـــتقة مـــن الكلمـــة العـريــــة «مشـــح» أي
مس ــح بالزي ــت املق ــدس» ،51ال ــذي كان يصن ــع م ــن أفخ ــر
األطيـــاب وأفخـــر أصنـــاف العطـــارة وزيـــت الزيتـــون
النقـــي ،لقـــول الـــرب لنبيـــ�ه مـــوىس عليـــه الســـالم:
«وأنـــت تأخـــذ لـــك أفخـــر األطيـــاب .مـــرا قاطـــرا...
وقرفـــة عطرة...وقصـــب الذريرة...وســـليخة...وزيت
الزيتـــون ...تصنعـــه ذهنـــا مقدســـا للمســـحة .وعطـــر
العطـــارة صنعـــه العطـــار .ذهنـــا مقدســـا للمســـحة...
يكـــون هـــذا يل ذهنـــا مقدســـا يف أجيالكـــم» .52وقـــد كان
املســـح يمـــارس ملبايعـــة امللـــوك؛ فيســـى مســـيحا ،أي
ممســـوحا بالزيـــت ،53يمســـحون رأس امللـــك والكاهـــن

كم ــا س ــاهمت فك ــرة وص ــف اليه ــود أنه ــم «ش ــعب
هللا املخت ــار» يف توطي ــد العالق ــة ب ــن الق ــاص اليه ــودي
املغــريب وبــن الهيــكل ،فقــد أكــدت أســفار العهــد القديــم
يف أماك ــن متع ــددة أن ب ــين إس ــرائي�ل ه ــم أفض ــل البش ــر،
وأن هللا خصهــم بهــذه املكانــة الرفيعــة دون بقيــة البشــر،
وه ــم أبنــ�اء هللا املبارك ــون ،بينم ــا بقي ــة األم ــم ه ــم أبنــ�اء
البش ــر .وم ــن ه ــذه النص ــوص ال ــي ت ــدل عل ــى ذل ــك م ــا
ورد منه ــا يف اإلصح ــاح الس ــابع م ــن س ــفر التثني ـ�ة .يق ــول
ال ــرب« :ألن ــك أن ــت ش ــعب مق ــدس لل ــرب إله ــك ،إي ــاك
قـــد اختـــار الـــرب إلهـــك لتكـــون لـــه شـــعبا خاصـــا مـــن
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بن ــو إس ــرائي�ل أن ــه يك ــون له ــم ش ــأن عظي ــم يف املس ــتقبل،
ســـتعاد يف ظلـــه مملكـــة داوود وأمجادهـــا الغابـــرة ،ويف
ســـيادتها القويـــة واملســـتقلة ،ســـوف يتـــم إعـــادة بنـــ�اء
الهي ــكل املق ــدس يف أورش ــليم ،ويت ــم جم ــع ش ــمل اليه ــود
املشـــتتن يف أحنـــاء العالـــم ،حســـب مـــا جـــاء يف التـــوراة
ع ــن ذل ــك« :يــرد ال ــرب إله ــك س ــبيلك ويرحم ــك ويع ــود
فيجمعـــك مـــن جميـــع الشـــعوب الذيـــن بـــددك إليهـــم
ال ــرب إله ــك ،إن يك ــن ق ــد ب ــددك إىل أقص ــاء الس ــموات
فم ــن هن ــاك جيمع ــك ال ــرب إله ــك وم ــن هن ــاك يأخ ــذك
وي ــأيت ب ــك ال ــرب إله ــك إىل األرض ال ــي امتلكه ــا أب ــاؤك
فتمتلكه ــا وحيس ــن إلي ــك ويك ــرك أك ــر م ــن آبائ ــك».62
وقتئـــ�ذ ســـيتحول شـــقاء اليهـــود وبؤســـهم إىل متعـــة
وس ــعادة وف ــرح أب ــدي دائ ــم  -حس ــب اعتقاده ــم ،لق ــول
الـــرب علـــى لســـان مـــدوين العهـــد القديـــم« :ومفديـــوا
الـــرب يرجعـــون ويأتـــون إىل صهيـــون بالرتنـــم وعلـــى
رؤوس ــهم ف ــرح أب ــدي .ابته ــاج وف ــرح يدركانه ــم .يه ــرب
احلـــزن والتنهـــد» 63مـــن طريـــق اليهـــود ،علـــى اعتبـــ�ار
أن كل أشـــكال احلرمـــان والشـــر والطغيـــان لـــن يكونـــوا
قادريـــن علـــى الوقـــوف يف وجـــه مخلصهـــم ،الـــذي
س ــيكون مث ــال أعل ــى – حس ــب اعتق ــاد اليه ــود دائم ــا –
يف العـــدل بـــن قـــوم بـــين إســـرائي�ل ،لمـــا جـــاء يف العهـــد
القديـــم« :ولذتـــه تكـــون يف مخافـــة الـــرب فـــال يقـــي
حبس ــب نظ ــر عيني ـ�ه وال حيك ــم حبس ــب س ــمع أذني ـ�ه ،ب ــل
يق ــي بالع ــدل للمس ــاكن وحيك ــم باإلنص ــاف لبائ ــيس
األرض ويض ــرب بقضي ــب فم ــه ويمي ــت املناف ــق بنفح ــة
ش ــفتي�ه ،ويك ــون ال ــر منطق ــة متنيــ�ه واألمان ــة منطق ــة
حقويـــة».64

بالزي ــت قب ــل تنصيبهم ــا ،عالم ــة عل ــى املكان ــة اخلاص ــة
اجلديـــدة ،وعالمـــة علـــى أن الـــروح اإللهيـــة أصبحـــت
حتـــل وتســـري فيهمـــا ،54ليكونـــوا مقدســـن ،مكرســـن
ومخصصـــن للـــرب.
وهك ــذا دع ــي الكهن ــة واألنبيــ�اء واملل ــوك بـ«مس ــحاء
الـــرب» ،55ومفردهـــا «مســـيح الـــرب» ،ويصفهـــم هللا
بمســـحايئ ،يقـــول يف كتابـــه« :وال تمســـوا مســـحايئ وال
ت ــؤذوا أنبيـ ـ�ايئ» ،56ويق ــول يف موض ــع آخ ــر« :ال تمس ــوا
مس ــحايئ وال تس ــيئوا اىل أنبيــ�ايئ ألنه ــم مس ــحوا بالذه ــن
املق ــدس وح ــل عليه ــم روح ال ــرب» .57ومنه ــا ح ــال املل ــك
داوود ال ــذي أصب ــح املس ــيح املخل ــص كم ــا ي ــرى العه ــد
القديـــم ،إذ قـــال الـــرب عنـــه« :إين بيـــ�د داوود أخلـــص
ش ــعيب إس ــرائي�ل» .58ث ــم ص ــارت فيمـــا بع ــد م ــن أه ــم
العقائ ــد اليهودي ــة ال ــي تع ــين« :االعتق ــاد يف بعث ــة مل ــك
مـــن نســـل داوود يـــأيت يف آخـــر الزمـــن ليجمـــع شـــتات
اليهـــود املنفيـــن ،ويعـــود بهـــم إىل األرض املقدســـة،
وحيط ــم أع ــداء إس ــرائي�ل ،ويتخ ــذ أورش ــليم عاصم ــة ل ــه،
ويعيـــد بنـــ�اء الهيـــكل».59
إن تصـــور القـــاص اليهـــودي املغـــريب لطريقـــة
خالصـــه مـــن واقـــع االغـــرتاب املظلـــم واملفعـــم
باالســـتعباد والشـــقاء حســـب نظرتـــه ،نابـــع إذن ،مـــن
فكـــرة االعتقـــاد أن شـــخصا مثاليـــا مـــن نســـل امللـــك
داوود سيب�اشـــر بنهايـــة التاريـــخ ،وخيلـــص قـــوم بـــين
إس ــرائي�ل م ــن ويالت ــه ،بتحقي ــق حلمه ــم املنش ــود .لك ــن
م ــن يك ــون ه ــذا «املخل ــص» ال ــذي علق ــت علي ــه أح ــالم
وآم ــال اليه ــود؟ وم ــا ه ــو وق ــع ه ــذا اخل ــالص عل ــى حي ــاة
اليهـــود فيمـــا بعـــد؟.

ألجــل هــذه احليــاة املثاليــة يف مملكــة اخلــالص« ،كان
م ــن الطبيع ــي أن ينتظ ــر اليه ــود بش ــغف مق ــدم املس ــيح
املخلـــص ليحررهـــم وحيقـــق لهـــم «الـــويح اإللهـــي»
املنشـــود بإعادتهـــم إىل أرض امليعـــاد» .65ومـــا القـــاص
اليه ــودي املغ ــريب إال عنص ــر فاع ــل م ــن األم ــة اليهودي ــة،
يس ــتهدف حتوي ــل م ــا يف مخيلت ــه وقلب ــه (أرض امليع ــاد=
أورشـــليم +الهيـــكل املقـــدس ) إىل حقيقـــة تاريخيـــة
واقعي ــة تع ــزى إىل إنس ــان مث ــايل مق ــدس (املخل ــص) آت
ال محالـــة – حســـب اعتقـــاده – يف املســـتقبل القريـــب.

إن املتتبـــع لفكـــرة اخلـــالص أو املخلـــص يف الـــرتاث
اليه ــودي ،س ــيجد جذوره ــا نابع ــة م ــن املعتق ــد الدي ــين
اليهـــودي ،حيـــث احتلـــت هـــذه الفكـــرة (اخلـــالص) يف
أس ــفار العه ــد القدي ــم ح ــزيا كب ــرا .وق ــد تب ــن م ــن ذل ــك
60
أن اليه ــود يعتق ــدون أن مخلصه ــم ه ــو الن ــيب « إيلي ــا»
أو «إله ــي يه ــوه» حس ــب التعب ــر اليه ــودي ،وذل ــك وفق ــا
لمـــا ورد يف آخـــر إصحـــاح مـــن ســـفر «مـــاليخ» ،يقـــول
الــرب« :هأنــذا أرســل إليكــم إيليــا قبــل مــيجء يــوم الــرب
الي ــوم العظي ــم واملخ ــوف» .61بفض ــل ه ــذا الن ــيب يعتق ــد
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التص ــور فحس ــب ،ب ــل يف مج ــال اإلب ــداع أيض ــا ،إن ل ــم
نقـــل إنـــه موضـــوع اإلبـــداع نفســـه .وقـــد ســـمحت لنـــا
دراســـة هـــذا املتخيـــل برســـم صـــورة حيـــة عـــن وجـــدان
القـــاص اليهـــودي املغـــريب ،مـــن حيـــث بنـــ�اء األحـــالم
وعـــرض االنكســـارات وجراحهـــا.

على سبي�ل اخلتم
وبنـــ�اء علـــى مـــا ســـلف ،إن املتخيـــل اليهـــودي يف
قص ــة يوس ــف الش ــعبي�ة يش ــر إىل يشء (حل ــم) متش ــكل
تاريخيـــا ودينيـــ�ا يف الالوعـــي الثقـــايف لألمـــة اليهوديـــة،
أصبـــح يمـــارس ســـلطته علـــى األفـــراد ال يف ميـــدان
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1

عادات الزواج وتقاليده يف المايض
«دولة اإلمارات العربي�ة املتحدة»

الجزء األول اختيار الزوجة
د .بدرية الشاميس  -كاتبة من اإلمارات

ُ
ُ ّ
تعد العـــادات والتقاليد ممارســـات جماعيـــة تالزم احليـــاة اليومية للنـــاس قوامها
أنماط من الســـلوك املتبع يف شـــىت املناســـبات ،أي أنماط معيارية لها رمزيتها األخالقية
الـــي تمد املجتمع بالثب�ات واالنتظام فالتقاليد تشـــبه الوراثـــة االجتماعية وفعل الغريزة
ً
ُ ّ
يف كونهمـــا يمنحـــان معا املجتمـــع طبيعـــة االســـتقرار .وتعـــد العـــادات والتقاليد بهذا
االعتبـــ�ار أقوى مـــن القانون لكونهـــا تضمن اإلطـــار املنظم للســـلوك االجتماعي ويعمل
علـــى ديموميت�ه واســـتمراره ،فيما حيفظ عقول النـــاس من احلرة والـــرتدد والضياع بن
شـــىت الضغـــوط واالختيـــ�ارات ،ألنه لـــو لم يكن لإلنســـان هـــذه القنوات الي ينســـاب
ً
فيها تفكره وســـلوكه انســـيابا تلقائي�ا الضطر إىل بـــذل جهد كبر يف مواجهة كل ســـلوك
اجتماعي ولذلك فإنه يشـــعر باخلـــوف والقلق وال خيضـــع للعادات والتقاليـــد ،وهذا هو
الضمـــر األخاليق يف رأي بعـــض املؤرخن.1
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ولمــا كانــت هــذه العــادات والتقاليــد حتقــق التجانــس
االجتماعـــي داخـــل إطـــار ثابـــت مـــن املؤسســـات
ّ
االجتماعيـــة العليـــا كاللغـــة والعقيـــدة والقانـــون ،فإنـــه
ً
يمك ــن اعتب�اره ــا بع ــدا للهوي ــة االجتماعي ــة أو الوطنيــ�ة،
باعتبـــ�ار أن هـــذه العـــادات والتقاليـــد لهـــا خصائـــص
الهوي ــة يف الثب ـ�ات والتماس ــك واخلصوصي ــة واالنس ــجام
وم ــن ث ــم يعده ــا البع ــض ثقاف ــة وطنيــ�ة حقيقي ــة ألنه ــا
تشـــكل الوعـــاء احلقيقـــي لـــرتاث األمـــة .وتمكنهـــا مـــن
التعب ــر ع ــن ذاته ــا يف كل نش ــاط اقتص ــادي أو اجتماع ــي
أو ديــين أو فــين .وبالنســبة للهويــة فقــد تــداول املفكــرون
ّ
والسياس ــيون وعلم ــاء االجتم ــاع مفهومه ــا املس ــتعمل يف
املنط ــق والفلس ــفة وذل ــك للدالل ــة عل ــى وح ــدة املجتم ــع
ومـــا يطبـــع عالقاتـــه بقيمـــه وســـلوكياته مـــن ثبـــ�ات
واســتقرار والســيما فيمــا يتعلــق باخلصوصيــة الــي تمــزيه
ع ــن الغ ــر .وربم ــا ع ــروا ع ــن ه ــذه الهوي ــة االجتماعي ــة
بمفاهيـــم أخـــرى ،كاملقومـــات الذاتيـــ�ة أو الشـــخصية
الوطنيـــ�ة ،ويعتمـــدون يف هـــذا الســـياق علـــى ظاهـــرة
ُ
الثبــ�ات ال ــي تع ــد يف مقدم ــة مكون ــات الهوي ــة .وه ــو م ــا
يتجل ــى يف حي ــاة الكث ــر م ــن املجتمع ــات العريق ــة ،م ــن
صم ــود يف مواجه ــة املتغ ــرات الثقافي ــة احلديثــ�ة .فه ــذا
الصم ــود إنم ــا يتغ ــذى م ــن الش ــعور اجلماع ــي بض ــرورة
احلف ــاظ عل ــى الكي ــان االجتماع ــي يف قيم ــه وس ــلوكياته
املعـــرة عنه«بالهويـــة» كلمـــا شـــعر هـــذا املجتمـــع بـــأي
تهدي ــد م ــن ل ــدن أي ق ــوى خارجي ــة ت ــريم إىل اخرتاق ــه أو
تفكي ــك وحدت ــه وإضع ــاف تماس ــكه .لذل ــك كان الوع ــي
«بالهوي ــة» ي ــزداد ح ــدة يف حال ــة الش ــعور باملواجه ــة أو
اســـتنفار الـــروح الوطنيـــ�ة .أمـــا قـــوام هـــذه «الهويـــة»
ُ
فه ــي مجموع ــة م ــن الثواب ــت ال ــي تش ــكل وح ــدة األم ــة
واس ــتقرارها ع ــر التاري ــخ .وغالب ــا م ــا تتمث ــل يف العقي ــدة
واللغ ــة والتاري ــخ والع ــادات والتقالي ــد .غ ــر أن مفه ــوم
الهويـــة حبكـــم دالالتـــه املنطقيـــة ال خيلـــو اســـتعماله يف
احلق ــل االجتماع ــي م ــن املجازف ــة والغم ــوض .فمب ــادئ
الوح ــدة وع ــدم التن�اق ــض والثبــ�ات وه ــي ركائ ــز الهوي ــة،
إن صح ــت يف الكلي ــات العقلي ــة املج ــردة فإنه ــا ال تنطب ــق
عل ــى الواق ــع االجتماع ــي املطب ــوع ع ــادة بالتن ــوع والتط ــور
والتغي ــر .لذل ــك يظ ــل اإلش ــكال املط ــروح أمامن ــا يف ه ــذا
الســـياق هـــو التن�افـــس بـــن الثابـــت الـــذي هـــو ســـمة

الهويـــة وبـــن الصـــرورة االجتماعيـــة الـــي هـــي ســـمة
التاريـــخ مـــن جهـــة أخـــرى .فهـــل ننظـــر إىل املجتمـــع
«كماهيـــة» مســـتقرة ووحـــدة منغلقـــة ،ذات هويـــة
ثابت ـ�ة البوتق ــة ال ــي ينصه ــر فيه ــا س ــلوك جمي ــع األف ــراد
أم ننظـــر إىل املجتمـــع ،كعالقـــات متجـــددة متفاعلـــة
2
بت�أثـــر العوامـــل االقتصاديـــة والسياســـية والثقافيـــة
ويؤك ــد اب ــن خل ــدون ه ــذه احلقيق ــة االجتماعي ــة ح ــن
قـــال( :مـــن الغلـــط اخلفـــي يف التاريـــخ الذهـــول عـــن
تبـــ�دل األحـــوال يف األمـــم واألجيـــال وتبـــ�دل األعمـــال
ومـــرور األيـــام هـــو ال يقـــع إال بعـــد أحقـــاب متطاولـــة،
فـــال يـــكاد يفطـــن لـــه أحـــد .فأحـــوال العالـــم واألمـــم
وعاداتهـــم وحنلهـــم ال تـــدوم علـــى وتـــرة واحـــدة .وإنمـــا
ه ــو اخت ــالف عل ــى م ــر األي ــام واألزمن ــة واالنتق ــال م ــن
حـــال إىل حـــال) .3ومجتمـــع دولـــة اإلمـــارات كبقيـــة
املجتمع ــات م ــر بمراح ــل وتط ــورات أث ــرت عل ــى عادات ــه
وتقاليـــده ،وهويتـــ�ه ،لهـــذا فاحلاجـــة اليـــوم أصبحـــت
أك ــر إحلاح ــا عل ــى التمس ــك به ــذه الهوي ــة م ــن مختل ــف
مكوناتهــا الديني ـ�ة واللغويــة والثقافيــة ذلكــم أن املجتمــع
اإلمـــارايت كبقيـــة املجتمعـــات املعاصـــرة يعـــاين حتديـــات
متنوعـــة ومتعـــددة وهـــذا يســـتدعي احلفـــاظ علـــى
الع ــادات والتقالي ــد وتهذيبه ــا إن اقت ــى األم ــر والعم ــل
علـــى تكييفهـــا مـــع العصـــر ومتطلباتـــه وإخضاعهـــا
للبح ــث والدراس ــة والنق ــد ملزي ــد م ــن االس ــتفادة منه ــا يف
كل املج ــاالت احليوي ــة .لطالم ــا كان ت ــراث األم ــم رك ــزية
أساس ــية م ــن ركائ ــز هويته ــا الثقافي ــة ،وعن ــوان اعزازه ــا
بذاتيتهـــا احلضاريـــة يف تاريخهـــا وحاضرهـــا .فالـــرتاث
الثق ــايف لألم ــم منبع ــا لإلله ــام ومص ـ ً
ـدرا حيوي ــا لإلب ــداع
املعاص ــر ينه ــل من ــه فنانوه ــا وأدباؤه ــا وش ــعراؤها ،كم ــا
مفكروهـــا وفالســـفتها لتأخـــذ اإلبداعـــات اجلديـــدة
موقعه ــا يف خارط ــة ال ــرتاث الثق ــايف ،وتتح ــول ه ــي ذاته ــا
تراثـــا يربـــط حاضـــر األمـــة بماضيهـــا ويعـــزز حضورهـــا
يف الســـاحة الثقافيـــة العامليـــة .وليـــس الـــرتاث الثقـــايف
ً
معالـــم وصروحـــا وآثـــارا فحســـب ،بـــل هـــو أيضـــا كل
م ــا يؤث ــر ع ــن أم ــة م ــن تعب ــر غ ــر م ــادي ،م ــن فولكل ــور
وأغ ــان وموس ــيقى ش ــعبي�ة وحكاي ــات ومع ــارف تقليدي ــة
تتوارثه ــا األم ــة ع ــر أجي ــال وعص ــور ،تعب ــرا ع ــن روحه ــا
ونب ــض حياته ــا وثقافته ــا .واالهتم ــام بال ــرتاث الش ــعيب
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املتحـــدة واالنفتـــاح الكبـــر علـــى الثقافـــات املختلفـــة
ال ــذي تعيش ــه الدول ــة.

أصبـــح ســـمة للمدينـــ�ة احلديثـــ�ة ،وقـــد وعـــت كثـــر
مـــن األمـــم تلـــك األهميـــة وســـارعت إىل مللمـــة شـــتات
هـــذا اإلرث احلضـــاري الثمـــن وإعـــادة اســـتغالله بمـــا
يتن�اس ــب والقي ــم اجلدي ــدة وب ــذات املعاي ــر ال ــي تتف ــق
مـــع معطيـــات الوقـــت احلاضـــر.
ً
ً
ُ
وتعتـــر العادات والتقاليد عنصرا أساســـيا من عناصر
املجتمـــع ،وختتلف العـــادات والتقاليد مـــن مجتمع آلخر،
فلـــكل مجتمـــع عاداتـــه وتقاليـــده اخلاصـــة به ،بـــل إنها
ختتلـــف من جماعـــة إىل جماعة يف املجتمـــع الواحد ،فنجد
فروقـــا بن عـــادات وتقاليد ســـكان القرى وســـكان املدن،
وبن الطبقات والشـــراحئ الي يتكون منهـــا املجتمع ،وبن
الفئـــات احلرفيـــة واملهنيـــ�ة .والعـــادات والتقاليـــد حتكم
العالقات اإلنســـاني�ة وتمثل ضرورة من ضـــرورات األمن
واالســـتقرار والتكامـــل والتضامـــن والتعـــاون بـــن أفراد
املجتمع على مختلف فئاته ،ســـواء على مســـتوى األسرة
أو اجلماعـــة املحلية ،أو القرية أو املدينـــ�ة أو املجتمع ككل.
رغم ذلك جنـــد أن بعـــض العـــادات والتقاليد لـــم تصمد
أمـــام التطـــور والتقـــدم الذيـــن مـــرت بهمـــا املجتمعات،
فاندثـــر بعضها ،وطـــور بعضهـــا ،وبعضها بقـــي ثابت�ا مع
مـــرور الزمن.

الكلمة أو الكلمات املستخدمة
للتعبري عن كلمة الزواج يف المايض
ُيعـــر األغلبيـــ�ة عـــن كلمـــة زواج يف المـــايض بكلمـــة
(عـــرس) فيقول النـــاس مثال( :قـــوم فالن بيعرســـون).
اليـــوم عرس فـــالن( .الولد بيعـــرس بي�اخذ بنـــت فالن).
(بنســـر بيـــت املعاريـــس) كما ُيعـــر البعض عـــن كلمة
زواج يف المـــايض بكلمة (ارس) خاصـــة يف املناطق اجلبلية
ُ
حيـــث تقلب العـــن إىل ألـــف يف اللهجة املحليـــة لديهم.
أما كلمة زواج فيعرعنها يف المايض لكن بشـــكل بســـيط.
كما الحظنـــا أن كلمة عرس وعـــروس و(معرس) ارتبطت
أيضا بأهل العروســـن ،فأصبح يطلق على أم العروســـن
(أم املعـــرس ،أم العـــروس) وأبوالعـــروس وأبواملعـــرس،
كذلـــك إخوة العروســـن فيقـــال (هذي أخـــت العروس،
وهـــذي أخت املعـــرس) وأخـــو املعـــرس وأخـــو العروس.
حـــىت األقـــارب مـــن أهلهم فهـــذه عمـــة العـــروس وتلك
خالـــة العـــروس ،وهذه عمة املعـــرس وذاك عـــم املعرس.
حىت البيـــوت واجلران أيضا يرتبطون ويســـمون بأســـماء
العروســـن فهـــذا بيـــت املعـــرس ،وذاك بيـــت العروس،
وهؤالء جـــران بيـــت املعاريس.

ومـــن هنـــا جـــاءت أهميـــة حفـــظ تلـــك العـــادات
وتســجيلها وتوثيقهــا لتبقــى محفوظــة لألجيــال القادمــة
فأضحـــت مهمـــة حمايـــة الـــرتاث الشـــعيب وتوثيقـــه
ونقلـــه لألجيـــال اجلديـــدة املهمـــة الـــي تبـــن مقـــدار
اح ــرتام اإلنس ــان ومعي ــار رغبتــ�ه يف التعاي ــش م ــع اآلخ ــر.
وت ــراث اإلم ــارات املتعل ــق بع ــادات ال ــزواج وتقالي ــده م ــن
مخ ــزون الذاك ــرة الش ــعبي�ة ُيع ــد موروث ــا ثقافي ــا ش ــعبي�ا
تمت ــد بدايات ــه إىل عص ــور س ــابقة ربم ــا كان بعضه ــا عمي ــق
اجلـــذور يف تاريـــخ اإلمـــارات منـــذ مـــا قبـــل اإلســـالم.
وهــذا الفصــل يســعى لوصــف ورصــد مــا عاشــه مجتمــع
دولـــة اإلمـــارات جبميـــع بيئ�اتـــه «الســـاحلية واجلبليـــة
والبدويــة» يف منتصــف القــرن المــايض ومــا مارســه مــن
ع ــادات وتقالي ــد ال ــزواج ،ومقارنته ــا ببعضه ــا البع ــض،
بع ــد التقاطه ــا م ــن أف ــواه ال ــرواة واالخباري ــن ،ورص ــد
ً
مـــا الـــذي تغـــر منهـــا ومابقـــى ثابتـــ�ا ومـــا اندثـــر ولـــم
يع ــد يم ــارس بع ــد قي ــام إحت ــاد دول ــة اإلم ــارات العربيــ�ة

سن الزواج يف المايض
أن ســـن الزواج األصغر للفتـــاة يف المايض يـــرتاوح بن
 9إىل  13ســـنة وأكـــر ســـن للفتـــاة  19-18ســـنة .رغم أن
ُ
البعض ذكـــر أن الفتاة تزوج يف ســـن التاســـعة والعاشـــرة
ولكـــن ذلك نـــادرا ماحيـــدث ،أكـــد اجلميع إذ حـــدث ذلك
فان الرجـــل كان يصـــر على الفتـــاة اذا كانـــت صغرة فقد
يعقـــد عليها أو حيجزها ويرتكها يف بيـــت والدها أو بيت أهله
ويســـافر طلبا للـــرزق ملدة عـــام أو أكر تكون الفتـــاة خاللها
قد كـــرت واعتادت علـــى حياتها اجلديـــدة .وتعلمت على
يـــد والدة الـــزوج شـــؤون البيت  .أما الســـن األكـــر للزواج
ُ
بالنســـبة للفتـــاة فهو  18ســـنة ،بـــل تعتر الفتـــاة متأخرة
يف الـــزواج لو بلغت ســـن  18ولـــم تزوج ،الحظنـــا أن عين�ة
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وأســـاليب تدبـــر املـــزنل منـــذ الصغـــر علـــى يـــد أمهـــا.
وم ــن األمث ــال ال ــي ردده ــا اإلخباري ــون يف ه ــذا الش ــأن(:
يل بغيــت البنــت دور لهــا أم) أي اذا أردت أن ختطــب فتــاة
فاســأل عــن أمهــا ،وذلــك لمــا لــألم مــن دور كبــر يف تربي ـ�ة
البنــت وتعليمهــا .وابــن العــم لــه األولويــة يف الــزواج مــن
ابن ـ�ة عمــه ،فالبــد أن يؤخــذ رأيــه يف املتقــدم خلطبــة ابن ـ�ة
عم ــه ف ــإن أب ــدى رغبتــ�ه يف ال ــزواج منه ــا رف ــض املتق ــدم
وتزوجه ــا اب ــن عمه ــا .لك ــن إن كان اب ــن الع ــم أق ــل ج ــدارة
م ــن الف ــىت املتق ــدم خلطب ــة ابنته ــم يزوج ــون الش ــخص
الغريــب حــىت إن حــدث غضــب وخصــام بــن األســرتن،
فالقريـــب ســـواء كان ابـــن العـــم أو مـــن األقـــارب إن كان
ســـلوكه ســـيئ�ا وتـــرى األســـرة أنـــه ســـييسء البنتهـــم
ولـــن يســـعدها ُيرفـــض القريـــب ويقـــرب الغريب.كمـــا
ذكـــرت إحـــدى اإلخباريـــات .وعـــادة مـــا حتـــرص األســـر
قبـــل الـــزواج بـــن األقـــارب عـــن مســـألة الرضـــاع بـــن
األس ــرتن والتأك ــد م ــن ع ــدم وج ــوده ب ــن العروس ــن.
أم ــا ع ــن ترتي ــب درج ــات القراب ــة املفضل ــة يف الم ــايض،
فجــاء ابــن العــم يف املرتبـ�ة األوىل ،ثــم ابــن اخلالــة ،ثــم ابــن
العم ــة .أم ــا اخلطي ــب فيت ــم املوافق ــة علي ــه يف الم ــايض
لعـــدة معايـــر مثـــل :أصلـــه ونســـبه اللذيـــن يأتيـــ�ان يف
املرتب ـ�ه األوىل،كمــا أكــد جميــع أفــراد عين ـ�ة الدراســة .ثــم
دين ـ�ه وأخالق ــه وس ــرته احلس ــنة ب ــن الن ــاس باإلضاف ــة
إىل مكانتـ ـ�ه االجتماعي ــة .ف ــال يه ــم الم ــال بق ــدر مايه ــم
النس ــب ،ف ــإذا كان يف املتق ــدم م ــا يش ــن النس ــب س ــواء
مـــن ناحيـــة األم أو األاب ُيرفـــض ،فالبـــد مـــن النســـب
اخلال ــص ال ــذي ي ــوازي نس ــب عائل ــة الفت ــاة ،ف ــإذا زوج
أحدهـــم ابنتـــ�ه برجـــل ليـــس ذا نســـب يصبـــح حديـــث
النـــاس يف املنطقـــة ،وقـــد يفضـــل كمـــا ذكرنـــا الغريـــب
ً
علـــى القريـــب إن كان أحســـن ســـرة وخلقـــا .ورغـــم
التش ــدد يف اختيــ�ار النس ــب عن ــد ال ــزواج ذك ــرت إح ــدى
اإلخباري ــات أن هن ــاك ح ــاالت ن ــادرة ظه ــرت يف املجتم ــع
التقلي ــدي ،ب ــأن زوج ــت بع ــض العائ ــالت م ــن ه ــو أق ــل
منه ــا نس ــبا .مرجع ــة ذل ــك لظ ــروف العائل ــة المادي ــة ،أو
يكــون املتقــدم ذا ســرة ومكانــه حســنة ،فيغــض الطــرف
ع ــن األص ــل إذا كان املتق ــدم ذا م ــال وج ــاه ودون أص ــل،
خاصـــة اذا كانـــت العائلـــة أصيلـــة لكنهـــا غـــر مقتـــدرة
ماديـــا كمـــا ذكرنـــا .ورددت املثـــل القائـــل (أصلـــه يف

الدراســـة لم تذكر ســـن العشـــرين يف اإلجابـــات مؤكدة أن
يف المـــايض كانـــت الفتاة تصل إىل ســـن العشـــرين ولديها
أكر مـــن طفل كما ذكـــر أغلب عينـــ�ة الدراســـة .أما الفىت
فالســـن األصغر لزواجـــه يف المايض من  16–15ســـنة اما
أكر ســـن لـــزواج الفىت يف المـــايض فقد يصل إىل ســـن 35
ســـنة ولم يزوج بعـــد ،وقد أرجعـــت عين�ة الدراســـة ذلك
إىل ظـــروف الفـــىت المادية فهو اليســـتطيع أن يـــزوج إذ لم
يعمل ويجمـــع األموال الـــي تعين�ه علـــى الـــزواج ،أما من
يزوج مـــن الفتي�ان يف ســـن  16أو العشـــرين أرجعته عين�ة
ً
الدراســـة إىل يســـر حال العائلة فاألب إذا كان مقتدرا يزوج
ابن�ه بمجرد البلوغ ويتكفل هو بتكاليـــف الزواج ومتطلباته
واالبـــن يف العـــادة عندما كان يزوج يســـكن يف بيـــت والده
ويتـــوىل األب املقتـــدر اإلنفاق عليه وعلـــى زوجته.
اختي�ار الشريك يف المايض
كان الفــىت يــرتك اختي ـ�ار الزوجــة ألهلــه وخاصــة األم،
ال ــي تق ــع عليه ــا مهم ــة اختيـ ـ�ار زوج ــة االب ــن .وجمي ــع
األبنـــ�اء ســـواء الفـــىت أو الفتـــاة يرضـــون بهـــذا االختيـــ�ار
دون اعـــرتاض ألنهـــم يعلمـــون أن األهـــل يريـــدون لهـــم
األفضــل ويف حــاالت نــادرة كان الفــىت يطلــب مــن أمــه أن
ختط ــب ل ــه فت ــاة معينــ�ة كأن يك ــون ق ــد رآه ــا يف (س ــكة)
أي يف الطري ــق وتبعه ــا ح ــىت ع ــرف بيته ــا ،فيذه ــب ألم ــه
وخيره ــا أن ــه رأى فت ــاة دخل ــت البي ــت الف ــالين لتذه ــب
إىل بيـــت أهلهـــا وتراهـــا وتســـأل عنهـــا لتخطبهـــا لـــه.
وكان يفض ــل ال ــزواج دوم ــا م ــن األق ــارب وي ــأيت يف املرتب ـ�ة
األوىل اب ــن الع ــم .والفت ــاة يف املجتم ــع التقلي ــدى اإلم ــارايت
يف منتصـــف القـــرن المـــايض لـــم يكـــن لهـــا رأي يف مـــن
يتق ــدم خلطبته ــا ولي ــس له ــا ح ــق االع ــرتاض ب ــل تقب ــل
بم ــا خيت ــاره أهله ــا ويرض ــون ب ــه ،وعليه ــا قب ــول الش ــخص
ال ــذي خيت ــاره ّ
وليأمره ــا مهم ــا كان ــت صفات ــه كم ــا ذك ــرت
إح ــدى االخباري ــات( :زي ــن زي ــن ش ــن ش ــن) .وهن ــاك
ُ
أســـس كان يتـــم عليهـــا اختيـــ�ار الزوجـــة يف المـــايض
أهمه ــا :النس ــب والقراب ــة ،ث ــم اجل ــرة واجلم ــال والدي ــن
واألخــالق ثــم املصالــح القبليــة أمــا إتقــان الفتــاة لشــؤون
البي ــت فه ــذا أم ــر ثان ــوي ألن ــه م ــن الطبيع ــي أن تك ــون
الفتـــاة متقنـــة لشـــؤون البيـــت فالبنـــت تتعلـــم الطبـــخ
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خبت ــم زميله ــم أو زميلته ــم للق ــرآن .أو ي ــوم العي ــد حي ــث
ختـــرج الفتيـــ�ات للعـــب باملراجيـــح يف الـــيح (الفريـــج).
ويف البيئــ�ات اجلبلي ــة والبدوي ــة ،كان ــت األم ت ــرى الفت ــاة
وه ــي تصطح ــب أمه ــا جلم ــع احلط ــب ،أو جل ــب الم ــاء
م ــن الب ــر .والبع ــض كان يع ــرف الفت ــاة وطباعه ــا حبك ــم
اجلـــرة واملعرفـــة الطويلـــة بـــن األســـرتن .وغالبـــا
م ــاكان يدخ ــل الن ــذر يف ع ــادات وتقالي ــد ال ــزواج وخاص ــة
بـــن األقـــارب ،بـــأن يقـــوم كبـــار مـــن العائلـــة كاجلـــد
أو اجلـــدة ،أو األبـــاء واألمهـــات ،خبطبـــة أبنـــ�اء العائلـــة
ً
لبعضهـــم البعـــض منـــذ أن يكونـــوا صغـــارا ،وذلـــك أن
ُ
تنــ�ذر ابنــ�ة الع ــم الب ــن عمه ــا أو ابنــ�ة اخل ــال الب ــن خاله ــا
كأن تق ــول األم (إن هللا خ ــالين وك ــرت فالن ــه تع ــين بنته ــا
مـــا (أيوزهـــا) ازوجهـــا إال ولـــد أخويـــه فـــالن) وللنـــذر
مســـميات مختلفـــة يف المـــايض مثـــل :محـــرة فيقـــال
(محـــرة لولـــد عمهـــا) ،أو منـــذورة ( ناذريـــن بهـــا لولـــد
عمته ــا) أو منحل ــة ( فالن ــه منحل ــة ح ــق ف ــالن) والفت ــاة
املن ــذورة الب ــن عمه ــا الب ــد أن تزوج ــه وب ــدون أخ ــذ رأيه ــا
وهـــذا مـــا أجمـــع عليـــه كل عينـــ�ة الدراســـة وباختـــالف
بيئ�اته ــا .ويف حال ــة ح ــدوث خ ــالف ب ــن العائلت ــن قب ــل
ال ــزواج ،ذك ــر أف ــراد العين ـ�ة آلي ــة ح ــل قضي ــة الن ــذر عل ــى
النحـــو اآليت :األســـاس أن يأخذهـــا وال بـــد أن حيللهـــا إذا
ح ــدث خ ــالف أو يلغ ــى الن ــذر أو ُيفس ــخ ال ــزواج بالكف ــارة
أو يت�دخــل بعــض النــاس املعروفــن واملقربــن يف املنطقــة
حل ــل املش ــكلة القائم ــة ليت ــم االتف ــاق عل ــى رأي وس ــط
ب ــن الطرف ــن وإذا ل ــم يتفق ــوا ألي س ــبب يلغ ــى ال ــزواج.
أم ــا ع ــن م ــن ال ــذي يفس ــخ اخلطوب ــة ويس ــقط الن ــذر،
وأن الشـــخص الـــذي حيـــق لـــه إلغـــاء النـــذر وإســـقاطه
عـــن الفتـــاة أو ابنـــ�ة العـــم هـــو العريـــس نفســـه وهـــذا
يؤكـــد علـــى أن العريـــس هـــو الـــذي يســـيطر علـــى أمـــر
ال ــزواج والس ــماح أو عدم ــه البن ـ�ة عم ــه أو م ــن ن ــذرت ل ــه
بال ــزواج م ــن غ ــره باس ــقاط الن ــذر .وذل ــك ب ــان (حيلله ــا)
بالتن ـ�ازل عنه ــا خلاط ــب آخ ــر ع ــن طي ــب نف ــس .ب ــل كان
علـــى اخلاطـــب أن ُيـــريض ابـــن العـــم بأعطيـــات ماديـــة
ً
ارض ـ ً
ـاء ل ــه ليتن ـ�ازل ع ــن ابن ـ�ة عم ــه ل ــه .وكث ــرا م ــا كان ــت
الفتي ـ�ات يت�أخ ــرن يف ال ــزواج بس ــبب ذاك الن ــذر ،ورف ــض
اب ــن الع ــم أو املن ــذورة ل ــه التنــ�ازل ع ــن الفت ــاة.

صندوقـــه) أي ان المـــال هـــو األصـــل .وذكـــر الصنـــدوق
هن ــا كناي ــة ع ــن امل ــكان ال ــذي يوض ــع في ــه الم ــال .ويــراد
ب ــه أن الم ــال س ــيغين ع ــن األص ــل.
أمـــا املهن الـــي كانت ترفـــض بعض األســـر املوافقة
علـــى زواج من يمتهنهـــا يف املجتمع التقليـــدي يف المايض
فهـــي :4البيـــ�دار و احلـــداد و اخلبـــاز و اخليـــاط واخلراز.
وهنـــاك بعـــض الفئـــات كانـــت بعـــض االســـر ترفض
تزويجهـــم مثل :البـــادي ،والعييم (غر العـــريب) والزطي
والبلـــويش .والعبـــد .5وكان يتـــم الـــزواج بـــن طبقـــات
املجتمـــع فالشـــيخ يـــزوج عامية (مـــن العشـــرة) لكن
الشـــيخة ال يزوجها إال شـــيخ من نفس األســـرة .والرجل
لـــه حريـــة أن يـــزوج مـــن يشـــاء لكـــن الفتاة احلـــرة ال
ً
تـــزوج إال ّحرا ،فهنـــاك قول مأثـــور لدى العامـــة( :العم
يأخـــذ خادمتـــه والعمـــة مـــا تأخـــذ خادمهـــا) أي الفتاة
احلـــرة ال تأخـــذ عبـــدا أســـود .فالعبـــد األســـود ال يتجرأ
وخيطـــب فتـــاة بيضاء من أســـرة معروفة ،واستشـــهدت
إحـــدى اإلخباريات بمقولـــة ( ختروا لنطفكـــم فان العرق
دســـاس) كذلك مقولـــة( :عليـــك بأهل البيـــت خذ من
خيارهـــم ال بـــد يف آخر الزمـــان أن تعار بعارهـــم) لكن بعد
قيـــام اإلحتـــاد والتطـــور والنهضة الـــي شـــهدتها البالد
واندمـــاج كل طبقـــات املجتمـــع يف حلمة واحـــدة اندثرت
هـــذه العادة ولـــم يعد ذاك الشـــرط موجودا عنـــد الكثر
مـــن األســـر ،خاصـــة بعـــد اندثـــار تلـــك املهـــن ،وظهور
الوظائـــف احلكوميـــة ،وأصبـــح الشـــخص يقـــاس بما
حيمل من شـــهادات علمية ووظيفة ذات مســـتوى جيد.
خاصـــة أن اصحـــاب تلك املهـــن وتلك العوائـــل اصبحوا
ً
جـــزء ال
مـــن حلمـــة املجتمـــع واندمجـــوا فيـــه وأصبحوا
يتجزأ مـــن املجتمع.
وهنـــاك طـــرق وأســـاليب كانـــت تتبعهـــا األمهـــات
للتع ــرف عل ــى الفتيــ�ات الختيــ�ار إحداه ــن زوج ــة ألح ــد
ّ
أبن�ائهـــن ،وذلـــك بـــأن يتحـــن املناســـبات مثـــل :يـــوم
التحمي ــدة ،6وه ــو الي ــوم ال ــذي حيتف ــل ب ــه خبت ــم الق ــران
ألحـــد أقـــران الفتيـــ�ات أو قرين�اتهـــن عند(املطوعـــة)
ُ
وه ــي امل ــرأة ال ــي تدرس ــهن الق ــرآن الكري ــم .حي ــث خت ــرج
الفتيـــ�ات والفتيـــ�ان يف مجموعـــة يتقدمهـــم مـــن ختـــم
الق ــرآن يم ــرون عل ــى البي ــوت يــرددون اآلناش ــيد ابتهاج ــا
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إجراءات اخلطبة يف المايض:

املناســـبات لتصفيف شـــعورهن مثـــل :يوم العيـــد ،ويوم
التحميدة ،فتقـــوم بوصف إحدى الفتيـــ�ات لألم فتذهب
األم لرؤيتهـــا قبـــل أن تب�دأ بالطـــرق الرســـمية للخطبة أو
تذهـــب مـــع إحـــدى جاراتهـــا كزائـــرة عادية عنـــد إحدى
األســـر الـــي ُرشـــحت لهـــا للخطبـــة مـــن عندهـــم .فإن
أعجبتهـــن البنت ،جـــنئ بزيارة رســـمية خيطبنهـــا .وهذا
يدل على أن الوســـيط لـــم يكن يمتهن مهنـــة اخلاطبة بل
كان مجرد وســـيط تســـتعن به األســـر ملعرفتـــه وخراته.
وأكـــدت إحـــدى اإلخباريـــات من البيئـــ�ة الســـاحلية أنه
لم تشـــتهر عندهـــن امراة متخصصـــة يلجأ إليهـــا الناس
ُ
للخطبـــة ،لكنها تذكر اســـم إمرأة تســـى( :صاحلة بنت
بودبـــس) من منطقـــة تبعد عـــن منطقتهم كثـــرا كانت
تـــأيت إليهـــم لتبحث عنـــد بعـــض العائالت عـــن زوجات
البن�ائهـــم ،وكانـــت هـــذه املـــرأة تتقـــاىض مكافـــأة مقابل
هـــذه اخلدمـــة (روبيتـــن) .لكـــن يف أغلب احلـــاالت لم
يكن الوســـيط يتقاىض أجرا أو يشـــرتط أجـــرا مقابل تلك
الوســـاطة ،كان األمـــر تعاوني�ا وحبا لعمل اخلـــر والتكافل
ُ
بـــن أفـــراد املجتمـــع .لكن هـــذا لم يكـــن يمنـــع أن تهدى
هديـــة عينيـــ�ة بســـيطة للوســـيط (قطعة قماش أشـــياء
بســـيطة ،قلة تمر ،شـــاة ،أقمشـــة ،بعـــض الدراهم) من
أم العريـــس كنوع من الشـــكر بعـــد أن تتـــم املوافقة .وال

أن للخطوبة أو اخلطبة كلمة أو كلمات (مصطلحات)
ُ
تســـتخدم يف المايض للتعبر عنها،مثـــل :خطبة ،خطوبة،
(فالنـــة محرة حق فـــالن)( ،قوم فالن محيريـــن فالنة)،
(فالنـــه محجـــوزة حـــق فـــالن مـــن يـــوم هيه صغـــرة)،
(حنن عاطـــن قوم فالن (جلمـــة) أي حنـــن أعطين�ا كلمة.
واخلطوبة كانـــت تمر يف المـــايض بمراحل أساســـية تب�دأ
بزيـــارة أهل العريـــس لبيت العـــروس ،ومن ثم الســـؤال
عـــن العريس  ،بعده تكـــون املوافقة ،وأخـــرا (القصص)
أي االتفـــاق .واذا كان املتقـــدم ولد العـــم فتختصر املراحل
باملرحلـــة األخـــرة وهـــي (القصـــص) أي االتفـــاق علـــى
املهـــر ومايتبعه من أمـــور .ويف المايض كان هناك وســـطاء
يقومـــون باخلطبـــة ومســـاعدة األم علـــى اختيـــ�ار الفتاة
األنســـب البنهـــا ،خاصـــة إذا عجـــزت عن احلصـــول له
على فتاة مناســـبة .فتســـتعن بوســـيط ،وغالبـــا مايكون
الوســـيط مـــن األقـــارب أو األصدقـــاء ،كجـــارة مقربة ،أو
إمـــرأة اشـــتهرت بمعرفتها للعائـــالت وتســـتطيع دخول
البيـــوت بكرة وتعرف البن�ات فيها مثـــل :الداية ،أو طبيب�ة
شـــعبي�ة أو بائعة متجولة بن البيـــوت ،أو (املعقصة) الي
تعتـــين بشـــعر الفتيـــ�ات الي كانـــت تمر علـــى البيوت يف
101

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ـ اﻟﻌﺪد  43ـ ﺧﺮﻳﻒ 2018

يشـــرتط الوســـيط مبلغا معين�ا أو كمية معين�ة بل شـــيئ�ا
بسيطا،وحســـب رغبة أم العريس والوســـيط ال يتقاىض
األجر مـــن الطرفن أي أهـــل العريس وأهـــل العروس ،بل
كان يتقاضاه فقط مـــن أهل العريس ،وهـــذا يدل على أن
الوســـيط يف اخلطبـــة كان يـــرتك األمر لكرم وســـخاء أهل
العروســـن .وهـــذا يؤكد أن أهـــل العـــروس يف المايض لم
يكونوا يســـتعينون باخلاطبة للبحث عن عريس لبن�اتهن
فهذه مـــن األمور غر املحبب�ة بالنســـبة ألهـــل العروس يف
املجتمـــع التقليدي .ومـــن العبارات الـــي تقولها اخلاطبة
أو الوســـيط ألم الفتـــاة عندما تـــايت للخطبة( :إن األســـرة
الفالنيـــ�ة تبغـــي ختطب عندكـــم) فرتد األم :أهال وســـهال
بكـــم .لكن ســـأخر أبوها ونرد لكـــم اجلواب .أو « تســـأل
احلرمـــة املطرشـــة أم البني�ة (تقصد الوســـيط) ،عقب ما
تتقهوي عندهـــم ،إذا ملحـــت البنت واال تكون (شـــافت)
رأت البنـــت أول مـــا دخلـــت عليهـــم (هذي بنتـــج) هذه
ابنتك؟ ،تقول األم (هيه) أي نعم ،تســـألها مخطوبة؟ ترد
عليهـــا نعم أو ال؟ هـــذي (العودة ؟) أي الكبـــرة ،ترد عليها
ُ
األم اجلـــواب» .ثـــم تغـــادر دون أن تتحـــدث باملوضـــوع،
وتذهـــب ألم الفىت خترهـــا عـــن الفتـــاة ومواصفاتها فإن
أعجبـــت أم الفـــىت املواصفـــات الـــي قيلت لهـــا ،أخرت
زوجهـــا وابنهـــا فـــإن أعجبتهـــم املواصفـــات ذهبـــت بعد
يومن مصطحبـــة املـــرأة (الوســـيط) وإحـــدى قريب�اتها
لزيـــارة بيت أهل الفتاة بشـــكل رســـيم وخطبـــت الفتاة.
وإذا كانت األســـر بينها معرفة مســـبقة ويعرفـــون الفتاة
ُ
وأمهـــا وأصلهـــا وصفاتها ترســـل املرأة لتخطب مباشـــرة.
ولتعرف رأي األســـرة تقـــول( :قوم فالن مطرشـــيين يبون
خيطبـــون فالنة حـــق ولدهم فـــالن ،فرتد عليهـــا أم البنت:
والنعـــم فيهـــم نعرفهم ونعـــم الناس ،فالكـــم طيب ،لكن
خبـــر أبوها وبـــرد عليكم خـــر) أي أن األســـرة الفالني�ة قد
أرســـلوين خلطبة ابنتكـــم البنهم ،فـــرتد األم بالثنـــ�اء على
األســـرة والوعد باخلر (فالكـــم طيـــب) أي حظكم وفر.
ُوتبـــ�دي االجياب املشـــروط بموافقة األب ،الذي ســـتأخذ
رأيه ثم ترســـل لهم اجلـــواب .ومن العبـــارات أيضا( :ولد
فالن حـــاط عين�ه على خنلة يف بيتكـــم) أي أن فالن يريد أن
ُ
خيطب عندكم ،وتشـــبه الفتاة بالنخلة الي تـــزرع عادة يف
البيوت ،وتكـــون النخلة كناية عن الفتاة الي بلغت ســـن
الزواج املوجـــودة يف ذلك البيـــت .وهنا يظهر تاثـــر البيئ�ة

ومـــدى ارتب�اط املجتمع التقليدي بالنخلة الي تشـــتهر بها
ً
البيئـــ�ة اإلماراتي�ة وتعتـــر رمزا من رموزها .ومن الوســـائل
والطـــرق الـــي كانـــت تتبعها األمهـــات لرؤية الفتـــاة الي
تريـــد خطبتها البنهـــا أن تتحن فرتة غيـــاب أم الفتاة الي
وقـــع االختي�ار عليهـــا عن البيـــت ،ألنه من العـــادات أن ال
جتلس الفتاة مع النســـاء بوجود أمها ،كمـــا أن األم ترفض
إخـــراج ابنتها ألهل العريـــس أو الزائـــرات الغريب�ات الاليت
ال تعرفهـــن األم خاصـــة إذا كانـــت النســـوة مـــن (فريج)
أي مـــن يح آخـــر .فتذهـــب لتطرق بـــاب بيتهـــم متذرعة
بأنهـــا تبحـــث عـــن دجاجـــة ضائعـــة عنهـــا فـــإذا فتحت
لهـــا الفتاة البـــاب ســـألتها «ماجـــت ديايتنـــ�ا عندكم؟»
أو ديايتنـــ�ا (دجاجتنـــ�ا) طـــارت صـــوب بيتكـــم ال بدهـــا
أدخلت عندكـــم) أي أن دجاجتن�ا قد طـــارت ناحية بيتكم
علهـــا موجـــودة عندكـــم .أو «عزنتنـــ�ا ضايعـــة مايت ويا
هوشـــكم؟» أي أن الماعـــز الي نملك ضائعـــة علها تكون
قـــد جاءت مع ماعزكـــم أو قطيعكم ،وعادة مـــا يرىب الماعز
والدجـــاج يف البيـــوت وحترص األســـر على اخـــراج الماعز
من البيـــوت يف الصباح لتعود يف املســـاء .ومن الطبيعي أن
تدعوهـــا للدخول للبحـــث عن ضالتهـــا ،فتدخل وتتعرف
علـــى فتيـــ�ات العائلة وتســـألهن من منكن الكـــرى ،فمن
عـــادات املجتمـــع التقليـــدي يف المايض ويف جميـــع بيئ�اته
أن يتـــم تزويـــج األخوات حســـب العمر فال تـــزوج الفتاة
الصغـــرى قبـــل الكرى بل جيـــب أن تزوج األخـــت الكرى
ثم الـــي تليهـــا .ألنـــه يف المـــايض مـــن العيـــب أن تزوج
ُ
األخت الصغـــرى دون األخت الكرى فـــإن خطبت األخت
الصغرى قبل الكرى ُيرفض اخلاطـــب حىت تزوج األخت
الكرى .فتدخـــل إىل البيـــت وجتلس ،وتســـأل الفتاة الي
اســـتقبلتها عن اســـمها وترتيبها بن أخواتها ،وقد تطلب
مـــن الفتاة أن تـــأيت لها بـــكأس مـــاءُ ،ويعتر جلـــب الفتاة
للمـــاء للضيفة فرصـــة للتعرف علـــى البنـــت ومهاراتها،
وقوامهـــا ،فرتاقبها عند ذهابهـــا وإيابها ومـــن خالل وجود
أم العريس يف البيـــت تالحظ نظافة البيـــت ،فمن نظافة
البيت حيكم علـــى نظافة أهله ،خاصـــة أن أرضية البيوت
يف المـــايض كانت مفروشـــة بالرمـــل ،وكانـــت الفتي�ات يف
البيـــوت يعملن على تنظيـــف البيت (ويشـــخلن الرمل)
أي ينقـــن الرمل مـــن احلىص والشـــوائب ليبـــ�دو نظيفا
براقـــا .وتراقب وتدقق أســـلوب تعاملها و(ســـنع البنت)
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ُ
أي أدبهـــا وطريقـــة اســـتقبالها للضيـــوف كمـــا تراقـــب
مشـــيتها وطولها وعرضها(،ضعيفة ،متينـــ�ة) أي حنيفة،
ســـمين�ة ،أقدامها حلـــوة ،فيهـــا (براطـــم) وإال مافيها،أي
شـــفايفها غليظة؟ (ضروســـها طالعه خاري) أي أسنانها
مصفوفـــة أم خارجـــة مـــن فمهـــا .كذلـــك يبحـــث عـــن
الفتـــاة البيضاء ذات الشـــعر الطويل ،متوســـطة الطول،
فالطويلـــة جدا غـــر مرغوب فيهـــا والقصرة جـــدا أيضا
غـــر مرغوب فيها (ال طويلـــة وايد وال قصـــرة وايد) ومن
املواصفـــات لي حتـــرص األمهـــات أن تتصف بهـــا الفتاة
الي ســـزوجها ابنها كما ذكرت إحـــدى الراويات :أن تكون
(أعدنـــة) والعدنة تقصد بهـــا الفتاة املمتلئـــة ذات القوام
املتكامـــل ،مرددة األبيـــ�ات التالية:

ذكـــرت ،تشـــعر أن األمـــر غريـــب وأنهن جـــنئ للخطبة
فتأمـــر بن�اتها بالبقـــاء يف الغرفة وعدم اخلـــروج ،وتأمرهن
بإعـــداد (لفالـــة أو أفوالـــة) 8أي الضيافـــة دون اخلـــروج
للضيوف ،وتب�اشـــر هي بنفســـها اســـتقبالهن وضيافتهن
بالطعـــام والبخور والعطـــور (فمن عادات أهـــل اإلمارات
أن ُيســـتقبل الضيـــف بالطعـــام وقبـــل اخلـــروج يقدم له
العطـــر والبخور) .ثم يبـــ�دأن بالـــكالم يف موضوع اخلطبة
حيـــث تب�دأ املـــرأة املصاحبـــة ألم الفىت باحلديـــث ،وعادة
ماتكـــون هذه املـــرأة معروفة لـــدى الطرفـــن حيث تقول
لهـــا أن هذه املـــرأة فالنة بنت فـــالن زوجة فـــالن بن فالن
جاءت لتخطـــب ابنتكم فالنة ،مـــاذا تقولن؟ فـــرتد األم:
حياكـــم هللا لكـــن أنا (مـــايل شـــور ،الشـــور شـــور أبوها)
تقصـــد أن األمر واملشـــورة بيـــ�د أبيها وإخوتها ،فـــرتد املرأة
حســـنا أنت أخريهم ،وحنن سرســـل لهم مـــن حيدثهم يف
األمـــر .وتذكـــر اإلخبارية أن املـــرأة الي تكون مـــع أم الفىت
تصـــر علـــى معرفـــة رأي األم يف نســـب العائلـــة املتقدمة
للخطبـــة ،قبل أن يبـــ�دأن يف األكل من الطعـــام املقدم لهن
من قبل األم ،فتثـــين األم على العائلة واعـــدة إياهم بأخبار
األب .وبعـــد أن ترجـــع أم العريـــس إىل البيـــت ختر األب
بماحـــدث ،وينتظـــرون رد أهل الفتـــاة .ويف بعض األحيان
ال تذهـــب األم للخطبة بصحبة الوســـيط ،فبعـــد أن ترى
أم الفـــىت الفتـــاة وتعجبها ختـــر زوجها عن الفتـــاة وأهلها،
ً
فرســـل األب رجـــال ذا مواصفـــات حميـــدة لـــه كلمة بن
الناس ومشـــهود لـــه باحلكمة والـــرأي الســـديد ،إىل والد
الفتاة خيـــره برغبـــة العائلـــة الفالنيـــ�ة يف خطبـــة ابنت�ه،
ويأخذ منـــه الـــرد باملوافقـــة أو الرفض .فـــإذا وافق األب،
يقول لهـــم (حياكم هللا تفضلـــوا ) ليلة اجلمعـــة مثال ،أو
أي يـــوم آخـــر ،لكن أغلب األيـــام أن يكون ليلـــة اجلمعة أو
ليلة األثنـــن كما أكد جميـــع اإلخبارين ،فيـــأيت أبو الفىت
ومعـــه مجموعة من الرجـــال من أهلـــه وأقاربـــه لالتفاق
علـــى املهـــر ومتعلقـــات الـــزواج .وكان والد الفتـــاة عندما
ُ
ختطـــب ابنت�ه يأخذ مشـــورة ورأي والديه وأعمـــام وأخوال
الفتاة فـــإذا وافق اجلميع أرســـل للعائلة باملوافقـــة .أما إذا
تم رفض املتقدم يرســـل (للوســـيط) من خيـــره أن البنت
ال تـــزال صغـــرة ،أو أنها (محـــرة حق ولد عمهـــا) أو يقال
(مـــايش نصيب).

ال يف القصرة هاية وال يف الطويلة فن
7

عليك باملدماية إيل يف احلضن تنلم

وذكـــرت إحـــدى االخباريـــات أن البعـــض كان خيتـــر
الفتاة باعطائها املكســـرات (اجلوز) لتكســـرها ،كذلك قد
ختتر شـــراهتها للطعام بإعطائها كيســـا به مكسرات أو أي
طعـــام وتراقب تصرفها فـــان أخذته منهـــا ووضعته جانب�ا
فهذا يدل على عدم شـــراهتها للطعـــام وإن فتحته وأكلت
منه مباشـــرة فتحكم عليها بأنها(هلعة) أي شـــرهة وحتب
األكل .وذكـــرت اإلخباريـــة أن األمهـــات يف المـــايض كـــن
ينبهـــن بن�اتهـــن ملثل تلـــك املواقف شـــارحات لهن أصول
التعامـــل مع الضيـــوف .كذلك قد تتحـــن أم الفىت فرصة
جلوس فتيـــ�ات البيـــت الذي ُرشـــح لها لتخطـــب منه يف
فناء املـــزنل من خالل حائـــط البيت املصنوع من ســـعف
النخيـــل فتســـتطيع من خاللـــه رؤيـــة الفتيـــ�ات دون أن
يرينها .ثـــم تب�دأ اخلطـــوة الثاني�ة للخطبة فبعـــد أن خترج
أم الفىت مـــن بيت أهـــل الفتاة الـــي وقـــع االختي�ارعليها،
ختـــر زوجهـــا بأنهـــا قـــد زارت بيـــت فـــالن ورأت الفتـــاة،
ً
وتشـــرح له مارأت من الفتـــاة ،فإن رأت امـــورا إجيابي�ة من
نظافـــة وحســـن اســـتقبال ،أخـــرت الفـــىت ووصفت له
الفتاة  ،فيوافق عليها ،فتب�دأ األم باالســـتعداد ،لزيارة بيت
أهـــل الفتاة بشـــكل رســـيم مصطحبة إحـــدى صديقاتها
أو جاراتهـــا املقربـــات ،وتذكـــر أيضا أن األم عندمـــا تزورها
النســـاء ألول مرة أو يكـــن جنئ من (فريج غـــر فريجهم)
ُ
أي ليـــس من حيهـــم ،أو نســـاء (غـــرب) أي أغـــراب كما
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اخلميـــس ليلـــة اجلمعة أو يـــوم األثنـــن ليلـــة الثالثاء.
أو ليلـــة األثنـــن وحـــول اجلهـــة الـــي تتحمـــل تكاليف
االحتفـــال باخلطبـــة أكـــدت جميع عينـــ�ة الدراســـة أن
أهل العـــروس هـــم الذين يتحملـــون تكاليـــف اخلطبة.
وبعـــد اخلطبـــة ال ُيســـمح للعريـــس برؤية عروســـه إال
ليلـــة الزفاف .وال ُيســـمح له بالرتدد على بيـــت خطيبت�ه،
إال نادرا وتكـــون الزيـــارة للرجال من العائلـــة ويجلس يف
املجلـــس اخلـــاص بالرجـــال وال يـــرى خطيبت�ه ابـــدأ .أما
الفتاة فال ُيســـمح لهـــا أبدا بزيارة بيـــت خطيبها بل ُيعتر
ذلـــك من املعيـــب يف املجتمع حىت إن كانـــت من األقارب.
ُ
بـــل إن العـــروس ختتفي عن االنظـــار بمجـــرد أن ختطب،
وتلبس الرقـــع وال خترج إال للضـــرورة وبصحبة أمها .ولم
تكـــن هناك هدايا متب�ادلة بن العائلتن إال يف املناســـبات
وحســـب مقـــدرة اخلاطب بـــأن يرســـل ألهـــل خطيبت�ه
يف العيـــد أو شـــهر رمضـــان هدية رمزيـــة مثـــل :التمر أو
الســـمك ،أما اجلـــران فقد أكـــد أغلـــب اإلخبارين من
عين�ة الدراســـة لم يكونـــوا يقدمون هدايا للعروســـن أو
أهلهمـــا يف اخلطوبة .أما عن فســـخ اخلطوبة يف المايض،
فيتـــم إرســـال (وســـيط) شـــخص (رجـــل أو إمـــرأة)
ألهـــل املعـــرس يقول لـــه مـــا (يش نصيـــب ) أي ال يوجد

اذا جنـــد أن اخلطبـــة يف المايض تمر بمراحل أساســـية
وهي :زيارة بيت العروس ،الســـؤال عن املعرس ،املوافقة،
ثم (القصص) أي االتفاق بـــن العائلتن .ويقال( :قصوا
ُ
المال) وتســـيم فرتة اخلطوبة فـــرتة القصص أو اخلطبة.
ُ
ويطلـــق علـــى الفتـــاة يف تلـــك الفرتة اســـم مخطوبـــة ،أو
محجـــوزة .وكانت فـــرتة اخلطوبة ال تطول أكر من شـــهر،
حســـب ظروف العريس ،إن كان املتقـــدم العريس جاهزا
قد يتجاوز عـــن اخلطوبة بعقد القران خاصـــة إذا كان بن
العائلتـــن قرابة .ولـــم تكن هناك حفل خطوبـــة بل مجرد
وليمة عشـــاء يقيمها أهـــل العروس للرجـــال الذين يأتون
بصحبة أهـــل العريس لالتفاق علـــى املهر ولـــوازم الزواج
ُ
وتبعاتـــه .بعد االتفـــاق تطلق أعرة ناريـــة يف الهواء كدليل
إلعالن اخلطبـــة .والبعض يوزع (احللـــوى) على اجلران
إشـــهارا للخطبـــة .ويتم اشـــهار اخلطبة خوفـــا من وجود
الرضاع بـــن اخلطيبن.
ورغـــم أن عين�ة الدراســـة أكـــد أغلبهـــا أن اخلطبة لم
يكن لهـــا أيـــام معين�ة يستبشـــر بهـــا النـــاس وحيرصون
علـــى إقامتهـــا فيهـــا فـــإن البعـــض ذكـــر أن هنـــاك من
يستبشـــر ببعض األيام .رغـــم تأكيدهـــم أن اخلطبة كل
األيـــام فيها مناســـبة ولكن يفضـــل نهاية األســـبوع يوم
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نصيـــب لكم عنـــد هـــذه العائلـــة .أو يكون األمـــر باتفاق
الطرفـــن ،أما إذا حصل خـــالف بن العائلتـــن فإن والد
البنـــت يذهب (للمطراش) أي الوســـيط وخيـــره ويرجع
املهـــر( .طـــارش ) أوالوســـيط يقول(:مـــايش نصيـــب)
أي ال يوجـــد نصيـــب بـــن الطرفن وبهـــذه العبـــارة يتم
فســـخ اخلطوبة .كما نالحـــظ أن يف المـــايض كان هناك
خطوبـــة بـــن األطفال وحـــول أهـــم الطـــرق يف الكيفية
الـــي كانت تتـــم اخلطبة فيها بـــن األطفـــال ،كأن تكون
بـــن األقارب واجلـــران فإذا كانـــوا جرانا أو أبنـــ�اء عم ،أو
عندمـــا يولد طفـــالن يف األســـرة أو يف (الفريـــج) يف اليح
جلران العالقة بينهـــم حميمية ،تقـــول األم هذي البنت
لولـــدي ،وعـــادة تســـى التحيـــر أو احلجز خاصـــة البن
العـــم أو اجلار .و يقـــوم باخلطوبة بدال مـــن الفتاة والفىت
الصغيريـــن :الكبار  -الوالـــدان – األمهـــات – اجلدان –
بن الصديقـــاتُ .
ويطلـــق على هـــذه العادة مســـميات
مختلفة مثـــل( :التحير) يف البيئ�ة الســـاحلية والبدوية،
و(التنحيـــل) يف البيئـــ�ة اجلبلية .وهناك إجـــراءات يقوم
بهـــا أهل العريـــس ،وأخرى يقـــوم بها أهل العـــروس بعد
اخلطبـــة حيث تبـــ�دأ أم العريس بشـــراء جهـــاز العروس
وجتهـــزيه ،ثم ُيرســـل (احلاضـــر) اجلهـــاز ألم العروس يف
موكب من النســـاءُ ،ويرســـل مـــع جهاز العـــروس ذهب
ومهـــر ومالبس ومســـتلزمات العـــروس ،كما يبـــ�دأ أهل
العريـــس بتجهـــزي االحتي�اجـــات اخلاصـــة بطعـــام يـــوم
العـــرس ( الذبـــاحئ ،أدوات الطبـــخ مكان الطبـــخ االتفاق
مـــع الطاخبـــن والقصابـــن والفـــرق الشـــعبي�ة) بعـــد
حتديـــد يوم العـــرس .أما أم العـــروس فبعد أن ُيرســـل لها
جهاز ابنتهـــا من قبل أهـــل العريس تتبـــع النواقص منه
لتقـــوم بإكماله ،وذلـــك بالذهاب مع إحـــدى الصديقات
املقربـــات ألماكـــن بيـــع األقمشـــة وشـــراء احلاجيـــات
الناقصـــة .ثـــم ترســـل إىل جاراتهـــا ليأتـــن ملســـاعداتها
ُ
يف خياطـــة مالبـــس العروس ،حيـــث تنصـــب يف البيت
خيمـــة (شـــراع) 9لتجلس حتتـــه اجلارات حـــن خياطة
وينصب يف ســـاحة املزنلُ ،
املالبسُ .
ويســـتلف عادة هذا
الشـــراع من أصحاب (األبوام) أي الســـفن الشـــراعية،
حيث يســـتخدم كســـقف لتغطيـــة فناء البيت وســـاحة
البيـــت ،فقـــد كانـــت البيـــوت العربيـــ�ة القديمـــة عبارة
عـــن (ليوانات) وهـــي أروقـــة تتخللها الغـــرف الي تطل

على ســـاحة املـــزنل والي تكـــون يف العادة واســـعة .وبعد
االنتهاء مـــن خياطة جهـــاز العروسُ ،يصـــف يف بقش أو
10
صنـــدوق خاص باملالبس (ســـحارة ،صنـــدوق بونيوم)
ُ
بعـــد أن تبخـــر املالبس وتعطـــر ،حىت حين يـــوم الزفاف،
ويعـــرض علـــى جـــارات وصديقـــات أم العـــروس مـــن
املدعوات يـــوم االربعاء اليوم الذي يســـبق يـــوم الزفاف.
مالحظات وإستنت�اجات
ان مصطلـــح (عـــرس) هـــو التعبـــر ملصطلـــح زواج
يف الم ــايض ،فق ــد أك ــد جمي ــع اإلخباري ــن أن كلم ــة
ُ
(عـــرس) أو (أرس) تعـــين الـــزواج ،وتعـــر عـــن
ح ــدث ال ــزواج .والكلم ــة ختتل ــف يف نطقه ــا حس ــب
البيئـــ�ات واملناطـــق.
كما نالحـــظ مـــن المـــادة االثنوجرافيـــة على حرص
األســـر يف منتصـــف القرن المـــايض على تزويـــج ابن�ائهم
وهـــم صغار الســـن فالولد يـــزوج بمجرد البلـــوغ ( -17
 20ســـنة) والفتـــاة يمكن أن تزوج قبل أن تصل إىل ســـن
البلوغ ( 14-10ســـنة) .كما يتحكـــم الوضع االقتصادي
والطبقـــي يف ســـن زواج الفـــىت لتوافـــر املقـــدرة الماليـــة
واملســـتوى االجتماعي ،فإذا كان الفىت من أســـرة مقتدرة
(مســـتدة) وتســـتطيع تزويـــج ابنهـــا دون أن يتحمل هو
أي نفقـــات أو مســـؤوليات ،زوجه أبوه بمجـــرد أن يطلب
الـــزواج .ووضـــع الفتـــاة ال خيتلـــف عـــن وضـــع الفىت إذ
حترص األســـر علـــى زواج البنـــت مباشـــرة فـــور البلوغ
وقبلـــه يف بعض األحيـــان ،فالســـن املثلى لـــزواج البنت
هـــي الثالثة عشـــرة بمجـــرد بلوغهـــا وأحيانا قبـــل ذلك،
وأرجـــع اإلخباريـــون مـــن عينـــ�ة الدراســـة ذلـــك إىل أن
الزواج ســـرت للبنـــت وأن الفتاة ما لها إال الـــزواج ،وخاصة
إذا تقـــدم لهـــا رجل (مـــا ينعـــاب) أي ليس فيـــه عيوب
ومقتـــدر وذو أصـــل وفصل ،حـــىت إن لم تكن قـــد بلغت
ســـن الـــزواج ،فكثـــر مـــن األحيـــان كان الرجـــل خيطب
الفتـــاة وينتظـــر عليها (لـــو يـــزوج الريال بنيـــ�ة صغرة
يصر عليهـــا أو يرتكها يف بيت أبوها حـــىت تبلغ أو يزوجها
ويســـافر يشـــتغل يف الكويـــت أو الدمـــام ويرتكهـــا عند
أهله أمه وأبوه تمر ســـنة أو ســـنتن تكـــون البنت كرت
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أمـــا زواج الشـــباب يف ســـن مبكـــرة فريجـــع ملـــربرات
مختلفـــة مثل:

وتعلمـــت على ايـــد أمـــه كأنها تربـــت يف البيـــت ،الريال
العاقل يســـوي جـــذه) وخاصـــة إذا كانت البنـــت متمزيه
خبصـــال حميـــدة ،وخيـــاف أن يســـبقه غـــره يف خطبتها.
ويرجع ســـبب الزواج املبكـــر للفتاة يف خمســـين�ات القرن
المايض إىل غيـــاب القوانن والتشـــريعات يف تلك الفرتة
ُ
الي حتدد ســـنا قانونيـــ�ا للزواج يتـــم االلزام بـــه من قبل
األهـــايل ،وبغيـــاب هذا القانـــون أصبـــح زواج الفتي�ات يف
هذا الســـن عادة اجتماعيـــة يف املجتمـــع .وهناك مررات
أخرى للـــزواج املبكر مثـــل :احلفاظ علـــى البنت وصيانة
شـــرفها وذلـــك بالتبكـــر بزواجهـــا ومحاولة مســـاعدتها
ماليـــا اذا كان زوجهـــا غـــر ميســـور احلال حفاظـــا على
اســـتمرار حياتهـــا الزوجية.

اإلجنـــاب املبكـــر يف حيـــاة األب حبيث يـــرى أحفاده كما
ينجـــب اإلبـــن املـــزوج أوالده يف شـــبابه فيســـتطيع
تربيتهم واالهتمـــام بهم .كذلك حتـــرص التقاليد على
زواج اإلبـــن مبكـــرا حـــىت يكـــر حجـــم األســـرة وتزداد
قـــوة وعزوة ويعمر املـــكان .فإذا تـــزوج األوالد والبن�ات
وأجنبـــوا يزيـــد حجم األســـرة وتقوى.
الـــزواج املبكر للولد ســـرتة له ووقاية لـــه من االحنراف،
وحفاظـــا علـــى ســـمعة األســـرة .ويفرض النشـــاط
ً
االقتصادي الســـائد زواج الولـــد مبكرا.
ُيعتـــر الـــزواج املبكـــر صالحا للولد حيـــث حتثه زوجته

ختفيـــف العبء على األســـرة وخاصة يف األســـر كثرة
العـــدد قليلة الدخـــل ولذلك تزوج تلك األســـر بن�اتها
يف ســـن مبكر وخاصـــة إذا كان الزوج مـــن ذوي احلال
امليســـور فـــان أغلـــب مصاريـــف األســـرة يتحملهـــا
بنفســـه إكرامـــا للزوجـــة .كمـــا يقـــول املثـــل( :كون
نســـيب وال تكون بـــن عم).

الصاحلـــة على فعل اخلر والســـعي علـــى الرزق.
يكســـب الولد من الزواج املبكر اإلحســـاس باملسئولية
حينما ينجب وتكر أســـرته ،فيتوىل تدبر أمره بنفســـه
دونما االعتماد علـــى أمه وأبي�ه.11

االســـتفادة الماديـــة الضروريـــة لألســـرة مـــن خالل
مايســـوقه اخلاطـــب من مـــؤن وذهب ومـــال(األرز،
والذبـــاح)وخاصةيفاملســـتوياتالطبقيةاملتوســـطة.
تـــزوج البنـــت مبكـــرا لتســـتفيد بشـــبابها ،إذ تدعـــو
العـــادات والتقاليـــد لـــزواج البنـــت يف مرحلـــة
النضـــارة واحليويـــة لتعـــن زوجهـــا علـــى احليـــاة
وتنجـــب لـــه الذريـــة.
ً
ً
ً
قـــد يكـــون الـــزواج املبكر أمـــرا مفضال بـــل الزما يمأل
فـــراغ وقت البنـــت فهي تعمـــل فقط أعمـــال البيت
وهـــي قليلة يف المايض ولديها وقت طويل ال تشـــتغل
فيـــه فلماذا تبقى علـــى هذا احلال بـــدون زواج؟.
تدريـــب البنت علـــى االعتماد على الـــذات ومواجهة
مشـــكالت الواقع وهنا يؤدي الـــزواج املبكر للبنت يف
بعض احلـــاالت اىل تغر يف طريقة حياتها وســـلوكها،
حـــىت تعتمـــد علـــى نفســـها وتتكيـــف مـــع حياتهـــا
اجلديـــدة وتســـتقل عن اســـرتها األصلية.

ونالحظ االتفـــاق بن ماذكره املستشـــرقون األجانب
واملبشـــرون األجانب وذكرتـــه أغلب عين�ة الدراســـة من
اإلخباريـــن عندما ســـئلوا عن ســـن الـــزواج يف المايض
فذكروا أن أقل ســـن كان تســـع ســـنوات وأكر سن لزواج
الفتـــاة أربع عشـــرة ســـنة ،ولو تاخـــرت الفتـــاة عن هذا
ُ
الســـن تعتـــر متاخرة يف الـــزواج وهذا ما أكدتـــه الطبيب�ة
مـــاري برونـــز عندما قالـــت« :دعتن�ا أم عبـــدهللا إىل زواج
ابنتهـــا الي كانـــت تبلغ تقريب�ا عشـــرين عامـــا ،وتضيف
لقـــد انتظـــرت منـــرة لوقـــت طويـــل ألنـــه لـــم يوجـــد
القريـــب املناســـب» .12ورغـــم حرص األســـر يف املجتمع
التقليدي علـــى زواج أبن�ائهم يف ســـن مبكـــرة ،فإن هناك
حاالت كانت تضطـــر إىل التاخر يف الـــزواج أو عدم الزواج
ســـواء الفتي�ات أو الشـــباب ،فمن اإلســـباب الي ذكرها
اإلخباريـــون والـــي جتعل الفتـــاة تت�اخـــر يف الـــزواج أو ال
تـــزوج  - :أن تكـــون الفتاة مريضـــة مرضا مزمنـــا أو بها
عيب خلقـــي ،أو (محـــرة) البن عمها فتضطـــر النتظاره
أو ال تريـــده وهو ال يريـــد التن�ازل عنها فيتقدم بها الســـن
دون زواج .ثـــم أرجـــع اجلميع تأخـــر الفتاة يف الـــزواج إىل
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النصيب والرضاء بمشـــيئت�ه فالرضاء باملقســـوم عبادة.
أمـــا تأخـــر الفـــىت يف الـــزواج فرجـــع إىل عـــدم مقدرتـــه
الماديـــة وحتملـــه تكاليـــف واعباء الـــزواج ،وليـــس لديه
مـــن يعين�ه ،أو يكـــون مريضا ،لهـــذا ذكر الـــرواة أن الفىت
يت�أخـــر يف الـــزواج يف تلك األيام إىل ســـن ( )35-30ألنه
يضطـــر إىل أن (يكـــد ويمـــع بـــزيات) ويقصـــد أن يعمل
ويجمـــع األموال ،من أجـــل توفر املهر كمـــا ذكرت إحدى
اإلخباريـــات إن زوجهـــا أكمل مهرها بدفعـــات وهو يعمل
يف الكويـــت وكان يرســـل لهـــم يف كل مـــرة جزءا مـــن املهر
حىت اكتمـــل املهر.

الـــزواج القـــرايب ،ثم أبن�اء وبنـــ�ات العمة .وهنـــا يظهر دور
األم الي ترغـــب يف تزويج بن�اتها وأبن�ائهـــا من أوالد أخيها
وأوالد أخواتهـــا ،ثـــم يأيت أبـــن العمـــة يف املرتبـــ�ة الرابعة
ثـــم تـــأيت القرابـــة األبعـــد .ثـــم يظهـــر الـــزواج االغرتايب
وذلـــك بالـــزواج من خـــارج األســـرة ،بالـــزواج مـــن أبن�اء
اجلـــران أو بن�اتهـــم ويرجـــع ذلـــك ملعرفة األســـرة لطباع
البنـــت أو الولـــد حبكم اجلـــرة ومعرفـــة طباع األســـرة.
ويتفـــق ماذكرتـــه عين�ة الدراســـة مـــن اإلخباريـــن وما
ذكـــره املؤرخـــون واملستشـــرقون األجانب عندمـــا ذكروا
أن األولويـــة يف اختيـــ�ار العريس تكون لألقـــارب وخاصة
أبـــن العم ،كما ذكـــرت فراوكة هـــرد ،املؤرخـــة األلماني�ة
«تزوج الفتيـــ�ات من أفـــراد العائلة نفســـها وكلما كانت
صلة القرابة وثيقـــة كان ذلك أفضل بدءا مـــن أوالد العم
مباشـــرة وأبن�اء اخلـــال املباشـــرين» .13واتفقـــت معها،
الطبيبـــ�ة ماري عندمـــا قالـــت« :أن ابن العم لـــه أحقية
يف ابنـــ�ة عمه وأن األســـر يف الشـــرق األوســـط ال خترج يف
الزواج عن نطـــاق العائلة وأن زواج األقارب هو األنســـب
وهـــو حماية للزوجـــة واألبن�اء حيث يســـعى طرفا العائلة
إىل اســـتقراره وهـــو أيضـــا يضـــع ثـــروة العائلـــة املمتدة
المالية حتـــت ســـيطرة العائلة».14

تـــايت القرابـــة يف املقدمة عنـــد االختي�ار لـــزواج الفتاة
أو الفـــىت .والقرابـــة تضم درجـــات وفئات مـــن األاقارب
رتبهـــا اإلخباريـــون مـــن خـــالل اجاباتهـــم كالتـــايل :إبن
العم ،إبـــن اخلالـــة ،وإبن اخلـــال ،أبن العمـــة .ونالحظ
أن الـــزواج من أبنـــ�اء العمومة يـــأيت يف املرتبـــ�ة األوىل وهو
ً
أكر انتشـــارا يف المايض ،حيـــث أكد االخباريـــون أن ابن
العـــم ال بـــد أن يزوج ابنـــ�ة عمـــه وأن تقدم لها شـــخص
آخر ال بـــد أن يؤخـــذ رأيه يف املتقـــدم فإن أبـــدى رغبت�ه يف
الزواج مـــن أبنـــ�ة عمـــه ُيرفض املتقـــدم ويزوجهـــا هو.
بـــل أن البعض أكـــد أن إرضـــاء وتطيب خاطـــر أبن العم
يقع على مســـؤولية املتقـــدم وذلك بتقديـــم (رضوة) أي
هديـــة ألبن العـــم تطيبـــ�ا خلاطره .ثـــم يأيت أبـــن اخلالة
يف املرتبـــ�ة الثانيـــ�ة ،ثم أبـــن اخلـــال يف املرتبـــ�ة الثالثة يف

نالحـــظ أن الفـــىت إذا رغب يف الزواج يفـــاحت أمه فتنقل
هذه الرغبـــة إىل أبي�ه ،أو يفاحت أباه مباشـــرة .فـــإذا كانت له
ابن�ة عـــم يقصد األب أخـــاه يف املجلـــس أو البيت ليفاحته
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يف األمـــر ،فأحيانا يوافق مباشـــرة وخيـــر األم لتجهز ابنتها،
وتذهـــب أم الفىت ألم الفتـــاة لتخرها باالمـــر .ونالحظ أن
ً
ً
هنـــاك قدرا ضئيـــ�ال من االختيـــ�ار للفىت يتمثـــل بمبادرته
بمفاحتة أمـــه برغبتـــ�ه يف الزواج فتفـــاحت أباه ،أو يشـــر إىل
فتـــاة معين�ة يكون قـــد رأها يف (ســـكة) فاعجبت�ه فيطلب
من أمه أن تســـأل عنها وختطبهـــا له .أما الفتـــاة فلم تكن
العـــادات والتقاليـــد يف المايض تســـمح لها حبـــق االختي�ار
علـــى اإلطـــالق (البنت مالهـــا شـــور) أي لم يكـــن يؤخذ
رأيهـــا يف الـــزواج من فـــالن دون فالن ،بل تقبـــل بما اختاره
أهلهـــا دون اعـــرتاض .فالفتـــاة كانـــت مجرة علـــى قبول
الشـــخص الذي خيتاره ويل األمر مهمـــا كانت صفاته فهي
ال ترفض فىت تقدم خلطبتها ألن ذلـــك يمثل لها قمة العار
ويكســـر مقام ذويها أمام أفـــراد املجتمع املحلـــي .اذا رغم
تعدد أســـاليب االختي�ار الـــزوايج ،فإن اإلطـــار العام لهذا
االختي�ار حيكمه عامل أســـايس عر الســـياقات املجتمعية
املختلفة ،هو :أســـلوب االختي�ار ،ومن الطبيعي أن ختتلف
متضمنـــات هـــذا العامل مـــن نمط ثقـــايف إىل آخـــر ،فقد
ال يســـمح إطار نمـــط ثقايف معـــن إال بمجـــال ضيق جدا
لالختيـــ�ار ،بينما يتســـع هـــذا املجـــال يف إطار نمـــط ثقايف
آخر ،وقد تســـمح بعض املجتمعات بأســـاليب متعددة يف
االختيـــ�ار الزوايج بما يف ذلـــك تدخل الوالديـــن واألقارب،
بينمـــا تقيد مجتمعـــات أخرى هذه األســـاليب.15

عليـــه منـــذ الطفولـــة املبكـــرة ألبن�ائهمـــا وهـــو يظهـــر يف
ع ــادة (التحي ــر) أو (التنحي ــل) وه ــي أن ي ــزوج األب ــوان
أبن�اءهم ــا مس ــتقبال س ــواء م ــن داخ ــل األس ــرة القرابيــ�ة
بالتحيـــر بـــن أبنـــ�اء العمومـــة أو خـــارج اجلماعـــة
القرابيـــ�ة بالتحـــر بـــن أبنـــ�اء اجلـــران أو األصدقـــاء.
وليـــس هنـــاك فـــكاك مـــن هذا(التحيـــر) إال برضـــاء
وبرتخي ــص م ــن الف ــىت ال ــذي ُح ــرت ل ــه الفت ــاة ،وخاص ــة
ابـــن العـــم  .وهـــو كالعقـــد ُ
المســـجل حيـــث ال يســـهل
الف ــكاك من ــه إال إذا واف ــق الش ــخص عل ــى ف ــك الفت ــاة
عـــن طيـــب خاطـــر أي بالـــرتايض.
وهنـــاك فـــرق بـــن (التحـــر) وبـــن (التســـمية)
فالتحـــر قاصـــر فقـــط علـــى بنـــ�ات العـــم ويســـتحيل
فك ــه إال بال ــرتايض والواس ــطات وال ــرتيج .أم ــا التس ــمية
فتك ــون ب ــن األق ــارب (بن ــت اخل ــال واخلال ــة مث ــال) أو
ب ــن غ ــر األق ــارب (املع ــارف واجل ــران واألصدق ــاء) ويف
التس ــمية ق ــدر م ــن احلري ــة لفكه ــا بن ـ ً�اء عل ــى رغب ــة أح ــد
الطرف ــن دونم ــا وس ــطاء وال ت ــراض وال عواق ــب وخيم ــة.
وكل مـــن (التحـــر) و(التســـمية) خطبـــة طويلـــة لكـــن
(التس ــمية) خطب ــة مقدم ــة و(التح ــر) خطب ــة س ــارية
متعــارف عليهــا عنــد اجلميــع .وختتلــف (التســمية) عــن
(التحـــر) أن حريـــة فكهـــا مكفولـــة للطرفـــن إذا رغـــب
أحدهم ــا ع ــن اآلخ ــر أو س ــادت خالف ــات ب ــن األق ــارب
ُ
أو اجلـــران أو األصدقـــاء أ لغـــي االرتبـــ�اط تلقائيـــ�ا دون
تمســـك أحدهمـــا باالخـــر.16

كم ــا نالح ــظ أن ال ــزواج ه ــو اختي ـ�ار األبوي ــن وترتي ــب
مـــن األبويـــن بـــل يف كثـــر مـــن األحيـــان يتـــم االتفـــاق
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الزار يف السودان:

عالج نفيس شعيب
أ .أمامة محمد الخير عكاشة  -كاتبة من السودان
 - 1الطب الشعىب النفىس :الزار ىف السودان دراسة حالة
تتن�اول هـــذه الدراســـة دور الطب الشـــعيب يف الســـودان حيث تتعـــدد مجاالته من
معاجلن باألعشـــاب ،معاجلن للكســـور (البصـــر) ،متخصصن يف احلجامـــة والرقيا
بالقـــران .أما يف املســـجد حيث حتفيط القـــرآن على يد شـــيوخ الطـــرق الصوفية فتوجد
عيادة متكاملة لعالج األمراض االجتماعية والنفســـية .أيضا لشـــيوخ الـــزار دور كبىر يف
عالج األمراض النفســـية .ســـرتكز هذه الدراســـة على الزار كدراســـة حالة.
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الطب النفيس الشعيب

ىف النصـــف األول مـــن القـــرن المايض قـــام الطبيب
النفيس التجاين المايح وتلميذه طه بعشـــر بإنشـــاء عيادة
نفســـية يف مســـيد الشـــيخ ود بدر يف شـــرق الني�ل األزرق،
قريـــة أمضبـــان .2كمـــا كان لهمـــا محـــاوالت ُمقـــدرة مع
شـــيوخ الزار:

املرض قديم قدم االنســـان وقبل الطـــب احلديث كان
التـــداوي منها بالطب الشـــعيب .األدبي�ات للطب الشـــعيب
تدلـــل على أنهـــا تراث إنســـاين أصيـــل أعتمد علـــى منهج
املالحظـــة الفطريـــة والتجربـــة واخلطـــأ كمدخـــل لبلورة
ّ
وجتســـيد الظاهرة .كمـــا أن أدبيـــ�ات الطب الشـــعيب تعج
بالقيم واملفاهيم املســـتمدة من االعتقـــاد يف أنماط العالج
الرويح والنفيس والتداوي باألعشـــاب والعناصر الطبيعية
وقـــد كان لهـــذا دور يف تثبيت قواعده واكتســـاب وضعيت�ه
املمزية .إن العالج ىف هذا املجال يت�أىت من خالل االســـتجابة
للمعالـــج والثقة يف الـــدواء مع عمق االعتقـــاد فيه.1

جذب طقس الـــزار وتمزيه بعالج األمراض النفســـية
كثر من املعاجلن النفســـين من أطبـــاء وإختصاصين
إجتماعين ونفسين.
ُ
أجـــري حبـــث يف عيـــادة اخلرطـــوم حبـــري لألمـــراض
النفســـية يف الفـــرتة  1983-1973أثبـــت ان  % 34مـــن
مريضات العيـــادة يذهنب للعالج بالزار وأن نســـبة % 85
قد اســـتفدن من هـــذا العـــالج النفيس الشـــعيب.3

عـــزا اإلنســـان األول األمـــراض لقـــوى فـــوق الطبيعة
قوى غامضـــة ال يمكن ألحـــد الوصول اليهـــا والتداوي من
أمراضهـــا إال بالتواصل مع الكهنة والشـــيوخ ورجال الدين
الذيـــن يتوارثـــون أســـرار العالج مـــن أســـرهم وحيافظون
عليها لتعطيهم وضعا ممـــزيا يف املجتمع .وهم حييطون هذا
العـــالج بالرىق والتمائم والتعاويذ واألناشـــيد واملوســـيقى.

بالنســـبة للتجـــاين المـــايح يـــرى ان وضـــع املـــرأة يف
املجتمعـــات الشـــرقية حيـــث تعـــاين مـــن عقـــدة دوني�ة
وشـــعور بالذنـــب واحلرمـــان العاطفـــي كل هـــذا دفعهـــا
ملمارســـة الزار للعالج مـــن األعراض النفســـية الي تعاين
منها .وأكد على هذا طه بعشـــر ،فمثـــال يف خيط األطرش
تكـــون املريضة تعاين عالقة محبطة مع زوج ال يســـمع لها
وال يتكلـــم معهـــا ومن خيـــط اللوليـــة تعـــاين املريضة من
قصـــور يف العالقـــة الزوجيـــة اخلاصة.4

الطب الشـــعيب يف الســـودان مـــن أغىن أنـــواع الطب
الشـــعيب يف العالـــم فهو جـــزء مـــن الثقافات الســـوداني�ة
املتعـــددة الضاربة ىف القـــدم يعود للحضـــارات الي قامت
ً
علـــى النيـــ�ل قرونـــا قبل ميـــالد املســـيح مثـــل احلضارة
الكوشـــية وحضـــارة كرمـــة ومـــروي واملقـــرة وعلـــوة .يف
الســـودان كما ىف الـــدول األفريقية األخـــرى ،دخل الطب
احلديـــث مـــع دخـــول املســـتعمر  .1956-1898و مـــن
واقع اخلارطـــة اجلغرافية الســـكاني�ة للخدمات الصحية
جنـــد أن ماليـــن يلجـــأون للطب الشـــعيب لعـــالج عللهم
اجلســـماني�ة والنفســـية والعقليـــة .ويعـــزى ذلـــك لعجز
اخلدمـــات الطبيـــ�ة احلديثـــ�ة يف الوصول إليهـــم ،وهناك
الســـبب األقـــوى يف اعتقادهـــم يف املعاجلن الشـــعبين
الذين ارتبطـــوا بعقائدهـــم الديني�ة ومقدســـاتهم.
أجريت يف الســـودان محاوالت ُمقـــدرة من العاملن يف

أيضـــا عبـــد هللا عابديـــن خـــرج مـــن درســـاته بـــأن
الـــزار نظريـــة طبيـــ�ة متكاملة يوجـــد فيها ســـبب املرض
وأعراضـــه وعالجـــه .حيث تكون قـــوى ما فـــوق الطبيعة
هـــي املســـبب للمـــرض وأعراضـــه إذا كانت عصابيـــ�ة أو
نفســـية أو هسترية .أما تشـــخيص املرض وعالجه يقوم
به شـــيخ الزار.5
األخصائيـــ�ة النفســـية :فتحيـــة عمر أكـــدت على أن
نســـاء الـــزار يوجـــد لديهن اضطـــراب ىف الشـــخصية ناجت
عـــن ضغوط إجتماعية خيفـــف عنها بتقمـــص أرواح الزار
وممارســـة طقوســـه حيـــث يتـــم التنفيس عنهـــا بصورة
مقننـــ�ة ومنطمة.6

احلقـــل العليم لدمج الطب الشـــعيب والطـــب احلديث.
ُ
أنشـــأ معهـــد الطب الشـــعيب التابـــع للمجلـــس القويم
للبحـــوث التابع لـــوزارة التعليـــم العايل والبحـــث العليم.
وقـــد كان له محـــاوالت ُمقدرة ىف هـــذا املجال.

االجتماعيـــة :ســـامية النقر ،افرتضـــت ان للـــزار دورا
إجتماعيـــا تمارس مـــن خالله املرأة أشـــياء تســـتطيع بها
احلصول علـــى أشـــياء مادية ودعـــم نفيس مـــن رجلها.7
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كثرة من الســـودان بأســـماء مختلفة الريح االحمر البورى،
الظهر ،الســـتور ،الكجور .ظاهرة الزار موجودة يف دول كثرة
مجاورة للســـودان ،دول افريقية ،عربي�ة واسيوية.
سرتكز هذه الدراســـة على وسط الســـودان بالتحديد
علـــى الـــزار ىف اخلرطـــوم الـــىت تتواجـــد فيهـــا معظـــم
املجموعـــات العرقيـــة الســـوداني�ة حيـــث تعيـــش هـــذه
املجموعـــات ىف شـــكل تداخـــل وحتـــاور ثقـــايف نتجت عنه
ظواهـــر ثقافيـــة ممـــزية .من هـــذه الظواهـــر الـــزار الذى
توجد بـــه ما يســـى باخليـــط او اجلماعـــة archtypes
كل خيـــط يمثـــل مجموعـــة عرقيـــة ذات ســـمات ممـــزية
من لبس ،عطـــور ،خبور ،حلـــى ،طعام ،موســـيقى ،رقص
واللغة املســـتخدمة يف احلوار مع شـــيخ الزار أواألسياد .أو
كلمـــات األغاين.
خيوط الزار
الفلكل ــوري :س ــيد حريــز ،اعت ــر ال ــزار فولكدرام ــا له ــا
دورعـــاليج مبـــين علـــى طقـــوس محـــددة تمثـــل ســـيكو
درام ــا ش ــعبي�ة.8

 - 1خيط الدراويش:
ينـــ�ده اوينـــ�ادى فيهـــا مجموعـــة مهمـــة من شـــيوخ
الطرق الصوفية يف الســـودان والعالم العريب مثل الشـــيخ
عبد القـــادر اجليالىن ،واملرغين وبن�اته ود ريا ،وود حســـونة
 ،البـــدوى و الدســـوىق حيـــث تكون املوســـيقى موســـيقى
الزفـــة املصرية يف هذين الشـــيخن اخليريـــن .اما ىف بقية
الشـــيوخ تكون ا إليقاعات تلك املســـتخدمة يف ذكر الطرق
الصوفية الســـوداني�ة .املالبس جالبي�ة بيضـــاء او خضراء

شـــرف الديـــن عبد الســـالم حتـــدث عن تمحـــور الزار
بالديـــن وركـــز علـــى تأثرالديـــن اإلســـاليم ولكنـــه لـــم
يذكرأثـــر األديـــان األخـــرى املوجـــودة ىف الســـودان.9
يف دراســـة عن رمزية األلـــوان يف طقوس الـــزار ،بينت
الكاتب�ة كيف تم احلـــوار الثقايف يف الـــزار يف عملية امتدت
قرونـــا ترجع للحضارات األوىل الي قامـــت على الني�ل مثل
حضارة كرمة.10

- 2خيط الزرق(السود):
تكـــون املزيورات فيـــه من أصول رقيـــق او قبائل غرب
افريقيـــا مثـــل الهوســـا والفالتـــة او من جنوب الســـودان
مثـــل الدنـــكا والشـــلك.نوع ا ملالبـــس واألكل والرقـــص
والغنـــاء واألدوات الي تســـتخدم هى تلك الي تســـتخدم
يف معتقداتهـــم الشـــعبي�ة يف املناطـــق الي احنـــدروا منها .
مثـــل خيط التمســـاح ونمر الكنـــدو..11

ما هو الزار
الزار مجموعة من الطقوس قامت على معتقد هو أن
مجموعة من أرواح األسالف واألسياد والشيوخ اذا استحضر
 spirit possessionاو تقمصت املريضة أرواحهم
واستجابتلطلباتهم،فانهااملريضةتشفىمنمرضها.

 - 3خيط احلبش:
توجد أســـماء تاريخية مللوك اثيوبيـــن كان ملمالكهم
عالقـــة وطيـــدة مـــع املمالـــك الســـوداني�ة القديمة مثل
مملكة كـــوش واكســـوم ومنهم سىســـانا خليفـــة عزيانا

ظاهرة تقمص أرواح األســـالف والشـــفاء عن طريقهم
ظاهرة متأصلـــة ىف القبائل االفريقية و قـــد وجدت ىف أحناء
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 - 5خيط اخلواجات :

ومنليك أب ســـالطن احلبش اىل يعتقد بانـــه ابن امللك
ســـليمان من مليكة ســـبأ الذي حكم مملكـــة امتدت من
النيـــ�ل حىت الهند 12وعمد ىف اورشـــليم .اهم شـــخصية ىف
هذا اخليـــط هى لوال ،اســـم لـــوال يف اللغـــة النوبي�ة يعين
البنـــت .حلـــي ومالبس ورقصـــات وغناء وخبـــور وعطور
هى اشـــياء العـــروس الســـوداني�ة .توجد ىف هـــذا اخليط
أســـماء عربيـــ�ة مثـــل :محمـــد الصريـــف ،بشـــر مامـــا،
ســـلطان جبايـــر .تتمـــزي اشـــياء ومختصات هـــذا اخليط
باللـــون االحمر.

الشـــخصيات ىف هـــذا اخليط من النصـــارى واألقباط
الســـودانين .أهم شـــخصيتن هما ســـت مريـــم العذراء
واحلكيـــم باشـــا الـــذى يلبـــس الـــروب األبيـــض وحيمل
الســـماعة ،أطلق هذا االســـم علـــى الطبيـــب اإلجنلزيي.
إيقاع املوســـيقى هـــو التمتم ،ايقاع وســـط الســـودان.
هنـــاك بعض املداخـــالت بن هذه اخليـــوط ىف بعض
الطقوس والشـــخصيات ونوع الطعام واملوسيقى والرموز
الماديـــة تدلـــل على احلـــوار الثقايف بن هـــذه املجموعات
منـــذ فرتات تاريخية قديمة و مســـتمرة حـــىت اليوم.

 - 4خيط الباشوات:
معظـــم الشـــخصيات مـــن أصـــل ســـوداين مـــا عـــدا
اثنـــن أمـــن بيـــ�ه مـــن اصـــل بســـين اشـــتهر باملعاملـــة
الطيب ـ�ة للس ــودانين إب ــان حك ــم االس ــتعمار وق ــام بف ــك
زرائــب الرقيــق وحتريرهــم .وهنــاك خليــل بي ـ�ه مــن أصــل
ً
ترك ــي حك ــم اقلي ــم كس ــال يف نف ــس العه ــد وكان محبوب ــا
للنـــاس .املالبـــس طربـــوش وعبايـــة .إيقـــاع املوســـيقى
م ــن غ ــرب أفريقي ــا وتوج ــد اس ــماء م ــن قبيل ــة الهوس ــا.
هنـــاك بنـــ�ات أو حوريـــات البحـــر وهـــو اعتقـــاد يرجـــع
تاريخـــه لمـــا قبـــل اليهوديـــة واملســـيحية يف الســـودان
(امونـــرع وازيـــس وازريـــس).

طقوس الزار
للـــزار طقوس عديدة يقوم بها شـــيخ أو شـــيخة الزار.
الشـــيخ هو الشـــخصية األساســـية يف أداء الطقوس وله
مســـاعدات مثـــل اجلليســـة وهى نائبـــ�ة الشـــيخ وعليها
اإلبقـــاء علـــى نـــران البخـــور مشـــتعلة طـــوال الوقـــت
ومراقبـــة وضبط املشـــرتكن يف حفـــل الزار وجلـــد كل من
خيالـــف النظام .والنجيب�ة مهمتها خدمـــة احلضور .هناك
اجلراية وهي املســـؤولة عـــن توزيع الدعوات والرســـائل.
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وحبوبـــة الكانـــون مهمتها الطبـــخ .وبن�ات العـــدة عليهن
عزف األالت املوســـيقية واحلفاظ عليها نظيفة .العروس
اواملزيـــورة لهـــا أيضـــا مســـاعدة تســـى الوزيـــرة .وهذه
الطقـــوس هي:

 - 3االحتفال:
هو الطقـــس الرئييس ،يبـــ�دأ يوم األربعاء يســـتمرملدة
أســـبوع إذا كان األسياد مســـلمن يسى كرســـيا اذا كانوا
مســـيحيين يســـى مزي,الفـــرق بـــن االثنـــن يف األخر
ال توجـــد زيـــارة حبـــر .بب�دايـــة االحتفـــال تعـــزل العروس
(املزيـــورة) ىف غرفـــة جبانـــب اآلالت املوســـيقية وتقـــوم
الوزيـــرة ني�ابة عنهـــا بـــأداء واجباتهـــا اخلارجيـــة .بب�داية
االحتفـــال تســـى املزيـــورة عروس حيـــث حتـــاط بهيب�ة
كبرة وال يســـمح ألحد بمصافحتها ،والـــاليئ ىف حالة حداد
او شـــهدن جنازة ال يســـمح لهن بالدخـــول وإن حدث ذلك
هناك طقـــس حماية جيب ان يقام فورا (املشـــاهرة) .وهو
طقس ســـري يقام للمراة ىف مناســـبات عدة مثل النفاس،
اخلتـــان والـــزواج .يف منتصـــف النهـــار تـــذحب (الكرامة)
اخلروف وتلطخ أطراف ووجه وشـــفايف العروس بالدم،
وقبل األســـلمة كانـــت املريضة تشـــرب قليال مـــن الدم،
بعدهـــا يصطـــف احلضور بقيادة الشـــيخ تليـــه العروس
وعلى انغام املوســـىيقى تســـر املســـرة ســـبع مرات حول
املنضـــدة الـــىت توضع بهـــا طلبـــات األســـياد .يف المايض
حيـــث كان للزار قبول اجتماعي أكر ،كانت املســـرة جتوب
املدينـــ�ة و تـــزور أضرحـــة و قبـــاب األوليـــاء والصاحلن،
وتـــوزع الصدقـــات أو الزيـــارات .و مـــن ثم يبـــ�دأ الرقص
والغناء الذى يشـــارك فيه معظم احلضـــور من املزيورات.
ترقـــص العـــروس حىت تتعـــب وتســـقط ىف حالـــة اغماء
 trance stateتب�دأ العروس بعد ان ُييح الشـــيخ االسياد
بذكر الطلبات بلغة أســـيادها الىت غالبا مـــا تكون العربي�ة
مخلوطـــة باالجنلزييـــة مثال يف خيـــط اخلواجة أوالهوســـا
أو األمهريـــة يف خيـــط الـــزرق واألثيوبين .يســـتمر الغناء
والرقص طـــوال اليـــوم ويتوقف للصـــالة أو الوجبات .يف
آخـــر يوم هنـــاك طقـــس حمايـــة (اجلرتق) وهـــو طقس
عبور قديم وجـــد ىف اآلثار الســـوداني�ة ىف تعميد امللوك وما
زال ُيمـــارس يف الزواج واخلتـــان والنفاس .وحيـــاط بهيب�ة
كبرة فمثال اذا لم ُيعمل للعرســـان فلن ُيرزقـــوا بأبن�اء .عند
ُ
الغـــروب تب�دأ زيـــارة الني�ل حيـــث تقام طقـــوس التعميد
ُ
الي جتـــرى ىف املناســـبات االخرى .وجدت هـــذه الطقوس
ىف اآلثار الســـوداني�ة الـــىت ارتبطت بتوت عنـــخ امون أحد
جدود الســـودانين املقدسن.

 - 1فتح العلبة:
هـــو طقس تشـــخييص ،العلبة هي علبـــة البخور الي
تمثل ســـلطة الشـــيخ توجد أربعـــة علب بيضـــاء ،حمراء،
ســـوداء ومتعـــددة األلوان .لـــكل خيط خبور خـــاص به .ىف
أول مقابلة للشـــيخ مع املزيورة ،يســـأل الشـــيخ املريضة
عن األعراض واملشـــاكل الـــي تعاين منها ،و مـــن ثم يطلق
البخـــور فإن حدثت اســـتجابة مثـــل البكاء او التشـــنج أو
رجفة تشـــخص املريضة مزيـــورة تتم متابعـــة الطقوس
التشـــخيصية مثـــل التفتيش الـــذى تعزف فيـــه نغمات
قصرة ،تكـــون اســـتجابة املريضة ىف الغالـــب لنفس نوع
البخـــور املمزي لنـــوع اخليط .الطقس التشـــخييص األخر
هـــو العلقة ياخذ الشـــيخ قطعة من مالبـــس املريضة مع
ســـبع حبات بن و حلـــوى ويضعها حتت رأســـه ليال بعدها
حيلم بنوع الـــزار الـــذى يتن�اغم مع التشـــخيصن األولن
ومـــن ثم خير الشـــيخ املريضة بمتطلبات زارهـــا من ذبيح
و لونه وانـــواع املالبس والعطـــور والبخـــور واحللي .حيدد
موعـــد االحتفـــال ،يكـــون اســـبوع اذا اســـتوفت املريضة
الطلبـــات ،امـــا إذا كان وضعها االقتصادي ال يســـمح يقام
لهـــا احتفال ملدة ثـــالث أيام يســـى قدح البيـــ�اض تقدم
فيه أطعمـــة بيضاء مصنوعـــة من اللنب والـــزرة األبيض.
أو يكـــون ملدة يـــوم واحد يســـى التصبرة حىت تســـتطيع
املريضـــة إقامـــة األســـبوع ،ويســـى املـــزي اذا كان الـــزار
مســـيحيا او الكريس اذا كان مســـلما .يكون فتح العلبة يوم
األحد واألربعـــاء .أما االحتفال يب�دأ يوم األربعاء و يســـبقه
بيـــوم أي يـــوم الثالثاء يكون طقـــس احلناء.
 - 2احلناء :
تضمـــخ أيـــدي وأرجـــل املزيـــورة باحلنـــاء كذلـــك
أرجـــل الذبيـــح وآلـــة الطبل .ارتبطـــت احلنـــاء ىف الثقافة
الســـوداني�ة بالفـــرح و تمـــارس يف اخلتان والـــزواج .وزين�ة
للمرأة املزوجة الـــي ال ترتكها إال يف حـــاالت احلداد ما عدا
الـــي حجت بيـــت هللا او املزيـــورة ،فال ترتك احلنـــاء أبدا.
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جبان ــب م ــا ذك ــر م ــن طق ــوس خت ــص املزي ــورة هن ــاك
احتفـــاالت يقـــوم بهـــا الشـــيخ ،مثـــل املولـــد النبـــوي
وذك ــرى اإلس ــراء واملع ــراج وش ــرب القه ــوة ىف كل ظه ــرة
أحـــد وأربع ــاء.

اس ــتمرت لق ــرون ومازال ــت مس ــتمرة وتم ــت فيه ــا عملي ــة
حـــوار وتداخـــل ثقـــايف ُعرفـــت بـــه هـــذه املنطقـــة عـــر
التاريـــخ والـــي ال توجـــد حواجـــز جغرافيـــة بينهـــا وبـــن
جرانه ــا م ــن ش ــعوب عربيــ�ة وأفريقي ــة وأوربيــ�ة .جن ــد أن
ً
ال ــزار يس ــاعد كث ــرا ىف ع ــالج األم ــراض النفس ــية لكون ــه
ســـيكودراما اجتماعيـــة متكاملـــة.

مم ــا ذك ــر أع ــاله م ــن وص ــف لل ــزار الس ــوداين ،جن ــد
أنـــه طقـــس عـــاليج ارتبـــط باملعتقـــدات الروحيـــة الـــي
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األولياء يف املغرب

بين سلطــة الضريــح ورمـــزية المـكان
أ .محمد القاضي  -كاتب من المغرب
أجمـــع العديد مـــن الباحثن املهتمن بالرتاث الشـــعيب علـــى أن الثقافة الشـــعبي�ة
هي مجموع الفكر الشـــائع داخل األوســـاط الشعبي�ة ،ويشـــمل طرف اإلدراك اخلاصة
باملجتمع الذي جيتـــث يف إطاره باعتب�اره جزءا من اإلنت�اج الذهين الشـــعيب يف فرتة معين�ة.
وتنتـــج عن هذه الثقافة الشـــعبي�ة الطقـــوس واألعراف وفنون القول وأشـــكال العمران
وغرها ،وهي ليســـت جامدة وإنمـــا هي قوة خالقة للعمـــل واإلنت�اج اجلماعـــي .وبما أن
بصمـــات المايض تبقى بارزة يف حياتنـــ�ا العمومية واالجتماعية ،بل ربما شـــكلت اختي�ارا
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يردد (شـــياله أرجال ملـــكان) ظنا منـــه أنه بهذا يســـتأذن
ســـكانه والثاوين فيه ،ويت�أدب معهم ويساملونه ويعلنون
أنهم لـــن يؤذوه.

سياســـيا وثقافيا وشـــعارا للذين يرفضون التطور مبدئي�ا،
وهو ما نلمســـه ونعايشـــه يف املغرب ،مـــع ظاهرة تقديس
(األوليـــاء) أو (الصلحـــاء) أو (الســـادة) أو (املرابطـــون)
أســـماء متعـــددة واملعـــىن واحد .ثـــم املكانة املتمـــزية الي
حيظـــى بها هـــؤالء لدى طائفـــة كبرة من املجتمـــع املغريب
علـــى مختلـــف مســـتوياته الفكريـــة ودرجـــات وعيـــه
وإيمانـــه ،واالعتقـــاد الســـائد أن هـــؤالء (األوليـــاء) هم
قـــادرون ،ويتوفرون علـــى عالقة خاصة بـــاهلل جتعلهم يف
موقـــع يمكنهم من لعـــب دور الوســـاطة ،ويتوفرون على
مزية (الركة) .ويشـــار يف هـــذا املجال كما يقول اســـتاذنا
الدكتـــور عباس اجلراري أنه مازال متـــداوال حىت اآلن ،من
أن لـــكل مدينـــ�ة أو قرية (ضامنهـــا) و (حاميهـــا) كما هو
الشـــأن مثال بالنســـبة ملـــوالي إدريس يف فاس ،وســـيدي
بنعيـــىس يف مكنـــاس .وقـــد يتعـــددون على حنو ســـيدي
أحمد اليابـــوري وموالي إبراهيم وســـيدي العريب الســـاحئ
يف الرباط ،وســـبعة رجـــال يف مراكش ،وهم :يوســـف بن
علي الصنهـــايج ،والقايض عياض ،وأبو العباس الســـبي
ومحمد بن ســـليمان اجلزويل ،وعبد العزيـــز التب�اع ،وعبد
هللا الغـــزواين ،وعبد الرحمن الســـهيلي .1وموالي علي بن
راشـــد يف شفشاون ،وســـيدي املنظري وسيدي السعيدي
يف تطـــوان ودار الضمانـــة (موالي علي الشـــريف) بوزان،
وســـيدي بن عاشر وســـيدي بن حسون يف ســـال ،وسيدي
بوعراقيـــة يف طنجـــة ،ولال منانـــة املصباحيـــة بالعرائش،
وســـيدي علي بوغالـــب بالقصر الكبر ،وســـيدي بوليوط
بالـــدار البيضـــاء ،وســـيدي عبـــد هللا أمغـــار باجلديـــدة،
وغرهـــم كثر يف بايق املـــدن والقرى املغربيـــ�ة ...أولياء لكل
تاريخـــه وكراماته وطقوســـه ،والغريـــب يف األمر أن عددا
كبرا منهـــم ينحدرون مـــن الفئات االجتماعيـــة الدني�ا.

وقـــد حتـــدث الباحـــث (بـــول باســـكون) عـــن مائة
وخمســـة أالف ضريـــح لألوليـــاء يف جميـــع جهـــات
املغرب ،يلجـــأ إليها النـــاس للترك أو طلب (التشـــفع)
و(املعونـــة) مـــن صاحب املقام الـــذي ينظر إليـــه الناس
باعتبـــ�اره (وليـــا مـــن أوليـــاء هللا ،وصاحـــب كرامـــات)
يعالج األمـــراض العقليـــة والنفســـية .دافعه الشـــعور
بالعجـــز لـــدى اإلنســـان ،النعـــدام وســـائل املقاومـــة
والصـــراع لديـــه« .وغر خـــاف أن املعتقـــد يت�أثـــر بواقع
البيئـــ�ة ونوعية اجلنـــس الذي يعيـــش فيها ،ومـــا عرفه
من تطـــورات ومـــا كان لـــه خاللها مـــن احتـــكاك بغره.
وما عرفـــه من تطورات ومـــا كان له خاللها مـــن احتكاك
بغـــره .وهو ما يكون مختلفـــا حن تكون البيئـــ�ة منغلقة
على نفســـها ،وغـــر متفتحـــة علـــى غرها ،عـــر ديانات
ومـــا أنتجت مـــن حضـــارات وثقافـــات ،ومن خـــالل ما
يســـبقها مـــن مراحـــل كثـــرة وثنيـــ�ة ،قبـــل أن تتبلور يف
األديـــان الســـماوية .وإذا كان الدين يؤثـــر بعمق يف جميع
املظاهـــر االجتماعيـــة ويتحكـــم فيها حتت نظـــر املجتمع
والســـلطة ،ســـواء بالنســـبة للحياة اخلاصـــة أو العامة،
فإنـــه يظل املعتقـــدات لتلك املراحل الســـابقة عليه  -أي
حـــىت حن تضعـــف أو تضمحل أو تنـــىس  -حضور ما قد
يكون قويا يف املمارســـات ويف املشـــاعر واألفكار والعادات
والتقاليـــد ،أي يف ثقافـــة املجتمـــع .وعلـــى العمـــوم ،فإن
املعتقـــد بكل ما ينتج عنـــه يطبع ذهن اإلنســـان ومزاجه
وعاطفتـــه وفكـــره» .3وتتجلى ســـلطة الضريح كمجال
مقـــدس يف طقوســـه وممارســـته الـــي يفرضهـــا علـــى
داخلـــه ،إذ أن الزائـــر ال يمكنـــه االقرتاب من هـــذا املجال
املقـــدس دون أن يضـــع نفســـه رهن إشـــارة قـــوى ليس
هـــو صاحبها وبالتايل فهـــو ضعيف كل الضعـــف أمامها،
فعليـــه االمتث�ال لطقوســـه وشـــعائره.

ويعتر املغـــرب البلد العريب الوحيد يف شـــمال إفريقيا،
الذي حيتل فيـــه (األوليـــاء) مكانة جد متمـــزية يف املتخيل
الشـــعيب حيث حتظـــى أضرحتهم بقداســـة تمـــزج الديين
باخلـــرايف ،وتســـتثمر كما يقـــول الباحث املغـــريب الدكتور
احلســـن بو لقطيـــب« :الرأســـمال الرمزي لألســـطورة
بغايـــة حتقيق أهـــداف جتاريـــة واضحة إىل جانـــب أهداف
أخرى مســـترتة» 2فـــال ختلو مدينـــ�ة أو قرية مـــن أضرحة
يطلـــق عليهم (رجـــال البـــالد) ،والوافد إليها مـــن الغرباء

فأي ســـلطة كانت لهـــؤالء األولياء ســـواء وهـــم أحياء
يرزقـــون أو بعد مماتهـــم وهم حتت الـــرتاب؟ إن لكل قبيلة
أضرحتهـــا ،ولكل ضريـــح حكايـــة دفين�ة وموســـمه الذي
يعقـــد لذكراه! يـــرى (بول باســـكون) أنه يمكـــن لفضائل
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هؤالء األوليـــاء أن تكـــون خارقة ،مثل ســـيدي رحال الذي
كان حيـــوم يف الهواء حـــول صومعة «الكتيبـــ�ة» بمراكش
ويمتطي أســـدا يف قفص سجنه فيه ســـلطان رهيب ،كما
يمكـــن أن تكـــون إفراطا يف الزهـــد أذهل معاصـــري الويل،
مثل ســـيدي إبراهيم الذي كان يقتات بتمـــرة يف اليوم .وقد
اشـــتهر مؤســـس زاويـــة تاســـافت باألطلس الكبـــر بأنه
كلـــي احلضور.4

إن أه ــم م ــا يم ــزي الضري ــح يف املغ ــرب ه ــو (القب ــة)
«وهـــي الشـــكل الهنـــديس األكـــر ذيوعـــا يف بنـــ�اء
األضرحـــة ،وترمـــز اىل تلـــك القطيعـــة الـــي حيدثهـــا
املـــكان املقـــدس داخـــل إنســـجام املـــكان العـــام ،فهـــي
بمثابـــة تلـــك الفتحـــة الـــي يمكـــن املـــرور بواســـطتها
مـــن منطقـــة كونيـــ�ة إىل أخـــرى ،فشـــكل بنـــ�اء القبـــة
املكعـــب ،يرمـــز إىل قداســـة املـــكان ولهـــذا تعتـــر قبـــب
األضرحـــة البيضـــاء إحـــدى الصـــور واملظاهـــر الـــي
يت ــم التعب ــر م ــن خالله ــا ع ــن اتص ــال العال ــم األريض
الدني ــوي بالعال ــم الس ــماوي موط ــن جتري ــد وإطالقي ــة
املقــدس 5».واجلديــر بالذكــر أن كل ويل يقــام لــه موســم
ســـنوي احتفـــاال بذكـــراه ،وعـــادة مـــا يكـــون بمناســـبة
عيـــد املولـــد النبـــوي الشـــريف أو يف فصـــل الربيـــع أو
الصي ــف بع ــد موس ــم احلص ــاد .ويذك ــر األس ــتاذ عب ــد
الكريـــم غـــالب أن االحتفـــال باملواســـم أو ذكريـــات
رجـــال املدينـــ�ة .وخاصـــة مـــوالي إدريـــس وســـيدي
علـــي بوغالـــب ،كانـــت تشـــارك فيـــه جميـــع طبقـــات
املجتمـــع الفـــايس :الصنـــاع واملعلمـــون وعمـــال وجتـــار
وفالح ــون وعلم ــاء ،رغ ــم أن رج ــال الصناع ــة التقليدي ــة
يعتـــرون هـــم القائمـــون علـــى موســـم مـــوالي إدريـــس
مث ــال ،واحلالق ــون يعت ــرون ه ــم القائم ــون عل ــى موس ــم
ســيدي علــي بوغالــب  .6ونفــس الــيشء بالنســبة ملوســم
ســـيدي الهـــادي بنعيـــىس بمكنـــاس وهكـــذا مـــع بـــايق
املواســـم يف املـــدن الكـــرى.

يتمـــزي كل «ويل» يف املغـــرب بقضـــاء نـــوع معـــن من
احلاجـــات :جلب الـــرزق ،الـــزواج ،األوالد ،منع احلســـد،
جلب املحبـــة والكراهية ،إبطال الســـحر ،إحـــداث الربط
أو «الثقـــاف»! عـــالج الصـــرع ،وغر ذلك مـــن الرغبات.
وخلف هذا الهـــدف ،تكمن ظاهرة تقديـــم الذباحئ والنذور
و«الزيـــارات» أي مقـــدار مـــن المال ،يوضـــع يف صندوق
الضريـــح ،أو يمنـــح خلدمـــه الذيـــن يوجدون باســـتمرار،
ويكونـــون رهن إشـــارة الزائرين.
ويبـــ�دو أن هـــؤالء اخلـــدم كان لهـــم الـــدور الكبـــر يف
إشـــاعة كرامات الـــويل صاحـــب الضريح ،لـــزيداد الناس
إيمانـــا «بركـــة الـــويل» ،ويف كثـــر مـــن األحيـــان تلعـــب
الصدفـــة دورهـــا يف حتديـــد ختصـــص الـــويل وقدرته على
قضاء احلاجـــات؛ وكما هـــو معروف فـــإن املريض املغريب
ال يبوح بســـره وب (عـــاره) إال يف فضاء الضريح الســـاكن
املـــويح بالرهبة واخلشـــوع ،بـــل أحيانا خياف أن يكشـــف
للطبيـــب املختـــص عن ســـر مرضه!!
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األولياء وعالج املرىض

واليهـــود يعتقـــدون أنـــه وليهم ،وهـــو أندلـــيس هاجر إىل
وجـــدة الي اســـتقربها ســـنة 1391م!!.

الكثـــر مـــن «األوليـــاء» إن لـــم نقـــل جلهـــم ،يعتقد
فيهـــم النـــاس (العـــالج) مـــن بعـــض األمـــراض الـــي
تصيـــب اإلنســـان يف حياتـــه ،وســـوف نقتصر علـــى ذكر
بعـــض األوليـــاء الذيـــن اشـــتهروا  -حســـب االعتقاد -
بعـــالج العديد مـــن األمراض علـــى اختالفهـــا ،وغالبا ما
تكـــون نفســـية أو وهمية ،ثم حنـــاول أن نقـــف عند بعض
الطقـــوس الـــي تمـــارس داخـــل هـــذه األضرحـــة ،وهي
غريبـــ�ة وعجيبـــ�ة حيـــر اإلنســـان يف كيفية ترســـيخها يف
الذاكرة الشـــعبي�ة اىل اآلن .ويرى (باســـكون)« :أن توسط
األوليـــاء يمكن من تشـــكيل األفـــكار األخالقيـــة وإدامتها
وغالبـــا ما يســـاءل الويل مـــن أجل تدعيـــم ضوابط احلياة
االجتماعية .ولذلـــك فإن رباط الويل رهـــان يف أيدي القوى
القائمـــة  ...ومـــن هنـــا تـــأيت وفـــرة األوليـــاء .ومـــا دامت
األضرحـــة املتألقـــة الكـــرى يف خدمـــة الســـائدين ،فـــإن
بســـطاء الناس مرغمون على التوجه إىل شـــخصيات أكر
غموضا وأكر فظاظـــة» ،7نب�دأ باجلهة الشـــرقية (وجدة
وتـــازة) حبيث جند أشـــهرهم يف مدين�ة وجـــدة باخلصوص
وهـــو (ســـيدي حيىي بـــن يونـــس) ،يقـــال عنه بأنـــه الويل
(املخفي) ،وال أحـــد يعرف أين يوجد قـــره بالضبط ،لكن
بعضهـــم يعتقد أنـــه يوجد على مســـافة ثالثـــة أقدام من
املنبع الكبـــر قرابة أشـــجار (الســـدرة) ولهذه األســـباب
تـــرى قطعا من القمـــاش هناك حتت الشـــجرة مائلة جدا.
ولكن مـــن يكون حيـــىي هذا؟ املســـلمون يعترونـــه منهم،

واشـــتهر (ســـيدي حيىي) بعـــالج العقم عند النســـاء،
ومختلـــف أنـــواع الروماتـــزيم ،ومـــس اجلنـــون .ويالحظ
أن إســـم (حيىي) متـــداوال بكـــرة يف وجـــدة ونواحيها تيمنا
بالـــويل املخفي (ســـيدي حيىي)!!
أم ــا (س ــيدي أحم ــد التون ــيس) فيوج ــد قبـ ــره حبـ ــي
أوالد عمـــران بوجـــدة ويقـــال إنـــه جـــاء مـــن تونـــس،
ومازال ــت بع ــض العائ ــالت الدكالي ــة ال ــي حتم ــل لق ــب
التونـــيس .ويشـــتهر بقدرتـــه علـــى معاجلـــة األطفـــال
املضطربـــن (الهاجئـــن).
بينمـــا يقـــوم (ســـيدي عاصـــم) املدفـــون بوجـــدة
كذلــك ،بمعاجلــة املصابــن بالرمــد (التهــاب امللتحمــة).
ويق ــال بأن ــه عاي ــش الق ــايض س ــيدي إدري ــس والس ــيد
التـــويم يف القـــرن الرابـــع عشـــر امليـــالدي .أمـــا (ســـيدي
الشـــايف) الـــذي يوجـــد قـــره قـــرب املســـجد اجلديـــد
ال ــذي ب ــين مؤخ ــرا ق ــرب الوالي ــة ،ويجه ــل كل يشء ع ــن
ه ــذا ال ــويل .وكان الن ــاس يقصدون ــه لطل ــب الش ــفاء م ــن
األمــراض ككل األوليــاء .يقــال أنــه أراد بعــض املحســنن
بنـ ـ�اء قب ــة عل ــى ق ــره ،ولم ــا انته ــى العم ــال م ــن بن�ائه ــا
ســـقط الـــكل دون أن يمـــس أحـــدا!
ومن األوليـــاء املعروفن بمدين�ة وجدة نذكر (ســـيدي
إدريـــس) ويوجـــد وســـط اشـــجار الزيتون على شـــمال
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فصـــل الصيـــف طلبـــا لالســـتثن�اء ألجل احلصـــول على
وليد مبـــارك ،يرتل فيه آيـــات من القرآن الكريـــم والدعاء
لصاحـــب الطلـــب الـــذي يقدم هديـــة للضريـــح (مال +
ذبيحـــة) .يعقد موســـم ســـنوي كبـــر يف (بـــاب مرزوقة)
حيج إليه ســـكان القبائـــل املحيطة به ،وتكر فيـــه الذباحئ،
يف مقابـــل االســـتفادة مـــن بركته.

طريـــق (زوج بغـــال) ،بين على قـــره قبة وجبـــواره مصلى
ومـــكان صغـــر للعبـــادة جنبـــ�ا إىل جنب حتت شـــجرتن
جميلتـــن( ،مازالتـــا قائمتـــن إىل اآلن) حيظى بقدســـية
من طرف الســـاكنة ،ويقصدونه بكثافـــة يويم اخلميس
واجلمعة مـــن داخل وخـــارج مدينـــ�ة وجدة.
ويقال بأنه جاء من الصحراء واســـتقر باملدين�ة ســـنة
1345م واشـــتغل بالقضـــاء .تـــويف أواخـــر القـــرن الرابع
عشـــر امليالدي ولـــم يرتك ولـــدا ،لكنـــه ترك كل مـــا كان
يملكـــه للحبـــوس من أجـــل صيانـــة بيـــوت هللا يقصده
الزوار للترك والعالج من األمراض النفســـية كاحلســـد
واحلقد ،وطلـــب األوالد! .نكتفي بهذا عـــن مدين�ة وجدة
وننتقـــل إىل أوليـــاء مدين�ة تازة الي تشـــتهر هـــي األخرى
بالعديـــد من األوليـــاء الذين كان لهم شـــهرة ومازالت اىل
يومنا يف وسط الســـاكنة ومحيطها ،وتشـــد الرحال إليها
حســـب الطقوس الي ســـنها األوائـــل وورثهـــا األحفاد.
نذكـــر منهـــم ( ســـيدي علي بن عبـــد هللا) الذي اشـــتهر
بمعاجلـــة املس مـــن اجلن ،ويشـــرتط املبيـــت فيه ثالثة
أيام مع تقديـــم الذبيحة (ديك ..أو كبش) .ثم (ســـيدي
عيـــىس) الـــذي اشـــتهر بعالجـــه لألطفـــال املضطربن
(الهاجئـــن) حبيـــث يؤخذ الطفـــل املصـــاب إىل الضريح
مـــع أمه أو جدتـــه أو أختـــه ،ويرتك وحـــده بداخله لبضع
دقائـــق مع دفـــع «الزيـــارة» (مقـــدار من النقـــود) دون
شـــرط مسبق!

ختصـــص مـــوارد الضريح ألهـــل الـــواد ،ودوار اجلامع
الكبـــر وبنـــو إجيـــن والطواهريـــة الـــذي خيصصـــون تلثا
للنســـاء احلوامـــل ،والثلـــث الثـــاين إلطعـــام املســـاكن،
والبـــايق إلعالـــة الطلبـــة الذين يعيشـــون ويعملـــون بن
أفـــراد «غياثـــة» أو الذيـــن يأتـــون مـــن القبائـــل املجاورة
حلفظ القرآن ودراســـة املتون حتت إشـــراف رجال ينتمون
إىل «العرابـــن (آل عـــرايب)».
منطقة دكالة  /جتمع الصلحاء
تزخـــر منطقة دكالـــة بالعديد من األوليـــاء والصلحاء،
اشـــتهروا «بركاتهـــم» يف جميع أحنـــاء املغـــرب لدرجة أن
ابـــن الزيـــات يف كتابـــه (التشـــوف إىل رجـــال التصوف)
ترجـــم لثمانيـــ�ة وأربعن فردا مـــن دكالة الكـــرى .ويوجد
بها مـــن األضرحة والقباب واملزارات ،حـــوايل  360ضرحيا
ومـــزاره ،حبيـــث ال يـــكاد خيلـــو دوار أو قبيلـــة أو مدين�ة من
ضريـــح أو قبة لـــويل حيظى بتقديـــر ســـكانه وتبجيله .بل
ويفـــد عليهـــم الكثـــر من الـــزوار مـــن جهـــات مختلفة،
وتمـــارس فيهـــا طقـــوس غريب�ة وطالســـم عجيبـــ�ة .كما
هو الشـــأن بالنســـبة لطقس أداء اليمـــن بضريح موالي
عبـــد هللا أمغار باجلديـــدة ،عاصمة اإلقليـــم (هناك قرية
حتمل إســـمه على بعد عشـــرة كيلومرتات) حبيث يفرض
على املحكـــوم عليه بـــأداء اليمن ،أن جيعـــل يف يده اليمىن
عـــكازا ويف يده اليســـرى قدحا وعلى رأســـه قبعة تســـى
(كـــرازة) ثم يـــؤدي اليمـــن ثالث مـــرات أمام عـــدد كبر
مـــن الناس يف مـــكان يطلق عليـــه (املحلفـــة) .أما طقس
الصـــرع الـــذي يمـــارس يف ضريـــح ســـيدي مســـعود بن
احســـاين والـــذي ينطلق من اإلمســـاك بأصبـــع املريض
املمـــدد علـــى األرض وقـــراءة  -يف نفس الوقـــت  -اآليات
القرآنيـــ�ة وبعـــض الطالســـم املحليـــة لطـــرد اجلـــن من

يوضـــع يف صندوق الضريـــح أو يمنح ملقـــدم (خادم)
الضريـــح .ويعالج (ســـيدي علي بن بـــري) كذلك املس
مـــن اجلـــن ،وتتـــم الزيـــارة يف ثالثة أيـــام خميـــس ليتم
العـــالج حســـب املعتقـــد .أمـــا (ســـيدي عـــزوز) «مول
البـــالد» فهـــو متعدد التخصصـــات فكل من له مشـــكل
مـــن الرجال والنســـاء يلجأ إليـــه للترك ،ويف يده شـــموع
يوقدهـــا قـــرب الضريـــح أو يرتكهـــا جبانبـــ�ه .و(ســـيدي
أحمـــد زروق) فهو يعالـــج العقم (الي تلـــد البن�ات فقط
وتريد إجنـــاب الولد!).8
أمـــا (ســـيدي محامد ابـــن احمـــد) املوجـــود بمنطقة
غياثـــة  /إقليـــم تازة .فهـــو بالنســـبة ألهل غياثـــة أعظم
األوليـــاء ،وتعتـــر أيـــام األربعـــاء واخلميـــس هـــي األيام
املحببـــ�ة لزيـــارة ضرحيـــه والتـــرك منـــه ،ويكـــر زواره يف
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جســـم املريض .كما قـــد تنتقل هذه الطقـــوس إىل حاالت
أخطـــر تتمثل يف تقييـــ�د املريـــض بالسالســـل احلديدية
وضربـــه ضربا قويـــا ،ثم حبســـه يف مغـــارات أرضية أليام
طويلة ،وتســـى هذه املغـــارات «باخللـــوة» حيث يمنع
املريـــض مـــن رؤيـــة النـــاس ومخالطتهـــم حىت يعـــود له
هدوءه ،ويمـــارس هذا الطقس يف حالتـــه األوىل على مرأى
ومســـمع من النـــاس ،يف حن يمـــارس يف عزلـــة يف حالته
الثانيـــ�ة ،وهنـــاك طقـــوس تمـــارس داخـــل األضرحة يف
جلســـات مغلقة وســـرية تامة وال حيكى عـــن مضامينها،
ومنها( .وســـيدي مسعود بن احســـاين) ،وهي ال ختلو من
غموض ،من حيـــث وظيفتها ،إذ يصعـــب القول بوظيفة
واحـــدة ووحيدة للطقس كمـــا يقول الباحـــث االجتماعي
عبد الغـــين منديب.9

الذي ينظم يف شـــهر يوليوز أو غشـــت من السنة ،جيمع ما
بن هو ديـــين تقليدي ومراســـيم الفرجـــة .ويوجد بداخل
الضريح (املحلفة) وقد ســـبق احلديث عنها و(املشـــور)
وهو مـــكان يقف فيه كل مـــن أعجزته احليلـــة يف ني�ل حق
مســـلوب أو االقتصاص مـــن غريم أو عدو قاهـــر .والعادة
املرتســـخة تقـــي بـــأن تمســـك الزائـــرة بدثار رأســـها ثم
تشـــرع يف مســـح أرضية (املشـــور) به وهي تـــردد األدعية
وتســـتمطر شـــىت املصائـــب علـــى الغريـــم ...وبعيدا عن
فضاء الـــويل ،وعلى جانب قريب من الشـــاطئ الصخري.
ويوجد مـــكان لالســـتحمام خاص بالنســـاء يطلـــق عليه
(املحكـــن)= (املستشـــفى الســـحري) الذي ينســـب إىل
مكانـــة القـــدرة على طـــرد (العكـــس) وجلب العرســـان
وشـــفاء األمراض املســـتعصية على العالج الطيب وغرها
من أعطـــاب البدن واملجتمـــع .واإلقبال عليـــه يكون على
مدار فصول الســـنة ،حبيث تقوم الفتي�ات باالستحمام يف
الهواء الطلق مـــع إطالق البخور ،وأحيانا يف فصل الشـــتاء
وحتـــت األمطار ،وخيتـــص يوم اجلمعـــة بامتيـــ�از خاص،
هدفهن هو جلـــب العريـــس ،وذهاب الضيـــق والنحس.

إن زيـــارة ضريـــح (ســـيدي عبـــد هللا أمغـــار) تتمـــزي
بطقـــوس خاصـــة ،وزواره باآلالف حيجون إليـــه من جميع
األطـــراف طلبـــا للترك والعـــالج من مـــرض أوفك ضيق
«دواك يف مـــوالي عبـــد هللا» ،فمـــا أن يتقـــدم الزائـــر حنو
الضريـــح حـــىت تطالعه وجـــوه رجال ونســـاء بهيئـــ�ة رثة
يمـــدون أيديهم طالبـــن (الصدقـــة) ،وعلى طـــول املمر
الـــذي يـــؤدي إىل الضريـــح تصطـــف دكاكـــن يســـتغلها
البعـــض لإلقامة والبعـــض اآلخر للتجارة ،تعـــرض لوازم
الزيارة من شـــموع وخبـــور ومجامر طينيـــ�ة ،ويعرف رواجا
يويم اجلمعة واألحد من كل أســـبوع ،أو يف أيام (املوســـم)

ويكتيس موســـم موالي عبد هللا أمغـــار أهمية متمزية
يف وجـــدان ســـاكنة «املنطقـــة الدكاليـــة» ويف حياتهـــم
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والروحية ،حبيـــث يقوم الراح
(املنادي) يف األســـواق األســـبوعية معلنا عن موعد انعقاد
املوســـم ،وعـــر وســـائل اإلعالم كذلـــك ،فيتهيـــأ اجلميع
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والســـرك ،واملوســـيقى ،واأللعاب البهلوانيـــ�ة وغرها .10
إنهـــا ثقافة جديدة تؤســـس لفرجة شـــعبي�ة مجاني�ة ،وكل
ما حيتـــاج إليه املوســـم هو التنظيـــم املحكم

لهـــذه التظاهـــرة من رجـــال الســـلطة والفرســـان ،وتقام
اخليام الســـتقبال الزوار؛ ويكـــون االفتت�اح يـــوم اجلمعة
حيث تبـــ�دأ الطقوس والعـــادات املتوارثة بتقديم كســـوة
الضريـــح والذبيحـــة يف موكـــب رســـيم على أنغـــام فرق
عيســـاوة كما تقوم (الســـريات) بزيـــارة الضريح للترك
وطلـــب (التســـليم) درءا حلـــدوث مكـــروه .وتقتـــي
عـــادات املوســـم أن ينصرف النـــاس إىل قضـــاء مآربهم يف
الصبـــاح ،ويتجه الـــزوار حنو البحر ،بينمـــا خيصصون فرتة
بعـــد الظهـــر للتفرج علـــى ألعـــاب «الفانت�ازيـــا» ،يرتدي
الفرســـان مالبســـهم التقليدية ويركبون جيادهم انطالقا
مـــن خيامهم اىل ميدان الفروســـية وهو مـــا يصطلح عليه
محليا (املحرك) ،عشرات الفرســـان جتتمع يف صف واحد
(الســـربة) وكل ســـربة تمثل جماعـــة أو قبيلـــة يف انتظار
إشـــارة مـــن قائدهـــم (العـــالم) لالنطالق وحـــن يصيح
(أهاو أهـــاو) ترفع البنـــ�ادق عاليا ثم يـــردد (احلافظ هللا)
كإشـــارة يبـــ�دأ االنطـــالق للعـــدو والركـــض .وبانطـــالق
البـــارود موحدا عنـــد خط الوصـــول تعلو زغاريد النســـاء
وهتـــاف احلناجـــر بالصالة علـــى النيبﷺ ،إيذانـــا بنجاح
الســـربة وحن خيطـــئ أحدهم بالضغط علـــى الزناد خارج
الســـرب يعاقب بالرتجل عن فرســـه وســـط حنق وسخط
أبنـــ�اء قبيلته أو اجلماعـــة الي ينتيم إليهـــا .ويف الليل تكر
الفرجـــة ،وتعرف األزقـــة ازدحاما كبرا ،حيـــث توجد فرق
عديـــدة تـــؤدي ألوانا مـــن الفلكلـــور والفنون الشـــعبي�ة،

أبو شعيب أيوب املعروف بالسارية
يرتبط اســـم أزمور بضريح موالي بوشـــعيب السارية
وهي إحدى املـــدن املغربي�ة الي ترتبـــط بالتواجد الرتغايل
ومازالـــت حتمل بعض بصمـــات تلك املرحلـــة .فقد كانت
مســـرحا للعديد من املعـــارك الي دارت بـــن الرتغالين
وبـــين مرين .وقد اشـــتهر هـــذا الويل عنـــد معاصريه بعدة
خصال منها الغيبوية عن احلـــس يف معظم األوقات حىت
إذا قـــام يصلي ويقرأ ال يـــكاد يركع أو جيلـــس فدعي لذلك
(بالســـارية) واملكاشـــفة عن اخلواطر .يقول عنه املرحوم
الدكتـــور عبد الهادي التازي« :إن دور موالي بوشـــعيب يف
تصفيـــة نفوس أهـــل هذا اإلقليـــم ال يقل أهميـــة عن دور
كبـــار املصلحن وكبـــار الدعاة ،وقـــد كان يف صـــدر الذين
أجنزوا املهمة ...وســـيظل معلمة تاريخيـــة للذين يبحثون
على مراحل النضال الي عرفتها هذه املنطقة ...وســـيظل
علـــى رأس القائمـــة الطويلة لرجال الفضـــل ورجال اخلر
ورجـــال العمل ممـــن نعز بهـــم ...لقـــد كان املغاربة بارين
برجالهـــم عندمـــا أعطـــوا اســـم (بوشـــعيب) ألبن�ائهـــم
وفلـــذات أكبادهـــم ،إن موالي بوشـــعيب أزمور يســـتحق
122

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ـ اﻟﻌﺪد  43ـ ﺧﺮﻳﻒ 2018

مثـــل ذلك التكريم من بـــين قومه» .11ويقـــال بأن صاحلة
عراقيـــة تدعى عائشـــة كانت تتمتع خبصـــال مماثلة ،وقد
أعجبـــت بمـــا عرفت مـــن تقوى الشـــيخ وزهـــده وورعه،
فكانت تن�ايج أباشـــعيب  -على بعد الديـــار و -وين�اجيها.

وللزيـــارة طقـــوس خاصة جيـــب اتب�اعها حـــىت «يقى»
الغرض مـــن الزيارة.
وتبـــ�دأ الزيارة بالدخـــول إىل الضريح للتـــرك وتقديم
القربـــان ،دجاجـــا كان أو شـــمعا أو نقـــودا ،واقتنـــ�اء بعض
البخـــور واحلنـــاء مـــن «البوابـــة» الي جتلـــس على رأس
الضريـــح .امـــا احلناء فتمـــزج بماء الـــورد ،ثـــم تكتب بها
إســـمك على حائـــط الضريـــح .بينمـــا يســـتعمل البخور
بعد االســـتحمام بماء البر بواســـطة (مجمـــر) صغر يلزم
كســـره بعـــد ذلـــك .والبـــد للزائـــرة أن تنهي زيارتهـــا «لال
عائشـــة البحرية» بزيارة الويل الصالح موالي بوشـــعيب
وإال بطـــل مفعول تلك الطقوس ،وال تســـمع ســـوى (هللا
يبيض ســـعدك ويالقيـــك مع ولـــد الناس).

وتوطـــدت بينهمـــا الصحبـــة واملحبـــة يف هللا .تـــويف
موالي بوشـــعيب حســـب ما جاء يف كتاب (التشـــوف اىل
رجـــال التصوف) للتاديل ســـنة 561هــ ويذكـــر له العديد
مـــن الكرامـــات أنظـــر (صفحـــة  187إىل  ،)191ويقـــام
لـــه موســـم كبر كل ســـنة حيـــج إليه الـــزوار مـــن كل أحناء
املغـــرب ،فيختلـــط الرجال والنســـاء واألطفـــال يف بوتقة
الفرجة يوحدهـــم املكان بما حيمل من إرث شـــعيب توارثت�ه
األجيال عـــر قرون وقـــرون ،والكل يقصده حســـب نيت�ه؛
العالج ،طلـــب األوالد ،واألزواج .وإذا كان جيهل الكثر عن
تاريخ لال عائشـــة البحـــرة ،فإن أبا شـــعيب حيظى ضمن
أدب املناقـــب بالكثر مـــن التأليف كما تســـهر ذريت�ه على
تدبر إرثـــه املكتوب واملـــروي وأيضا على شـــؤون ضرحيه،
واملخطوطـــات حبلى باملعلومـــات عن مناقب هـــذا الويل
الصالـــح عاصر نهايـــة الدولـــة املرابطية وصعـــود الدولة
املوحدية .بينمـــا تاريخ الولية يلفه الصمـــت املطبق ،وكل
الروايات الشـــفوية الـــي تتحدث عنها تلفها األســـطورة
وأخبارهـــا توارثـــت عـــر اخلرافـــة الشـــعبي�ة بالروايـــة
الشـــفوية الشـــكل األقدم لألدب اخليايل الغـــر املكتوب
الـــذي أنتجه اإلنســـان املغـــريب القديم.

وألهـــل مراكـــش نســـاءهن الصاحلات بمـــا يليق بهن
من تعظيـــم وتقديـــس وفق معتقـــدات موروثـــة كما هو
شـــأن (لال عويـــش) الي يظـــن البعض أنها تشـــفي من
بعـــض األمراض وحتكـــم اجلن ،وهـــو اعتقاد موشـــوم يف
الذاكـــرة الشـــعبي�ة .ضرحيهـــا ينتصـــب وســـط باقة من
منـــازل عتيقة .جاءت من ســـبت�ة إىل مراكش بعد ما هربت
مـــن زوجهـــا املخمـــر ،كراماتها كثـــرة يف مقدمتها إشـــفاء
املـــرىض الذيـــن يأتـــون لزيارتها ،يســـتحمون بمـــاء برها
ويظلـــون يف الضريح ثالثة أيـــام حىت يأتيهم الشـــفاء من
عنـــد هللا ...ويقام بضرحيها جلســـات أســـبوعية للحضرة
كل يوم جمعة ومـــا زال إىل يومنا هذا ،كما يقام لها موســـم
ســـنوي ،أربعـــة أيام قبل شـــهر رمضان ،يشـــارك فيه أهل
مراكـــش ووفود مـــن قبائل (أقريـــص ،وحتنـــاوت ،وأيت
إيمـــور ،وتمصلوحـــت ،وأوالد أحمـــد) حاملن الشـــموع،
وينطلق املوكـــب من ضريح «ســـيدي وحالل بأســـول»
يف الثاني�ة عشـــرة ليال ،ويســـتمر احلفل إىل غاية الصباح.
وبعد الفطور يقام ما يســـى (بالصبـــويح) وهو نمط من
الذكـــر تؤديه «احلضارات» ثم يليهن «عيســـاوة» وتذحب
خالل املوســـم ذباحئ وتقـــام الوالئم .واحلضـــرة غناء رويح
يتكـــون من متواليات مـــن األذكار الي تقـــوم على الصالة
على النيبﷺ والتشـــفع بـــه وذكر األوليـــاء الصاحلن أي
ما يســـى بالعتوب .تكـــون انطالقتهـــا يف إيقاع منخفض
ثـــم يب�دأ يف التصاعد بعـــد تدخل البن�دير لتنخرط النســـاء
معه يف اجلذابـــة إىل أن تصلن أقىص تتويج وهو الســـاكن

والغريـــب أنـــه ال يمكـــن أن يذكـــر موالي بوشـــعيب
دون أن تذكـــر الولية (عائشـــة البحريـــة) املدفونة بأزمور،
وتقـــول الرواية الشـــعبي�ة :كان أبو شـــعيب يقـــذف إليها
بالكـــرة قائـــال( :هاكـــي أعائشـــة يف بغـــداد) فرتدهـــا إليه
قائلة( :هاك أبو شـــعيب يف قرن الـــواد) ،وحيظى ضرحيها
حىت اليـــوم بتقدير نســـاء أزمور الـــاليئ يقمـــن بزيارتها يف
اليوم الســـابع من األعيـــاد الديني�ة ،كمـــا يقصدها الكثر
مـــن الـــزوار مـــن كل أحنـــاء املغـــرب وخصوصـــا الفتي�ات
والنســـاء الراغبات يف الـــزواج ،وضرحيها عبـــارة عن غرفة
صغرة تمتد على مســـاحة تســـعة أمتار مربعـــة يتقدمها
من األمام ســـور يتوســـطه باب وخلفها غرفتان صغرتان
تســـتخدمان «لالغتســـال» ،إحداهما للنســـاء واألخرى
للرجـــال ،كما يوجـــد على مقربـــة منها بر يتصـــل بالبحر.
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ويقصـــده الرجـــال والنســـاء واألطفال ومـــن كل الفئات
العمرية ،فمع طلوع الفجر يســـارعون إىل التواجد بمحاذاة
الضريح والشـــروع يف الطـــواف حوله وهم حفـــاة األقدام
(ســـبعة أشـــواط هرولة) وهم يرددون لبيك اللهم لبيك،
وبعـــد االنتهاء من الطـــواف يســـارعون إىل القيام بالصالة
جماعـــة ،ثم ينطلقـــون حنو بـــر متواجدة هنـــاك يطلقون
عليها اســـم بر زمزم ،ويقومون بعد ذلـــك بتقديم القرابن
إىل الضريح ومصافحة بعضهـــم البعض ،مهنئن حيجهم
املـــرور ،وقص الشـــعر ثم الصعـــود إىل صخـــرة متواجدة
هنـــاك يطلقون عليها اســـم جبـــل عرفة .13

فتســـقطن علـــى األرض وعندهـــا تقـــام الفاحتـــة وتقدم
الهدايـــا .ومن نماذج مـــا يروى يف احلضرة ما يلي« :باســـم
هللا بديـــت (بدأت) يف مـــدحي احلرة هي بنـــت خيار الناس
فاطمـــة الزهراء  /وأنـــا عيين حـــاروا زينهـــا يف احلضرة ما
ريـــت (رأيت)  /يا عاتق األنفاس جيب يل نشـــرب شـــربة
مـــن يديها  /صلـــى هللا على ســـيدنا محمد يا الشـــافع يف
أمتـــو /أمته.12»..
سيدي شاشكال  /أشقال
علـــى بعـــد  43كيلومرت شـــمال مدين�ة آســـفي ،وعلى
مشـــارف شـــاطئ (البـــدوزة) يتواجـــد ضريـــح ســـيدي
شاشـــكال ،أو ســـيدي أشـــقال كما يؤكد عدد مـــن زواره،
وهـــو ضريح ليس على غـــرار عدد من األضرحة املنتشـــرة
بمختلف ربوع إقليم آســـفي ،إذ يشـــكل التمزي واالستثن�اء
من بينها ،فهو يســـتقطب ســـنويا وخالل األســـبوع الذي
يســـبق عيـــد األضـــى املبارك عـــددا غفـــرا مـــن جموع
املواطنـــن الذيـــن حيجون إليه مـــن أجل آداء مـــا يعترونه
منـــا ســـكا للحج علـــى غـــرار املناســـك الي جتـــري باحلج
احلقيقـــي ،هذا احلـــج املزعوم يدخـــل يف إطار مـــا توارثوه
عن األجـــداد ،ويف اعتب�ارهـــم كون هذا احلـــج هو ختفيفي
عن وطـــأة من لم يســـتطيعوا ســـبي�ال للحج العـــادي ،بل
إنهـــم اهتدوا إىل تســـميت�ه حبج املســـكن أو حـــج الفقراء؛

عبد السالم بن مشيش وحج الفقراء
وألهل الشـــمال كذلك اعتقـــاد يف الـــويل الصالح عبد
السالم بن مشـــيش بأن زيارته ســـبع مرات يعادل القيام
بأداء فريضـــة احلج ،وهو علـــى بعد أربعـــن كيلومرتا من
مدين�ة شفشـــاون شـــمال املغرب .ويعتر عبد السالم بن
مشـــيش كمـــا ترجم لـــه املرحوم عبـــد هللا كنـــون «كعبة
العلـــم املنيـــف ،ونبعـــة النســـب الشـــريف ،يبـــ�د أنه لم
يعتمـــد غر العمـــل الصالح ،وســـلوك املنهـــج الواضح...
وقد ســـأله رجـــل أن يوظف عليـــه وظائـــف وأورادا يعمل
بهـــا فقال :أرســـول أنا؟ الفرائـــض مشـــهورة ،واملحرمات
معلومـــة ،فكـــن للفرائـــض حافظـــا ،وللمعـــايص رافضا،
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وأحفـــظ نفســـك مـــن إرادة الدنيـــ�ا وحب النســـاء وحب
اجلاه وإيثـــ�ار الشـــهوات ،وأقنـــع من ذلك بما قســـم هللا
لك ...خترج عليه الشـــيخ أبو احلســـن الشـــاذيل مؤسس
الطريقة الشـــاذلية املنتشـــرة يف العالم اإلساليم فهو أحد
أقطـــاب التصوف الذيـــن عليهم املـــدار .تـــويف رحمه هللا
ســـنة 625هـ ،ودفن يف جبـــل العلم (إقليـــم العرائش).14

ويصلـــن ويســـلمن علـــى النـــيبﷺ عـــىس أن تمنحهن
(العروس املســـخوطة) عريســـا يف أقرب وقت!! كما أن
الكثـــر من األســـر تطلـــق على ابنهـــا البكر عبد الســـالم
تيمنـــا بالـــويل الصالح عبـــد الســـالم بن مشـــيش ،كما
أجنـــزت عنه العديـــد من الدراســـات.

وقد اشـــتهر هـــذا الـــويل «بالصالة املشيشـــية» الي
تن�اولهـــا العلمـــاء بالشـــرح ،زيـــدت علـــى ( 25شـــرحا)
منها شـــرح اإلمـــام اخلرويب املتويف ســـنة 963هـ ،ســـماه
(مفتـــاح املقـــام لفهـــم ما عـــر عنـــه يف تصليت�ه الشـــيخ
موالنـــا عبد الســـالم).

سيدي بوعبي�د الشريق
امللقب بأيب اجلعد (وسط املغرب)
إن أول مـــا يلفت انتب�اه الزائر ملدينـــ�ة أيب اجلعد (إقليم
خريبكـــة) قبـــة الـــويل الصالح ســـيدي بوعبي�د الشـــريق،
حبيـــث تتجمـــع حولـــه أغلـــب األنشـــطة االقتصاديـــة
واالجتماعيـــة ،ويكن له ســـكان املدين�ة تقديرا وتقديســـا،
ال يمكـــن وصفهمـــا باعتبـــ�اره معلمـــة متمزية ،اشـــتهرت
بموســـمها الســـنوي املعـــروف ،وهـــو تقليد ســـنوي مثله
مثل بقيـــة املواســـم األخرى حيث يهـــب إليها الـــزوار من
كل حـــدب وصـــوب وقد أســـس الزاويـــة الشـــرقاوية يف
القرن العاشـــر الهجري محمد الشريق واســـمه الكامل هو:
أبـــو عبد هللا محمـــد الشـــريق ويصـــل نســـبه إىل عمر بن
اخلطاب واشـــتهر ببوعبي�د الشـــريق( .ولد ســـنة 926هـ
 وتـــويف ســـنة 1010هـ) ويـــرى األســـتاذ أحمد بـــوكاريصاحـــب كتاب (الزاوية الشـــرقاوية -وزاوية أيب اجلعد -
دورها االجتماعي والســـيايس)« :أن رغبة الشـــيخ محمد
الشـــريق يف إقامة مشـــروعه الديـــين واالجتماعـــي ،كانت
تتجـــاوب إىل حد بعيد مع حاجيات الوســـط الذي تعاملت
معـــه ووجدت فيـــه ...وتســـر يف نفس الســـياق التارييخ
ملغرب القرن العاشـــر الهجري وما بعـــده ...إن قيام الزاوية
بدور املدرســـة العلمية ،والعمل على نشـــر مبادئ اإلسالم
بالوعظ واإلرشـــاد ،وبث تعاليم الكتاب والســـنة ،وإقامة
مركز إشـــعاع فكري يســـتمد حيويت�ه من املراكـــز العلمية
الكرى بالبـــالد ..كل هذا يعتر من أبرز إســـهامات الزاوية
على املســـتوى احلضاري ،بهـــدف توحيد الرؤيا وإشـــاعة
ثقافـــة اجلماعة واإلجمـــاع :ومناهضة «ثقافـــة» العرف
واالحنـــراف والفرقة».15

حيظـــى الضريـــح بتقديـــر كبـــر مـــن طـــرف املغاربة
كقطب صـــويف وحيج إليـــه الزوار طـــوال الســـنة ،ولكن
ما اشـــتهر به هو موســـمه الـــذي يصادف ( 15شـــعبان)
من كل عـــام ،حيث يتـــم بضرحيه إحياء ليلة (النســـخة)
حيضرهـــا القادمـــون من مدن وقرى شـــمال املغـــرب ،بل
وحىت مـــن الصحـــراء ،وذلك يف نطـــاق االعتقاد الشـــائع
بأنـــه يف مثل هـــذا اليوم (تنســـخ األرواح) من ســـيموت
ومن ســـيحىي منها.
واألدعيـــة يف حضـــور الرجال والنســـاء مـــن مختلف
األعمـــار .وهناك من يتبىن فكرة حســـب ما هـــو متداول
أنه كلمـــا تعددت زيـــارة الضريـــح ،وبلغت ســـبع مرات
فـــإن ذلك يعـــادل القيـــام بـــآداء فريضة احلـــج ،ويوجد
بالقرب مـــن الضريـــح معلمتان حيـــج إليهمـــا الكثر من
النـــاس :األوىل هـــي (حجـــرة املرضين) وهـــي عبارة عن
حجرتـــن متقاربتـــن مـــن اجلبـــل بينهمـــا ممـــر ضيق،
ويعتقـــد أن مـــن مـــر بينهمـــا بســـهولة فهو يف عـــداد من
يرىض عنـــه والداه أما إذا اســـتعىص عليه املـــرور ،فيهب
الفقهـــاء إىل قـــراءة القرآن عليـــه وعلى والدتـــه أن ترىض
عليـــه ،فيمـــر ويعود مـــن حيث أىت.
أمـــا الثانيـــ�ة فهـــي الـــي يطلـــق عليهـــا (العروســـة
املســـخوطة) وهـــي عبـــارة عن مغـــارة يف آخرهـــا يصب
ماء بطيء يشـــبه الدمـــوع ،ويعتقد أن هناك عروســـة يف
املنطقة مســـخت يف ليلـــة زفافها ،وانطبـــق عليها اجلبل،
ومن ثـــم تزورهـــا الفتي�ات الراغبـــات يف الـــزواج وتغردن

حظـــي الضريـــح بعنايـــة فائقـــة مـــن طـــرف الدولة
العلويـــة ،فقد أمـــر الســـلطان العلوي موالي إســـماعيل
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وقصبة تادلـــة والبوادي والقـــرى والدواوير املجـــاورة)...
إضافة إىل زيارة أســـبوعية .وتقام خالل املوســـم مجموعة
مـــن األنشـــطة كألعـــاب الفروســـية واألغاين الشـــعبي�ة
املتنوعـــة ومختلـــف أنـــواع الرقـــص املتمثلـــة يف وجـــود
بعض الفـــرق الفلكلورية ،فضـــاء يمزج فيه مـــا هو رويح
بالرتفيهي ،ورواج جتـــاري مهم.

برتميمـــه ،وبىن جبانب�ه مســـجدا وحمامـــا ال زاال قائمن إىل
يومنـــا هذا.
لقد تن�اســـلت احلكايات واألســـاطر حـــول بركة الويل
ســـيدي محمد الشـــريق (بوعبي�د الشـــريق) وحول كراماته
املتعـــددة الـــي حتكي عن شـــفاء املـــرىض (صـــداع الرأس
 أمـــراض الرحـــم )..وإغنـــاء الفقر «وقضـــاء احلواجئ»وتلبيـــ�ة الطلبـــات املتأرجحة بـــن فك الســـحر ،والصرع،
وطلب اإلغتن�اء ،والـــزواج للعوانس ،مقابـــل قربان يقدم،
وخيتلـــف باختـــالف الفـــوارق الطبقيـــة( ،شـــمع أو عجل
وأغطية مـــن النوع املمتاز) وال تســـمع داخـــل الضريح إال
هذا الدعاء أو القولة املشـــهورة« :أســـيدي محمد الشريق
أعطيـــين يش (يشء) نقـــرة (فضـــة) فـــن (أيـــن) يغـــر
(يغيب) حنـــايس.»...

ويوجـــد ضريح أخر حيمل نفس االســـم وهو (ســـيدي
محمـــد الشـــريق) بمدينـــ�ة املحمديـــة علـــى الشـــاطئ
األطلـــيس ،إنـــه ضريح حبري بامتيـــ�از له واجهتـــان ،األوىل
برية يتشـــابه مـــن خاللها مع بـــايق األضرحة ،أمـــا الثاني�ة
فبحريـــة حتقق له صفة التفـــرد عنها ...وبديهـــي أن يكون
لهذه الطبيعـــة أثر على الطقوس املمارســـة بالضريح .إنه
رجـــل ال تعرف له شـــجرة ،فقد قدم من املشـــرق ليســـتقر
باملنطقـــة قبل أن حيل بهـــا «أوالد فتيح» جنود الســـلطان
محمد بن عبـــد هللا العلـــوي باين القصبـــة املحمدية.

وينعـــت بأوصاف منهـــا« :قنديل تادال» و«ســـلطان
الصاحلـــن» و«صاحـــب اجلمهـــور» و«مـــول النوبـــة
والـــدور» .وهي عناويـــن خيوطها مســـتمرة يف احلاضر.16

وكان الويل رجال صاحلا شـــديد الـــورع قليل االختالط
بالنـــاس ،فلما مات أقامـــوا له حول قره «حوشـــا» وبعد
مدة بـــين قره قبـــة مزينـــ�ة بالقرميـــد األخضـــر ،وأصبح
مزارا تقصـــده وفود من النســـاء  -وهن غالبيـــ�ة الزوار -
طريقهـــن بـــن البيوت الشـــاطئي�ة يوم اجلمعـــة ،حيملن
معهـــن لوازم الزيـــارة الي حتصل عليها مـــن باب الضريح
مقابـــل بعـــض الدريهمات ،ثـــم تدخـــل الضريح وجتلس
جبانـــب الـــويل يف خشـــوع وســـكين�ة ،وتضـــع (الركة) يف
الصندوق املوجود جبانـــب الضريح (مقـــدار من الدراهم
قدر املســـتطاع) .ثم ختـــرج منـــه يف إجتاه (اخللـــوة) ألنه

واشـــتهرت زاويـــة ســـيدي محمـــد الشـــريق بـــأدوار
اجتماعيـــة مهمـــة منهـــا :إطعـــام الطعـــام ،واإليـــواء،
والتمريـــض والعـــالج وطلـــب الغيـــث ،آداء الديون على
أصحابها ،التوســـط بـــن القبائل (الصلـــح والتحكيم).17
يقام له موســـم كبر يف األســـبوع األول من شهر شتنر
من كل ســـنة ،حتـــط به أفـــواج هائلة من الزائريـــن لتتنعم
بركتـــه (من الدار البيضاء وســـطات وبرشـــيد وبين مالل
وتادلـــة والفقيه بـــن صالح ومراكـــش وخريبكـــة وواد زم
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ال تقي حاجـــة الزائر مـــا لم يســـتحم فيها بمـــاء البحر.
واخللـــوة هـــي منفذ حبـــري للويل علـــى املحيط ،تتشـــكل
مـــن مجموعة مـــن الصخـــور تطل علـــى البحـــر ،تدخله
الزائـــرات ،وقـــد حملـــن يف أيديهن (ممســـحات ،مجامر،
خبور ،حليب ،ثمـــر )...،ليب�دأ الزائر يف ممارســـة الطقوس
األكـــر غرابة! حبيـــث جيلســـن القرفصاء بانتظـــار أن تأيت
تلك املوجـــات الصغـــرة ،فالعـــرف يقي بأن تســـتحم
يف ســـبع موجات مـــن البحر وحتمـــل خالل هـــذه العملية
المـــاء بإناء حديـــدي ،بينما تقـــوم رفيقتها بإفـــراغ كؤوس
من احلليـــب ،وريم الثمـــر جبانبها.

منذ قـــرون جثمان الويل ســـيدي عبـــد الرحمان املشـــهور
عند العامة بــــ (بوملجامـــر) .وزواره من الرجال والنســـاء،
وطقوســـه غريبـــ�ة كذلـــك ،فبعد إجتيـــ�از مرحلـــة ركوب
األمـــواج تب�دأ رحلـــة الدخول إىل صحـــن الفضاء ليصادف
الزائر ركاما منتشـــرا هنـــا وهناك من معـــدن (الرصاص)
أمـــام األبـــواب املفتوحـــة ،حيث النـــداءات تعلـــو من كل
مكان لنســـاء جاثمـــات (الشـــوافات) قـــارءات الفنجان،
وعندما تستســـلم إلحداهن تقـــوم بإحضار قنينـــ�ة غاز أو
مجمر مفحم ،حســـب املوجـــود ،وتضع قطعـــا من املعدن
املذكور علـــى ملعقة فوق النار ،وبعد أن يســـتكمل ذوبانه،
حتضر إناء مـــن الماء البـــارد جبانبها وتضعه بـــن رجليك،
وأنت واقف ،ثـــم تريم فيه بقطع املعـــدن امللتهب ،حيدث
شـــواظا يتصاعد منه الدخان الكثيف تتبخـــر به ،وهذه يف
نظرها أجنع طـــرق إبطـــال (العكس ،إو إفشـــال مفعول)
وبعـــد ذلك تأخذ قطعـــة (املعـــدن) الي بـــردت بالماء ،إذ
تصبح كثـــرة الثقب والفجـــوات ،وعر هـــذه األخرة تتم
قـــراءة الطالـــع والتنبـــؤ باملصـــر املرتقب وعادة مـــا يكون
بـــزواج أو وظيفـــة ،أو رزق ،أو العكس كمصيبـــ�ة قد تقع؛
وبعـــد أن تنتهي مـــن عملهـــا ،ين�اوله الباحـــث عن حظه،
(الفتوح) مقـــدار من الدراهـــم .أو تـــزوده بوصفة مكملة
تلـــزم صاحبها وهـــي إحضـــار «الركة» عن طريق شـــراء
طبق مـــن التمـــر أو احلليـــب يرىم بـــه يف البحـــر ،أو ديك
(بلدي) أســـود اللـــون أو أحمـــر ،يذحب على أعتـــاب حضرة
اخللوة ،أو تبخرة وفق تركيبـــ�ة معين�ة ،أو إحضار للصفاحئ
الورثة :منجـــل ،فأس ،ســـكة محراث...

وبعد أن يتم االســـتحمام تريم ما تلبســـه من املالبس
الداخليـــة قائلـــة «تابعي خليتها يف هاذ اليشء مشـــرة إىل
إســـم امللبس الذي رمتـــه ،ثم تأخذ موقـــدا تقليديا صغرا
(مجمـــر) بـــه فحـــم مشـــتعل وبعـــض البخور فتكســـره
خلفهـــا دون أن تلتفـــت بعـــد أن تلبـــس ثي�ابهـــا وإال بطل
كل مـــا قامت بـــه!! واألمل دائمـــا يف بركة الـــوايل وعليهن
االنتظار!!» .18
واالعتقـــاد الســـائد أن الـــويل يفســـخ كل مـــا يمكـــن
أن يكـــون مصنوعـــا من قبـــل الســـحر! «النحس ،ســـوء
احلـــظ ،احلســـد(التابعة)» .ومـــن األوليـــاء كذلك نذكر
ســـيدي عبد الرحمن ،العائم وســـط األمواج على املحيط
األطليس يف الســـاحل اجلنويب ملدين�ة الـــدار البيضاء املمتد
عـــر رمال عـــن الذئاب ،فـــوق مجموعة صخريـــة عتيقة
البنيـــ�ة ،يظهـــر عـــن بعد جتمـــع مـــن البيـــوت احلجرية
البيضـــاء تتوســـطها قبـــة خضـــراء شـــامخة حيـــث يرقد
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سيدي أحمد وموىس ويل اجلنوب املغريب الكبري
حســـب ما ورد يف كتاب (إيليغ قديمـــا وحديث�ا) ملحمد
املختـــار الســـويس 19أن هـــذا الـــوايل الســـويس ولد ســـنة
853هــــ وتويف ســـنة 971هـ .فاجئت�ه نفحـــة صوفية على
يد بعـــض صوفية عصره يف بلده ،فغادر مســـقط رأســـه،
وســـاح يف املعمور شـــرقا وغربا .وغامر يف القفـــار ،واقتحم
األخطـــار وخـــاض املعالـــم واملجاهـــل ،فلـــم يدع شـــيخا
مذكورا إال زاره ،فألقى عصاه يف النهاية يف ســـوس (جنوب
املغرب) واســـتقر يف (تازروالت ) بســـوس .بصفة نهائي�ة
يف زاويتـــ�ه املشـــهورة إىل اآلن ،إىل أن تـــويف ودفـــن قربهـــا،
وعلى مشـــهده قبة عظيمـــة تقام حولها ثالثة مواســـم يف
كل ســـنة ،ويقصده الزوار بكرة من مناطق ســـوس ،وبايق
جهـــات املغرب ،وخصوصـــا يف فرتة املواســـم ،طلبا للترك
والعالج مـــن األمـــراض ،وحيظـــى بتقديـــر وتقديس من
طرف أهل ســـوس .ويذكر (باســـكون) أن إفراطه يف الزهد
أذهـــل معاصريه حيـــث وصفه بويل اجلنـــوب املغريب .بىن
حظوته الرمزية لـــدى الناس اســـتن�ادا إىل إيمانه الصادق،
مثلمـــا بن�اهـــا اعتمادا علـــى حكاية تتضمـــن حتقيقه لعدد
ال حيـــىص مـــن الكرامـــات ،حيـــث إن جماعة مـــن العلماء
حتدتـــه بب�الط بغـــداد أن يثبت مقدرتـــه الروحية ،فضرب
بقدمه ضربة فإذا بشـــجرة (أركان)  -ذلك الشـــجر الزيي
املســـتوطن الـــذي ينمو جنـــوب غرب املغـــرب  -تنتصب
واقفة وســـط معارضيه!! .وأن تقســـم باسمه معناه تقوم
بعمـــل مرعب.20

جيتمع يف اخللـــوة الغريب واملثر ،وأغلـــب املتواجدين
مـــن النســـاء ،وقـــد جتد بعـــض الرجـــال صحبـــة بن�اتهن
والديكـــة يف أيديهـــن ين�اولنهـــا الرجـــل املختـــص ،الـــذي
يطالـــب املـــرأة بااللتفـــات إىل األمـــام مع إعطـــاء ظهرها
للبحـــر ويقـــوم هـــو بتمريـــر الديك بـــن مختلـــف أجزاء
جســـمها ،بدءا من الرأس ثم الكتفـــن واإلبطن واخلصر
واألرجل ثم يقـــوم بذحب (القربـــان) وبعد أن يـــرتك الديك
(يرتكل) ين�اول الفتاة الســـكن ملطخا بالدماء ،وهي على
وضعيتهـــا ال تتغر ،ويطلب منها أن تمســـحه بذراعها ،ثم
يمـــرره علـــى بـــايق جســـمها ،وبعـــد أن تدوســـه بقدميها،
تمنح للســـيد (الذبـــاح) (الفتـــوح) مقدار مـــن الدراهم،
ثم تذهب حلالهـــا شـــريطة أن ال تلتفت إىل الـــوراء ،وهي
تمـــيش حافية القادمـــن وحذاؤهـــا يف يدها.

ويعـــرف أتب�اعـــه (بـــأوالد أحمـــد ومـــوىس) باأللعاب
البهلوانيـــ�ة والذيـــن ينتظمـــون يف احللقات والســـاحات
العموميـــة بمختلف املـــدن املغربي�ة ويف مالعب الســـرك
عـــر العالم حيـــث أحـــرزوا الشـــهرة واإلعجاب.

وأحيانـــا قد يطلب مـــن الزائرة االغتســـال بماء اخللوة
الذي ينســـاب عر قـــادوس حنـــو البحر والقصـــد من هذا
هـــو« :أن التابعة داها البحر» .أي أن ســـوء احلظ قد غاب
يف البحـــر وانتهى« .فاخللـــوة» ذات بركـــة إذا ،والالجئون
إليها كثـــرون ،حيملـــون إليهـــا مشـــاكلهم وهمومهم ،من
مختلـــف مناطـــق املغـــرب ،ومنهـــم ذووا مراكـــز هامة يف
املجتمـــع كمـــا يؤكـــد على ذلـــك خـــادم اخللـــوة .الدجاج
املذبـــوح واملعلق على جـــدار باب الضريـــح أو ملقى يف أحد
الزوايـــا املهملة جيهـــل مصرها؟.

إزاء اســـتحالة متابعـــة طقوس وممارســـات شـــعبي�ة
داخـــل األضرحة وفضاءاتهـــا الكثرة يف املغـــرب كما ذكرنا
فإننـــ�ا حاولنـــا يف هـــذه الدراســـة أن نركز علـــى بعضها لما
عرف عنها مـــن معتقـــدات غريب�ة تثر فضول اإلنســـان.
والبـــد من اإلشـــارة أن هنـــاك أوليـــاء وقديســـو اليهود يف
بعض مـــدن وقـــرى املغـــرب وهو مـــا يؤكد علـــى تعايش
هـــذه الطائفـــة يف املغرب منذ آالف الســـنن .لعل أشـــهر
أوليائهـــم (ريب عمـــران) بأســـجن قـــرب مدينـــ�ة وزان،
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يقصـــده الـــزوار اليهـــود مـــن جميع أحنـــاء العالـــم ويقام
موســـمه (الهيلوال) وهو نـــوع من الطقـــوس االحتفالية،
دينيـــ�ة ودنيوية يف الوقت نفســـه .ومن املالحـــظ أن عدد
أوليـــاء اليهـــود باملغرب يصل حســـب كتاب (ألف ســـنة
مـــن حيـــاة اليهود باملغـــرب) حلاييـــم الزعفـــراين وترجمه
إىل اللغـــة العربيـــ�ة الدكتـــور أحمد شـــحالن) إىل ()612
ويل موزعـــون علـــى جميع جهـــات املغـــرب ،وختتص جهة
الســـاحل األطلـــيس (طنجـــة  -أكاديـــر) بمائـــة وإثنـــن
( )102ثـــم منطقة األطلس الكبر بمائتن وأربعة عشـــر
وليـــا ( )214واجلنـــوب الشـــريق بإثنن وأربعـــن ()42
واألطلس الصغر وســـوس بث�الثة وأربعن ( ،)43وجهة
درعـــة -صافرو بإثنن وثالثن ( )32والشـــمال الشـــريق
بثمانيـــ�ة وعشـــرين ( )28املنطقـــة املتوســـطية بإحدى

عشـــر ( )11وتضـــم مدين�ة الصويـــرة (جنـــوب املغرب)
وحدهـــا ( ،)23والدار البيضاء ( )18وليـــا ،وهكذا .وتبعا
للتقليـــد اليهـــودي فـــإن عـــددا كبرا مـــن هـــؤالء األولياء
حاخامـــات أو أحبـــار كانوا رســـال متجولـــن ينطلقون من
القـــدس أو طريـــة أو صفد أو حـــرون ،جيمعـــون العطايا
اخلاصة بمهامهم أو املســـاهمة يف نشـــر املعارف اليهودية،
خصوصا نشـــر األفـــكار عـــن طريـــق التعليـــم أو الوعظ
وتوزيـــع الكتـــب الـــي كانـــت تطبـــع يف البلدة الـــي كانوا
يمرون بهـــا .وكانت اجلماعـــات اليهوديـــة املغربي�ة ختص
احلـــر الرســـول باحـــرتام وتقديـــر كبيريـــن العتقادها يف
قدرتـــه اخلارقة على صنع املعجـــزات باإلضافة العتقادها
أنـــه مفروض مـــن األرض املقدســـة!! .21
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يوم فــــرح

الغناء الشعيب في شمال فلسطين
أ .نوال الحردان  -كاتبة من فلسطين

الغنـــاء الشـــعيب  :لـــون جميـــل من الـــرتاث األصيـــل ،ارتبـــط باحلضارة اإلنســـاني�ة
وتن�اقلتـــه األجيـــال عـــر العصور.
فهـــو حبق داللة مجد ،وعراقة شـــعب ،يســـتحق منـــا أن نبين�ه ،وجنليـــه ،كي ال ينىس
يف خضـــم احلياة العصريـــة ،وتقلباتها ،واللهـــاث وراء محدثاتها ،على الرغـــم من أن هذه
الطقـــوس اندثـــرت ،وطوتها األيام ،إال أنها لـــم تطوى من الوجدان عبـــق املرىب ،وذكريات
الطفولـــة عالقـــة يف الذهن ،وجعبـــي تفيض بعبق كالمهـــم األصيل ،وتطـــوف الروح يف
مرابعهـــم العتيقـــة الوضـــاءة بنقائها من لفـــح التحضر الـــذي أهدر بهاء المـــايض ،وحل
الصخب والضجيج محـــل الهدوء.
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عندمـــا يأســـر الـــكالم اجلميـــل ،تالبيـــب الذاكـــرة
ويرســـخ يف احلنايـــا وقعـــه ،وتســـتلذ الـــروح بأفـــق
صفائـــه ،وبراقـــة الشـــجن عنـــد ســـماعه ،واملؤســـف ان
هـــذه األغـــاين الريـــة باألصالـــة ،لـــم نعـــد نســـمعها يف
األف ــراح ،وال يع ــرف اجلي ــل الن ــاىشء عنه ــا ش ــيئ�ا ،أتم ــىن
اســـرتدادها وترديدهـــا يف األعـــراس.

حياتنـــ�ا اليوميـــة أنـــه كلمـــا دعـــاك شـــخص لزيارتـــه،
ً
أو قـــدم لـــك الضيافـــة تلقائيـــ�ا تـــرد عليـــه ان شـــاء هللا
باالفـــراح.
وه ــديف اآلخ ــر ه ــو ص ــون ه ــذا التأل ــق ال ــرتايث البدي ــع
وانعاش ــه م ــن غب ــار الس ــنن ،ونقل ــه إليك ــم كم ــا تلقيت ـ�ه،
ً
ولـــم أدخـــل عليـــه شـــيئ�ا مـــين ،عشـــقي وواليئ وانتمـــايئ
املنســـوج يف الـــروح ،للوطـــن واألرض الـــي ربتـــين ،أرض
فلســـطن األبيـــ�ة ،أرض الصمـــود وأهلهـــا املرابطـــن يف
وج ــه االحت ــالل ،وإحي ــاء جان ــب م ــن موروثه ــم املش ــرق،
ً
فهـــو حتفـــة األجـــداد اخلالـــدة ،ودرة العبـــارات ،وأخـــرا
ً
أتضـــرع إىل هللا أن يتغمدهـــم جميعـــا بواســـع رحمتـــه،
ويغف ــر له ــم .

طالمـــا تغنـــت حناجـــر األجـــداد بعبـــارات هادفـــة
م ــن واق ــع عيش ــهم ،فجس ــدوا مش ــاعرهم ،وتطلعاته ــم
وآماله ــم ،وارتب�اطه ــم بامل ــكان والزم ــان ،وم ــا حيي ــط به ــم
مــن أقــوال بديعــــة ،وســجية نقيــة بمــا جــال يف خواطرهم،
ووافــق طبعهــم ،فقــد غرســت أغانيهــم يف النفــوس العــزة
والرفعــة ،ودفعــت بالهمــم والشــيم النبيلــة ،لتســمو بهــا
ال ــروح ،وتت�أل ــق يف صف ــوة األن ــس واجلم ــال.
ً
ً
وبأمان ــة وص ــدق س ــأضع ب ــن أيديك ــم بعض ــا بس ــيطا
م ــن األغ ــاين الش ــعبي�ة ال ــي قيل ــت يف ي ــوم ف ــرح ،أمان ــة
وتوثيـــق منقولـــة مـــن مصادرهـــا احليـــة والـــي يعـــود
ً
الفض ــل فيه ــا لوال ــديت الغالي ــة أط ــال هللا بعمره ــا ،علم ــا
أن ه ــذا الل ــون خ ــاص بأغ ــاين النس ــاء .

ارتأيـــت أن ال أحصـــــر اســـم العريـــس ،أو العـــروس،
ً
باســـم معـــن ،ووجـــدت ارتي�احـــا يف اختيـــــار اســـم
(الغ ــايل)( ،الغالي ــة) حبك ــم غ ــالوة األبن ـ�اء عل ــى ذويه ــم،
وكمـــا يقـــال :ليـــس هنـــاك أغلـــى مـــن الضـــىن.
قيلـــت هـــذه األغـــاين يف األعـــراس ،ببلـــديت احلبيبـــ�ة
عراب ــة ،1أحتف ــت النف ــوس ،ونق ــش الس ــرور يف الوج ــدان،
وش ــغف الف ــؤاد وه ــام بالبهج ــة عن ــد س ــماعها ،وتمايل ــت
األزقـــة ،واحلـــواري والطرقـــات ،مـــن وقـــع صداهـــا،
والبيـــوت العامـــرة بشـــذى احلـــب والعطـــاء ،للروابـــط
التكافليــة بــن النــاس ،وتربــع العــز علــى مصاطــب هــذه
ـداء ووف ـ ً
األرض الطيبــ�ة ،غ ــالوة تش ــد وث ــاق ال ــروح ف ـ ً
ـاء
ُ
لهـــا ،فهـــي األم الـــرؤوم ،وحضـــن كل مكلـــوم ،والـــدرة
الغالي ــة عل ــى كل م ــن وط ــىء ترابه ــا واش ــتم عبره ــا رغ ــم
انـــف املعتـــدي أرض المـــايض ،واحلاضـــر ،واملســـتقبل،
أرض الربـــاط والبطـــوالت اخلالـــدة.

وفصـــ ــل كل ج ــزء م ــن مراح ــل االحتف ــال بالزف ــاف،
ـان وزغاريـ ــد (مهاه ــاة) ،إذ كان
وم ــا خيت ــص بــ ــه مــ ــن أغ ـ ٍ
ً
ـال ،ب ــدءا م ــن
الزف ــاف يف الم ــايض يس ــتمر ع ــدة أي ــام ولي ـ ٍ
التعاليــل ،وســهرة حنــا او (وداع) ،وحمــام عريــس ،وزفــة
عري ــس ،وصم ــدة عرس ــان ،وف ــاردة ،وصباحي ــة .
وغـــريض مـــن هـــذا البحـــث بعـــد توفيـــق مـــن هللا
يتضمـــن هدفـــن األول :اصطحابكـــم إىل روض فـــرح
وانشـــراح ،يدغـــدغ الـــروح بزهـــو وإحســـاس جميـــل،
ُ
َّ
لعلـــين أروح بـــه عـــن همومكـــم ،ويالمـــس نفوســـكم
ببهج ــة وس ــرور ،واألس ــى يف ذل ــك وصول ــك ي ــا ب ــين ،وي ــا
بني ــي الفض ــالء إىل حي ــاض العف ــة ،واحل ــالل املق ــدس،
بمظلـــة الشـــرع املتـــوج باملـــودة والرحمـــة ( الـــزواج)،
واالنتظـــار الطويـــل واحلـــاين لألمهـــات واآلبـــاء ،لتلـــك
اللحظ ــة املعق ــود عليه ــا آماله ــم وأحالمه ــم ال ــي ك ــرت
ً
مـــ ــع مس ــرة خطواتك ــم يوم ــا بعـــــ ــد ي ــوم ،وس ــنة بع ــد
ســنة ،حــىت حــــان مــــوعد القطــاف ،والح بقطــوف فــرح،
وحلظـــة حتقـــق فيهـــا األمنيـــ�ات ،والالفـــت للنظـــر يف

ســـتبقى جـــذوة األمـــل املشـــتعلة يف قلوبنـــ�ا ،ولـــن
ته ــدأ نرانه ــا ،ح ــىت تعق ــد راي ــات النص ــر ،ب ــإذن هللا ،عل ــى
قبت ــك املبارك ــة ،وقبب ــك الزاهي ــة ،وش ــواطئك الدافئ ــة،
وجبالـــك الشـــامخة ،ووديانـــك الراسيــــة ،وبي�اراتـــك
العاط ــرة ،فلس ــطن الغالي ــة الصام ــدة بأهله ــا البواس ــل
بوجـــه االحتـــالل الغاشـــم .
ً
س ــنعود الي ــك يوم ــا ونغ ــين مع ــا ( ،زل ــوا زل ــوا زلينــ�ا
م ــا زلينــ�ا ***والس ــعد ع ــاود لينــ�ا وامش ــوا ي ــا ن ــذال).
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حمامة دورجت بن البساتن
ٍ

التعاليل

عشب يواريها
تدرج وتعرج على
ٍ

عندهم مثل يقـــال «قويم تعللـــي ،وإريخ اجلدايل»،
ما يدل على التجلي ،والســـرور املنتظر ،ولعــــــله يف نظري
مـــا يعللـــون به أنفســـهم مـــن طيـــب الكالم والشـــجون
الـــــذي يسكن انتظارهـــــــم لهــــــذه اللحظة ،فيمسحون
عناء األيـــام ،وكد الســـنن ،وقـــد حتقق حلمهـــم بفلذات
أكبادهـــم ،وهناك رأي لطيف من االســـتاذ يوســـف عبي�د
ً
بمصطلـــح التعاليل :أي تعـــال ليال .
مع إقبال الليل ،وســـدول أســـتاره ،ونســـماته العليلة،
تتســـلل إىل املســـامع رنـــة طبلـــة ،وأهزوجـــة فـــرح إيذانا
باســـتقبال األهـــل واخلالن واجلـــران ،واألجمـــل يف تلك
االحتفـــاالت أن كل شـــخص مـــن أهـــل البلـــدة مدعـــو
للمشـــاركة ،يـــا لها مـــن روابـــط عميقة ،ومحبـــة عظيمة
تفـــوق الوصف تربـــط النـــاس بعضهـــم ببعض .

طاحوا شباب الغوا يتقنصوا ليها
ما صادها إال الغايل والكل فرحان
حمامة دورجت بن البصل االخضر
ٍ
عشب يواريها
تدرج وتعرج على
ٍ
طاحوا 3شباب الغوا يتقنصوا ليها
ما صادها إال الغايل والكل يتفكر
وكلما دخلت إمرأة لبيت العريـــس تقف على املدخل،
وتهاهـــي أو تزغـــرد أو (تزعق) وهـــي كلمـــة يت�داولونها يف
البلدة .تزغـــرد بصوتها مهنئـــ�ة ألم العريـــس ،أو أخته ،أو
إحدى قريب�اتـــه ،وتقول:
آي  -يا ام العريس هللا يهنيك

تغـــين إحداهـــن وهـــي جالســـة ،واألخرى تـــدق على
الطبلـــة (الدربكـــة) ،وتـــردد األخريات األغـــاين خلفها مع
الســـحجة القوية ،إذ ُيردد كل شـــطر مرتن ،كمـــا أن إيقاع
الطبلة علـــى نغمتن مـــن اإليقـــاع :البطيء ،والســـريع،
بأغـــان معين�ة ،حســـب حلنها.
وكل إيقـــاع خيتص
ِ

آي -وأنا جاي اهنيك
آي  -ولقيتك فرحانة
آي  -هللا يتممها عليك
وترد عليها أم العريس

 - 1أغاين:

آي – مرحبا يا ضيوف كن ضفتونا

اللي فرح لين�ا جييي ويهنين�ا

آي -واخضرت الدني�ا وآنستونا
ياليق الغايل بعدل باملين�ا

آي -وعقبال جنيكم كما جيتونا

اللي فرح لين�ا جييي عباب الدار

ومن األغاين:
احلمد هلل يا نذوريتن�ا 4أوفين�اها

ياليق الغايل بعدل بالعقال
اللي فرح لين�ا جيييب عباب البيت

والورقة البيضا بايدين�ا سحبن�اها

ياليق الغايل بعطر باجلوكيت

والورقة السودة أخذها اللي تمناها

شجرة الفلفل 2دوبها اللي هدولت

يا دار أهلي يا محال الرقصة جواها

واحلمد هلل يا امليمة كننت

وتمنت يا امليمة وريب جاب دعاها

شجرة الفلفل دوبها اللي مالت

يا دار أهلى يا ريت فرحكم دويم

واحلمد هلل يا ميمي نالت

حس الغناين واقعدتين من النوم

***

يا دار أهلي يا ريت فرحكم دايم
حس الغناين واقعدتين وانا نايم

يا فرحي من املطال العمر اثنين�اها
2

يا يب الغايل لين�ا بالعجل لين�ا

يا فرحة للغايل اليوم تانواها

134

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ ـ اﻟﻌﺪد  43ـ ﺧﺮﻳﻒ 2018

أغاين:

هاي البالد بالدك وغرك ما حكم بين�ا
لوالك ويا الغايل وانت أعز من أهلي

عل الهاما عل الهاما
سلم زريف الكاما  (6القامة)

ال جيت انا وال هزيت لك ضهري
وراح
سلم علين�ا ِ

وهنـــاك من تهاهـــي (تزعـــق) البنتهـــا أو قريبتها عند
آدائهـــا لرقصة وغنـــوة تمرح بهـــا ،وجتل األهـــل ،فتقول :

املصباح
يا جنيمة
ِ

آي – يا بنت الصدى والندى

مالح
كل العرسان ِ

آي – يا بنت ساس احليط وأعلى من البن�ا

الغايل قمر قداما.

آي -وان كان بيك ابو الغايل ني�الك

ألطلعك من يمك وانزلك من يمك

آي -يا يذحب ويسلخ بسنين�ات الغال

7

تكر وتضلك المك يا الغايل يا كيفاوي
ألطلعك علية وأنزلك علية

أو:

عروس شلبي�ة للغايل يا كيفاوي

آي – واحنا (اسم العيلة) من حق وحقيق

يا ويل ويلي قهوته وانا شربت من قهوته

آي -يا شرشنا باحش باألرض الغميق

أبو الغايل وخلفته غزو عا ابو سياله

آي – حلف علين�ا ابو الغايل ما نلبس اال رقيق

يا ويل ويلي نسم هوا ديرتن�ا نسم

آي -وندعس على رقاب العدا وجنعلها طريق
ً
واختيـــ�ار الزغرودة املناســـبة ،وفق وضع الســـت مثال
إذا كانت الســـت مزوجة ويف غربـــة ،يقال :

أبو الغايل يوم تبسم وزير بالسرايا
***

آي – واحنا تغربن�ا ويا ها الناس

غنوا يل تلبق يل الغناين

آي -واحنا ان تغربن�ا نرفع الراس

والرجال
وانا بنت احلمايل
ِ

آي – واحنا تغربن�ا عا ىسيط 5أهلنا

وانا يب أبو الغايل تعرفونه

العواص
آي -يا سيط أهلنا قلط اجلبال
ِ

احليال
سيخ الكف وذباح
ِ
يسىخ باحلايل ويذحب انه

آي – كل سنة بالتن

الرجال
ويطعمه لسعدات
ِ
يصل نص الدرب ويرجع يقويل

وللحامل:
آي-وانت على ايديكي بنن
آي – يا سيدو يدق له احللقه

8

شو برتيدي يا ابوي يا داليل

آي -وبي�ه جييب له السرير

بريد سالمتك مع طول عمرك

وإذا خاطبة :

الزمان
واعيش ببيتك طول
ِ
غنوا يل تا ارقص لكم غيه

آي – فتح الورد فتح

وأصلي مثبوت وأهلي العرابي�ة

آي -فتح على الكلية

غنوا يل قبل تقولوا فزه

آي – يا أصيلة يا مصنصلة

يسلموا اوالدي وأضل أنا بعزي

آي -يا كنة (اسم العائلة)
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وابو الغايل يا حبرة كبرة

فيها شباب الغوا للعز مطلوقة
والبحرة حايطها مدين�ة

عرت جوا لقيت القهوة مدقوقة

لوال البحرة ما صرن املراكب

لذيت بعيين لقيت خيوله مربوطة

وال رحن الهدايا وال جيين

يا يب الغايل سند دارنا التحتا

جين�ا داركم يا أحباب جين�ا

فيها شباب الغوا للعز منطلقة

مبارك فرحكم ردوا علين�ا

عرت جوا لقيت القهوه مندقة

***

ذيت بعن لقيت خيوله مرتبطة

صلوا عا النيب يا حاضرين

***

صالة النيب تشرح قلب احلزين

عا ليش يا ابو زيد 11عا ليش يا ابو زيد

هللا معانا ومع الصابرين

لعب االمارة هيك لعب االمارة هيك
نوين�ا الفرح ويا رب تعن

بعرسك يا الغايل ألرقص واغين هيك

يا خضر 9االخضر لية على لية

يا طبيعة اخلاتم حمرة عقيقية

حبفظ هللا يا كل الغربي�ة

سيطك يا ابو الغايل سيط الهاللية

يا خضر االخضر يا محال لياته

القته يا غالية حلوة وشلبي�ة

يسلم يا الغايل يا شمعة خيات

عافاك يا بيي يا مسدر 12املية

10

يا خضر االخضر ويا نيب عرابي�ل

يا طبيعة اخلاتم حمره مال الفنجان

حتفظ الغايل ابو اخلصر النحيل

سيطك يا ابو الغايل قلط13جبل عمان
القته يا غالية تلعب بها الذهبان

***

عافاك يا بيي ما مسدر العربان

يا يب الغايل سند دارنا الفوقة
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هللا جيرك يا الغايل يا ابو بدلة شاريها

يا طبيعة اخلاتم حمرة ملمسة
سيطك يا ابو الغايل قلط الروايس

كل المال فدا عمرك خذ البنت اللي هاويها
 - 2فقرة الدبكة :

بااللماس
القته يا غالية تلعب
ِ

تأخـــذ كل ســـيدة بيـــ�د األخـــرى مـــن الكـــوع ،ويقفن
بشـــكل حلقة ،وعادة تقول األغاين اثنتـــ�ان ،والبقية يرددن
ً
خلفهمـــا بمصاحبة إيقـــاع الطبلة ،وغالبـــا املجموعة تردد
الشـــطر املكرر من األغنيـــ�ة ،والتمايل مع ضـــرب األرجل
على األرض خبفة ورشـــاقة :

الناس
عافاك يا بيي يا مسدر ِ
وقد ترقص إثنت�ان من النساء وترددان أغني�ة مثل :
اه يا ويال ثنتن بثنتن
اه يا ويال على العن بملن
اه يا ويال ثنتن عربي�ات

يا أبو شعور مسرحة فوق الهدوم
من يوم فرقة حبايب هجرت النوم

اه يا ويال يا الغايل القيهن

من يوم فرقة حبايب قليب ذاب

اه يا ويال واذحب وعشيهن

ودمعي بلل ثي�ايب على اخلد يعوم

اه يا ويال وحرير وكسيهن

بر الغريب بودي بدو وردة

اه يا ويال الغايل نزل عا السوق

بتطرز باملخدة مشان النوم

اه يا ويال ونسيت انا اوصيه

وبر الغريب بن�ادي عا سعاد

اه يا ويال عا بدلة اخلمري

بتطرز بالوسادة مشان النوم

اه يا ويال يا البسة اخلمري

بر الشعفور 15ني�الك ما اهدا بالك

اه يا ويال حرتيين بأمري .

حشت الورد من حالك وانا املحروم
ً
جينك سربة صبايا أهال فيهن

***
طاب الكيف تعلمنا على طاب الكيف

ريت السعد يب�اريهن عا دايم دوم

ها املوجه يا الغايل عا جنب�ه سيف

***

واطلعنا عل العاليل يا داليل

ريظ يا أبو شوره 16يا هويديل

كار 14ابوي واخواين بنحيي الظيف

ريظ يا ابو شوره يا عيين اه

واطلعنا عل العاليل بالدربكه

حبظن الغندوره يا الغايل نام

يوم حيكي
هللا جير ابو الغايل ٍ

حبضن الغندوره يا هويديل

واطلعنا عل العاليل بنقر الكف

ريظ يا أبو شرية يا هويديل

هللا جير أبو الغايل يا راس الصف

ريظ يا أبو شرية يا عيين اه

واطلعنا عل العاليل بها امللبوس

حبضن الشلبي�ة يا الغايل نام

هللا جيرك يا الغايل عند العروس

حبضن الشلبي�ة يا عيين اه

هللا جيرك يا الغايل يا ابو بدلة اشكال الوان

ريظ يا أبو بارودة يا هويديل

كل المال فدا عمرك خذ البنت العال العال

ريظ يا أبو بارودة يا عيين اه
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لو انك من ديين وعليك نواطر

حبضن ام اخلدود يا الغايل نام

لناخذك بالسيف والغصبي�ة

حبضن ام اخلدود ياعيين اه
اه يا ابن الهوديل يا عيين اه
مثل ما قالك قويل يا عيين اه
ومسيك باخلر يا اللي ما حدا مساك
اه يا ابن الهوديل يا عيين اه
بعدك على عهدنا واللي حدا قساك
اه يا ابن الهوديل يا عيين اه
عا الشام خذين معك وال ختليين
ال اختك حنونة وال امك تسليين

ويف آخر الســـهرة ختصـــص فقرة (رقصـــة األباريق)،
علـــى إيقاع الطبلـــة  ،ال يكاد بيـــت يف تلك األيـــام خيلو من
أباريـــق الفخار ،ومنها األباريق امللونـــة املخصصة لألفراح،
وبما يمليه الواجب على كل ســـيدة جتـــاه أم العريس ،على
ً
ً
ان حتضـــر إبريقا مزين�ا بالورد ،وأغصان الشـــجر ،مما يتوفر
يف بيتها ،ويف وســـط الـــورد تغرز شـــمعة ،ويصطففن وراء
ً
بعضهن بعضا ،بشـــكل حلقة دائرية ،ويشـــعلن الشمع،
واألباريـــق تعلـــو رؤوســـهن كأنهـــن أقمـــار تـــدور يف هالة
العبـــر الفواح مـــن انصهار الشـــمع وطيب الورد وشـــذى
األغصـــان ،ويرددن األغـــاين ،مثل:
مرحبا يا ابريق يا هال يا ابريق

عا الشام خذين معك بوكل دقه

بنجح يا الغايل وعقبال كل صديق

بصر على اجلور ما بصرعلى الفرقة

اخلر
مرحبا يا ابريق يا ابريق
ِ
نزل ابو الغايل يكيس للعيلة

***
هية ولية يا غزال املية

مرحبا يا ابريق يا مشنشل لرات

على العن يا أبو طاسة مجلية

نزل ابو الغايل يكيس للباشات

إسيم واسمك الكتب�ه بدفرت

18

مرحبا يا ابريق يا ابريق احلاييص

17

وان غاب عين الكتب�ه بطلحية

نزل ابوالغايل يكيس للعرايس

يا ميخذ الزين�ات وسع دارك

مرحبا يا ابريق يا مشنشل شمع

وافتح ليهن شباك للغربي�ة

نزل ابو الغايل يكيس للربع

رجلي ورجلك للشرع طلقين
ال بارك هللا يف جزية الغصبي�ة
ياأبو الثالث دقات قالوا عنك
يا أبو الثالث دقات قالوا عنك
يا ابو الثالث دقات قالوا الناس
وايش طوعك يا زين كنت عاص
لو انك من ديين وعليك حرايس

 - 3ليلة احلناء للعروس:
تقـــام عادة هـــذه احلفلـــة يف بيـــت أهل العـــروس مع
الرتتيـــب مـــع أهل العريـــس ،وجتهـــز ام العريـــس احلناء
علـــى ســـدر دائـــري ،ويزيـــن بالـــورد والشـــموعُ ،
وســـرر
حنـــاء ،والتحاليه ،،وعندمـــا تب�دأ النســـاء بالغناء تتجلى
العـــروس بنظرة هنيـــ�ة ،وابتســـامه بهية ،تتـــ�ألأل بزينتها
وحلتهـــا ،كقطعة مـــن القمر ،وترتاقص الزينـــ�ة من حولها
معلنـــة احلســـن واجلمال .

لناخذك بالسيف والغصبي�ة

ومن أغاين هذه الليلة:

يا ابو الثالث دقات باطل باطل

ها املصمودة بنت امر بنت امر

وايش طوعك يا زين تاخذ عاطل

سيط أهلها من أرض الشام جلنن
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ها املصمودة بنت امر العرب

بقت ليهم صارت لين�ا األصيلة

سيط أهلها من ارض الشام حللب

صار السعد يدرج على العيلة

ها املصمودة بنت امر العربان

بقت ليهم صارت لين�ا ام اجلدايل

سيط أهلها من ارض الشام لعمان

صار السعد يدرج على احلمايل
***

وهنـــا تشـــاهد أجمـــل منافســـة حماســـية بـــن أهل
العريـــس وأهـــل العـــروس ،ومـــا يقـــال مـــن األغـــاين
والزغاريـــد ،فتقف العـــروس حبياء جميـــل وجبهة وضاءة
لتحيـــة قريبـــ�ات العريـــس ،ويرتك عـــادة أهـــل العروس
املجـــال ألهـــل العريس بعـــد الرتحاب بهن وجلوســـهن يف
املقدمـــة ،حـــىت يـــرددن أغانيهـــن اجلميلة :

صحن املشمس ال تكبش
دور عا صحن التفاح
الغايل ال توخذ حيا هللا
دور على املالح
صحن املشمس ال تكبش

تهاهي أم العريس ،أو إحدى قريب�اته فتقول:

دور عا صحن الفقوس

آي – يا ريتك على الغايل مباركة
الغايل ال توخذ حيا هللا

آي – يا سبع ثمن بركات

دور عا ابو العروس

آي – كما تب�ارك محمد
صحن املشمس ال تكبش

آي – على جبل عرفات

دور عا صحن اخليار

***
آي  -يا ما اخذت لك يا شاطر

الغايل ال توخذ حياهللا

آي – ال صفرا وال معلولة

دور على العم واخلال

آي  -إال قميح مغربل

هذه أغـــاين تـــردد عند تلبيـــس العريس الشـــبكة ،أو
(التلبيســـة) من الذهـــب للعروس:

آي – خاص من بن�ات احلمولة

يا عقيد اللولو يا غالية

تهاهي ام العروس:

يا عقيد اللولو يا هي

آي -واحنا األصايل واحنا األصول
طولك عا طوله يا الغايل

آي –واحنا املرايس جوا البحور

طولك عا طوله يا هي

آي -يا من ين�اسبن�ا ويوخذ منا
يا حطة بالبل يا غالية

آي – وتصبح اجلواد عنا تقول

يا حطة بالبل يا هي

 - 4أغاين أهل العريس :
غرك ما هو قابل يا الغايل

صارت منا صارت من كناين�ا

غرك ما هو قابل يا هي

صار السعد يدرج عا حمايلنا
يا ساعة بايدين�ا يا غالية

بقت ليهم صارت لين�ا املزيونة

يا ساعة بايدين�ا يا هي

صار السعد يدرج على احلمولة
139

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ ـ اﻟﻌﺪد  43ـ ﺧﺮﻳﻒ 2018

مروكة علين�ا يا غالية
مروكة علين�ا يا هي
طاحت تا تلبس ست العرايس
طاحت تا تلبس يا هي
ساعه واملحبس لبس يا الغايل
ساعة واملحبس يا هي
مفتاح السيارة يا عالية
مفتاح السيارة بسرعه يال
ساعة واسوارة لبس يا الغايل
ساعه واسواره بسرعة يال
وتـــردد الرتاويـــد يف النصف الثاين من الســـهرة ،بعد أن
أغان للعروس
توزع الســـهرية واحلنا على املدعوات ،انهـــا ٍ
الـــي ســـترتك بيـــت األهـــل ،فتجـــد اجلميع خاصـــة أم
العروس الـــي تت�ألم على فـــراق ابنتها ،وتنظـــر إليها برقة
وحنان فتبكـــي المآيق ،وتســـكب العرات :

سبل عيونه ومد ايده حينونه

خيي يا غالية ودعي من يمك

سبل عيونه ومد ايده حينونه

ودي سالمك مع اوالد عمك

خصره رقيق وباملنديل يلفونه

خيي يا غالية ودعي من حالك

خصر رقيق وباملنديل يلفونه

ودي سالمك مع اوالد خالك

يا ريت من فرق ضعوين عن ضعونه

خيي يا غالية ودعي رفقاتك

يبلى بكاس العى وأهله يقودونه

وهللا ألودعهن وأنا راكب

يا اآلليم 19يا االليم هييلي مخداىت

يا دمع عيين على اخلدود ساكب

واطلعي بره وناديلي عا رفقاىت

والليلة حناك يا غالية

يا االليم يا االليم هييلي مناديلي

والليلة حنا ك يا هي

واطلعي بره وناديلي على جيلي

ما نعود نراك يا غالية

يا االليم يا االليم هييلي مشط رايس

ما نعود نراك يا هي

والليلةعندك وبكره من الصبح مايش

ومن سالليلنا يا غالية

وال تطلعي من بيويي يا معداليت

من سالليلنا يا هي

يا مركنة ذيال بيويت عا مصطبي

سائلي عنا ان رحلي

تفاح بالسوق يا شاري تعال اشرتي

سائلي عنا يا هي
***

وانا رماين الهوا واصبحت انا املبتلي
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الصغار ،وبهجتهـــم عند تلقفهـــم للحلوى.

وانا رماين الهوا على مصاطبهم
ظليت ادور على االجواد لناسبهم

وكلما دخلـــت امرأة مهنئـــ�ة ألم العريس والبســـمة ال
تفـــارق الوجـــوه فإنها تهاهي لهـــا قائلة :

وانا رماين الهوا على عالليهم

آي -وأنا بغين واللي زمان ما غنيت

ظليت ادور على االجواد ال القيهم
يمه محلى احلبايب محلى طلتهن

آي -وأنا بغين كرامة ألهل البيت

يمه رويح العزيزه ما تفارقهن

آي -وحياة مكة وزمزم واحلرم والبيت

يا أهل الغريب�ة طلو عا غريبتكم

آي -لوال عز القرابة ال جيت ال غنيت

وان قصرت خيلكم شدو مروتكم

فرددن يف بداية الزفة :

كنك غريب�ة وهيلي من الدمع هيله

يا شجار الرحيان ويا شجارية

من العيد للعيد تا يطلو عليك ليلة

20

يا شجار الرحيان عا من مهدول

وال تطلعي عا الساللم والهوا غريب

مهدول على الغايل ونايم بضله

ال تطلعي يا مليحة تشعيب قليب

نايم وال يدري بنقش العرايس

وال تطلعي عا الساللم والهوا شرقه

نقش العرايس عنه بعيدة

ما جيرح القلب غر اجلور والفرقه

بالد بعيدة عا الغايل قريب�ة

 - 5الزفة:

يا شجار الرحيان مهدول على املية

وهـــي زفة تقام للعريـــس ،ويتخللها فقـــرات التجمع
يف بيـــت أهـــل العريس مـــن وقـــت الضى ،وفقـــرة حمام
العريـــس عنـــد أصدقائه ،ثم زفـــة العريس علـــى اخليل،
ثم فقرة وليمـــة الغداء ،ثـــم االســـتعداد للفاردة .

يا الغايل اجوز يا فرحة الكلية
يا شجار الرحيان مهدول على كمه
يا الغايل اجوز يا فرحتك يا امه
21

يا شجار الرحيان مهدول على ساكوه

أكاد أجـــزم بأنه مـــن أجمل أيام الزفـــاف مهرجان حافل
تكافلي يضـــم األهل واخلالن ،بمشـــاركه فعليـــة ،ووقفة
جميلـــة ،ودندنـــة أهازيـــج أصيلـــة تراقـــص املـــكان من
الشـــجر واحلجـــر واحليطـــان والطرقات .

يا الغايل اجوز يا فرحتك يا ابوه
يا شجار الرحيان مهدول على ختته
يا الغايل اجوز يا فرحتك يا اخته

تتجمـــع النســـاء يف بيـــت أهـــل العريـــس مـــن وقت
الضـــى بالغناء وإيقاع الطبلة املصاحـــب ،إلعداد الطعام
ً
ً
للغـــداء ،وجتـــد يف فنـــاء البيـــت من تعد ســـيفا مشـــكال
بأغصـــان األشـــجار والـــورود ،للرقـــص به أمـــام العريس
ويف زاويـــه أخرى من جتهز الشمســـية وتزينهـــا ،وختيط ما
حيلو لها من الشـــرائط املزركشـــة ،وقالئـــد الذهب والورد
للعريس الغـــايل ،ليحملها عند ركوبه علـــى الفرس املزين�ة
باملناديـــل الرقيقـــة امللونة علـــى رقبتها ،وهنـــاك من جتهز
امللـــح ،وحبات التـــويف ،وامللبس  ،لينر علـــى العريس عند
ً
خروجـــه من احلمـــام إعتقادا برد احلســـد عنـــه  ،وتفريح

***
البستان
يا طالعة من عتب�ة
ِ
خيم عليك الورد والرحيان
قولوا ألبو العريس ما يكلف سفرته
يا سفرته ما عدتها حكام
قولوا لها الم العريس قولوا لها
ترى الغايل باحلمام عريان
قزيت له من البدالت عشرة
141

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ ـ اﻟﻌﺪد  43ـ ﺧﺮﻳﻒ 2018

يلبس ويلبس جملة الشبان

عابر على احلمام يا ريت�ه هنايا
قزين�ا من اجلوخ للغايل هدايا

قولوا لها ألم العريس قولوا لها
يا الغايل بامليدان جيعان

عابر على احلمام يا ريت�ه يتهنا

قزيت 22له من اخلرفان عشرة

قزين�ا من اجلوخ للغايل من عنا

يذحب ويطعم جملة الشبان

حمام العريس يا يمه بداري

يا الغايل يا سرار قلوبن�ا

واليوم الزفة يا ميمتو فرحانه

نغسل وننشر على ذيال كرومنا

حمام العريس يا يمه ببيي

وان كان الغايل يا سرار قلوبن�ا

واليوم الزفة عطروا اجلوكيىت

وان كان غره خرب البستان

حمام العريس يا يمه بفي العلية

يا ميمي من ها الصيب احلوراين

واليوم الزفة شكلوا الشمسية

كفه محنا وخلقته رحماين

حمام العريس يا يمه بفي العاليل

يا ها العريس ويش تقولوا عنه

واليوم الزفة ملحمد الغايل

شب كويس مليت عيين منه

***

شب كويس هللا خيليه المه

عددوا املهره وشدو عليها

***

تا يييج الغايل ويركب عليها

يا مويعيم يا مويعيم رياىن

عددوا املهره وهاتوا رسنها

العرسان
والزيتون االخضر جوز
ِ
الدكان
قولوا للتاجر يفتح
ِ

تمهلوا عا املهره تا ينشف عرقها
عددوا املهره وهاتوا اللجام

ونقص خنيط ملحمد الغايل

تمهلوا على العريس تا ييجو العمام

23

حتته مهره واسمها فرهودة

عددوا املهره وهاتوا البارودة

ما احلى يمين�ه شكلته البارودة

زفويل الغايل بفي العقود

حتته مهره كلها نقش اخضر

بالهنا بام الهنا يا هني�ة

ما احلى يمين�ه شكلته ها اخلنجر

حس ابو الغايل لفى عا الكلية

حتته مهره واسمها الغيانة

وإرسلو الخوته تا يالقونه

ما احلى يمين�ه شكلته الردانة

بالبارود املصطفة انتخوا له

 - 7احلمام:
ينتظرن النســـاء يف اخلارج أمام بيـــت العزومة ،خروج
العريس من احلمـــام ،والفرح يغمر اجلميـــع ،ويرددن :
عابر على احلمام يا ريت�ه هني�ه
قزين�ا من اجلوخ للغايل هدية

وعند خـــروج العريـــس من احلمـــام يركـــب الفرس،
وحيمـــل الشمســـية املزينـــ�ة ،وتـــردد األغـــاين اجلميلـــة
والزغاريد ،وينـــر امللح واحللوى ،وجتـــوب الزفة الطرقات
جبولـــة فـــرح غنائي�ة ،تعـــر كل بيـــت وينر احللـــو من كل
بيـــت يمـــر املوكب مـــن أمامه .
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مهاهاة وزغاريد تقال يف الزفة :

آي -يا اخوي بالد الغربة ذلتن�ا
آي – وكلمة عويلة 25قامتن�ا وحطتن�ا

آي – يا ناس صلوا على محمد

نذر علي يا اخوي لن جيت ديرتن�ا
آيٍ -

آي -حىت تلن احلجارة

آي – لنذحب ذباحي ونقول اليوم فرحتن�ا

آي -هذا فرح مبارك

وهذه تن�اغي ابنها ببهجة جياشة وتقول:

آي -ما فيه وال خسارة

آي  -يا يزيد خنلي وانا بربيها

آي  -يا شب الغايل مبارك ما عملنا لك

آي  -يا عزويت من الدني�ا وما فيها

آي -يا جوخ مصري من التاجر قطعنا لك

آي – والبس روايس وعلى الكتاف وارخيها

آي  -لوال الكرامة لعمامك واخوالك

آي – يطول عمرك ما أشلبك فيها

آي -ألسل سيفي وأدوس األرض قدامك

آي -شفت الشب الغايل مايش طريق العن

24

آي  -يا الغايل ويا حلو الشمايل

آي -يا بارودته من فضة وزنادها بألفن

آي -يا يوم عرسك نعزم كل احلمايل

آي -وكل الشباب بتن�دا هي يا كحيل العن

آي -حلف بيك ما يذحب الثن�ايا

آي -هللا حيفظك ألمك ال تصيبك عن

آي  -اال كل كبش وحايل

آي -يا شب الغايل يا قرنفل مالت ايدي
يا َط َّعام للزاد وخلفة األجاويدي

 - 8أغاين للزفه:
ما أحلى طر احلمام ما أحلى زغاليله

آي-وان أجاك احلكم يا سيدي

يا الغايل بالزفة يا امه غنيله

ألغين الغناين واحلقها تراويدي

ماأحلى اطر احلمام ما أحلى فرخياته

وهذه تعز عمها ،أو خالها ،فتهاهي :

يا الغايل بالزفة يا فرحة خواته

آي – يا يب الغايل ويا جودي وميجودي

يا الغايل بالزفة يا فرحة عماته

آي -يا ذهب اليوسفي على الراس ممدودة

يا الغايل بالزفة يا فرحة خاالته

آي -ريت اللي يبغضك بالقر ممدودي

ما أحلى طر احلمام ما أحلى رفه الشريق

آي -من احلول للحول لتوكله الدودة

يا الغايل بالزفة وانشرح له قليب

وهذه تزعق لألخوان املتخاصمان فتقول :

ما أحلى طر احلمام ما أحلى رفه العايل

آي  -يا يب الغايل ويا رمانة الغضة

يا الغايل بالزفة يا عمته تعايل

آي -يا اللي تميش السيارة على زرد فضة

ويف الزفـــة عادة يكون طابـــور الرجال مـــع (احلداية)،
أو الزجـــال الشـــعيب يف األمـــام ،يســـبق طابور النســـاء يف
الطريـــق املـــؤدي إىل بيـــت العزومـــة للعريـــس والرجـــال
للغداء ،وكلمـــا ملحت أم ابنهـــا أو قريبهـــا أو زوجها تهاهي
له بـــكالم خيصه ،مثل أخ مغـــرتب ،وحضر بزيـــاره لألهل،
تقول لـــه أخته:

آي – وان ودا خيك كل المال ال ترىض
آي -والصلح بينكم ال عاشت البغضة
وهذه تهاهي ألبيها فتقول :
آي – يا بيي اليق للفرح اليق
الوراق
آي -يا حبر عكا ويا دزاز
ِ
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آي -سألت رب السما الواحد البايق

آي -وحياة جنوم الليل تتفسر

متالق
آي -يطول عمرك ويظل الفرح
ِ

آي-وأنا حزين�ة على هذا اليوم بتفكر

أو:

واذا كان أب العريس متوىف يقال :

آي -يا يب الغايل يا برق الطريقن

آي -يا يب الغايل ما مات

آي -يا رقبة النمر ومحسوبة بألفن

آي -وما خلف بن�ات

آي -وان قدموين عينيكي لألول

آي -ما خلف إال سبوعه

آي -وان أخروين برجح بالثمانن

آي -والعز لل -اسم ( العائلة)

أو:

وهذه تبـــث احلماســـة عنـــد رؤيتها جمـــوع أعمامها
واخوالهـــا فتقول:

آي -يا يب الغايل ويا عز (اسم العائلة)

آي -هذوال ال ----عمايم واخوايل

آي-يا قصر عايل وشباكن غربي�ات

آي -باهلل ازرعوا يل طريق احلوض ريحانه

آي -اجينك اخللع من مصر مطويات

آي -حياكم هللا وحيتين شرافتكم

آي -يا هدم األمارة وملبوس الكباريات

رجال
آي -والرجل منكم يسوى مية ِ

وعند رقص الشباب يقال:

***

آي -ارقص يا رقاص يا دالية حال
ُ
آي -يا رقصك مليح يا حالوة بالعال

الماين يا يمه الماين
الماين يا يمه الماين

آي -وان كان ابو الغايل بيك ني�الك
سناسل فضة وذهباين

آي -يذحب ويسلخ بسنين�ات الغال

سناسل فضة وذهباين

واألم هنا تهىنء نفســـها جبـــر خاطرها ،بعـــد معاناتها
وصرهـــا ،فتقول :

ما أحلى الزفة يا يمه والعماني�ة قدايم
محلى الزفة يا يمه والعماني�ة قدايم

آي -صر قليب وما قصر

ما أحلى الزفة يا يمه واوالد عيم قدايم

آي-وانفك حبل العيا من بعد ما تعسر
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تعى يا عن احلسود ال ترى

احمد يسحب الفرس ومحمود يرقص قدايم

بامليدان عن احلسود بامليدان

يا يمه ماحلى الرفقة
واحلمايل متفقة

تعى يا عن احلسود عن العرسان
بالسريس 27عن احلسود بالسريس

ألعزم عا أهل الزرقا
اطناشرتكيس اطناشر باص

تعى يا عن احلسود عن العريس

يا يمه ماأحلى اللمه

بالوادي عن احلسود بالوادي
واحلبايب ملتمه

تعى يا عن احلسود عن االوالد

ألعزم على اوالد عيم

باخلله عن احلسود باخللة

اطناشرتكيس اطناشر باص

تعى يا عن احلسود وال تضل

قول الماين طلع جديد

***
وموزن وزن احلديد

واجب عليكن يا بن�ات عمامه

قولوا للغايل سعيد

تزفن الغايل وترقصن قدامه
26

يعلى ظهر الرهواين

اطلعنا نزفه والشباب تزفه

قول الماين طلع اليوم

العرسان
الغايل ما اخفه شمعة
ِ
واجب عليكن يل يا قرابات امه

وموزن وزن املليون
قولوا للغايل املزيون

تزفن الغايل والورد يشمه
يعلى ظهر الرهواين

اطلعنا نزفه والشباب تزفه

بشر يا الغايل بشر

العرسان
الغايل ما اخفه شمعة
ِ
واجب عليكن يا بن�ات العيلة

يا عرسك ما هو مخسر
يوم نوين�ا لك واحنا نقطع ونفصل
من ٍ

تزفن الغايل عا ظهر الكحيلة

غندور يا الغايل غندور

اطلعنا نزفه والشباب تزفه
جايب جترة من اسطنبول

العرسان
الغايل ما اخفه شمعة
ِ
***

يوم نوين�ا لك واحنا بهنا وسرور
من ٍ
شالك يا الغايل شالك

طاحت اخليل ترقص بميدان العرسان
وأعجبين جعي عقالك

يا صالتك يا محمد يا خزاة الشيطان

يوم نوين�ا لك واحنا نقطع ونفصل
من ٍ

طاحت اخليل ترقص بميدان العريس

***

يا صالتك يا محمد يا خزاتك يا ابليس

ورانا عن احلسود ورانا

***

تعى يا عن احلسود ال ترانا

ويف آخـــر املطـــاف يســـحب الرجـــال الفـــرس بزفـــة
للرجال ،حـــىت بيـــت العزومة للغـــداء ،بأغنيـــ�ة كتوصية

لورى عن احلسود لورى
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ً
ً
يا ميه أهال وسهال بيكم يا ضيفان
ً
ً
يا ميه أهال وسهال بيكم يا ضيفان

ألب العريـــس بإبنـــ�ه:
ها العريس بشورك يا يب الغايل

والغدا علين�ا والعشا خرفان

ها العريس بشورك

والغدا علين�ا والعشا خرفان

واصمده بدارك محمد الغايل

***

واصمده بدارك

يا دارنا يا دارنا يا دارنا يا دارنا

ها العريس بي�دك يا يب الغايل

دار السعادة دارنا دار السعادة دارنا

ها العريس بي�دك

يا دارنا حولك رمان يا دارنا يا دارنا

واصمده بعقدك اياد الغايل

صفو الكرايس للعرسان بدارنا يا دارنا

واصمده بعقدك

 - 9الفاردة:

واصمده عندك اياد الغايل
واصمده عندك
شنشل الزردية يا يب الغايل
وشنشل الزردية

وهـــو ذهاب مجموعة من النســـاء اىل بيـــت العروس،
ً
إما ســـرا على األقـــدام ،أو باحلافـــالت إذا كانت العروس
من بلـــدة ثاني�ة.
مهاهاة للفاردة:

واعر الشلبي�ة ملحمد الغايل

آي – سروا على ما قدر هللا

واعر الشلبي�ة

آي – يا عز خلق هللا

ال تقول نسيتك يا شب الغايل
آي – أولكم محمد

ال تقول نسيتك

آي -ثانيكم رسول هللا

عا الصدر حطيتك يا عقد جوهر
أغاين للفاردة :

عا الصدر حطيتك

كلين�ا واحنا صابرين

وبعـــد الزفة ،تدخل النســـاء اىل بيـــت العريس بالغناء
والزغاريـــد ،ويجتمعـــن حـــول مائـــدة الغداء الـــي أعدت
منذ الصبـــاح ،فيقلن :

تا راد رب العاملن
يا ريب توكلنا عليك

هيك نعرم 28رزنا

والصر يا نعم الوكيل
كيد العدا ما هزنا

ابو الغايل يا عزنا

سرو عا مقدر هللا

نغين له بالعافية

والكاتبو ريب بصر

وعافتن وعافية
ً
ً
يا ميه أهال وسهال بيكم يا ضيوف

سرو على قطر الندى
خلي الصابوح 29يصر غدا

يا ميه أهال وسهال بيكم يا ضيوف

يا ابو الغايل ريتك تدوم

والغدا علين�ا والعشا خاروف

انت القمر واحنا النجوم

والغدا علين�ا والعشا خارف

كل احلكومة طاعت له
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عدوه بالبحر يغرق عدوه بالبحر يغرق
***
مرين�ا عا اليم زرقا

دقة يا صبايا دقة،

يسلمنا يب الغايل يميش بين�ا طقة طقة
مرين�ا عن نبع مية

هية يا صبايا هية،

يسلمنا يب الغايل يميش فين�ا شوية شوية
رضا يا خيال رضا

والدرب طويلة وعريضة

يسلمنا يب الغايل يميش فين�ا رضا رضا
قطعنا البحر يا عيم
على اللي خصرها ضمة
يا غالية خصرها ضمة
قطعنا البحر يا خايل

ختمت له كل الرسوم
على اللي فيدها غايل

يا ابو الغايل يوم مرق

30

يا غالية فيدها غايل

سيفه على جنب�ه برق
طلعة العروس:

كل احلكومة طاعت له

طلعة العروس من بيت أهلها ،وهي تت�ألق بالفســـتان
األبيض وفرحـــة عمرها إىل بيت الزوجية.

ختمت له كل الورق
***

تهاهي لها إحدى قريب�اتها مودعة لها ب :

وجوري يا عروربي�ة وجوري يا عروربي�ة

آي  -يا طر احلنن 31عرين جناحك يوم

وال جرة بمذليه وال جرة بمذلية

آي -الزور حبايب وأروح لهم كل يوم

يا مانو خلضض املية يا مانو خلضض املية

آي -يا نار احلطب تنطفي نار احلبايب دوم

ابو الغايل خلضض امليه ابو الغايل خلضض املية

آي -واحنا احلبايب واحنا اللي افرتقنا اليوم

عدوه قرصته حية عدوه قرصته حية

ومن األغاين يف هذه اللحظة:

يا مانو ها اللي القانا يا مانو ها اللي القانا

قويم اركيب يا غالية

ابو الغايل ها اللي القانا ابو الغايل ها اللي القانا

اخليل مربطة برمان اخليل مربطة برمان

مشانا عا بيت�ه والفانا مشانا عا بيت�ه والفانا

وهللا ما بركب تا جيو عمايم من عمان

يا مانو عااجلبل العايل يا مانو عا اجلبل العايل

تا جيو عمايم من عمان

ابو الغايل عااجلبل العايل ابو الغايل عااجلبل العايل

قويم اركيب يا غالية

عدوه من البلد خايل عدوه من البلد خايل

اخليل مربطه بليمون اخليل مربطه بليمون

يا مانوعااجلبل االزرق يا مانو عااجلبل االزرق

وهللا ما بركب تا جييي يب ها احلانون

ابو الغايل عااجلبل االزرق ابو الغايل عااجلبل االزرق
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واحتملونا يا األهل ها الليلة
واخرى سويعة على ظهور اخليل
واحتملونا يا األهل بالهمة
واخرى سويعة خباطرك يا أيم
***
سلملي عليهم باهلل يا طر
سلملي عليهم مشان هللا
صافحهم بايديهم باهلل يا طر
صافحهم بايديهم مشان هللا
سلملي عا ايم باهلل يا طر
سلملي عا ايم مشان هللا
تا جييي يب ها احلانون

ال تهمل الهيم باهلل يا طر

وهللا ما ركب تا جييي يخ ها املزيون

ال تهمل الهيم مشان هللا

تا ييج يخ ها املزيون
قويم اركيب يا غالية

مالحظـــة :يف هـــذه األغنيـــ�ة تذكـــر أســـماء كل رجال
عيلـــة العـــروس اللذيـــن يشـــاركون يف ( النقوط) :

قويم تمامك عاد قويم تمامك عاد

واربع خواتم بايديها واربع خواتم بايديها

شعرك ربايط سعد

واخلر منكم جيييها واخلر منكم جيييها

رايب عشط الواد رايب عشط الواد

واخلر يا يب الغايل وانعم عليها واطلعها

قويم اركيب يا غالية

واربع خواتم بااليد واربع خواتم بااليد

والتكيس متعطل والتكيس متعطل

واخلر ييج من بعيد واخلر ييج من بعيد

يا بيك ابو الغايل ما ظنش يبطل ما ظنش يبطل

واخلر يا يب الغايل وانعم عليها واطلعها

***

واربع خواتم باخلنصر واربع خواتم باخلنصر

احتملونا يا األهل ها الساعة

واخلر منكم يتيسر واخلر منكم يتيسر

واخرى سويعة يا األهل طالعة

واخلر يا يب الغايل وانعم عليها واطلعها

احتملونا يا األهل عصرية

ويهاهى لها :

واخرى سويعة و خباطر الكلية

الراس
آي  -وارفعي راسك يا مرفوعة ِ

واحتملونا يا األهل دقايق

الناس
آي – ال بيك حوفة 32وال ما قالت ِ

واخرى سويعه وخباطر الرفايق

آي  -وارفعي راسك لبيك وقويل له

واحتملونا يا األهل دقيقة

آ ي  -وأربع تفافيح ذهب والرب يدعي له

واخرى سويعه وخباطر الرفيقه
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يا ابو العروس فز حيلك

أو:
آي -يا غالية الوجه دورة قمر والشعر مثل الليل

حولونا حولونا

آي -واخلصر من رقته هد القوى واحليل

ضيوف الك ما احنا لغرك

آي -يا صايمن الضى ومفطرين الليل
آيُ -ردوا غزايل وأنا ما ضل يل حيل

حولونا حولونا
احنا ضيوف الغانمن
حولونا حولونا

أو:
فرش الساحة حرير

آي – وقعدتك على املرتب�ه قعدة البن�ا

حولونا حولونا

آي -والكحل يف العن لو صفقت له غىن
آي – وحطيت القدم على القدم ما سمعت له رنه

عادتن�ا نلبس مخامل
حولونا حولونا

آي -ريت البطن اللي حملك مسكنه اجلنة
حبيبن�ا مناسب أصايل

أو:

حولونا حولونا

آي – يا غالية مليحة وبيت اجلود رباها
عادتن�ا نلبس مخامر

آي -مهما طلبت من بيها الغايل كن اعطاها

حولونا حولونا

آي – ميتن لرة من الذهب اعطاها
حبيبن�ا مناسب اكابر

آي -بريت الفراطة واللي ينقده الطر

حولونا حولونا

أغاين أخرى ختص طلعة العروس:
عادتن�ا نلبس مقاصب

مشوها وعشوها يا غالية مشوها وعشوها يا الال

حولونا حولونا

غالية عا ابوها ها العروس غالية عا ابوها يا الال
حبيبن�ا مناسب مناصب

مشوها عمهلها يا غالية مشوها عمهلها يا الال

حولونا حولونا

غالية عا أهلها ها العروس غاليه عا أهلها يا الال
ابو الغايل حيا ضيوفه

مشوها نتفه نتفه يا غالية مشوها نتفه نتفه ياالال

حولونا حولونا

شمعة وال تنطفي يا غالية شمعة وال تنطفي يا الال
وآمر على ذحب خروفه

مشوها الواد الواد يا غالية مشوها الواد الواد يا الال

حولونا حولونا

غالية وبنت جواد ها العروس غالية وبنت جواد ياالال
واحنا ما ننىس معروفه

مشوها شوية شوية يا غالية مشوها شوية شوية يا الال

حولونا حولونا

غاليه وعربي�ة هاالعروس غاليه وعربي�ة يا الال
وآمر على صب القهيوي

مـــن أغاين أهـــل العريـــس ،وتقـــال أحيانـــا يف دبكة يف
بيـــت أهل العـــروس :

حولونا حولونا
تقولوا ناشلها من بر

حولونا حولونا

حولونا حولونا

نسايب ال تزعلونا
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يا زارع الورد شمه
والورد مفتح عا إمه
يصلح للغايل يشمه
يا زارع الورد صونه
والورد مفتح عا غصونه
يصلح للغايل يصونه
والورد اجا من اجلناين

 - 10الصمدة للعرسان :

غوزوا براس الكناين

عند وصـــول العـــروس تســـتقبلها ام العريس ،وهي
حتمل طبق احلنـــاء وورقة شـــجر خضراء ،مثـــل الليمون،
ً
تتن�اولهـــا العـــروس وتلصقهـــا على البـــاب ،تيمنـــا حبياة
ســـعيدةُ ،
ويصمد العروســـان علـــى اللوج املزيـــن يف بيت
أهل العريـــس ،ومـــن أغانيهن يف هـــذه الفقرة:

33

والورد اجا من ترشيحا

غوزوا براس املليحة
والورد اجا عن املية
غوزوا براس الشلبي�ة

ضيب بدلتك يا غالية ضيب
***

ريت اخلر عا وجهك يصيب

َعمر البيت َعمر حبياة الرجال

يا ريت اخلر عا وجهك يصيب

تلقى بالبيت غزيل تلقى بالبيت غزال

ضيب بدلتك واريخ زنارك

شرع البيت واعر يا بين الكرام

ريت اخلركله ألبو عيالك

تلقى بالبيت يا غالية شعرها للزنار

يا ريت اخلر كله ألبو عيالك

يا لفت يا لفت يا غزال اللفت

ضيب بدلتك واريخ قميصك

واحنا بن�ات عمك يا الغايل ليش خفت

ريت اخلر كله لعريسك

عدوك بالطابون مزبل جبفت

يا ريت اخلر كله لعريسك

ومن املهاهاة يف هذه الفقرة :

ضيب بدلتك واريخ عباتك

آي -يازارع الزيتون االخضر

ريت اخلر كله حلماتك

آي -وازرع وكر منه

يا ريت اخلر كله حلماتك
آي -يا الغايل خطب واجتوز

ميلي عندنا يا غالية ميلي

آي -يا رب تكر منه

ريت اخلر على وجهك يصر
أو:

يا ريت اخلر على وجهك يصر

آي -حوطتكم بي�اسن

ضيب بدلتك واريخ اجلدايل

آي -يا زهر البساتن

ريت اخلر عا وجهك بشاير
آي -يا مصحف صغر

يا ريت اخلر عا وجهك بشاير
***

آي -على صدور السالطن
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قنب�ازك يا حشو كمك واني عزيزةعا إمك

يـــوم الصباحيـــة :وهـــــو اليـــوم الثـــاين بعـــد الزفاف،
تتجمـــع نســـاء أهـــل بيـــت العريـــس ،واملقربـــات مـــن
اجلـــدات ،والعمـــات ،واخلـــاالت ،وتتجلـــى العـــروس
بفســـتانها األبيـــض ،إذ تمســـك بكتفيها إحدى النســـاء
الكبـــرات بالســـن ،وجتليهـــا  (:تمـــىش العـــروس أمامها
باســـتحياء ودالل ،ترفع كفيهـــا ،أو حتمل الشـــمع بي�ديها،
واألخـــرى ترقصهـــا ،وتغـــين لها ):

وقزا عريسك يقولك يا سي قويم تعايل
الدالل
وهللا بالين بالين بالبنت بنت
ِ
ومدللة من بيت ابوها يا الغايل زيدها داليل
منديلك عليه ليموين وان حدثك قوليله
اصيلة بنت احلمولة

تقدمو يا رعيه تا تنجلي ها الشلبي�ة

منديلك عليه زهريه وان حدثك قوليله

احلق حيفظ عريسك من كل عن وردية

1

بنت احلمولة اصلية

16
17
18

12
100

20
2

21
22
24
25
26
27

4
6
7

28

8
10
27

11
12
14
15
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الظاهرة القائدية يف الشعر الشفوي باملغرب؛

العيطة العبدية نموذجا

أ .أحمد اشتيوي  -كاتب من المغرب

يزخ ــر املغ ــرب ب ــرتاث موس ــيقي وش ــعر ش ــفوي هائ ــل ،يش ــكل دعام ــة أساس ــية م ــن
دعائ ــم الثقاف ــة الش ــعبي�ة به ــذه الب ــالد ،فم ــن رقص ــة «الق ــدرة» والش ــعر «احلس ــاين»
بالصحـــراء مـــرورا بإيقاعـــات «أحيـــدوس» جببـــال األطلـــس و«الـــركادة» بالشـــرق،
و»الطقطوقــة» اجلبليــة بالشــمال ،ووصــوال إىل ســهول املحيــط األطلــيس حيــث حيضــر
غنــاء «العيطــة» الــذي يتفــرع بــدوره إىل أنمــاط عديــدة ،تتلــون بلــون الرقعــة اجلغرافيــة
الـــي حتتضنهـــا؛ فنجـــد اللـــون «املرســـاوي» بالشـــاوية والـــدار البيضـــاء و«احلـــوزي»
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بتخ ــوم مدينـ ـ�ة مراك ــش و«احلصب ــاوي» أو «العب ــدي»
بمدينــ�ة آس ــفي .ويعت ــر الل ــون األخ ــر م ــن أك ــر األل ــوان
الغنائي ـ�ة الش ــعبي�ة «العيطي ــة» إث ــارة لدهش ــة الباحث ــن
واملتلقـــن عمومـــا ،وذلـــك لغـــىن مضامينـــ�ه وأغراضـــه
الش ــعرية ،وتن ــوع إيقاعات ــه ونبضات ــه املوس ــيقية ،وم ــن
هنـــا جـــاء اهتمامنـــا بـــه منـــذ فـــرتة ليســـت بالقصـــرة،
وه ــا حن ــن الي ــوم كذل ــك جنع ــل من ــه مح ــور ه ــذه الدراس ــة
املرك ــزة ،ال ــي خنصصه ــا جلان ــب م ــن املضام ــن الكث ــرة
الـــي يفـــوح بهـــا هـــذا الغنـــاء احلافـــظ ل َك ٍّ
ـــم ال يســـتهان
ِ
م ــن الش ــعر الش ــفوي بمدينــ�ة آس ــفي وباملغ ــرب عموم ــا.
وس ــركز يف ه ــذا الص ــدد عل ــى احلض ــور ال ــوازن للظاه ــرة
القائديــة يف شــعر غنــاء العيطــة العبديــة ،أو بصيغــة أخــرى
ســـنقتفي اجلانـــب الســـيايس مـــن هـــذا الشـــعر ،والـــذي
لـــم يتمظهـــر مـــن خـــالل شـــخصية «القائـــد» املهيمنـــة
بمداشــر عبــدة وقراهــا فحســب ،وإنمــا كذلــك مــن خــالل
معان ــاة س ــكان ه ــذه القبيل ــة وصراعاته ــم م ــع الس ــلطة
املخزنيـ ـ�ة ورجاله ــا.

تعريف العيطة
كلمـــة «عيطة» يف اللغـــة مأخوذة من فعـــل ّ
«عيط».
وهـــو فعل وإن تبـــ�ادر إىل الذهن إنتســـابه إىل اللغة العامية،
ّ
فــــ«عيط»
فإن له أصل يف اللغة العربيـــ�ة الفصى كذلك،
تعـــين نـــادى ،ويف لســـان العـــرب إلبـــن منظـــور تفيد من
جملـــة معانيهـــا «الصـــراخ» و»طـــول العنـــق» ،1وعليه
يمكـــن أن يكون املعىن املســـتفاد مـــن الكلمة هو النـــداء أو
الصيـــاح بأعلى الصـــوت لدرجة إطالة العنق حىت يســـمع
املخاطـــب .فهـــل مـــن عالقة بـــن الداللـــة اللغويـــة لهذا
الفعـــل وبـــن العيطة كفن موســـيقي؟ ببســـاطة العالقة
تكمـــن يف أن العيطة هي فن املناداة واملناجاة ،وإســـتنهاض
همم القبيلـــة وذكر مناقب ســـكانها .ولعل املتفحص ملتون
العيطـــة يمكنـــه أن يســـتجلي بأن املنـــادى غالبا مـــا يكون
مخاطبـــا غائب�ا ،تســـتحضره الذاكـــرة اجلماعيـــة للقبيلة
بلســـان الشـــيخ العازف واملتغـــين بمعاين احلنـــن واملدح
واإلشـــادة .فنصوص العيطـــة كالم مأثور متوارث يشـــعر
باحلنـــن إىل المايض ،ويذكـــر بمناقب وأخبار األســـالف،
فهو «بـــكاء ورثاء لما خلفتـــه األحداث» 2الفائتـــ�ة ،أو لنقل
هو صـــوت يتـــوق إىل المايض الدفـــن ،ويصـــدح بأحالم،
وآالم أجيـــال طواهـــا التاريـــخ .أي أن ســـرورته كانت نداءا
يكشـــف عـــن «احلاجـــة املتواصلـــة لـــدى املجتمعـــات
القبليـــة أو القرويـــة أينما كانت (حـــىت يف عمق املجتمعات
احلضرية) إىل إمتالك لســـانها وإستعماله لتحقيق التوازن
الرويح والنفيس والعاطفي ،وإجيـــاد املعادل الفين واجلمايل
للعيش يف احلاضر واالخنراط يف ســـرورة املســـتقبل» 3بما
ينطوي عليه هذا املســـتقبل من متاعب وقســـاوة شـــديدة
على كينونـــة ذلك البدوي البســـيط ،تدفعه للتســـلح بزاد
معنوي قوامه مـــايض األوائل وجتاربهـــم يف احلياة «يغالب
بها التعـــب واملعاناة ،ويبـــث من خاللها لواعجـــه» .4وجند
ضمـــن املـــوروث الزجلـــي املغـــريب القديم فعـــل ّ
«عيط»
مســـتعمال بمعىن النداء لكن بإحســـاس الدعـــاء واملناجاة
الرباني�ة ،يقـــول عبد الرحمان املجـــدوب ()1569-1506
الذي اشـــتهر بـ«نظمـــه للرباعيات الي عكســـت موقفه يف
الكثر مـــن القضايا»:5
َ َ َ ْ
ْ
ْ َ
َع َّي ْطت َع ْي َطة ْح ِنين�ة ف ْيقت َم ْن كان ن َاي ْم
َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ
وب ل ْب َه ْاي ْم
فاقوا قلوب لمحنة ونعسو قل

ونظــرا لمــا يلــف شــعر العيطــة مــن غمــوض والتبـ�اس،
لطبيعتـــه الشـــفوية الـــي جتعـــل منـــه شـــعرا معرضـــا
جلملــة مــن األعطــاب والتــآكالت بفعــل النســيان واللحــن
الشـــعري وغرهمـــا مـــن اإلكراهـــات ،فـــإن الـــدارس لهـــذا
الش ــعر ال من ــاص ل ــه يف كل خط ــوة خيطوه ــا يف ه ــذا الب ــاب
م ــن أن يبــ�دأ بالتأصي ــل املفاهي ــيم اجلي ــد للجان ــب ال ــذي
يـــود أن يتن�اولـــه مـــن هـــذا املوضـــوع ،ولعـــل تعـــدد زوايـــا
النظــر بهــذا الشــأن يقــود بالضــرورة مــن جهــة إىل إختــالف
املقاربــات والــرؤى ،ومــن جهــة أخــرى إىل نســبي�ة كل النت ـ�اجئ
الـــي يتوصـــل إليهـــا الباحـــث بهـــذا اخلصـــوص ،مهمـــا
بلغــت درجــة دقتهــا وموضوعيتهــا .وعليــه فحــن نتصــدى
ملوض ــوع الظاه ــرة القائدي ــة يف ش ــعر العيط ــة العبدي ــة ف ــإن
ذل ــك يف ــرض علين ـ�ا بداي ــة –وبالض ــرورة -تقدي ــم تعري ــف
لغن ــاء العيط ــة ،وتمي ــزي نم ــط العيط ــة العبدي ــة م ــن ب ــن
بـــايق أنمـــاط هـــذا الغنـــاء باملغـــرب ،ثـــم إبـــراز املقصـــود
بالظاهــرة القائديــة وعالقتهــا بهــذا الشــعر الشــفوي .علــى
أن ه ــذا التأس ــيس النظ ــري الج ــرم س ــيقودنا للوق ــوف أم ــام
بع ــض اإلش ــكاالت والتس ــاؤالت املحوري ــة ال ــي ستش ــكل
إجابتنــ�ا عنه ــا ثم ــرة ه ــذه الدراس ــة.
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يبلغ أحيانـــا الندب والنحيب الذي نلمســـه يف مد الصوت
ويف جـــرات الكمنجـــة» 6اللذان يرومـــان توصيف اجلروح
الغائـــرة والذكريات املنفلتة ،دونما اعتمـــاد على الكلمة يف
أحيـــان كثرة ،ذلك «أن الصرخة الباكيـــة ،املتأملة ،النادبة،
النابعة من دواخل الشـــيخة كالنفس احلـــارق املرهي الي
قد تنوب عن معـــىن الكلمات يف حتريـــك املتلقي» 7ولفت
ُ
انتب�اهـــه ،وهو ما تعـــر عنه تلـــك التأوهات والهمســـات
الصوتيـــ�ة الي قد تعوض ســـطرا شـــعريا مـــا يف الرتكيب
املتين حلبة من احلبات الشـــعرية ،وينعتهـــا أهل العيطة
َ
ْ
ـــر ْط» أو ْ
بـ«الف ْ
«الم ِضيغ».إن ما يمكـــن أن تقود إليه هذه
املعطيـــات ،هو وجوب اســـتحضار ثالث مســـتويات عند
أي محاولة لتعريـــف فن العيطة ومالمســـة خصائصه:
املســـتوى األول يهم اجلانـــب النيص ،الـــذي حييل على
تلـــك األشـــعار الشـــفوية وســـياق نظمهـــا وطريقة
تأليفهـــا ومضامينها ،واألصلـــي منها واملنحـــول ،وما
بقـــي منها ومـــا ضاع.

فقد اقـــرتن فعـــل َ
«ع َّي ْط» بنظـــم األشـــعار والتغين
ُ
بهـــا ،أي اســـتعمل كمـــرادف لقـــرض احلكـــم واألزجال
والغناء ،ونصـــوص العيطـــة ذاتها تيش بهـــذا الرتابط يف
بعـــض مقاطعهـــا وحباتها الشـــعرية ،كتلك الـــواردة يف
َ َّ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
..أ ُخ َ
ويا
عيطة الراضـــوين« :عيط عيـــط نســـمع عيطتك
َل ْم َزهيـــين ْل ُي ْ
وم» .ولعـــل ما يفصح عن هـــذا التكامل بن
ِ ِ
املفهـــوم اللغوي واإلصطـــاليح للعيطة ،هو مـــا نصادفه
من جتليات عديـــدة للنداء يف نصوصها ،ومـــن أهمها نداء
األشـــخاص واألولياء واألمكنة واملحبوب...إلخ .وفضال
ُ
عن ذلك ،فكل حبة شـــعرية مـــن العيطة تســـتهل بن�داء
أو صـــراخ قوي حـــىت وإن لم يكن ذلك الرتكيب الشـــعري
موجهـــا ملنـــادى معن ،ذلـــك أن الناظـــم ال ينفك يوظف
أســـلوب النـــداء يف مختلـــف محطـــات النـــص وإن كان
ْ ْ
بصـــدد التعبـــر عن حكمـــة معينـــ�ة (آآ الـــز َواق ْي ِط ْر) أو
ْ
ْ َ
َ
َ
إحســـاس شـــخيص معن (آآ د ِاويت ْحىت ْاع ِييت ْو َما ك ْر
ْ
د َو َايا) أو ماشـــابه.
إن املدلـــول اللغـــوي للعيطـــة إذن ممـــزج بمفهومهـــا
اإلصطـــاليح وعاكـــس له ،وهـــو مدلول تؤكـــده نصوص
العيطة الي تكاد تكون يف مجملها نـــداءات وصراخ ،حياول
اســـتحضار المـــايض بما فيـــه مـــن أحداث وأشـــخاص،
أثرت يف الواقع الذي عاشـــه الشـــيخ أو سمع به .مما جعل
معـــىن العيطـــة يتماهى مع «ظاهـــرة الصياح الـــذي يكاد

املســـتوى الثاين يتعلق باإليقاعـــات اللحني�ة ،أو القوالب
املوســـيقية الـــي أفرغـــت فيها تلـــك األشـــعار ،وهذا
املســـتوى يســـوق للحديـــث عـــن جدليـــة النصوص
وااليقاعـــات مـــن حيث أســـبقية أحدهمـــا يف الوجود
على اآلخر ،ويســـتوجب اســـتحضار تلك امليكانزيمات
(مقدمات ،حطـــات ،عتب�ات ،طمـــات )..الي ابتكرها
الشـــيوخ للتغين بالنصـــوص .والوقـــوف على اآلالت
الي تؤدى بها أشـــعار العيطـــة وتطورهـــا التارييخ.
املســـتوى الثالـــث خيـــص فضـــاء العيطـــة ،أو اإلطار
ْ َ ْ
ـــراك
الفرجـــوي الـــذي يتمظهـــر فيـــه هـــذا الفن (اف
للفـــرق الرحالـــة ،خيمـــة مصاحبة حلركة ســـلطاني�ة
أو قايديـــة ،عـــرس ،)..وهـــذا الفضـــاء ال حيتضـــن
بالضـــرورة العيطـــة فقط ،بـــل يمكن أن يســـتوعب
أنماطـــا مـــن فنـــون أخرى.
إنطالقـــا مما ســـبق ،يمكنن�ا تعريف فـــن العيطة على
أنـــه فن مـــن فنـــون البـــوادي الي اســـتقرت بهـــا القبائل
العربيـــ�ة الوافـــدة إىل املغـــرب ،وهـــو عبارة عـــن نصوص
شـــعرية شـــفوية غنائي�ة تاريخية مغلقـــة ،تصف احلياة
القرويـــة ونمط عيش ســـكانها وطـــرق تعبرهـــم ،ألفت
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تزخـــر بـــه مـــن تـــراث شـــفوي تاريـــيخ وافـــر ،بتفرعاته
املوســـيقية والشـــعرية ،ومضامينـــ�ه العاكســـة لرجـــع
األحـــداث والـــوالدات األوىل ،وهو ما جعل مـــن هذا املوقع
مســـرحا «تتقاطـــع فيـــه الفنون األساســـية الـــي تكون
دعامـــة احلياة الثقافيـــة والفني�ة باملغـــرب» ،8من ملحون
وأندلـــيس وشـــعيب...الخ ،وبذلـــك شـــكلت عبـــدة ومـــا
تـــزال مرجعا ال غـــىن عنه بالنســـبة للفنانـــن فيما خيص
اإليقاعات واألحلـــان والكلمات ،9بل ويشـــيع بن الناس
أن مـــن أراد اإللمـــام بفنون العيطة فما عليـــه إال أن يقصد
شـــيوخ عبدة ملجالســـتهم واألخذ عنهم مباشـــرة ،ذلك أن
هـــذه املنطقـــة ال تعتر خزانـــا لعيوط احلصبة فحســـب،
بل تربـــة تعيش بهـــا أنمـــاط أخرى مـــن العيطـــة ،حبيث
الزالـــت «حتتفـــظ بمجموعة مـــن العيوط الـــي ال تنتيم
لها أصال كاملرســـاوي واحلـــوزي ،يف الوقت الـــذي إختفت
فيـــه من مواطنها األصلية كالشـــاوية واحلـــوز والرحامنة
ْ
َ َّ
«احلد ِاو َّيات»
وغرهـــا» ،10ويمكن أن نمثل لذلك بنـــص
الـــذي حتتضنـــه اليـــوم املدرســـة العبديـــة يف حـــن يقل
تداولـــه بموطنـــه (الشـــاوية) ،ونفـــس األمر يقـــال عن
عيطـــة «دايم» والكثر مـــن املتون واإليقاعـــات الزعرية.
وإذا كانـــت منطقـــة دار القايد عيىس بن عمر قد شـــكلت
عاصمـــة عبـــدة يف وقـــت مـــن األوقـــات لســـطوة قيادها
وعظمة شـــأنهم ،فإن غنـــاء العيطة قد بلغ لهذا الســـبب
أوج إشـــعاعه وألقـــه حتديـــدا بهـــذه النقطـــة اجلغرافية،
حبيـــث نظمت متون عديـــدة وابتكرت إيقاعـــات مختلفة
للتعبر عمـــا كانت تموج به منطقـــة دار القايد من أحداث
عظيمـــة ،وبالتايل مثل هـــذا املوقع املركز الـــذي جتددت يف
أحضانه نصـــوص العيطة وختـــرج من رحمـــه العديد من
شـــيوخ العيطة الذين قاموا بتعميم هذا الفن ونشـــره من
املركـــز حنو املحيـــط يف تنقالتهـــم املختلفة.

بشـــكل جماعـــي وعـــر مراحـــل زمنيـــ�ة مـــن قبـــل أناس
مجهولـــن يف الغالب ،مما أفرز عدة مقاطع شـــعرية جرى
ربطهـــا ببعضها عن طريـــق تقني�ة احلطات لتكـــون قابلة
للغنـــاء وفق إيقـــاع موســـيقي مركب وتصاعـــدي ،يعتمد
فيه علـــى آالت رعوية تقليديـــة من ويح البيئـــ�ة القروية
وعلى أســـلوب النداء.
نصوص مغلقة :بمعىن أنها ليســـت غنـــاء متجددا من
حيث األشـــعار واإليقاعات بما يمكـــن أن يعرتيها من
إضافـــات وحتويـــرات إال يف حدود ضيقـــة ،فهي تؤدى
كما وصلـــت إلين�ا بال تغيـــر يف جوهرها العام.
تاريخية :ألنها ليســـت وليدة اليـــوم ،فاإلطار الفرجوي
للعيطـــة وجـــد منـــذ العصـــر املوحـــدي ،والنصوص
حتيـــل على أحـــداث تاريخية تعود اىل ســـنوات ولت،
وإن عكســـت بعـــض مضامينهـــا وقائـــع معاصـــرة
بلســـان الشـــيخ الذي يتقن اإلرتجال الشعري البليغ
وليـــس أيا كان.
مجهولـــة املصـــدر :إذ ال يمكـــن حتديـــد مؤلفهـــا،
فالنصـــوص نســـيج مـــن مقاطـــع شـــعرية مختلفة
املصـــادر ،ذلـــك أن يف كل مرحلـــة زمني�ة وجد شـــعراء
عروا عـــن واقعهم بنظم حكـــم وأزجال ،تـــم تركيبها
يف نصـــوص مختلفة مـــن تأليف جماعـــي .وبالتايل ال
يمكن بـــأي حال من األحوال أن ننســـب نصـــا معين�ا
إىل شـــخص بعين�ه ،وإن جاز أن نسند حبات ومقاطع
شـــعرية محدودة من هـــذه النصوص إىل شـــاعر ما.
لكـــن النـــص يف عمومـــه يبقى مجهـــول املصدر.
يعتمـــد يف اإليقاع علـــى آالت رعوية بســـيطة تعكس
بســـاطة أهـــل هذا الفـــن من بـــدو املغـــرب ،ويهيمن
على الغنـــاء أســـلوب النـــداء الذي يعكـــس ويكثف
املعـــىن اإلصطـــاليح لــ«العيطة».

وتسمــــــى العـيـطــــة العبـديــــة كــــذلك بـالـعيـطــــة
«احلصباويـــة» نســـبة إىل «احلصبـــة» ،وهـــي منطقة
بقبيلة عبـــدة ترعرع وتألـــق بها هذا الفن ،حبيث شـــكلت
وال تـــزال مشـــتال مهما لعيـــوط احلصبة ،بـــل وحىت لبايق
أصنـــاف العيطـــة باملغرب .تبعـــد هذه املنطقـــة اخلصبة
والشاســـعة عـــن مدين�ة آســـفي حبـــوايل ثالثـــن كيلومرت
بإجتاه دكالـــة ،أي بالقرب مـــن مقر القائد عيـــىس بن عمر

العيطة العبدية:
تنعـــت عيطـــة مدينـــ�ة آســـفي ونواحيهـــا بالعيطـــة
العبديـــة ،نســـبة إىل قبيلـــة عبـــدة ألنهـــا –أي العيطـــة
العبديـــة -تمثـــل حبـــق خزانـــا لذاكرة هـــذه القبيلـــة ،لما
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العبـــدي ،مـــا جعلها مســـرحا شـــاهدا علـــى التطاحنات
القبليـــة واملخزني�ة زمن التســـلط القائـــدي وترايخ قبضة
الدولة ،وبذلك شـــكلت مصدرا لإللهام واإلبداع بالنســـبة
لشـــيوخ القبيلة؛ إذ اتســـمت بكونهـــا واحـــة للرتفيه عن
النفـــس والتخلـــص من هموم احليـــاة من جهـــة ،ومنبعا
يمـــد بما يكفـــي مـــن املواضيـــع اإلجتماعية والسياســـية
واإلقتصاديـــة القابلة للتوظيف الغنـــايئ يف قالب العيطة
مـــن جهـــة أخـــرى .واذا كانـــت بعـــض اإلجتهـــادات قـــد
«حل َس ْ
نسبت تســـمية النمط احلصباوي إىل ْ
اب» ،11فإن
ذلك القـــول مردود لســـببن :األول يتمثـــل يف كون جميع
«باحل َس ْ
ْ
ـــاب»،
العيـــوط ال تتضمن بالضـــرورة ما يعرف
والثـــاين أن تواجـــد منطقة تألـــق بها فن العيطـــة العبدية
تســـى َ
«احل ْص َبـــة» جيعلنا ننســـب إليهـــا تلقائيـــ�ا هذا
النمـــط ،الســـيما وأن نصوصهـــا قـــد جـــاءت متخمـــة
باملتـــون الي تعكس تفاعـــالت احلياة البدويـــة باملنطقة،
كتصويرهـــا ملشـــاهد دقيقـــة عـــن معانـــاة الســـاكنة مع
جتـــاوزات القائد عيـــىس بن عمـــر ،وإحتفائها بشـــخوص
وأماكـــن من فضـــاء احلصبة الواســـع .وزيـــادة على هذا،
فـــإن هـــذا الركـــن اجلغرايف مـــن بـــالد عبدة قـــد احتضن
هـــذا النمط من غنـــاء العيطة ،الذي إرتبـــط إرتب�اطا وثيقا
بشـــيوخ احلصبة ،حبيـــث ظل لزمـــن طويل ال ُيـــؤدى إال
علـــى ربوعهـــا ،وبأصـــوات أهلهـــا ،ينشـــدونه كلمـــا خلوا
إىل أنفســـهم متخلصـــن مـــن مشـــاغل ومتاعـــب احلياة
البدوية اليوميـــة .وباملقابل لم خيض فيه شـــيوخ املدارس
األخـــرى إال نادرا لطـــول نصوصـــه وتعقدها.

ســـلطات القائـــد إىل الدرجـــة الـــي أصبح ين�افـــس فيها
مركـــز الســـلطان بالعاصمة ،بـــل وأحيانا يفرض نفســـه
على هـــذا األخر ،خصوصـــا مع ترايخ قبضـــة الدولة على
بايق ربـــوع اململكة مع توايل نعـــرات القبائـــل وإنفالتاتهم.
وهكذا حـــدث تـــالزم قوي بـــن القائـــد ونمطـــي اإلنت�اج
واحلياة بالبادية باملغربي�ة ،فتســـللت شخصيت�ه إىل النمط
املوســـيقي والغنايئ ألهل البادية بشـــكل بارز؛ وصفا لنمط
عيشه األرســـتقراطي وتمجيدا لســـلطانه وعظمته ،وهو
ُ
رجـــم يف نصوص العيطـــة ،وخاصة العيطـــة العبدية
ما ت ِ
الي عكســـت صـــوالت قـــواد اجلنـــوب الذين كانـــوا أكر
ســـطوة وهيب�ة بن قيـــاد املغرب.
اإلشكالية
حييلنـــا هـــذا التأطـــر املفاهيـــيم علـــى جملـــة مـــن
اإلشـــكاالت والتســـاؤالت العميقة :فـــإذا كانت العيطة
يف األصـــل غنـــاءا ،وكان الغنـــاء علـــى العمـــوم محكوما
بطابـــع فرجـــوي راقـــص ،فكيف تمكـــن شـــعر العيطة
بعبـــدة من جتـــاوز هـــذا الطابـــع الرتفيهـــي لينفتح على
ماهو ســـيايس وعلى ما تمـــوج به القبيلة مـــن صراعات
وجتاذبات؟ هـــل ذلك مـــرده إىل أن ظاهرة القيـــاد الكبار
قد فرضت نفســـها علـــى شـــاعر العيطـــة أم ألن القياد
احتـــووا هـــذا الشـــعر ووجهـــوه لمـــا خيـــدم مصاحلهم
ويديـــم مراكزهـــم؟ وبالتـــايل هـــل خضع شـــعر العيطة
لهـــذه الكواحب السياســـية أم إنفلت منهـــا ليعر عن ذات
القبيلـــة وهمومها؟

الظاهرة القائدية
كان القائـــد هـــو ممثل الســـلطان بالقبيلـــة ،ومنه كان
يســـتمد ســـلطاته يف إخضـــاع القبيلـــة لطاعـــة ســـلطان
البالد عن طريـــق إرغامها على تقديم املغـــارم واجلبايات
املفروضـــة عليها لصالـــح بيت المـــال ،أو تأديبهـــا بالقوة
يف احلالـــة الـــي تثور فيهـــا وخترج عـــن والء املخـــزن .وقد
اســـتحال هذا النمط مـــن اإلدارة -املرتبـــط باملركز القوي
للقائـــد -إىل ظاهرة حقيقية يف القرن التاســـع عشـــر وإىل
حـــدود بدايـــة التدخل األجنـــيب باملغرب وفـــرض احلماية
عليـــه ســـنة  ،1912حبيـــث تعاظمـــت يف هـــذه الفـــرتة

شعر العيطة العبدية والظاهرة القائدية
إن اخلوض يف مضامن هذا الفن يســـتوجب احلديث
بداية عـــن تلـــك الطريقة اجلماعيـــة الي مـــزيت تأليف
نصوصـــه عـــر مراحـــل متعاقبـــة ،كمـــا حيدث بالنســـبة
لـــــ«كل اإلنت�اجـــات الشـــعرية الشـــفوية يف الثقافـــات
اإلنســـاني�ة الـــي تنمـــوا تدريجيـــا مثل كـــرة الثلـــج كلما
تدحرجـــت أكر كـــرت وتضخمـــت» ،12مما أفـــرز حبات
ومقاطـــع شـــعرية عديدة تـــم ضمها لبعضهـــا عن طريق
َّ
«احلطـــات» .وهكذا تم نســـج نصـــوص كاملة،
تقنيـــ�ة
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مجموعـــة مـــن القبائـــل حتت عبـــاءة حكمـــه إما بشـــراء
القيـــادة أو فرض نفســـه على الســـلطة املركزيـــة ،ثم لما
يتحقق مـــراده يلجأ إىل سياســـة العنف املفـــرط إلخضاع
القبائـــل وما يســـتتبع ذلك من ضغائن وفـــنت ومواجهات
تشـــكل موضوعا دســـما يف أحاديـــث واهتمامـــات الكبر
والصغـــر ،ولذلـــك تـــكاد تهيمن هـــذه الظاهـــرة على كل
نصـــوص العيطة العبديـــة وكأنها امللهم األســـاس لقرحية
الشـــيوخ والشـــعراء ،ويف ذلـــك دليـــل علـــى مـــدى تأثـــر
شـــخصية القائد يف هذا الوســـط االجتماعي والســـيايس،
لدرجـــة جعلت البعض مـــن الباحثن يصنفـــون املجتمع
املغـــريب ونمط إنت�اجـــه يف «خانة خاصـــة» وهي «املجتمع
القيادي» و«نمـــط اإلنتـــ�اج القيادي» .15بمعـــىن أن هذه
الظاهـــرة قـــد «إلتصقـــت يف تكونهـــا ويف ســـرورة حياتها
وفعاليتهـــا بالتشـــكيلة االجتماعيـــة والثقافيـــة للمغرب
القـــروي» 16فوجـــدت بذلـــك صـــدى لها حىت يف املشـــهد
الفـــين للنـــاس البســـطاء بالبادية ،عاكســـة هـــذا الزخم
من احلـــراك القبلي والصراع مع الســـلطة ،وهـــذه القوة
املؤثـــرة ملؤسســـة القائـــد القويـــة .وقـــد ســـاهم يف ذلك
أيضـــا احتضـــان بعـــض القيـــاد 17لهـــذا الفن باســـتقبال
الشـــيوخ داخل أســـوار قصباتهم .وهكـــذا «خترنا العديد
من العيـــوط عن حيـــاة بعض القيـــاد وممارســـاتهم جتاه
الســـكان ،كالقائـــد عيـــىس بـــن عمـــر» 18الـــذي الزالـــت
نصـــوص العيطة تـــؤرخ لسياســـته احلديديـــة يف احلكم
علـــى غرار بـــايق نظرائه بربوع املغـــرب ،والذيـــن كانوا كلما
ضعفت الســـلطة املركزية إال وازدادوا قوة وجروتا ،فــ«ال
يســـتطيع املخـــزن أمامهم أي يشء فأصبحوا ســـالطن يف
مناطقهم مثـــل قياد اجلنوب املشـــهورين» 19بمـــا عرفوا
به مـــن إتب�اع لتقاليد مخزني�ة يف نمط عيشـــهم وأســـلوب
حكمهـــم .ورغم البطش والشـــدة الي تمزي بهـــا قياد عبدة
كغرهـــم من القيـــاد باملغرب ،وهي «شـــدة كانت مطلوبة
يف ذلك العصر الـــذي كان يمثل فرتة تاريخية اســـتثن�ائي�ة،
ومفصال دقيقـــا يف تاريخ املغرب احلديـــث واملعاصر»،20
فإن نصـــوص العيطة العبدية ال تعكـــس يف بعض متونها
ذلـــك الواقع ،وهذا إشـــكال يمكن تفســـره كمـــا يلي:

متمزية عـــن بعضها انطالقا مـــن هذه املقاطـــع باالعتماد
على التنويـــع يف اإليقاعات املوســـيقية ،وبهذا تســـتحيل
مـــن جهة نســـبة نص مـــن النصوص إىل شـــخص معن
بذاته شـــعرا وإيقاعـــا ،ومن جهـــة أخرى يصعـــب حتديد
التيمـــة اخلاصة بـــكل عيطـــة ،حبيث تظل هـــذه التيمات
متنوعة ومشـــتت�ة يف ثن�ايا النص ،ألن كل عيطة نســـجت
انطالقا مـــن حبات شـــعرية خرجـــت للوجـــود يف مراحل
وأمكنة وســـياقات متب�اعـــدة ،ثم جرى جمعهـــا يف مقاطع
غنائي�ة دون مراعـــاة الروابط الداللية الـــي يمكن أن جتمع
بينها .غـــر أن حضور الظاهرة القائدية وشـــخصية القائد
الطاغيـــة يعتر التيمـــة الي يكاد ال خيلو منهـــا أي نص من
نصوص العيطـــة العبدية.
ويمكـــن القـــول أنـــه بقـــدر مـــا اســـتفحلت األوضاع
يف مغـــرب القـــرن التاســـع عشـــر ،بقدر مـــا تضخمت من
جهـــة مكانة القائـــد بالقبيلـــة وتعاظمت ســـلطته «الي
جيســـدها يف نظر اجلميـــع كممثل عن الســـلطان» ،13رغم
ما تضمـــره هـــذه التمثيلية/الغطاء من«جشـــع»14يقف
خلـــف كل سياســـات القائـــد .ومـــن جهـــة أخـــرى أصبح
لشـــخصه تالزم قوي مـــع مختلف منايح احليـــاة بالبادية
املغربيـــ�ة .فالقائدية ليســـت طريقة يف اإلدارة فحســـب،
بـــل هي صورة أوســـع ،هـــي ظاهـــرة اجتماعية لمـــا حتمله
يف طياتهـــا مـــن دالالت وحضور قوي يف الســـلوك اليويم،
الفـــردي أو اجلماعـــي للقبيلـــة .تبـــ�دأ إرهاصاتهـــا األوىل
بشـــخص غـــين أو اغتـــىن للتـــو ،يطمـــح لوضـــع قبيلة أو

أوال :ال يمكن للشـــيخ أن جيازف حبياته لكي ينقل الواقع
كما هـــو ويـــذم القائد ويكشـــف عيوبه ومســـاوءه .ولذلك
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كان يلجـــأ لإلحيـــاء للتعبر عـــن مواقفه
ْ َ َ
السياســـية ،كقوله مثـــال« :اخلزانة ْيال
َ ُ
ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َّ ْ َ
..المخزن َجيددها» ،فإنما
قالـــوا ارشـــات
يريـــد يف احلقيقـــة القـــول «إذا كان عيـــىس
بـــن عمر قد جـــار عليهم حبكمـــه واعتدى فإن
هنـــاك ســـلطة عليـــا مركزيـــة بإمكانها ويف
قدرتها أن تغر الوضع وأن جتـــدد» .21وهذا
التشـــفر اللغوي ،والتوســـل باأللغاز إنما
جيد تبريـــره يف كون «الكثافـــة االجتماعية
للنص الشـــعري ،للنص الشـــفوي الذي
يصبـــح أغنيـــ�ة راجئـــة يف القبائـــل واملناطق
واجلهات لـــم تكن لتغفـــل عنها ســـلطة القائـــد وإنما كان
يتم الســـعي الســـتيعابها وتدمر إمكاني�اتها احلرة لكي تظل
حامال إلمكاني�ة نظرة احلاكم» .22على أن الشيخة الوحيدة
الي شـــكلت االســـتثن�اء يف هـــذا اإلطـــار ،والي يشـــهد لها
التاريخ بوقوفها فني�ا وسياســـيا يف وجه القائد هي الشـــيخة
«خربوشـــة» ،وكانت تنتـــيم إىل قبيلة أوالد زيـــد الي نكل
بها القائد عيـــىس بن عمر ،فكلفها ذلـــك حياتها حن قالت
َ
َ َّ
«انا َع ْب ْد َع ْب َدة ْو ِّ
يـــىس ال» ،واصفة إياه بآكل
اليس ِع
رافضـــة
َ َ َّ ْ ُّ ُ
ِّ
ِّ
اجليفة وقاتـــل إخوانه« :اليس ِعيىس أقتـــال اخوته ..اليس
َ َ ّ ْ ِّ َ
اجليفة» ،إذ تعتر عيوط الشـــيخة خربوشـــة
ِعيىس أوكال
–يف هذا الســـياق -بمثابـــة وثيقة تاريخية ،تســـجل أحداثا
بتطوراتها وانكســـاراتها ومعاناتها 23وتفضح تعسفات هذا
القائـــد جتاه قبيلتهـــا الي رفضت اخلضوع لســـلطانه:
َ ُْ
ُ ْ َ َ
ْ َ
العد َاوة
َر ِاعي اخل َاوة كل ِيش ْيفوت وت ْبقى
َ ْ
َ ْ َ ْ ُ
َ
العدو َماد ْار ق َي ْاس
الب ْاس والباس را
ْ
َْ َ
ك َص ْر ُفو ْ َحن ْاس َرا َف ْع َل ْ
لويز ْ
ك َم َاي ْس َواش
هز
ثانيـــ�ا :أن القبيلة كانت على يقن بـــأن العنف املخزين
نازل بهـــا ال محالة ،كيفمـــا كانت شـــخصية القائد ومهما
كان إنتمـــاؤه القبلـــي ،ألن القســـوة يف احلكـــم كانـــت من
صميم السياســـة املخزني�ة ،يف ظل شـــيوع تلـــك األدبي�ات
الـــي تـــرى يف الرعيـــة «رأس الفتنـــ�ة بســـبب مـــا جبلت
عليـــه مـــن نـــزوع إىل الشـــغب والفســـاد وإثـــارة الفـــنت
مـــىت استشـــعرت وهنـــا أو تراخيا يف قـــوة ســـلطة الدولة
وســـطوتها» .24ولذلـــك لـــم يكن جيد الشـــيوخ بـــدا من
مدح القيـــاد إما تكســـبا أو إتقـــاءا لشـــر انتقاماتهم.

ثالثا :إن نفســـية أهـــل البادية عموما ،لـــم تكن لتقبل
بهجـــاء قائدهـــا ونصـــرة قائـــد من خـــارج القبيلـــة ،فرغم
البطش فـــإن القبيلـــة كانت مســـتعدة لنصرتـــه ومدحه
والوقـــوف يف صفه ضـــد أي مناوئ ،خاصـــة وأن العصبي�ة
للقبيلـــة كانت ما تزال تســـري يف دماء الســـكان .25وهكذا
جـــاءت نصوص العيطـــة احلصباوية متضمنة إلشـــكال
النـــص والواقـــع ،والـــذي ال يمكـــن تفســـره دون الرجوع
إىل املرجعيـــة الثقافيـــة والسياســـية املتحكمـــة يف الفعل
اليويم للبـــدوي املقهـــور واخلاضع ،أو «الكـــواحب» -على
حد تعبـــر األســـتاذ بوحميـــد -26الـــي أثرت يف ســـرورة
الرتاكم الشـــعري .غـــر أن هـــذا احلضور الطاغـــي للقياد
بمتـــون العيطـــة ،وخاصـــة قياد عبـــدة ،ال جيـــب أن يدفع
بن�ا إىل التســـليم تلقائيـــ�ا بارتب�اطهم بالعيطة وشـــيوخها،
كما ذهـــب إىل ذلـــك الباحث حســـن جنيم - 27مســـتدال
بـ«احلضـــور املكثف» لشـــخصية القائد عيـــىس بن عمر
يف نصوص عبدة ،وببعض الروايات الشـــفوية الي تقول
بأنـــه «اضطلع بـــدور الباعـــث لهـــذا الفـــن التقليدي»،
وكـــذا برحالت صيده وفضـــاءات الفرجـــة يف عهده ،والي
البـــد وأن تكـــون قـــد أثثتهـــا العيطـــة .فاألمـــر يمكن أن
يرجع فقط إىل توظيـــف العيطة لهـــؤالء القياد كمواضيع
لنصوصهـــا ،بالنظر إىل انبهار الشـــيوخ بشـــخصية القائد
ّ
عموما ومكانت�ه ونمط عيشـــه األرســـتقراطي الذي شكل
مصـــدر إلهام بالنســـبة لهم .بـــل يصعب تصـــور أن يكون
لقائـــد مـــا دور يف بعـــث فـــن ســـريع االنتشـــار ،يمكن أن
يشـــكل تهديدا ملركزه على اعتب�ار ما قـــد يتضمنه من نقد
شـــرس ملمارســـاته وجتاوزاته .وما ُيؤكد ذلـــك الرواية الي
أوردها املؤرخ محمد املختار الســـويس على لســـان الباشـــا
إدريـــس منو حـــول عالقـــة الـــيس عيـــىس بهـــذا الغناء،
حيـــث يقـــول أنه قـــد« :حكى لـــه –أي الـــيس عيىس -أن
أخـــا له كان قائـــدا قبلـــه ،وكان عيىس خليفته يســـتخلفه
يف القبيلـــة حن جييـــش مع الســـلطان ،فقـــال فخطرت
امرأة مغنيـــ�ة بلدنا –الشـــيخة -فكنت وأنا شـــاب أذهب
مع رفقـــاء يل بهـــا إىل غار بعيد مـــن العمارة تغـــين يل ،وقد
حرصنا علـــى أن ال يعـــرف ذلك أحد ،ألن ذلك مســـتغرب
يف ذلـــك العهد الـــذي ال يعـــرف النـــاس فيـــه إال اجلد ثم
لمـــا أراد القائـــد أيخ أن يســـافر مـــرة أخرى إىل الســـلطان،
خرجـــت مع كل رجـــاالت القبيلة حىت وصلنـــا محال نعتاد
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أن نودعـــه فيه ،فحـــن ودع كل النـــاس ورجعت عنه قليال
أمـــال عنق فرســـه فناداين فقـــال ها أنذا ذهبت فاشـــتغل
أيضـــا يف الغران بفعالتـــك ،لم يعد ذلـــك ،فتوجه لطيت�ه،
فبقيـــت أنـــا مبهوتـــا ،ولـــو أمكـــن يل أن أســـيخ يف األرض
لفعلت ثـــم كان ذلـــك آخر عهـــدي بمثل ذلـــك» .28فهذه
الروايـــة تؤكد اعـــزال هـــذا القائـــد االحتـــكاك بالعيطة
منـــذ صغره ،وقد حاول األســـتاذ حســـن جنـــيم نفي ذلك
معتـــرا أن هـــذه الروايـــة إنما تدخـــل يف ســـياق ازدواجية
خطاب القائـــد ،29وهو أمـــر كان يمكـــن أن يكون صحيحا
لوال شـــهادة احلاكـــي املذكور يف حـــق القائـــد بقوله «وهو
كذلـــك» ،أي أن تلك القصة الي رواها لـــه عيىس بن عمر
عن نفســـه كانت فعال آخر عهده بالعيطـــة ،وإدريس منو
هـــذا ليس بالشـــخص العـــادي يف ذلك الوقـــت ،فقد كان
علـــى إطالع بـــكل مايدور يف البـــالد من أخبار عـــن الرعية
والقـــادة ،حبكم قربه من الســـلطان مـــوالي عبد احلفيظ،
30
فقـــد عاش معه منـــذ الصغر ،وكان «صاحبـــه وجنيب�ه»
يف الكر كما يشـــهد بذلك القائد الناجـــم األخصايص .غر
أن التابـــث يف هـــذا الســـياق أن القائـــد اليس احمـــد «ابن
القائد عيىس بـــن عمر» هو من ارتبط بموســـيقى العيطة
ارتب�اطـــا وثيقا علـــى خالف أبيـــ�ه ،وربما لم يتغن شـــعراء
العيطـــة بعيـــىس بن عمـــر إال حبـــا يف إبنـــ�ه هذا ،وتشـــر
الكثر مـــن الدالئل على تعلـــق اليس احمد بغنـــاء العيطة
أهمها تلك النصـــوص الي نظمت يف مدحـــه وكذا بعض
الروايـــات الشـــفوية الـــي جتـــزم بأنـــه كان يرعى شـــيوخ
العيطـــة وينظم احلفالت العيطة بقصـــره من حن آلخر،
ما جعـــل غناء العيطـــة تتجدد دمـــاؤه وتت�دفـــق نصوصه
بشـــكل الفت بمنطقة عبدة .فإذا أخذنا بعـــن االعتب�ار أن
غناء العيطة كان يشـــكل «جـــزءا من احليـــاة االجتماعية
والرتفيهية َّ
لقياد القرن التاســـع عشـــر وقبله» ،31فإن سر
ذلك الدفـــق الغزير مـــن العيـــوط بعبدة يكمـــن بالتأكيد
يف وجود هـــذا القائد املولـــوع بالعيطة والـــذي قى عمرا
وهو يعتين بشـــيوخها ويقربهم إليه ،ويســـهر على تنظيم
جلســـات وســـهرات عيطية بأحضان قصره ،حـــىت ُعد يف
نظـــر الكثيرين من القيـــاد الذين جـــددوا فـــن العيطة يف
العصـــر احلديـــث ،ولعل هـــذا االهتمـــام إنمـــا يدلل على
ولعه الشـــديد بغناء العيطـــة ،وميله املفرط حنـــو الرتفيه
للتخلص مـــن نمط العيش الصـــارم ألبيـــ�ه القائد عيىس

بـــن عمـــر .مما جعـــل إســـمه يظهـــر يف متون جـــل عيوط
احلصبـــة ،بل ونظمت نصـــوص كاملة يف مدحـــه والتغين
بشـــخصه كمـــا قلنـــا ،خاصة بعـــد نفي أبيـــ�ه ،ثـــم توليه
قيادة «ثمرة» ســـنة .1925
وخيرنـــا شـــعر العيطـــة العبديـــة عـــن مجموعة من
األخبار واحلقائق التاريخية الكاشـــفة لسرة قياد منطقة
عبدة ،تماما كمـــا خترنا بذلك بعض الكتابـــات التاريخية
القليلة بهـــذا اخلصوص ،ومـــن ذلك أن منصـــب القيادة
كان ُيشـــرتى من قبـــل الراغب فيـــه ،وال ُيمنح بنـــ�اءا على
معيـــار الكفـــاءة واالســـتقامة يف اخلدمة ،وهـــي حيلة كان
يلجـــأ لها املخزن من جهة لســـد النقص المـــادي احلاصل
يف خزينـــ�ة الدولة ،ومن جهة ثاني�ة لتشـــتيت ثـــروة القائد
املراد نـــزع القيادة منـــه وتســـليمها ملن يدفع أكـــر ،يقول
ْ ْ َ
«زيـــد الز َيادة ْيـــال ْب ِغ ِيي
شـــاعر العيطة تعبرا عن ذلكِ :
ْ َ
الق َيـــادة» ،أي إدفـــع أكـــر من غـــرك إذا كنـــت ترغب يف
حيازة منصب قائد .وقد اســـتفحلت هـــذه الظاهرة –كما
يذكر العالمة محمد املختار الســـويس على لســـان إدريس
منـــو -يف عهد الوزير أحمـــد بن موىس ،حبيـــث «بلغ البيع
والشـــراء للقيادة يف أيامه نفاقا عجيبـــ�ا» 32وهي احلقيقة
الي عكسها شـــعر العيطة الشـــفوي بوضوح.
وتصـــف لنـــا العيطـــة العبديـــة كذلك نمـــط العيش
الباذخ لقيـــاد عبدة ،الســـيما القائد عيىس بـــن عمر الذي
اشـــتهر حببه خلرجـــات الصيد بكالب الســـلوقية حبثا عن
الطرائـــد ،وقـــد ألقيت صنوف مـــن الفواكـــه اجلافة فوق
الـــزرايب يف كل مـــكان» ،33يف منظـــر فريد جيمع بـــن القوة
والبـــذخ« ،ممـــا ]كان[ يدفـــع ]بالقبائـــل[ إىل اإلعتقاد بأن
قائدهم الـــيس عيـــىس يف قبيلتـــه وداخل حـــدود قيادته،
ســـيد فوق اجلميع»: 34
ْ
يىس َأ َو َّش ْام ْ
اليس ِع َ
ِّ
الس ُر وت
الس َ
الص ْي َدة ز ْ
ز ْ
ين َ
ين َّ
الك ِع َ
يىس َيا َب ْن ُع َم ْر
ِ
ِ
ولم يكن الـــيس عيىس معروفا بهـــذه الهواية يف قبيلته
فحســـب ،بل إمتـــد صيت ذلك ليصـــل بايق ربـــوع البالد،
لدرجـــة أن «بوحمارة» –الثائـــر على املخـــزن -لما قبض
عليه اجليش الســـلطاين وأحضـــره بن يدي مـــوالي عبد
احلفيـــظ ،قـــدم أوصافـــا ســـاخرة للحاضرين آنـــذاك يف
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مجلـــس الســـلطان ،لكنه حن وصـــل للقائـــد عيىس بن
عمر ،أشـــار إليـــه «فقـــال هذا صاحـــب الذئـــاب -يعين
َ َ
«الع َّمالـــة» علـــى
يألـــف صيدهـــا» .35ونقـــف يف نـــص
وصف دقيـــق للحظة مهيب�ة يكـــون بطلهـــا القايد عيىس
بـــن عمر (أو ابنـــ�ه اليس احمد من بعـــده) وقد هب لوجهة
معينـــ�ة يف موكـــب من اخليـــل والعتـــاد .وهو األمـــر الذي
تت�داولـــه الســـاكنة وفق توصيـــف العاملن باإلســـطبل
َ
(ت ْاو ْع ْ
الـــر َوا)؛ حيث يتجه القائـــد متقدما موكبه ممتطيا
ْ َ
«الع ْس ْ
جواده ،فيقدم له َ
(الســـال ْم) فيما جير
ـــكر» التحية
َ
ََ
ْ
«اســـويل ْم» اللجام ويرفـــع «الفر ِايج» العلـــم .إنها وجهة
إمـــا لدك قبيلـــة متمـــردة أو للصيـــد ترفيها عـــن النفس،
ويقـــدم هـــذا النـــص لوحـــة لهـــذا الروتوكول الـــذي مزي
خرجات وحـــركات القائد عيىس بن عمر ،بلســـان ســـكان
منطقة عبـــدة املبهورين بعظمـــة قائدهم وعلـــو مكانت�ه:
َْ
َ ْ ْ ْ َ ُ
الر َوا كالوا ِيش اكال ْم
تاوع
ْ ُ ْ
َ ْ َ
ِّ
اليس ِعيىس امىش ِبالسر وت
َْ َ َ
َ
الف َر ِيج َرافد ل ْعال ْم
ْ َ
ْ َ
ْ َْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ
السال ْم
اطي
اس ِويلم جار اللجام..العسكر ع ِ

االحتـــالل حافـــظ علـــى صـــالت
وثيقـــة بســـالطن املغـــرب ،موازيـــا
بشـــكل ذكـــي ودبلومايس بـــن ضـــرورة دعم
املخزن وإكراه احلماية الفرنســـية .أما القيـــاد الذين ارتموا
يف حضـــن املحتل -حفاظـــا على مصاحلهـــم ونفوذهم وإن
كلفهم ذلك اإلســـهام يف تيســـر ســـيطرة الغزاة على الرتاب
الوطـــين وتثبيت أوتادهم به -فقد تنكر لهم شـــعر العيطة
وأحجم عن ترديد أســـمائهم كما هو احلال بالنســـبة للقائد
َ
املـــدين الـــكالوي الذي ينعـــدم ذكره يف شـــعر العيطة.
وهكـــذا ،خنلـــص للتاكيد علـــى أن لنصـــوص العيطة
العبديـــة قيمـــة داللية واضحـــة ،تســـتقي مواضيعها من
الواقـــع االجتماعـــي والســـيايس لســـاكنة املنطقـــة ،فهي
ليســـت مجرد تقاطيـــع لفظية ثانويـــة يف خدمـــة اإليقاع
باعتب�اره املكون األســـاس يف الغناء ،أي كالم ينظم كما أتفق
ألجل تدعيم اجلمل املوســـيقية كما هو احلال يف املدرســـة
املرســـاوية مثال ،فبقراءة متأني�ة لنصوص العيطة العبدية،
أو باستماع متمعن لتســـجيالتها وأداءاتها املباشرة ،ينجلي
أمامنـــا مضمونا غني�ا ،مصدره شـــعر شـــفوي -من الثقافة
الشـــعبي�ة -ال تقـــل أهميت�ه عـــن أي نص شـــعري فصيح
ومكتوب ،منـــدرج يف خانة الثقافة العاملـــة ،ذلك أن تيمات
النمـــط احلصباوي «تتجـــاوز احلقل العاطفي لتشـــمل ما
هو ســـيايس واجتماعي» ،36وتلك لعمـــري مقومات ممزية
ألي نص شـــعري أديب متكامل.

وألن شـــعر العيطة عموما هو شـــعر بطـــوالت يف الكثر
مـــن جوانب�ه ،فإنـــه يـــكاد ال حيتفـــي إال بالقيـــاد الذين كان
لهـــم موقف معـــاد للتغلغل االســـتعماري باملغـــرب مطلع
القـــرن العشـــرين ،كقائـــد عبـــدة عيـــىس بن عمـــر الذي
دوخ ســـلطات احلمايـــة بأفعاله املتعارضة مع سياســـاتها
فإضطـــرت لوضع حد حلكمـــه باملنطقة ولـــم تتوقف عند
حـــدود ذلك ،بـــل نفته إىل مدين�ة ســـال إتقاء ملكـــره .والقائد
العيـــادي بالرحامنة الذي ورغـــم ارتب�اطاته مع بســـلطات
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أثر ثقافي البادية واملدين�ة على

حرفة ومنتجات السدو التقليدية في الكويت
د .عيل صالح النجاده  -كاتب من الكويت
مما ال شـــك فيه أن املنســـوجات بمكوناتها المادية ،وتركيب�اتها النسيجية ،وتنوعاتها
الفنيـــ�ة والتصميميـــة يمكـــن أن تعر عن علـــوم ،وخـــرات ،ومهارات صانعيهـــا .كذلك
يمكن إعتب�ار املنســـوجات على إختالف أنواعها وإســـتخداماتها دالئل واقعية ملستويات
التطـــور والتحضر يف مختلف احلضـــارات واملجتمعات.
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 - 1أسئلة البحث:

مـــن هنا يمكـــن القول بأن املنســـوجات علـــى اختالف
أنواعها ،وأحجامها ،وأشـــكالها ،ووظائفها تعتر مؤشـــرات
عملية وبراهن حقيقية تدل على مســـتوى اإلتقان احلريف،
والتقدم التقين ،واإلبداع الفين ملنتجيها .وبما أن «الســـدو»
يدخـــل يف طبيعته ضمن املنســـوجات اليدويـــة التقليدية
الـــي برعت يف حياكتها نســـاء القبائل البدويـــة يف الكويت،
لذلـــك فإنه من املهم البحث بتعمـــق يف طبيعة العوامل الي
أسســـت لوجوده ،وســـاهمت يف بقائه على مر الســـنن.

مـــن خـــالل التفكـــر يف موضوع هـــذه الدراســـة ،ترز
أســـئلة عديـــدة وهامـــة ذات إرتبـــ�اط بمـــايض ،وحاضر،
ومســـتقبل حرفة ومنتجات الســـدو يف الكويـــت ،من أهم
هذه األســـئلة مـــا يأيت:
ما هي أســـباب ظهور واستمرار ممارســـة حرفة السدو
عند ســـكان البادية مـــن أهل الكويت؟
مـــا عالقـــة ثقافـــة البادية حبرفـــة ومنتجات الســـدو يف
ا لكو يت ؟

يعتـــر كل مـــن صوف األغنـــام ،وشـــعر الماعـــز ،ووبر
اجلمـــال املـــواد األساســـية حلياكة مختلف منســـوجات
الســـدو .وإذا ما رجعنا إىل االستشـــهاد بما جـــاء يف القرآن
الكريم يف اآلية رقم ( )80من ســـورة النحل حول االنتفاع
العملـــي باألنعـــام (اإلبل ،واألغنـــام ،والماعـــز ،واألبقار)،
جنـــد أن املوىل جل وعال قد أشـــار إىل ذلـــك بقوله يف محكم
َ ً
ََُ
َ ّ ُ َ َ َ َ ُ ِّ ُ ُ ُ
وتك ْم َســـكنا َو َج َعل لكم
التنزيـــل{ :وهللا جعل لكـــم من بي ِ
ِّ ُ ُ
َ ْ َ ُ ُ ً َ ْ َ ُّ َ
ـــم َو َي ْومَ
ون َها َي ْو َم َظ ْعن ُك ْ
ـــود األنع ِام بيوتـــا تســـت ِخف
َ ِ
من جل ِ
َ
َ
َ
َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ً َ ً
ـــع ِارها أثاثـــا َو َمتاعا
ِإقام ِتكم و ِمـــن أصو ِافها وأوب ِارها وأش
َ
ِإىل ِحـــن} .لذلـــك يمكـــن القول بـــأن اإلنســـان قد عرف
املنســـوجات منـــذ أمـــد بعيد ،واســـتخدم يف منســـوجاته
الصوف ،والشـــعر ،والوبـــر ،ضمن املواد األولية للنســـيج
للوصـــول إىل مبتغـــاه ،وســـد احتي�اجاتـــه الضروريـــة من
ملبـــس ،ومســـكن (بيـــت الشـــعر) ،ومختلـــف عناصر
تأثيث بيت الشـــعر ،وأنواع األمتعة املستعملة يف البادية.

هل أثـــرت ثقافة املدين�ة على حرفة ومنتجات الســـدو؟
وكيف ذلك؟
أي ثقافـــة يتوقع أن يكـــون لها التأثر األكـــر على حرفة
ومنتجات الســـدو يف الســـنوات القادمة؟ ولماذا؟
هـــل يمكن التوفيـــق يب ثقافـــي الباديـــة واملدين�ة لدعم
وتطويـــر حرفة ومنتجات الســـدو؟
أهداف البحث
ســـوف يتم من خـــالل هذا الدراســـة محاولـــة حتقيق
األهـــداف التالية:
تعريف الثقافة والعوامل الي تؤثر فيها.
مقارنة ثقافة البادية بثقافة املدين�ة.

ونظـــرا النتقال اإلنســـان من حيـــاة البـــداوة والبادية
إىل حيـــاة التمـــدن واملدينـــ�ة أو العكس بالعكـــس ،جند أن
ثقافـــة منطقة ســـكناه يمكـــن أن ترتك بصمـــات واضحة
ومحددة على حياته ،وســـلوكياته ،وممارســـاته ،وعلومه،
وخراتـــه احلياتيـــ�ة .مـــن هنا جنـــد أنه مـــن املهـــم أن يتم
التوجـــه لدراســـة آثار معيشـــة ســـكان باديـــة الكويت يف
الباديـــة أوال ،ثـــم انتقـــال معظمهـــم للعيـــش يف مختلف
مـــدن وضـــوايح الكويـــت على حرفـــة ومنتجات الســـدو
التقليدية .إن حرفة الســـدو مرت بمراحل مختلفة أفرزت
خاللها منتجـــات متنوعة ذات صفـــات وممزيات متنوعة
ومتب�اينـــ�ة .هذا بالطبع يدعـــو إلثارة العديد من األســـئلة
واالستفســـارات حول طبيعة ومدى تأثر حرفة ومنتجات
الســـدو التقليدية بكل مـــن ثقافي الباديـــة واملدين�ة.

دراســـة آثـــار ثقافـــي الباديـــة واملدينـــ�ة علـــى حرفـــة
ومنتجـــات الســـدو يف دولـــة الكويـــت.
منهجية البحث
تعتمـــد هـــذه الدراســـة يف حتقيقهـــا علـــى املنهـــج
االســـتقرايئ القائـــم علـــى إســـتقاء الكثر مـــن املعلومات
مـــن ناســـجات الســـدو البدويـــات املتمرســـات الـــاليت
تـــم مقابلتهـــن ،وتدويـــن إجاباتهـــن املتعلقـــة بتحقيـــق
أهـــداف هـــذه الدراســـة .كذلك ،تـــم مراجعـــة األدبي�ات
املتوفـــرة ،وذات العالقة بموضوع الدراســـة ،باإلضافة إىل
املالحظات الشـــخصية للباحـــث الذي عمل كمستشـــار
للنســـيج يف اجلمعيـــة التعاونيـــ�ة احلرفية للســـدو خالل
الفـــرتة ما بـــن عـــام 1998م وحـــىت أواخر عـــام 2015م.
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وبمـــا أن الثقافة إنســـاني�ة املنشـــأ ،فإنه يمكـــن القول
بأنهـــا شـــاركت بشـــكل أو آخـــر يف التأثـــر على إنســـاني�ة
اإلنســـان .ونظـــرا جلنـــوح اإلنســـان يف أغلـــب األحيـــان
لالســـتعانة بالرموز املختلفة للداللة على بعض مفاهيمه،
ومعارفـــه ،وســـلوكياته جتـــاه الـــذات واآلخريـــن ،جند أن
العالقـــة الرمزيـــة قـــد توطدت مـــع الثقافـــة وأصبحت
الرموز أحـــد أدوات التعبـــر عن نوعية ومســـتوى الثقافة
الفعالـــة .هذا مـــا ســـيتم تن�اوله الحقـــا يف هذه الدراســـة
حـــول عالقة كل من ثقافـــة البادية وثقافـــة املدين�ة حبرفة
ومنتجـــات الســـدو التقليديـــة يف الكويت.

مصطلحات البحث :معانيها اللغوية وتعاريفها
كتوطئـــة للدخـــول يف موضوع البحث ،مـــن املهم جدا
أن نتن�اول بالشـــرح والتوضيـــح للمعاين اللغويـــة العربي�ة
ملصطلحـــات هذا البحـــث وتعريف كل منهـــا ،بهدف فهم
معانيها اللغويـــة ،وأبعادها املعنوية.
 - 1الثقافة:
كلمـــة «الثقافـــة» يف اللغـــة العربيـــ�ة تعـــين احلذاقة
َ ْ
والفهـــم ،فـــإذا قيل :زيـــد رجل «ث ِقـــف»  ،فهـــذا يعين أن
َُّْ
«مثقف»،
زيد رجل حـــاذق وفطن ،وإذا قيل :عمرو رجـــل
فهـــذا يعـــين أن عمرو رجـــل معتـــدل يف عقله وفهمـــه (ابن

 - 2احلضارة:
َ
«احلضـــارة» يف اللغـــة العربيـــ�ة تعـــين اإلقامـــة يف
ِ
َ َ
َ
«احلضـــر» ،و الرجـــل «احل ِضـــر» هو الـــذي الرجل الذي
َ َ
يســـكن يف احلضـــر (ابـــن منظـــور ،الطبعـــة  ;1993 ،3اجلوهـــري،

منظـــور ،الطبعـــة 1993 ،3؛ اجلوهـــري ،الطبعـــة 1987 ،4م؛ القزويـــين

الـــرازي1979 ،م؛ الفروزآبـــادي ،الطبعـــة 2005 ،8م).
أمـــا «الثقافـــة» ( )Cultureفقـــد عرفـــت ألول مرة
مـــن قبـــل عالـــم اإلنروبولـــويج الريطـــاين إدوارد تيلـــور
(1832م 1917 -م) حيـــث قـــال« :الثقافـــة أو احلضارة
بمعناهـــا اإلنـــايس (اإلنســـاين) األوســـع ،هي ذلـــك الكل
املركـــب املعقد الذي يشـــمل املعرفـــة ،والعقيـــدة ،والفن،
واألخـــالق ،والقانون ،والعادات ،وكل ما يمكن أن يكتســـبه
اإلنســـان كعضو يف املجتمع» ( .)Tylor, 1871أما بالنســـبة
لعالقـــة الثقافـــة باإلنســـان واملجتمعـــات اإلنســـاني�ة،
فـــإن يشـــويت ( )2005بعـــد قيامـــه بدراســـة مقارنة بن
الثقافـــة واحلضارة واأليديولوجيا يـــرى أن الثقافة بمعناها
الشـــامل« :تب�دو كعالـــم أو ككون ذهين ،أخـــاليق ،معنوي،
رمـــزي ،مشـــرتك بـــن أنـــاس متعدديـــن يســـتطيعون
التواصل عـــره ،وبفضله يعرتفون بعالقاتهم ،وبمصاحلهم
املشرتكة ،بإختالفاتهم وتعارضاتهم ،وحيسون منفردين أو
مجتمعـــن أنهم أعضـــاء يف كيان واحـــد يتجاوزهم جميعا،
هذا الكيان يســـى بــــ (الفئـــة أو اجلماعـــة أو املجتمع)».
كذلـــك فإن ما يمـــزي الثقافـــة أنهـــا «تتصل بالواقـــع اآلين
للقوم ،وإن كان هذا الواقع يســـتن�د إىل عمـــق تارييخ ،ذلك
أن تاريخيـــة الثقافـــة هي مـــن تاريخية اجلماعـــة املتصلة
بهـــا .إن الثقافـــة بهذا املعـــىن تعبر عن اجلماعـــة ،حىت أن
البعض ذهـــب إىل القـــول بأنها نمط معيشـــة اجلماعة ال
أقل وال أكر» (يشـــويت .)2005 ،هـــذا يعين أن للثقافة وظيفة
اجتماعيـــة تهتـــم بالتقريـــب والتآلـــف ،يف إطـــار جماعة
واحـــدة أو خاصة ،بـــن العديد مـــن الناس.

الطبعة 1987 ،4م; القزويـــين الرازي1979 ،م؛ الفروزآبـــادي ،الطبعة ،8

َ َ
«احلضارة»
2005م) ،وقـــد قالهـــا األصمعي بفتح احلـــاء
(القزويـــين الـــرازي1979 ،م).
) فقد جاء عند
أمـــا تعريف احلضـــارة (
عالـــم اإلنثربولوجيـــا الريطـــاين إدوارد تيلـــور (1832م-
1917م) متماثـــال مـــع تعريـــف الثقافة .ولكـــن بعد فك
التماثل بينهمـــا ،يمكن القـــول :أن «احلضـــارة تتولد من
ثقافة معينـــ�ة ،ولكنها تتعدى هـــذه الثقافـــة ،وتتجاوزها
زمانيـــ�ا ومكانيـــ�ا ،وال ترتبـــط بمجتمع معن بـــل يمكن أن
تتعـــداه لتشـــمل منطقة جغرافيـــة بكاملها (قـــارة مثال).
واحلضـــارة ذات طابع تاريـــيخ ،وتراكيم ،بمعـــىن أنها قد
ال تـــالزم املجتمـــع .وهي تســـتمر عر الرتاكمـــات الثقافية
واآلثـــار علـــى أنواعهـــا بينمـــا يكـــون املجتمع قـــد إندثر»
(يشـــويت.)2005 ،
 - 3البادية والبدو والبداوة:
كلمـــة «الباديـــة» جـــاءت مـــن البـــادي وهـــو اليشء
الظاهـــر ،وهي أيضا «اســـم لـــألرض الي ال َح َض َ
ـــر فيها»
(ابـــن منظـــور ،الطبعـــة 1993 ،3؛ اجلوهـــري ،الطبعـــة 1987 ،4م;

القزويين الرازي1979 ،م; الفروزآبـــادي ،الطبعة 2005 ،8م) ،ويف مثل
هـــذا يقال لـــألرض الصحراوية املنبســـطة بــــ َ
«الب ِاد َية»
َ ْ
«البـــدو»
ألنهـــا أرض مكشـــوفة .مـــن هنـــا جـــاء كلمـــة
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َ َُ
ـــداوة»،
وهم ســـكان الباديـــة ،ومنها اشـــتقت كلمة «الب
َ َ
ْ
«احلضـــر» .وإذا
وجميعها مشـــتقات يف مجملهـــا خالف
َ
قيـــل« :ت َبـــ�ادى» الرجـــل ،فذلك يعـــين أنه تشـــبه بأهل
الباديـــة (اجلوهـــري ،الطبعـــة 1987 ،4م) .ويف «البـــدو» يقول
ابـــن خلـــدون ،مؤســـس علـــم االجتمـــاع األول« :العرب
أبعـــد الناس عن الصنائـــع .إنهم أعرق يف البـــدو وأبعد عن
العمـــران احلضري» (ابـــن خلـــدون.)2004 ،

بيئ ـ�ة املدين ـ�ة املبني ـ�ة عل ــى أس ــاس التحض ــر واالس ــتقرار.
لذل ــك ف ــإن العدي ــد م ــن عناص ــر الثقاف ــة البدوي ــة تنتق ــل
م ــن جي ــل ألخ ــر باملش ــافهة كالش ــعر ،والقص ــة ،واألمث ــال
الشــعبي�ة ،وتاريــخ القبيلــة والعــرب ،ومعرفــة األنســاب،
وعلـــوم القبيلـــة والعـــرب ،ومختلـــف أنـــواع اخلـــرات
واملعــارف األخــرى ذات العالقــة حبيــاة الباديــة .يف املقابــل،
حتف ــظ وتنتق ــل مثي�الته ــا يف ثقاف ــة املجتم ــع امل ــدين م ــن
خــالل التدويــن الكتــايب ،والتســجيل الصــويت ،والتصويــر
امل ــريئ ،وم ــا إىل ذل ــك م ــن تقنيــ�ات .كذل ــك ف ــإن العدي ــد
م ــن منتج ــات الثقاف ــة البدوي ــة مبني ـ�ة عل ــى «الوقتي ـ�ة»
يف االس ــتعمال كبي ــت الش ــعر وعناص ــر تأثيث ـ�ه ومختل ــف
منتجــات الســدو األخــرى ،علــى ســبي�ل املثــال ال احلصــر،
بينمـــا تكـــون منتجـــات املدينـــ�ة يف أغلبهـــا مبنيـــ�ة علـــى
«االســـتدامة» مثـــل املنـــازل الطينيـــ�ة أو اخلرســـاني�ة
ومختل ــف عناص ــر تأثيثهم ــا ،وم ــا إىل ذل ــك م ــن منتج ــات
مادي ــة وأدبيــ�ة.

أمـــا بالنســـبة لتحديـــد طبيعـــة الباديـــة وتعريـــف
مفهومهـــا عنـــد الفـــوال ( ،)1983فقـــد جـــاء ذلك على
الوجه التـــايل« :إعلم أن العرب منهـــم األمة الناجعة ،أهل
اخليام لســـكناهم ،واخليل لركوبهم ،واألنعام لكســـبهم،
يقومـــون عليها ،ويقتاتـــون من ألبانها ،ويتخـــذون الدفء
واألثـــاث مـــن أوبارها وأشـــعارها ،وحيملـــون أثقالهم على
ظهورهـــا ،يتن�ازلـــون حلـــال متفرقـــة ،ويبتغون الـــرزق يف
أغلـــب أحوالهم من القنص ،وختطف الناس من الســـبل،
ويتقلبـــون دائمـــا يف املجـــاالت ،فـــرارا مـــن حـــرارة القيظ
تارة ،وصبـــارة الرد تـــارة أخرى ،وانتجاعـــا ملراعي غنمهم،
وارتي�ادا ملصالـــح إبلهم الكفيلة بمعاشـــهم وحمل أثقالهم
ودفئهـــم ومنافعهم».

عالقة بادية الكويت حبرفة ومنتجات السدو
نظـــرا للظـــروف البيئيـــ�ة واملعيشـــية والماديـــة
الصعب ــة ال ــىت عاش ــها أه ــل بادي ــة الكوي ــت ،فق ــد كان ــت
حياتهـــم مفعمـــة بالتحديـــات والصعوبـــات املضنيـــ�ة.
فقســـاوة الصحـــراء املعهـــودة علـــى أرضهـــا القاحلـــة،
وجوه ــا اجل ــاف امللته ــب ،ومائه ــا الش ــحيح ،وخضرته ــا
املوســـمية املتن�اثـــرة قـــد أرغمـــت ســـكان الباديـــة علـــى
حيـــاة التنقـــل والتجـــوال املســـتمر طلبـــا للمـــاء ،والـــكأل
اللذيـــن همـــا مـــن أساســـيات احليـــاة ىف الصحـــراء
( .)Dickson , 1959ه ــذا النم ــط م ــن احلي ــاة ال ــذي يعتم ــد
عل ــى ك ــرة التنق ــل والرتح ــال ،أج ــر س ــكان البادي ــة عل ــى
االقتصـــاد يف المـــأكل ،واملشـــرب ملحدويـــة توفـــر هذيـــن
العنصريـــن الهامـــن ىف بيئـــ�ة الصحـــراء .كذلـــك ذهـــب
ســـكان الباديـــة إىل االختصـــار واالقتصـــاد ىف امللبـــس،
واملســـكن ،واملتـــاع لقلـــة اخلامـــات األوليـــة الالزمـــة
لتوفـــر تلـــك املطالـــب ،ومراعـــاة لضروريـــات ســـرعة
وتك ــرار التنق ــل م ــن م ــكان آلخ ــر حس ــبما تفرض ــه عليه ــم
احلاجـــة ،وتقلبـــات األحـــوال يف الصحـــراء.

 - 4املدين�ة واملدني�ة:
ْ
َْ َ
«احل ْصن»
كلمـــة «الم ِدين�ة» يف اللغة العربيـــ�ة تعين ِ
وكل أرض يبـــىن فيهـــا حصـــن فهـــي مدينـــ�ة ،وجمعهـــا
َ َ َ
ُ ُ ْ
«مـــدن» أي إنتقل وســـكن
«مـــدن» .ويقـــال أن فـــالن
َ َ
«مد ِين»
املدين�ة ،وينســـب اليشء إىل املدين�ة فيقـــال عنه
َْ َ
(ابن منظـــور ،الطبعـــة  .)1993 ،3كذلك يقـــال « :الم ِدين�ة هي
ْ
ال ِم ْصر» (الفروزآبـــادي ،الطبعـــة 2005 ،8م) .بذلك فإن املدني�ة
تعـــين التحضـــر واالســـتقرار ،وهـــي بهـــذا املعـــين تكون
النقيـــض مـــن البداوة وكـــرة التنقـــل والرتحال.
مقارنة ثقافة البادية مع ثقافة املدين�ة
م ــن هن ــا يمك ــن الق ــول ب ــأن ثقاف ــة البادي ــة مختلف ــة
إىل ح ــد كب ــر ع ــن ثقاف ــة املدين ـ�ة ،فثقاف ــة البادي ــة متأث ــرة
إىل ح ــد كب ــرة باملعيش ــة يف األرايض الصحراوي ــة القاحل ــة
القائمـــة علـــى التنقـــل وكـــرة الرتحـــال ،وهـــذا ال يتيـــح
للمجتم ــع الب ــدوي نف ــس ف ــرص النم ــو الثق ــايف املتاح ــة يف
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أثر الثقافة البدوية على حرفة ومنتجات السدو

مـــن هنـــا جـــاءت حرفـــة الســـدو ،وتطـــورت كحرفـــة
نســـائي�ة بدائيـــ�ة لتوفـــر منســـوجات الســـدو الالزمـــة
لبن ـ�اء بي ــت الش ــعر كمس ــكن للعائل ــة ،وجته ــزيه بمختل ــف
عناصـــر التأثيـــث البســـيطة يف التصميـــم ،والعمليـــة يف
االســتعمال وإعــادة االســتعمال .إن بيــت الشــعر البــدوي
بمختلــف مــواد بن�ائــه ،وأســلوب صناعتــه ،وتنــوع عناصــر
تأثيث ـ�ه ،إعتمــد علــى البســاطة ،واالقتصــاد ،وتأثــر إىل حــد
بعيــد بمــا كان متوفــرا مــن مــواد ،وخامــات أوليــة ،وظــروف
حياتي ـ�ة .فاخلام ــة األساس ــية املكون ــة لبي ــت الب ــدوي ه ــى
ش ــعر الماعزاألس ــود .يق ــوم رج ــال البادي ــة بق ــص (ج ــز)
شــعر الماعــز ىف فصــل الربيــع ثــم تغزلــه نســاؤهم ،وبعدهــا
تنســجه علــى نــول أريض منصــوب بشــكل أفقــي متواضــع
لتحي ــك منه ــا ش ــرائط س ــوداء الل ــون بس ــيطة الرتاكي ــب
تســى فلجــان ومفردهــا فلجــة .تــرتاوح عــروض الفلجــان
بـــن  60ســـم إىل 100ســـم ،كمـــا تمتـــد أطـــوال هـــذا
الن ــوع م ــن منس ــوجات الس ــدو م ــن خمس ــة أمت ــار وه ــو
الطـــول املعتـــاد لبيـــوت الشـــعر الشـــائعة لغالبيـــ�ة ذوى
األح ــوال االقتصادي ــة املتدنيــ�ة م ــن أه ــل البادي ــة ،ولك ــن
ذل ــك الط ــول ق ــد يص ــل إىل خمس ــة وعش ــرين م ــرتا ،وه ــو
الط ــول املرغ ــوب ب ــه لصناع ــة بي ــت الش ــعر لألثري ــاء م ــن
األس ــر البدوي ــة أو لش ــيوخ العش ــائر والقبائ ــل .أم ــا ع ــرض
بيــت الشــعر فيكــون بــن ســتة إىل ثمانيـ�ة فلجــان وال يزيــد
ىف أغل ــب األحي ــان ع ــرض القطع ــة الواح ــدة م ــن الفلج ــان
ع ــن مائ ــة س ــنتيمرتا ،وه ــو ع ــرض منس ــوجة الس ــدو ال ــىت
يمك ــن أن تس ــيطرعليها ناس ــجة واح ــدة.

إن الثقافـــة البدوية كانت محصورة حبـــدود ضروريات
املعيشـــة ىف الصحراء ،إذ لـــم تكن هناك مـــدارس نظامية،
وال مناهـــج تعليميـــة ،وال مكتب�ات كما هو احلـــال عند أهل
املدينـــ�ة لتبـــ�ادل العلـــوم واخلـــرات .إال إن ذلـــك لم يمنع
معارف وخـــرات األجـــداد ،واآلباء مـــن اإلنتقـــال لألبن�اء،
واألحفاد .تركـــزت الثقافـــة البدوية حول أنشـــطة احلياة
اليوميـــة ،ومقومات البقاء ،والتســـلية ىف الصحـــراء .هذا،
وقد إســـتعاض أهل البادية عن اللغـــة املكتوبة إىل حد كبر
باللغـــة املنطوقة ،فرعوا ىف قرض الشـــعر وحفظه ،وأتقنوا
قول القصة وســـرد احلكايات ،وتفننوا ىف إســـتخدام بعض
أدوات املوســـيقى البســـيطة كالربابة والناي .باإلضافة إىل
ذلك فإن معظم نســـاء البادية احرتفن حياكة منســـوجات
الســـدو املختلفـــة ،وتم من خالل نقوشـــها املتنوعـــة الرمز
للعديـــد مـــن عناصر البيئـــ�ة البدويـــة .كذلك فقـــد كانت
رمـــوز تلـــك املنســـوجات أحـــد الوســـائل الهامـــة للتعبر
العملي عـــن مهـــارات ،وخـــرات ،وثقافة ســـكان البادية،
وعلى وجه اخلصوص النســـاء منهم .كانـــت تلك املهارات
املختلفـــة يف مجملها هى أحـــد أدوات نشـــر وتن�اقل الثقافة
البدوية ،واملعر عما كان يشـــعر به ويعايشـــه أو يتطلع إليه
أهـــل البادية .ولقطع الرتابة وامللل ،ولتخفيف املشـــقة الي
كثرا مـــا تصيب ناســـجات الســـدو إثن�اء عمليـــة احلياكة
فإن بعضهن كن ينشـــدن الشـــعر ويتغنن بـــه .من أمثلة
الشـــعر الـــذي كان يتغىن به عند ممارســـة غـــزل الصوف،
قول بعض الناســـجات:
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يا مـغــزييل يا فــرفـارة

ســـميت هـــذه النقشـــة بالعيـــون ألنهـــا تشـــبه العيون
الناظـــرة أو املحدقـــة من خالل النســـيج األســـود.

تســبق بنــات احلـــارة
َّ
لعـــل أول ُمؤلـــف يكتـــب يف الكويت ويذكـــر فيه عن
ثقافة البادية وعن حرفة ومنســـوجات الســـدو هو كتاب
«عـــرب الصحـــراء» أو ()The Arab of the Desert
ملؤلفه ديكســـون ( )H.R.P. Dicksonالذي نشره يف عام
1959م .ثم جاء بعده كتاب «الســـدو :األســـاليب الفني�ة
للحياكـــة البدوية» لرونـــا كرايـــنت ( )1989بالتعاون من
جمعية الســـدو (اجلمعيـــة التعاونيـــ�ة احلرفية للســـدو
الحقا) حيث شـــرحت فيـــه من جديد حول نـــول ونقوش
الســـدو ،مـــع وصـــف كامـــل ودقيـــق خلطـــوات حياكـــة
الســـدو .أما بالنســـبة لزخارف ،ونقوش السدو فقد كانت
مســـتوحاة من بيئـــ�ة الصحراء ومـــا يوجد فيها مـــن أحياء
حيواني�ة ونب�اتيـــ�ة ،وجمادات.

أمـــا نقشـــة «العويرجـــان» (الشـــكل  )1فقد اشـــتق
إســـمها من تعرجـــات كثب�ان رمـــال الصحـــراء ،والبعض
يرجعهـــا لفكـــرة «التســـبيح» وذكر هللا جل وعـــال ،وهذه
النقشـــة تب�دو للعيان على شـــكل سلســـلة هرمية طولية
تكونها مثلثات ذات لونن أساســـن همـــا ىف الغالب اللون
األبيض واألحمر املنســـوجان على خلفية ســـوداء (العازيم،
 .)2015وتأىت بعد ذلك نقشـــة «املذخرة» (الشـــكل  )1أو
النب�ات املزهر ،وهى نقشـــة
متطورة من العويرجان .نقشـــة املذخـــر غالبا ما تكون
خيوطهـــا ضعف نقشـــة العويرجان ومن أشـــهر أشـــكال
نقوشـــها الشـــكل املعن الذى يبـــ�دو ألول وهلـــة كمثليث
العويرجـــان وقد التصقا تارة من مـــن ناحية ضلع القاعدة
وتارة أخرى بالتبـــ�ادل من ناحيـــة رؤوس املثلثات.

من أبســـط زخـــارف الســـدو هى نقشـــة «احلباب»
أو «احلبوب» (الشـــكل  )1حيث تعر هذه النقشـــة عن
احلبـــوب اجلافـــة املمثلة بـــاألرز ،أو الشـــعر ،أو احلنطة
الي يســـتعملها أهل الباديـــة يف طعامهم .هذه النقشـــة
غالبـــا مـــا تظهر علـــى جانـــب أو جانـــيب قطعة الســـدو
على شـــكل خطـــوط أفقيـــة قصـــرة (بطـــول  4خيوط
ســـداة مرتاصة جنبـــ�ا إىل جنـــب) على جانـــب ،أو جانيب
قطعة الســـدو ،وبشـــكل متبـــ�ادل يتكرر فيـــه لونن هما
ىف الغالـــب األبيض ،واألســـود وقـــد يكون بألـــوان أخرى
أقل شـــيوعا مثل األحمر ،واألســـود أو الرتقايل واألســـود
ِّ
ِّ
«الض َ
ليعـــة» أو «الضلـــع»
وحنوهـــا .أيضـــا ،نقشـــة
(الشـــكل  )1فهي شـــبي�ة بنقشـــة احلبـــوب ،إال أنها أكر
إســـتطاله وتنســـج تب�ادليا وســـط نســـيج من لون مغاير
للونن املســـتخدمن يف هذه النقشة ،ومســـماها مأخوذ
من شـــكل أضالع الصدر .أما نقشـــة «ضروس اخليل»
(الشـــكل  )1فهى من مســـماها مأخوذة مـــن ضروس أو
أســـنان اخليل وهى نقشـــة أكر من احلبوب ويســـتخدم
فيهـــا لونان أيضـــا كما ىف نقشـــة احلبوب .مـــن النقوش
الســـائدة ،أيضا ،ىف منســـوجات الســـدو نقشـــة صغرة
تســـى «العـــن» أو «العيون» (الشـــكل  )1وهى عبارة
ظهـــور خيـــوط ســـداة بيضـــاء على شـــكل نقـــاط ضمن
منســـوجة ســـداة ســـوداء أو العكـــس بالعكـــس ،وقـــد

وتعتر نقشـــة «الشـــجرة» (الشـــكل  )2مـــن أجمل
نقـــوش الســـدو ،وأكرهـــا تعقيـــدا وتنوعـــا .تقع نقشـــة
الشـــجرة يف قلـــب منســـوجة الســـدو ،وقد ســـميت هذه
النقشـــة بالشـــجرة لتنوع وحـــدات التصميـــم فيها .فهي
كأنها جذع شـــجرة تتفرع منـــه أغصـــان وأوراق ،أو نقوش
متعـــددة ،ومتنوعة .ختتلف نقشـــة الشـــجرة عـــن املذحر
والعويرجـــان ىف أنهـــا تتكـــون خيـــوط ســـداتها يف الغالب
من لونن همـــا األبيض واألســـود .أما نقشـــة العويرجان
واملذخـــر فيدخل معهمـــا اللون األحمر .كذلك فإن نقشـــة
العويرجـــان تكـــرر فيها نفـــس الوحـــدة الهندســـية وهي
املثلـــث ،واملذخـــر يتكـــرر فيـــه الشـــكل املعـــن أو بعض
تفريعاته ،إال أن نقشـــة الشـــجرة يدخل فيهـــا كل ما حتب
الناســـجة أن تضيفـــه إىل منســـوجتها من نقـــوش أو رموز
إنســـاني�ة ،أو حيوانيـــ�ة ،أو نب�اتي�ة ،أو جماديـــة ،وغر ذلك.
فمن األشـــكال الىت وجدت تزين نقشـــة الشجرة املشط،
والعقرب ،واحليـــة ،واليامعة أو احلرز ،واملـــرأة ،والهودج،
واجلمل ،والـــرتاىج أو حلق األذن ،والراثن أو الوســـم وهى
إشـــارات لتحديـــد الهوية القبليـــة أو امللكية الشـــخصية
لألفراد أو الهوية القبلية للناســـجة ،ثـــم أضيفت الطائرة،
والصـــاروخ ،وطلقـــات الرصاص ،والقنابل بشـــكل متكرر
بعـــد غزو العـــراق للكويـــت يف 1990/8/2م.
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يف تنفيذهـــا فإنها غـــر دارجة كثرا .كذلك اشـــتق من هذه
النقشـــة نقشـــة أخـــرى يطلق عليهـــا «نصـــف حنبلية»
(الشـــكل  )3وهـــى نصـــف نقشـــة احلنبلية .أما نقشـــة
«رقـــم حنبليـــة» (الشـــكل  )3فإنهـــا تتكـــون بلف خيط
اللحمـــة حول مجموعـــة من خيوط الســـداة.

نقشـــة «الرقم» (الشـــكل  )3هى أيضـــا من النقوش
املشـــهورة ىف الســـدو إال أن أســـلوب تنفيذها مختلف عن
النقوش ســـالفة الذكـــر ،حيث تلف خيـــوط اللحمة حول
السداة ،و تغطيها على شـــكل مثلثات أو مربعات متعددة
األلـــوان متصلـــة من ناحيـــة زواياهـــا أو أضالعهـــا .ولعل
كلمـــة «الرقم» مأخوذة من الســـرت أي أن خيـــوط اللحمة
ترقم أو تســـرت خيوط الســـداة .تســـتخدم هذه النقشـــة
بكـــرة يف البســـط ،واملســـاند أو الوســـائد ،وقواطـــع بيت
الشـــعر .من أنـــواع هـــذه النقشـــة «الرقم» وهـــي عبارة
عـــن  10-8مثلثات متعـــددة األلوان تمتـــد على العرض
الواحد للمنســـوجة و لكن بـــدون نظام محدد .أما نقشـــة
«اجلنح احلنبلية» فهى شـــبي�ه بنقشـــة الرقـــم إال أنه إذا
اســـتخدمت عـــدة ألـــوان ىف تصميـــم مثلثاتها ،فـــإن تلك
األلـــوان تســـتخدم وتكرر بنظـــام ثابت ومحدد (الشـــكل
 .)3يأىت بعد ذلك نقشـــة «الشـــنف احلنبلية» (الشكل
 )3وهى  5-4مثلثات حتاك ىف وســـط منســـوجة السدو،
وقد تقطع نقشـــة الشـــجرة أو العويرجان أواملذخر .توجد
أيضا نقشـــة «احلنبلية» (الشـــكل  )3وهي على شـــكل
معـــن كبر كعنصر زخرفة يتوســـط منســـوجة الســـدو،
ويتكـــون من خمســـة ألـــوان مختلفـــة على األقـــل حييط
بعضهـــا بعضـــا ،أى علـــى شـــكل معـــن ىف قلـــب املعن
اآلخـــر .نظرا للوقـــت الطويل الـــذي تأخذه هذه النقشـــة

بعـــد نســـج الســـدو ،واملـــي يف تشـــكيله لعمـــل
العـــدول ،أو اخلـــروج ،أو املزاود فإن احلاجـــة ترز خلياطة
أطـــراف تلـــك احلقائب املختلفـــة األحجـــام ،واألغراض،
ومـــن هنا ظهـــرت احلاجـــة «للـــدرز الزخـــريف» .من تلك
النقـــوش املســـتخدمة ىف الـــدرز «ضراس» وهى شـــبي�ه
باألضراس أو األســـنان الطاحنة ،و«إخشـــاب» املحكمة
الصلبـــة كاخلشـــب ىف حياكتها ،و«احلبة» املشـــتقة من
احلبوب املســـتعملة ىف البادية .أما األهـــداب ،أواجلدايل،
أوالكراكيـــش فتزين بها أطـــراف احلقائـــب املعمولة من
الســـدو كمـــا تســـتخدم الســـفايف ،واملراقيـــص لزين
اإلبـــل ،والهوادج.
نظرا إلعتقاد أهل البادية بالعن ،والســـحر ،واحلســـد
فـــإن نســـاءهم جنحـــن إلســـتعمال الـــودع ،أو األصداف
البحريـــة الي حصلـــن عليها من أهـــل املدينـــ�ة القريبن
مـــن البحـــر ،كمـــا إســـتخدمن أيضـــا أنواعـــا مـــن اخلرز
األزرق أو الفـــروزي إلبعاد العن ،أو احلســـد عنهن ،وعن
أبن�ائهـــن ،وأفـــراد عائالتهن.
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ممـــا تقـــدم نـــرى أن ثقافـــة أهـــل الباديـــة ،وعلومهم
البســـيطة الي نتجت عن التجربة واملشاهدة الشخصية
املباشـــرة ،أو العلـــم املتوراث أبا عـــن جد ،أو أمـــا عن جدة
قـــد أثرت ىف حرفة الســـدو وبالذات ىف النقـــوش الي تزين
منتجاتهـــا املختلفـــة الي عرت بشـــكل واضـــح ،وصادق
عـــن تلـــك الثقافـــة التلقائيـــ�ة ىف نوعيتهـــا ،العميقـــة ىف
جذورهـــا ،والغنيـــ�ة ىف تعبراتها ،ويكفين�ا ىف هـــذا املقام ما
نشـــر ضمن مجموعة مصورات «الســـدو» الىت نشـــرت
للمـــرة الثاني�ة يف عـــام 1982م من قول الشـــاعرة البدوية
الـــىت عـــرت عـــن ســـعادتها ،وأحاسيســـها ،وعالقتهـــا
املباشرة بســـدوها فقالت:

أثر ثقافة املدين�ة على حرفة ومنتجات السدو
لقـــد كان اندمـــاج بعـــض القبائل الي ســـكنت بادية
الكويت متفاوتا مع ســـكان احلواضر أو املـــدن الكويتي�ة
منـــذ البدايـــات األوىل لنشـــأة دولـــة الكويـــت يف بدايـــة
القرن الســـابع عشـــر (الهاجـــري .)2006 ،فأفراد قبيلة
العتـــوب ،على ســـبي�ل املثـــال ،هـــم أول مـــن تأقلموا مع
حياة املدين�ة ،وإندمجوا مع مكوناتها الســـكاني�ة بســـرعة،
ثـــم اشـــتغل معظمهـــم يف املهـــن البحريـــة املختلفة من
غوص علـــى اللؤلؤ ،والتجـــارة ،وصيد األســـماك .إال أن
معظـــم القبائـــل األخرى قد ارتبطـــت باملدين�ة بما يســـد
إحتي�اجاتهـــا ،فكان أفرادها يقدمـــون للمدين�ة لبيع بعض
منتجاتهـــم احليوانيـــ�ة كالصـــوف ،والســـمن احليـــواين،
واإلقـــط وغرها من املواد ،ولشـــراء ما حيتاجـــون إليه من
أرز ،وحنطة ،ســـكر ،وملـــح ،وللعالج يف بعـــض األحيان.
وبقيـــت قبائـــل أخرى أبعـــد عـــن املدين�ة مـــن الفريقن
الســـابقن ،تســـكن الباديـــة وتعيـــش على رعـــي اإلبل
واألغنـــام والماعز.

يوم أن اقضيت شغلي قبل تقضين
مزاودي خلصت واليوم أخشمهــا
النقش باملزودة من شغلي وفين
فيها يـدي عامله ما حـد يعلمهــــا
الرقم والشـنف شغله ما يعوقـين

ممـــا ال شـــك فيـــه أن طبيعـــة املدينـــ�ة واحليـــاة فيها
خيتلفـــان إىل حد كبرعـــن مثي�التهـــا يف الباديـــة .فطبيعة
املدينـــ�ة قائمـــة علـــى الثبـــ�ات واالســـتقرار ،أمـــا البادية
فطبيعتهـــا مبنيـــ�ة علـــى التنقـــل والرتحال .كذلـــك فإن
حـــرف ،ومهـــن ،ومنتجـــات ،وخدمـــات املدينـــ�ة مرتبطة

واملفرشة عقب باكر نيب نوملها
باكر لشـد القطن وزملهــم دنـي
كل على نضوها شالت واليمهــــا
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نص ــب أنواله ــن ملمارس ــة حرف ــة الس ــدو داخ ــل منازله ــن
احلديثـــ�ة ذات األرضيـــات املبلطـــة بالـــكايش املوزاييـــك
أو الســـراميك أو الرخـــام ،بـــدال مـــن األرايض الرمليـــة
الس ــابقة ال ــي عمل ــن عليه ــا يف البادي ــة .ه ــذا التغي ــر يف
أرضي ــة العم ــل وممارس ــة حرف ــة الس ــدو ،ف ــرض عليه ــن
واقعــا جديــدا كان الســبب يف تطويــر تصميــم نــول الســدو
التقلي ــدي إىل ن ــول آخ ــر يعم ــل بنف ــس الطريق ــة ولكن ــه يف
وضعي ــة رأس ــية (قائم ــة) .حاف ــظ ن ــول الس ــدو اجلدي ــد
علـــى نفـــس أجـــزاء وطريقـــة عمـــل النـــول التقليـــدي
األصل ــي ولك ــن إختلف ــت م ــواد بن�ائ ــه فأصب ــح ل ــه هي ــكل
خشـــيب ومـــزود بكـــريس لزيـــادة راحـــة الناســـجة عنـــد
العم ــل علي ــه .كذل ــك فق ــد ت ــم بع ــد اإلنتق ــال م ــن البادي ــة
إىل املدينــ�ة يف معظ ــم األن ــوال األرضي ــة التقليدي ــة تقن ــن
احلـــد األقـــيص لطـــول النـــول بمـــا يتن�اســـب مـــن طـــول
الفـــراغ املـــزنيل املتـــاح لنصـــب هـــذا النـــول .أمـــا اجليـــل
الت ــايل م ــن ن ــول الس ــدو فق ــد ت ــم تصميم ــه ليت ــم النس ــج
علي ــه يف وض ــع رأيس .يف التصمي ــم ال ــرأيس لن ــول الس ــدو
تـــم مراعـــاة اجلوانـــب األرجونوميـــة (قياســـات جســـم
اإلنســان) وأصــول اجللســة الصحيــة للناســجات ،بهــدف
تشـــجيع البنـــ�ات اليافعـــات والشـــابات علـــى ممارســـة
حرفـــة الســـدو بأعلـــى مســـتوى مـــن الراحـــة البدنيـــ�ة،
واملهنيـــ�ة احلرفيـــة ،واجلـــودة اإلنت�اجيـــة.

بالثبـــ�ات ،واإلســـتقرار اللذيـــن همـــا مـــن أهـــم ســـمات
العيش يف هـــذه البيئ�ة احلضريـــة .يف املقابـــل فإن حرف،
ومهـــن ،ومنتجـــات ،وخدمـــات الباديـــة مرتبطـــة ببيئ�ة
الباديـــة ومتأثـــرة حبياة التنقـــل والرتحال .مـــن هنا جند أن
حرفة الســـدو الـــي كانت تمـــارس من خالل الناســـجات
املنتميات للقبائـــل الي انتقلت من العيـــش يف البادية إىل
الســـكن واإلســـتقرار يف املدين�ة قد تأثرت بشكل ملحوظ
يف كيفية وآلية ممارســـة حرفة الســـدو ،كما تأثرت طبيعة
ونوعيـــة منتجـــات الســـدو التقليديـــة لتظهـــر منتجات
جديـــدة تتن�اســـب يف احتي�اجـــات التمدن واإلســـتقرار يف
البيئـــ�ة اجلديدة.
أثر ثقافة املدين�ة على ممارسة حرفة حياكة السدو
نظـــرا النتقـــال معظم أبنـــ�اء وبن�ات القبائـــل البدوية
مـــن العيـــش يف الباديـــة إىل العيـــش يف املدينـــ�ة ،فقـــد
تدنت مع مرور الوقت احلاجة إىل ممارســـة الناســـجات
املتمرســـات حلرفة الســـدو بهـــدف إنت�اج بيوت الشـــعر
ومختلف منتجات الســـدو األخرى الي كانت تســـتعمل
إمـــا لتأثيـــث بيـــت الشـــعر ،أو حلفـــظ ونقـــل األغذيـــة
واألمتعة الشـــخصية والعائلية املختلفـــة ،أو لزين بيت
الشـــعر ،أو لتجهزي الهوادج لتنقالت النســـاء واألطفال،
أو لتجهـــزي وتزين اجلمـــال واألحصنة .كذلـــك فإن هذه
احلالـــة تعاظمـــت بعـــد توجـــه أغلبيـــ�ة بنـــ�ات القبائل
لتحصيل العلـــم والعمـــل يف مختلف الوظائـــف املدني�ة،
ممـــا أدى وســـاهم مع مـــرور الســـنن إىل تنـــ�ايم عزوف
بنـــ�ات القبائـــل اليافعـــات يف الســـن والشـــابات علـــى
الســـواء عـــن تعلـــم أصـــول ومهـــارات ممارســـة حرفة
الســـدو ،فإحنســـرت بذلك أعداد الناســـجات املمارسات
لهذه احلرفـــة اليدويـــة التقليدية.

أثر ثقافة املدين�ة على إختي�ار مواد إنت�اج السدو
أمـــا بالنســـبة للتغـــر الذي طـــرأ علـــى املـــواد األولية
لنســـج مختلف منتجات الســـدو ،فأولها تمثـــل يف دخول
خيـــوط القطـــن البيضـــاء خلط اإلنتـــ�اج اليدوي للســـدو
جنبـــ�ا إىل جنـــب مـــع الصـــوف األبيـــض أو عوضـــا عنه
يف أغلـــب األحيـــان .تم إســـتخدام خيـــوط القطـــن لعدة
أســـباب مـــن أهمها:

أثر ثقافة املدين�ة على تصميم نول (آلة حياكة) السدو

نصـــوع بي�اض خيـــوط القطن مقارنة خبيـــوط الصوف
المائلة لإلصفرار.

عن ــد إس ــتقصاء آث ــار عي ــش الب ــدو يف م ــدن وض ــوايح
الكوي ــت املختلف ــة عوض ــا ع ــن العي ــش يف البادي ــة ،جن ــد
أن معظ ــم الناس ــجات م ــن نس ــاء القبائ ــل ال ــي هاج ــرت
للم ــدن والض ــوايح ق ــد واجه ــن ع ــددا م ــن الصعوب ــات يف

جاهزية خيوط القطن للنســـج يف مقابـــل احلاجة لبذل
الكثر من اجلهـــد يف تنظيف وغـــزل الصوف األبيض
وجتهزيه لعملية النســـج.
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األرواح مثــل اإلنســان ومختلــف أنــواع احليوانــات والطيــور
مــن نقــوش الســدو الــي كانــت تظهــر يف نقشــة الشــجرة،
الــي تنســج علــى طــول منســوجة الســدو ،بســبب شــيوع
بعــض األحاديــث النبويــة الشــريفة حــول حتريــم تصويــر
ورســـم ذوات األرواح .وبعـــد الســـكن يف بيـــوت حديثـــ�ة،
ودخ ــول بع ــض األجه ــزة اإللكرتونيـ ـ�ة للمدينـ ـ�ة كالرادي ــو
واملس ــجلة ،وبع ــد مش ــاهدة الطائ ــرات املختلف ــة تط ــر يف
س ــماء الكوي ــت ،دخل ــت رم ــوز ه ــذه العناص ــر اجلدي ــدة
لتض ــاف إىل قائم ــة نق ــوش ورم ــوز الس ــدو ال ــي تنس ــج يف
نقش ــة الش ــجرة .ث ــم بع ــد غ ــزو الكوي ــت م ــن قب ــل جارته ــا
الع ــراق وبع ــد حتريــر الكوي ــت م ــن الغ ــزو ،ظه ــرت نق ــوش
الطائـــرات احلربيـــ�ة بتصاميـــم مختلفـــة ،كمـــا ظهـــرت
بعـــض األســـلحة كالصواريـــخ والقنابـــل ضمـــن نقـــوش
الســـدو .مـــن هنـــا يمكـــن القـــول ،أن معايشـــة ثقافـــة
املدين ـ�ة بمفهومه ــا وتعريفه ــا الش ــاملن ،ق ــد فت ــح أب ــواب
املشـــاهدة واخليـــال عنـــد ناســـجات الســـدو املتمرســـات
واحلديث ـ�ات ،فإنتج ــن قط ــع س ــدو جميل ــة كان ــت تعك ــس
م ــن خ ــالل نقوش ــها وعناص ــر الرم ــز املختلف ــة فيه ــا عم ــق
وم ــدي تل ــك التغي ــرات.

تـــدين تكلفة خيـــوط القطـــن مقارنـــة بتكلفـــة خيوط
ا لصو ف .
توفـــر الوقـــت واجلهـــد بإســـتخدام خيـــوط القطـــن
اجلاهزة للنســـج يف مقابل خيوط الصـــوف الي حتتاج
للتجهـــزي (تنظيـــف وغزل وتلويـــن) لتلـــك العملية.
ويف العقديـــن الماضيـــن تـــم إســـتخدام خيـــوط
األكريلـــك (أو مـــا يطلـــق عليـــه محليـــا عنـــد البعـــض
بالصـــوف الصناعـــي) امللونـــة بـــدال من خيـــوط الصوف
الطبيعـــي الي حتتـــاج للتلويـــن والصباغـــة اليدوية .هذا
اإلســـتخدام قلل من قيمة وجـــودة منتجات الســـدو الي
كانـــت تعتمد على إســـتعمال املـــواد الطبيعيـــة الصرفة.
كذلـــك فـــإن الناســـجات قمـــن بإســـتخدام الصبغـــات
واأللـــوان الكيميائيـــ�ة الـــي تبـــ�اع يف األســـواق املحليـــة
واملســـتوردة من بعـــض الـــدول املجـــارة أو الصديقة بدال
عـــن الصبغـــات الطبيعيـــة الي كانـــت تؤخذ مـــن البيئ�ة
املحليـــة مثـــل الفـــوه ،والعرجـــون ،واحلنـــة ،والعصفـــر،
باإلضافـــة للشـــب واخلل لتثبيـــت الصبغـــات الطبيعية
بغـــرض تلويـــن خيـــوط الصـــوف المائلـــة للبي�اض.
أثر ثقافة املدين�ة على رموز ونقوش السدو

أثر ثقافة املدين�ة على منتجات السدو

أث ــرت ثقاف ــة املدينــ�ة عل ــى نق ــوش وزخ ــارف الس ــدو
بشــكل ملحــوظ ،فقــد ظهــر ذلــك واضحــا علــى مرحلتــن.
بــدأت املرحلــة األويل بظهــور رمــوز مختلفــة لإلنســان علــى
هيئ ـ�ة رجــال اجليــش أو احلــرس الوطــين ،أزواج أو أبن ـ�اء أو
أق ــارب الناس ــجات ،م ــن خ ــالل حياك ــة أش ــكالهم الرمزي ــة
بالـــزي العكســـري ،وظهـــور أحـــد الرتـــب العســـكرية
كالرقي ــب املتمثل ــة يف ثالث ــة خط ــوط محاك ــة عل ــى ش ــكل
ثالثـــة زوايـــا مرتاصـــة خلـــف بعضهـــا البعـــض .كذلـــك
ظه ــرت رم ــوز لباص ــات امل ــدارس ،والس ــيارات ،وبع ــض
الكتاب ــات البس ــيطة ال ــي كان ــت حت ــاك إم ــا عل ــى ش ــكل
أحـــرف أجبديـــة متقطعـــة أو علـــى شـــكل كلمـــات مثـــل
كلمـــة «الكويـــت» .ومـــع تعمـــق الثقافـــة الدينيـــ�ة عنـــد
الناس ــجات نتيج ــة ذه ــاب بعضه ــن للص ــالة يف املس ــاجد،
أو ســـماع دروس وخطـــب رجـــال الديـــن يف التلفزيـــون أو
اإلذاع ــة ،أو التعل ــم يف امل ــدارس ،فق ــد إختف ــت رم ــوز ذوات

عندما كانت نســـاء وبن�ات القبائل يعشـــن يف البادية،
فقد ســـاد بشـــكل عام على مختلف منتجاتهن من أعمال
الســـدو اجلانبن الوظيفي واجلمـــايل .فاجلانب الوظيفي
قـــد فرض نفســـه علـــى جميـــع تلـــك املنتجـــات املتمثلة
بشـــكل رئيـــيس يف بن�اء بيـــت الشـــعر وجتهـــزيه بمختلف
عناصـــر التأثيـــث الضرورية من بســـط ،وزل ،ومســـاند،
وفرش ،ومـــزاود ،وعدول ،وخـــروج .أمـــا اجلانب اجلمايل
فقـــط بـــرز بشـــكل ملفـــت للنظـــر واإلنتبـــ�اه مـــن خالل
إختي�ارهـــن وإســـتخدامهن األلـــوان اجلذابـــة كاألحمـــر،
واألزرق ،واألخضـــر ،والرتقـــايل ،والعنـــايب ،باإلضافـــة إىل
األلـــوان الطبيعيـــة لمـــا كن يتحصلـــن عليه مـــن صوف
األغنـــام عنـــد نســـج قطـــع الســـدو املختلفـــة ليضفن
على مســـاكنهن يف بيئ�ة الصحـــراء اجلرداء ملســـات فني�ة
ملونـــة غاية يف الروعـــة واجلمال .كذلك برعت ناســـجات
الســـدو يف تصميـــم مختلـــف أنـــواع النقـــوش الـــي تـــم
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أنسجة امللبوسات النســـائي�ة ،واألواين الزجاجية واملعدني�ة
على الســـواء .من هنـــا جند أن ثقافـــة املدين�ة تركـــت آثارا
إجيابيـــ�ة ملحوظة على حرفة ومنتجات الســـدو .ويف نفس
الوقـــت فقـــد كان لهـــذه الثقافة آثـــارا ســـلبي�ة على هذه
احلرفـــة ومنتجاتها تمثلت يف تدين اإلقبـــال على منتجات
الســـدو التقليدية املختلفة بســـبب اإلنتقال مـــن البادية
إىل املدينـــ�ة للعيش ،والعمل ،والتعليـــم  ،مما أدي لتقلص
احلاجات األساســـية الي ســـاهمت يف إنتشـــار وشـــيوع
إســـتعمال الســـدو يف بيئ�ة البادية.

ذكرهـــا يف مـــنت هذه الدراســـة ،كمـــا أظهرن ذلـــك براعة
تامة مـــن خالل تصميـــم وإنتـــ�اج الســـفايف واملراقيص
لزيـــن اجلمال ،واخليـــل ،وهـــوادج النســـاء ،ومقدمات
بيوت الشـــعر ،واألهـــداب أو الكراكيش الـــي كانت تزين
املـــزاود ،والعـــدول ،واخلـــروج .إال أنه بعد إنتقـــال معظم
ســـكان الباديـــة إيل املـــدن والضـــوايح املختلفـــة واإلنبهار
بطبيعـــة وتنـــوع وإزدهـــار البيئـــ�ة احلضريـــة اجلديـــدة،
فقـــد مالت بعـــض قطع الســـدو للبســـاطة يف تكوين�اتها
ونقوشـــها ،مع اإلحتفـــاظ إىل حد بعيد بهويتهـــا البدوية.
كذلك قل ظهور نقشـــة الشـــجرة الي طالمـــا تب�اهت بها
الناســـجات املتمزيات «الضفرات» مـــن بعض منتجات
الســـدو احلديث�ة لقلة عـــدد من جيـــدن إنت�اجهـــا ،و لكون
قطع الســـدو الي حتتوي على نقشـــة الشـــجرة تأخذ وقتا
طويال وجهـــدا كبرا مـــن الناســـجات احلديثـــ�ات الاليت
يملن إلنتـــ�اج أغز وكســـب مادي أســـرع.

مستقبل حرفة ومنتجات السدو يف ظل تن�ايم ثقافة
املدين�ة وتراجع ثقافة البادية
خلصـــت نت�اجئ هـــذه الدراســـة يف اإلجابة على أســـئلة
البحث ،إىل أن الثقافة البدوية الســـائدة كان لها يف األصل
دور كبـــر ،ومؤثـــر يف صياغـــة كل مـــن حرفـــة ،ومنتجات
الســـدو ،إال أن تلـــك اآلثـــار أخذت يف اإلحنســـار بســـبب
التغيـــرات الـــي أصابـــت احليـــاة االجتماعيـــة والثقافة
البدوية بعد اإلحتكاك بمثي�التهـــا يف املجتمع املدين نتيجة
العيـــش يف مدن وضـــوايح الكويـــت املختلفة.

باإلضافـــة إىل ذلك ،فقـــد ظهر نوع جديـــد من بيوت
الشـــعر الـــي تتن�اســـب مـــع حيـــاة املدينـــ�ة مـــن خالل
إســـتخدام نســـيج الســـدو التقليدي لعمل بيوت الشعر
الـــي تنصـــب على أعمـــدة وجمالونـــات حديديـــة لتبىن
منهـــا أماكـــن جتمـــع خاصـــة بالرجال خـــارج املســـاكن
احلديثـــ�ة تعـــرف بالديوانيـــ�ات ،بـــدال مـــن بنـــ�اء بيوت
الشـــعر التقليدية للســـكن العائلـــي يف الباديـــة .وتدنت
احلاجـــة إلنت�اج املـــزاد واخلـــروج والعدول بســـبب توفر
البدائـــل احلديثـــ�ة لهـــا ،وبســـبب زيـــادة إســـتقرار تلك
القبائـــل البدويـــة يف املـــدن والضـــوايح ،ونـــدرة احلاجة
للتنقـــل والرتحـــال يف البادية.

ويف ظـــل دخـــول حياكـــة منســـوجات الســـدو مجال
التصنيـــع اآليل ،وإخنفـــاض أســـعار تلـــك املنتجـــات من
بيـــوت شـــعر ومختلف عناصـــر تأثيثها واإلكسســـوارات
املســـتخدمة يف ســـد اإلحتي�اجات الفردية واألســـرية الي
ســـبق تن�اولهـــا يف منت هذه الدراســـة ،وملواجهة اإلحنســـار
املتنـــ�ايم يف ممارســـة حرفـــة الســـدو ،فقـــد بـــات مـــن
الضـــروري إعادة دراســـة وتقييـــم اجلهود املبذولـــة حاليا
من قبل كافـــة األفراد واجلهـــات املعنيـــ�ة باملحافظة على
حرفة الســـدو وتطوير منتجاتها لتتن�اســـب مع التغيرات
والتطـــورات الي طـــرأت على «املجتمع البدوي» بشـــكل
خاص خـــاص ،ولكي تتن�اســـب مع التوجهـــات املعاصرة
يف اإلنفتـــاح على مســـتهلكن «غر تقليديـــن» من جهة
أخـــرى .كذلك بـــات من الضـــروري إجياد قنـــوات وأدوات
للتقـــارب بشـــكل عملـــي أفضـــل بـــن ثقافـــي الباديـــة
واملدينـــ�ة بهدف املـــزج بن أثريهما بشـــكل إجيـــايب للتأثر
على ممارســـة حرفة الســـدو ،وتنويع اإلنت�اج من خاللها.

باإلضافـــة إيل ماســـبق ذكـــره ،فقـــد قامـــت اجلمعية
التعاونيـــ�ة احلرفية للســـدو من خالل بعـــض املصممن
واملصممـــات املتعاونـــن معهـــا بتصميـــم العديـــد مـــن
قطع اإلكسســـوارات املختلفـــة واحلقائـــب ،والفايالت،
واملخـــاد أو الكوشـــيات ,وبعض قطع األثـــاث كالكرايس،
والطـــاوالت الي طعمت بمنســـوجات الســـدو ،فجمعت
بذلك بن إبـــداع التصميـــم وأصالة الهويـــة .كذلك فقد
إســـتعملت بعض نقوش الســـدو الشـــائعة كالعويرجان
واملذخـــر والضليعـــة وضـــروس اخليـــل يف تزيـــن بعض
أباريـــق وأكواب الشـــاي ،وعلب املحـــارم الورقية ،وبعض
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دراســـة فكرة إعادة توظيف منتجات الســـدو التقليدية
بشـــكل عصري يتن�اســـب مع احتي�اجات املستهلكن
اجلدد.

اخلاتمة والتوصيات
ممـــا ســـبق تن�اولـــه ،يمكـــن القول بـــأن استشـــراف
مســـتقبل حرفة ومنتجات الســـدو يف ظـــل تن�اقص تأثر
ثقافـــة الباديـــة ،وتنـــ�ايم تأثـــرات ثقافـــة املدينـــ�ة ين�ذر
باخلطـــورة التامة على اســـتمرارية ممارســـة هذه احلرفة
الرتاثيـــ�ة األصيلـــة ،واملحافظـــة علـــى أصالـــة ووجـــودة
منتجاتهـــا املختلفـــة مـــا لم يتـــم عمل مـــا يلي:

حتديد شـــراحئ جديدة من املســـتهلكن التقليدين وغر
التقليديـــن الـــي يمكن أن تكون ســـوقا اســـتهالكية
جيدة ملنتجات الســـدو التقليديـــة أو احلديث�ة.
تكثيـــف برامـــج وورش التدريـــب على ممارســـة حرفة
الســـدو بشـــكلها ومحتواها ومنتجاتهـــا املطورة.

إعادة النظر يف مقومات استمرارية ممارسة حرفة السدو،
واألسـباب الـي يمكـن أن تشـجع مـن جديـد علـى زيادة
ممارسـة هذه احلرفة اليدويـة التقليدية الرتاثي�ة.

اإلرتقاء بمســـتوى جودة منتجات الســـدو مـــع مراعاته
عدم رفـــع أســـعار تلك املنتجـــات إىل مســـتويات غر
منافســـة ملثي�التها من املنتجات املســـتوردة.

فتح قنـــوات التقريـــب بن ثقافـــي الباديـــة واملدين�ة
ثـــم إدماجهما مـــع بعض من خـــالل برامـــج التعليم
والتدريـــب املختلفـــة لكيال تكـــون إحداهمـــا غريب�ة
على األخـــرى بشـــكل كبر.

فتح أســـواق جديـــدة محليـــا وإقليميا وعامليـــا ملنتجات
الســـدو التقليدية واحلديث�ة.
2016
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مهارات ومعارف النجار التقليدي

في صناعة األبواب العتيقة بمنطقة نفزاوة
أ .محمد الجزيراوي  -كاتب من تونس
تق ــع منطق ــة نف ــزاوة يف اجلن ــوب الغ ــريب التون ــيس ،وه ــي م ــا يع ــرف الي ــوم بوالي ــة
قبل ــي عل ــى املس ــتوى اإلداري ،تنقس ــم جغرافي ــا إىل جزئ ــن :األول ش ــمايل انتش ــرت ب ــه
واح ــات النخي ــل تبع ــا لوف ــرة املي ــاه الطبيعي ــة ال ــي تنب ــع يف ش ــكل عي ــون عدي ــدة مم ــا
أدى إىل اســـتقرار اإلنســـان منـــذ القديـــم وليـــس وجـــود أقـــدم أثـــر بالبـــالد التونســـية
ح ــول ع ــن بريمب ــة باملنطق ــة إال دلي ــال عل ــى ذل ــك .1والث ــاين جن ــويب تمت ــد في ــه الكثب ـ�ان
الرمليــة إىل حــدود غدامــس جنوبــا وواد ســوف غربــا ،2كانــت تتنقــل داخــل هــذا املجــال
مجموعـــة مـــن القبائـــل ذات األصـــل العـــريب وأخـــرى بربريـــة معتمـــدة علـــى تربيـــ�ة
الماش ــية يف نش ــاطها االقتص ــادي.
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ُ
اخلشـــبة ،جنرهـــا ينجرها جنـــرا :حنتهـــا ،وجنـــارة العود ما
ّ
ّ
ّ
والنجار :صاحـــب النجر وحرفته
النجر.
انتحت منه عنـــد
ّ
النجـــارة» .4ويضيف ابـــن خلدون يف «فصـــل يف صناعة
النجـــارة بأن «هـــذه الصناعة مـــن (ضـــرورات) العمران،
ومادتها اخلشـــب».5

لقـــد انعكـــس هـــذا التب�ايـــن يف نمـــط العيـــش علـــى
طبيعـــة احلـــرف يف كل جهـــة ،فبينمـــا ســـاد يف األوىل
ح ــرف البن ـ�اء وصناع ــة اخل ــوص مث ــال ،انتش ــر يف الثاني ـ�ة
النســـيج واألواين اجللديـــة ...وقـــد ســـاهمت هـــذه
العزل ــة اجلغرافي ــة للمنطق ــة يف احلف ــاظ عل ــى التقني ـ�ات
احلرفي ــة ،وه ــو م ــا نالحظ ــه أيض ــا يف البل ــدان املغربيــ�ة يف
املناط ــق اجلبلي ــة والصحراوي ــة ،وح ــىت يف أك ــر البل ــدان
تقدم ــا توج ــد احل ــرف التقليدي ــة أك ــر يف األري ــاف مم ــا
هـــو موجـــود باملـــدن والقـــرى.

أمـــا عن تاريخ هـــذه املهنة حيدثن�ا ابن خلـــدون أن أقدم
ذكـــر للنجارة ورد عند احلديث عن ســـفين�ة نوح ،6كما أكد
ّ
علـــى أن عدة فالســـفة حكماء مـــن اليونان القديـــم كانوا
يشـــتغلون هذه املهنة .7أمـــا يف العصر الوســـيط فتحدثن�ا
املصادر عن اســـتخدم املســـلمن لنجارة اخلشب يف صنع
املنابـــر و «املقاصـــر» ببعض اجلوامـــع .8ثـــم ويف العهد
الرتكـــي عمـــت البـــالد منتجات خشـــبي�ة جديـــدة أهمها
الصناديق واملحامـــل ،9ومع مطلع القرن العشـــرين غزت
البالد التونســـية منتجات القارة األوروبي�ة من اخلشـــب،
خاصة االيطالية والفرنســـية يف إطار التغلغل االقتصادي
االســـتعماري وإغـــراق األســـواق بالبضائـــع املنافســـة
للمنتجات اخلشـــبي�ة املحلية.

تتعلـــق هـــذه الدراســـة باألبـــواب العتيقـــة بمنطقـــة
نفــزاوة الشــمالية خــالل الفــرتة املمتــدة مــن أواخــر القــرن
التاســع عشــر إىل أوائــل القــرن العشــرين وهــي ثمــرة عمــل
مي ــداين ضم ــن موض ــوع ع ــام يع ــىن باملس ــكن التقلي ــدي
بق ــرى الواح ــات الصحراوي ــة باجلن ــوب التون ــيس وال ــي
امت ــدت م ــن صائف ــة س ــنة  2006إىل أوائ ــل س ــنة.2011
س ــتتن�اول ه ــذه الورق ــة العلمي ــة ه ــذا املوض ــوع م ــن
خـــالل عنصريـــن يهتـــم أولهمـــا بالوصـــف االتنوغـــرايف
لألبــواب التقليديــة للمنطقــة موضــوع الــدرس بأصنافهــا
املختلفـــة وأجزائهـــا املتعـــددة ،دون أن ننـــىس أن نلقـــي
نظ ــرة ع ــن الصنع ــة والصان ــع ،يف ح ــن س ــيعمل اجل ــزء
الث ــاين عل ــى إب ــراز مواهب ــه ومعارف ــه و تط ــور تقني�ات ــه بم ــا
تك ــون لدي ــه م ــن خ ــرة وجترب ــة ومه ــارة ...عل ــى اعتب ـ�ار أن
«اتفاقيـــة صـــون الـــرتاث الثقـــايف غـــر المـــادي» لســـنة
 ،2003ركـــزت باألســـاس علـــى «املهـــارات واملعـــارف
املتصلـــة بالفنـــون احلرفيـــة أكـــر مـــن املنتجـــات يف حـــد
ذاتهـــا ،إذ يقصـــد بالـــرتاث الثقـــايف غـــر المـــادي تلـــك
املمارســـات والتصـــورات وأشـــكال التعبـــر واملعـــارف
واملهــارات ومــا يرتبــط بهــا مــن آالت وقطــع ومصنوعــات
وأماك ــن ثقافي ــة ال ــي تعتره ــا اجلماع ــات واملجموع ــات
وأحيان ــا األف ــراد :ج ــزء م ــن تراثه ــم الثق ــايف».3

كانت احلـــرف يف املـــدن الكـــرى تنقســـم اىل طوائف
مهنيـــ�ة تتمركـــز حبســـب توزيـــع تفاضلـــي علـــى كامـــل
مســـاحة املدينـــ�ة ،10حيـــث تكـــون صناعـــة الذهب مثال
ّ
ومقـــرات احلكم ،ثم تـــأيت فيما بعد
بالقرب من املســـجد
البقية بت�درج يرتكـــز على إبعاد الصناعـــات امللوثة للبيئ�ة
اىل «األربـــاض» وحـــىت خـــارج األســـوار .كانـــت النجارة
من بـــن احلرف الـــي تقع يف أطـــراف املدينـــ�ة مثلها مثل
صناعـــة النحـــاس والـــرادع والغرابي�ل.11
يشـــرع الطفل يف التعلـــم والتكوين املهـــين يف النجارة
منذ الصغـــر ،عادة ما يكـــون يف البداية اختي�اريـــا وعفويا،
ثم يصبـــح إلزاميا ،وتتطلب هذه احلرفة مهارة وممارســـة
طويلة لوصـــول مرحلـــة اخلرة لتوفـــر منتـــج ذي جودة
عاليـــة .كان التعليـــم يقتصر على االبـــن أو الطفل املتبىن،
وقـــد كانـــت ظاهـــرة تـــوارث املهـــن ظاهـــرة راســـخة يف
املجتمعـــات التقليديـــة الريفيـــة و احلضريـــة علـــى حد
الســـواء ويعود ذلك باألساس إىل ســـعي بعض العائالت
إىل تنميـــة رأس مالهـــا االجتماعي وتدعيـــم املكانة المادية
األمر الذي ال يتيســـر إال عـــر احلفاظ علـــى اإلرث املهين.

ِّ ُ
َّ
و«الن َّج ْ
اره»
الن َجارة
ّ
 - 1ملحة تاريخية عن النجارة:
َّ
ورد يف لســـان العـــرب بـــأن « الن َج ُر :القطـــع ،ومنه جنر
ّ
ّ
النجـــار ،وقد جنـــر العـــود جنـــرا ،التهذيـــب ،والنجر حنت
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َّ
 - 2حرفة الن َج َارة يف نفزاوة:
َّ
تعود أصول «النجـــارة» بنفـــزاوة إىل منطقة تطاوين
من اجلنـــوب الغريب التونـــيس وبالتحديد مـــن قصر أوالد
دباب ،وإذا ما عرفنا أنهم ســـود البشـــرة ،فـــان ذلك حييلنا
على أنـــه ربما تكـــون أصولهـــم األوىل مـــن افريقيا جنوب
الصحـــراء ،مما يدفعنـــا إىل التأكيد ،مـــن اآلن ،على التنوع
االثين للمرجعيـــات املتدخلة يف هذه احلرفـــة .فباإلضافة
للبربر الســـكان األصلين والعـــرب الوافديـــن منذ القرن
الســـابع ميـــالدي ،ثـــم يف القرن احلادي عشـــر مـــع قدوم
ّ
بـــين هالل وبـــين ســـليم ،تتجمـــع باملنطقة عـــدة عائالت
ذات أصـــول افريقيـــة تمتهـــن خدمـــة األرض يف إطار ما
عرف بنظام «اخلماســـة» يف الواحـــات(أي احلصول على
نصيـــب اخلمس من املحصـــول) ،وخاصة مهـــن النجارة
واحلـــدادة ،ويعرف هؤالء محليا باســـم « الشواشـــن».

مـــع تطـــور الطلـــب أصبح يوجـــد فيمـــا بينهم ما يشـــبه
االختصاص حيـــث حذق بعضهـــم جنارة «الزبـــويس» أو
«جنارة العـــود» أو ما يســـى أيضا «جنـــارة احلطب» ،أو
النجارة العـــريب (مقابل النجارة املمكننـــ�ة املعاصرة) .يوفر
املختـــص يف هذا املجال كل ما ينتج من خشـــب األشـــجار
املثمـــرة مثل الرمـــان واملشـــماش وخاصة شـــجر الزيتون
من املهاريـــس والقصـــاع وأيـــادي األدوات الفالحية.
أمـــا الزبـــويس أو الزبوزي أو كمـــا ّ
حرفـــت باملنطقة اىل
«جنـــارة الدبـــوس» ،مشـــتقة مـــن لفظـــة «الزبوســـة»
 L’oléastreوهـــي شـــجرة الزيتـــون ّ
الريـــة الـــي تتمزي
بالصالبـــة والقـــدرة علـــى مقاومة التســـوس.12
يف حن اكتســـب البعـــض اآلخر مهارة فائقـــة يف جنارة
خشـــب النخيـــل وبالتحديـــد يف صنـــع األبـــواب وألـــواح
«ر ْب ِعي» ،تســـى جنارة اخلشـــب
الســـقوف الي تســـى ِ
يف احلواضر «جنـــارة البيويض» وختتـــص يف توفر األثاث
املزنيل مثـــل األســـرة واخلزائن والكـــرايس والطـــاوالت...
تتخـــذ من اخلشـــب األبيـــض واألحمر مـــادة لهـــا واملتأيت
مـــن أشـــجار الصنوبـــر والفلـــن وغرهمـــا مـــن الغابات
اجلبليـــة وحىت مـــن خـــارج البالد.
ّ
كان النجـــار يف ربـــوع واحـــات نفزاوة يمارس نشـــاطه
يف مســـكنه ،فتـــارة جيلـــس يف ركـــن مـــن أركان صحـــن
«احلوش» أي املســـكن وتارة يف الســـقيفة ،كما يمكن أن
تشـــاهده يف بعض األحيان أمام بيت�ه أو يف إحدى الساحات
العامة وخاصة يف األســـواق األســـبوعية منتصبا مثل غره
مـــن الباعة ،يب�اشـــر مهنت�ه و يبيـــع منتوجه.

هـــذه األصـــول املختلفـــة ملكونـــات املجتمـــع املحلي
بنفـــزاوة كان له تأثـــر كبـــر يف تراثها احلريف ،لذلـــك نراها
مشـــابهة لتلك الي توجـــد يف أصقاع مختلفـــة من العالم
ســـواء يف مادة الصنـــع ومراحله أو يف الشـــكل والتقني�ات،
توارثتهـــا األجيـــال يف املـــكان والزمـــان وتطـــورت تبعـــا
حلاجياتهـــم الـــي تالئـــم بيئتهـــم ،ممـــا يمنحهـــا بعدين
اثنـــن يف االنتمـــاء للخـــاص ،املحلـــي ويف نفـــس الوقت
العـــام ،الكوين.
اســـتقر جنارو اخلشـــب يف بداية األمر بقرية بوعبدهللا
ّ
علـــى الســـفح اجلنـــويب جلبـــل حلوص ثـــم انتقـــل عدد
كبر منهـــم إىل القرى املجاورة والســـيما الكـــرى والبعيدة
منها مثـــل قبلي القديمـــة واملنصـــورة ودوز يف بداية القرن
العشـــرين ،بل هناك مـــن هاجر حنو مدن أخـــرى أبعد مثل
مدينـــ�ة قفصة حيث شـــجعهم إقبال فاليح هـــذه اجلهة
على املحاريث الـــي يصنعها على االســـتقرار هناك .لكن
أغلبيتهـــم ظل يف القريـــة األوىل والتصقت بهـــم املهنة إىل
أن غـــدت لقبـــا عائليا رســـميا ملعظمهم ،ولم تشـــهد هذه
املهنـــة التقليدية تغرا يف مســـارها حنو عائـــالت أخرى بل
ظلت يف نطاق نفـــس املجموعة القرويـــة والعائلية.

لـــم يكـــن جنار هـــذه القـــرى مثـــل نظـــره يف احلواضر
الكـــرى ،فقـــد كان هـــذا األخر يوفر لنفســـه ورشـــة قارة
ربما تكون ضمن ســـوق خاص مثلمـــا كان يف مدين�ة تونس
العتيقة أو يف األزقة الفرعية ،بـــل كان ،يف كثر من األحيان،
يفضـــل العمل مباشـــرة عند احلريـــف خاصـــة إذا ما وفر
هـــذا األخر المـــادة األوليـــة .لذلك فهـــو يتجـــول يف أزقة
وأنهـــج القرى ومخالتـــه الي حتتـــوي أدواته علـــى ظهره،
كان يتنقل عند الطلـــب لصنع األبـــواب الكبرة على عن
املكان نظـــرا لثقل وزنها وعـــدم توفر الطرقـــات الي تربط
بن القـــرى ووســـائل النقل القـــادرة على حملهـــا ،كما أن

كانـــت الطلبـــات علـــى منتجاتهـــم قليلة لذلـــك كان
الواحـــد منهم يعمـــل يف توفر مختلـــف املصنوعات ،لكن
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يكون من اجللد ويسى «سر».

أغلـــب النجاريـــن لـــم يكن باســـتطاعتهم
توفـــر املواد األوليـــة لقلة ذات اليد لشـــراء
المـــادة األوليـــة ،ثـــم إن أغلبهـــم ال يملـــك
خنيـــال يف الواحـــة توفـــر لـــه مادة اخلشـــب
الضروريـــة.
ِّ
 - 3أدوات النجارة يف نفزاوة:

املشـــفرة :تتكـــون من مقبض خشـــيب
وقطعة حديـــد حادة الرأس ،تســـتعمل
بالطـــرق على اجلزء اخلشـــيب باليد إن كان
اخلشـــب هشـــا وباملطرقة إن كان صلبا.
ب  -أدوات التنظيف:

يعمـــل النجار بأدوات تقليدية بســـيطة
ّ
وحىت بدائيـــ�ة يف كثر من األحيـــان «وظلت
تقني�اتهـــا احلاليـــة قريبـــ�ة مـــن تلـــك الي
كانـــت ســـائدة يف األزمنـــة البعيـــدة»،13
يصنعهـــا بنفســـه بعـــد أن يوفر لـــه احلداد
أجزائهـــا احلديدية ،ومن أهم مـــا يمزي أدواته
رغـــم قلـــة عددها وخفـــة وزنها أنهـــا متعددة
الوظائـــف ،تســـاهم ،كمـــا ســـرى ،يف تطوير
التقني�ات املعتمـــدة يف جنارة األبـــواب ،أدوات
محدودة العدد وصغـــرة احلجم وخفيفة
الـــوزن لكنهـــا ذات قـــدرة إنت�اجيـــة كبرة
جـــدا ،فـــال توجد واحـــدة منهـــا يقتصر
اســـتعمالها علـــى مهمـــة واحدة.
ومنهـــا حســـب تصنيـــف
و ظيفي :

القادومـــة :وتتكـــون مـــن مجموعـــة أصنـــاف
حبســـب املهمـــة واحلجم:
« قادومـــة» اخلشـــب :وهـــي اخلاصـــة
بنجـــارة خشـــب النخيـــل ،عـــادة مـــا تكـــون
كبـــرة احلجـــم نظـــرا لمـــا يتطلبـــه قطـــع
األخشـــاب الكبـــرة مـــن أداة ذات فاعليـــة
وجـــدوى يف املســـاحات املهمـــة .تســـتعمل
هـــذه القادومـــة لعمـــل الزوايـــا القائمـــة
أي «تربيـــع» األلـــواح أي الزاويـــة القائمـــة.
«قادومـــة» العـــود :وتســـى «قادومـــة
اســـطمبويل» ،تكـــون صغرة أو متوســـطة
احلجـــم ،إضافـــة لنجارة العـــود تقوم
بـــدور املطرقـــة نظـــرا لكـــون قعرها
بمثابـــة كتلـــة حديديـــة مســـطحة
ّ
وبدور الـــكالب عندمـــا يتعلق األمر
بـــزنع املســـامر العالقة يف اخلشـــب،
نظـــرا لوجـــود ثقب يف وســـطها.

أ  -أدوات القص والثقب:
املنشـــار :بأنواعـــه املختلفة
و منهـــا منشـــار «بـــوزوز» اخلـــاص بقـــص
األلواح اخلشـــبي�ة ،وســـيم «بـــوزوز» ألن اســـتعماله
يتـــم عـــن طريـــق شـــخصن ،ويســـتعمل يف جتزئـــة
جـــذع النخلـــة اىل ألـــواح .أما املنشـــار الثـــاين فيعرف
ســـرتة» ويوجد منهـــا صنفـــان :األول محدب
«الت ِ
بــــ ِ
الظهـــر ويســـتعمل لقـــص العـــود والثاين مســـتقيم
الظهـــر ويوظـــف يف قـــص خشـــب النخيـــل.

هـــذا النـــوع مـــن األدوات ،انطالقا من االســـم ،حييل
ّ
علـــى صناعة الســـفن يف تركيـــا ويف عدة دول أخـــرى ،مما
يدل علـــى عامليـــة األدوات والتقنيـــ�ات وانعـــدام احلدود
واملركزيـــة ،فربمـــا توجـــد أداة معينـــ�ة لـــدى شـــعب من
شـــعوب ســـاحل البحر كما يمكن أن تؤدي نفـــس الدور يف
أعماق الصحراء .هذا االلتقـــاء يف الثقافة المادية إنما يدل
علـــى أن تن�اقل اخلـــرات واملعارف يتم بكل يســـر ويدعم
التوجه حنـــو االقتن�اع بالتث�اقف وااللتقـــاء احلضاري ،ودور
عامـــل االحتـــكاك أو التواصل مـــع اآلخر يف اخرتاق مســـار
الصنائعـــي أينما كان.14

املشـــعب :أداة الثقـــب ،وتتكـــون من جزأين ،ينقســـم
األول بـــدوره إىل مقبـــض خشـــيب وقضيـــب حديدي
صغـــر حاد الـــرأس وهـــو املشـــعب ،أما اجلـــزء الثاين
فيرتكـــب مـــن قطعتن من اخلشـــب يف شـــكل زاوية
قائمـــا وتســـيم «عصـــاة الســـر» ،وخيـــط عـــادة ما

املخرطـــة :يـــدل اســـمها عـــن مهمتهـــا ،حيـــث تقـــوم
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باخلراطـــة أي إزالـــة الشـــوائب الـــي ترتكهـــا
القادومـــة علـــى اخلشـــب ،وهنـــاك املخرطـــة
الصغـــرة اخلاصـــة بالعـــود واملخرطـــة الكبرة
اخلاصـــة خبشـــب النخيـــل.
اخليط :يســـتعمل خيـــط مصنوع من الصوف لرســـم
اخلطوط ،فبعد أن َّ
يغطس يف المـــاء ،يغمس يف الرماد
لكي تبقى آثاره مرســـومة على اخلشـــب ،مما يساهم
يف التحديد الدقيق لألبعاد والزوايا واملقاســـات.

» ،أي للمسات
املرد :يستعمل للـ «
الفنيـــ�ة األخـــرة .أي وضـــع اللمســـات األخرة
والقضـــاء نهائيـــ�ا علـــى الشـــوائب ،وهـــو أداة
من جزئـــن :أول خشـــيب وهو املقبـــض ،وثاين
حديدي وهـــو املـــرد ،وهناك شـــكلن للمرد:
مـــرد ذو حوايش مســـتقيمة والذي يســـتعمل
يف بـــري األشـــكال املكعبـــة واملـــرد املحـــدب
للمســـاحات املجوفة واملحدبة واالسطواني�ة.

الـيــــد :تستعمل اليد لقيس األطوال ومنها :الذراع وهي
املســـافة الفاصلـــة بن املرفـــق واإلصبع األوســـط ،ثم
العظمة وهي املســـافة الفاصلة بـــن املرفق وآخر نقطة
من قبضـــة اليد ،ثم الشـــر وهو املســـافة الفاصلة بن
اإلبهـــام واخلنصر عندما تكـــون أصابع اليـــد مفتوحة
على أقىص اتســـاعها ،وأخرا «فم كلب» وهي املسافة
بـــن اإلبهام والســـبابة يف انفتاح عادي.

جـ  -أدوات التقسيم والربط:
ّ
« الصبنـــ�ار» :وهـــي مســـامر غليظـــة مـــن خشـــب
الزيتون ،تســـتعمل لشـــق اجلذوع بعد إسقاط النخلة
أرضـــا .ال يقل عددها عن ثالثة :اثنـــ�ان صغران وواحد
ُ
«كل ِويف» ألن اســـتعماله
أكـــر منهما بقليـــل ويســـى ِ
يتـــم عندما يعجـــز األولن عن شـــق اجلـــذع فيضعه
«داس ْ
النجـــار بينهما ،لذلك يســـى أيضا ُ
ـــوس».

كما تســـتعمل أصابع اليـــد يف وضعية الضـــم فيقال:
إصبـــع وإصبعان وثالثـــة أو أربعة أو خمســـة أصابع ،وهنا
نالحـــظ القيمة املضافة ليد احلريف الـــي تصبح أداة قيس
إضافة لكونها األداة الرئيســـية يف احلـــرف التقليدية ،كما
أن األدوات يف حـــد ذاتها ال تعدو أن تكون إال امتدادا لليد،15
الي تظـــل األداة األساســـية يف اإلنت�اج التقليـــدي ،16وربما
من خـــالل هـــذه املعطيـــات نـــرى أن أغلـــب التصنيفات
لهـــذه املهـــن تفضـــل مصطلـــح الصناعـــات أو احلـــرف
اليدويـــة أكر من تـــداول مصطلحات كالفنون الشـــعبي�ة
أو الصناعـــات التقليدية.
ّ
نالحـــظ هنـــا مـــدى ارتبط هـــذه احلرفـــة ،مثـــل عدة
حـــرف أخـــرى ،باليد ،فـــال يكتفي هـــذا اجلزء من جســـم
اإلنســـان بالقص واحلفـــر والشـــق ،إنما يوظفـــه احلريف
للقيـــام بعمليـــة قيـــس األطوال ،ممـــا يضاعـــف يف منح
احلرفـــة طابعـــه اليـــدوي بامتي�از .كمـــا أن اليد ســـتتمتع
بقيمـــة مضافـــة عندما يكـــون صاحبهـــا ذو مهـــارة عالية

الفأس :آلة حادة تستعمل لقطع النخيل.
املســـامر :تســـتعمل املســـامر اخلشـــبي�ة واحلديدية
للر بط .
احلبل :يقوم بدور « ،»serre et jointأي شـــد وربط
أجزاء البـــاب بعضها ببعض ،حيـــث يلف احلبل على
البـــاب يف مرحلتـــه النهائيـــ�ة ويربط بقـــوة ليبقى ملدة
قـــد تتجـــاوز يومن ،ممـــا يســـاهم يف تثبيـــت أماكن
الربط أكر.
د  -أدوات الطرق والقيس:
املطرقة :تستعمل لتثبيت املسامر يف أماكنها.
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ورغبتهـــم يف «مواكبـــة العصر» .كما كان دور النجار ســـبب�ا
مـــن أســـباب تدهـــور صناعـــة أبـــواب خشـــب النخيـــل
ّ
بانســـياقه خلف رغبات احلريف فـــرتك ارث األجداد وبدل
أدواته بـــآالت كهربائيـــ�ة أرهقتـــه ماديا بســـبب القروض
ومعنويا جبهله لكيفية تشـــغيلها وجســـديا ببـــرت أصابعه.
كان عليه عدم إهدار رأســـماله احلريف املتكـــون من املهارات
واملعـــارف واخلرات واســـتثمارها يف النجـــارة العصرية.

ومعرفة دقيقـــة ألنها ال تتحـــرك إراديا إنما تأتيهـــا األوامر
من عنـــد العقـــل املفكـــر ،ولتصبح عندئـــذ اليـــد بدورها
مجـــرد أداة ،وبالتايل فان اليـــد ذات العضالت املفتولة غر
ذي جـــدوى ما لـــم تصاحبها فطنـــة وذكاء .حـــذق احلداد
أيضـــا توظيـــف األدوات حبـــركات متنوعـــة ،ســـريعة أو
بطيئ�ة حبســـب ما تتطلبه مرحلة الصنع أوال وحبســـب ما
لـــدى احلريف مـــن مهـــارة ثاني�ا.

لـــم يـــرتاوح النجـــار التقليـــدي مكانـــه فيمـــا يتعلـــق
بالتقنيـــ�ات بل حـــاول تطويرها بما اكتســـبه مـــن خرة وما
لديـــه من مهـــارة وما وفـــد عليه من خـــارج املنطقـــة أو بما
طلبه املســـتهلك من إضافات رأى فيها ابتكارا تقني�ا جديدا
يمكـــن أن يســـاهم يف مزيـــد مـــن اجلـــودة علـــى منتوجه.
اســـتفاد النجار التقليدي يف مســـتوى بعض اجلزئي�ات الي
لم تفقد األبـــواب طابعهـــا املحلي ووظيفتهـــا األصلية بل
دعمت جودتهـــا وضاعفت مـــن أناقتهـــا وفاعليتها وطول
عمرهـــا .كما مكنت هـــذه املعـــارف التجريبيـــ�ة من جتنب
األخطـــاء وعـــدم تكرارهـــا يف حقل حذق املهـــارة.18

املعارف واملهارات وتطوير التقني�ات
يتكون الباب من جزأين« :الســـلوم» وألواح خشـــب
النخيل .يصنع النجار ،أوال« ،الســـلوم» من أعواد شـــجر
الزيتـــون بقياســـات مختلفـــة ثـــم يلصـــق عليـــه األلواح
اخلشـــبي�ة ،ليثبت فيما بعد األقفال والصفاحئ احلديدية.
ثم يقـــوم برتكيبـــ�ه بنفســـه يف مكانـــه بمداخل املســـاكن
والـــدور .تتعـــدد األبـــواب باملنطقـــة موضوع الدراســـة،
فهناك باب بمصـــراع واحد عادة ما يكـــون للدور يف أحجام
مختلفـــة ،باب بمصراعن ويثبت يف مداخل املســـاكن ويف
أغلـــب األحيان تبقـــى إحـــدى مصراعيه مفتوحـــة ،وباب
بمصراعـــن و»خوخـــة» ،و هـــي بـــاب صغـــر يف إحـــدى
الدفتن تفتح لدخول اإلنســـان لتاليف تكـــرار فتح املصارع
نظرا لثقـــل حجمه.
ُيعتـــر البـــاب نتـــ�اج طبيعـــي للظـــروف البيئيـــ�ة

لســـنا ندعي هنا بكون النجار النفـــزاوي قد خلق لوحده
هـــذه التطـــورات التقنيـــ�ة ،فاملعالـــم األثرية املنتشـــرة يف
اجلنـــوب التونيس ويف كل الصحـــراء تكر بهـــا األبواب الي
حتمـــل مالمح التحـــوالت ،كما حتدثنـــ�ا املصادر عـــن توافد
الســـوافة من اجلزائر والغدامســـية من ليبي�ا على املنطقة،
لكننـــ�ا ســـنتقدم نت�اجئ لبحـــث ميداين ّ
تـــم مـــع جنارين من
املنطقـــة وعلى أبـــواب ال تـــزال مثبتـــ�ة يف معمـــار املنطقة
الســـكين والديين ،فالتقني�ات عندئذ طوعها النجار املحلي
وأصبحـــت من مصادر مهنتـــ�ه وجزء من هويتـــ�ه .فالرتاث
الثقـــايف غـــر المـــادي يتمـــزي بكونه تـــراث جامـــع ليس له
حدود ،تتن�اقله الشـــعوب وتت�داوله احلضـــارات املزامنة أو
املتالحقة فيما بينها بما يـــالءم خصوصياتها ودون أن ينزع
منها صفـــة االنتماء.

واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة للمجتمع والفـــرتة الي ظهر
فيهـــا فمـــن خالله يمكـــن لنـــا اكتشـــاف الطابـــع املحلي
للمعمـــار والســـيما احلـــرف املســـاهمة يف مجـــال البن�اء.
أمـــا األبـــواب العتيقة فتعين تلـــك األبـــواب القديمة ،فـ»
العتيـــق :القديم مـــن كل يشء حـــىت قالوا رجـــل عتيق أي
قديـــم ...والبيـــت العتيـــق بمكة لقدمـــه ألنـــه أول بيت
وضع للنـــاس».17
هذا العنصـــر املعمـــاري ،المانع الكاشـــف كمـــا يقال،
تطور مـــع الزمـــن وغدا اليـــوم يصنـــع من مختلـــف املواد
نظرا لتطور العلـــوم والتقني�ات ،وقد تمكنن�ا هذه الدراســـة
مالحظة التغيـــر والتب�دل الذي طرأ فيه خـــالل فرتة زمني�ة
محـــددة ،فلم يكـــن اجلنـــوب التونـــيس بمعزل عـــن هذه
التحوالت الي تدعمت بتطور املســـتوى املعييش للســـكان

اســـتعمل النجار التقليدي يف صناعـــة أبوابه مجموعة
مـــن التقنيـــ�ات الـــي تطورت عـــر الزمـــن ،ويبـــ�دو ربط
اخلشـــب املكـــون للبـــاب وحماية هـــذا األخـــر كانت من
أولويـــات احلـــريف ،كما لـــم يرتك جانبـــ�ا بعـــض العناصر
اململـــة له مثـــل األقفـــال واملطارق.
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يضيف النجار بعض املســـامر للزين�ة يف أشكال مختلفة
كاملثلث والدائـــرة نظرا لتوفر الفراغات واملســـاحات الي
يمكن اســـتغاللها.
ب -األنىث والذكر:
وهـــي من أقـــدم وســـائل الربـــط يف النجـــارة ،وتتمثل
هذه التقنيـــ�ة يف حنت جتويف يف قطعة ويســـى «أنىث»
وإفريـــز يف األخـــرى ويســـى «ذكـــر» ليتـــم وصلهما مع
بعضهمـــا ،وقـــد ذكـــر ابـــن خلـــدون هـــذه التقنيـــ�ة عند
جنـــاري عصـــره «ومثـــل تهيئـــ�ة القطـــع مـــن اخلشـــب
بصناعـــة اخلـــرط حيكـــم بريهـــا وتشـــكيلها ،ثـــم تؤلف
على نســـب مقدرة وتلحم الدســـاتر فتب�دو ملـــرأى العن
ملتحمة» .20تســـتعمل هذه التقنيـــ�ة يف األبواب العتيقة
بنفـــزاوة يف ربـــط األلواح اخلشـــبي�ة بعضهـــا ببعض.

 - 1الربط:
أ -املسامري:
كان األوائـــل مـــن النجاريـــن يســـتعملون جلـــود
احليوانـــات لربـــط أجـــزاء البـــاب بعضهـــا ببعـــض مثل
جرانهـــم يف بـــالد اجلريـــد ،19ثم بمـــرور الزمـــن أصبحوا
يعتمدون على املســـامر اخلشـــبي�ة ،فبعد ثقب اخلشب
باملشـــعب يتـــم إدخـــال املســـمار املصنـــوع من خشـــب
الزيتـــون املقوى وطرقـــه بقـــوة ،عندما يأخـــذ مكانه يتم
قـــص الشـــوائب الزائدة باملنشـــار.

جـ -احلز والنقر:
يســـتعمل النجـــار هـــذه التقنيـــ�ة يف ربـــط أجـــزاء
«الســـلوم» ،فقد كان النجـــار حيدث حـــزا يف رجل الباب
عن طريق املنشـــار حبســـب عـــرض وســـمك العارضة،
تطـــورت التقنيـــ�ة فيما بعـــد عندما أصبح ينقـــر أي حيفر
الرجـــل باســـتعمال املشـــفرة ليحـــدث ثقبا يدخـــل فيه
«اللســـان» الـــذي حنته يف طـــرف العارضـــة .مما أضفى
علـــى اجلـــزء الداخلي مـــن الباب مســـحة مـــن اجلمال
كانـــت غائبـــ�ة عند توظيـــف التقنيـــ�ة األوىل.

شـــرع بعـــض النجاريـــن فيمـــا بعـــد يف اســـتعمال
املســـمار احلديـــدي اثـــر انتشـــار ورشـــات احلـــدادة
ّ
التقليدية باملنطقة ويســـى «مســـمار حدادي» ،تصنع
املســـامر ذات الـــرؤوس املســـطحة ،ثـــم بدأ عـــدد منهم
جيلـــب املســـامر ذات الـــرؤوس املحدبـــة مـــن حـــدادي
مدينـــ�ة صفاقـــس .كانـــت أحجـــام املســـامر ختتلف من
حيـــث حجمها كلمـــا تغر حجـــم الباب ،كمـــا أنها ختتلف
من موضع آلخـــر يف البـــاب الواحد ،فهي صغـــرة عندما
يتعلـــق األمر بربط ألواح خشـــب النخيل بالســـلوم العود
مثـــال ،ويكر حجمهـــا ويتضاعف طولهـــا عندما يتم ربط
أنـــف البـــاب علـــى ألـــواح النخيـــل وامللطم وربمـــا يكون
بأعـــداد أكر ملضاعفـــة متانـــة الربط.

أ -من التآكل:
ّ
وظـــف النجار بعـــض املـــواد األخرى حلمايـــة الباب
اخلشـــيب من املخاطر الطبيعيـــة والصعوبـــات التقني�ة،
ومـــن أهمهـــا القصديـــر واحلديـــد .ففـــي األماكـــن من
البـــاب الـــي تتعـــرض أكـــر مـــن غرهـــا للتـــآكل بفعل
احتكاكهـــا باجلـــدران يتم وضـــع قطع مـــن احلديد ،هذه
المـــادة الصلبة.

تبـــ�دو املســـامر من خـــارج البـــاب يف شـــكل صفوف
مســـتقيمة حينـــ�ا ومقوســـة حين�ا آخـــر تبعا الســـتقامة
أو اعوجـــاج العـــوارض الداخليـــة للباب .كمـــا يمكن أن

يســـتغل النجار نفـــس هذا االمتيـــ�از لمـــادة احلديد
ملقاومـــة الرطوبـــة الي قـــد تتصاعد مـــن األرض ،فيتيم
البـــاب من األســـفل بقطع مـــن احلديد.

 - 2إجراءات حماية:
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النعـــدام األمـــن يف املنطقة خالل فرتات طويلـــة ،بداية من
حكم العثمـــاين وصوال اىل االســـتعمار الفرنيس .لذلك عمل
النجار على تنويعهـــا والبحث عن اجلديد القـــادم إليه من
خارج املنطقـــة أو الذي عمل على تطويره بنفســـه.
القفل اخلشـــيب :يتكـــون هـــذا القفل من :جـــزء مثبت
بالبـــاب حيتوي علـــى مزالج وثـــان باجلدار وجـــزء ثالث
وهـــو املفتاح ،وحيفـــر يف املزالج ثقوبا بقيـــاس معلوم ثم
يثبـــت يف البـــاب من الداخـــل وحيمل املفتاح اخلشـــيب
أيضا مســـامر ناتئ�ة تقابل تلك الثقـــوب ،يدخل املفتاح
مـــن خالل ّ
كوة باجلـــدار وال يمكن ملفتـــاح أن يفتح باب
آخر مطلقا.
ب -من التلف:

القفـــل احلديدي :هناك نوعن مـــن األقفال احلديدية:
«قفل أنىث» وعادة ما يســـتعمل للغرف داخل املســـكن
ألنـــه ال يمكـــن فتحه إال مـــن اخلـــارج ،و»قفـــل ذكر»
ّ
يســـتعمل يف الباب الرئييس للمســـكن ألنـــه يمكن من
فتح البـــاب من الداخـــل واخلارج .يتغـــر حجم املفتاح
بتغر حجم البابُ .
ويقد للفتحـــة الي يلج منها املفتاح
للفقل املثبـــت من الداخل قطعة من القصدير تســـى
وردة لتمنع تآكل اخلشـــب أثن�اء اســـتعمال املفتاح.

لم يكـــن النجـــار يدهـــن أبوابه من أجـــل الزينـــ�ة إنما
ألجـــل حمايتها مـــن التلـــف وخاصة لكـــي ال تـــرز ألياف
اخلشـــب مـــن مكانها فتـــؤذي مـــن يلمســـها .كان النجار
يوظـــف ألجل هـــذه املهمـــة يف بـــادئ األمر الشـــمع الذي
يتـــم جلبه مـــن مناطق مختلفة مـــن البالد ومـــن خارجها
َ َّ َ ْ
ـــيادة»
من قبل جتـــار متجولـــون بن القرى يســـمون «ش
َ َّ ْ
ـــياد».
ومفردها «ش
بعد هـــذه املرحلة أصبح يســـتعمل الصابـــون األخضر
الـــذي يصنع على عن املـــكان من طرف نســـاء اختصصن
يف هـــذه احلرفة باســـتعمال بقايا زيـــت الزيتـــون ،ثم منذ
حلول املســـتعمر الفرنـــيس باملنطقة بـــدأ النجـــار واألهايل
اســـتخدام الدهن االصطناعـــي الذي قطع كليـــا مع اللون
الطبيعي لألبواب فأصبحت ترى ألوانا مختلفة للمساكن،
تمـــزيت من بينها أبـــواب الزوايا واملســـاجد باللون األخضر.

الغراب :وهو قفل من اخلشـــب يتـــم وضعه عموديا من
ِ
داخل الباب ،يشـــد عند الغلق بطرق مختلفة:
عـــن طريـــق قطعـــة خشـــب صغـــر تثبـــت جبانـــب
«الغـــراب» وتمـــرر حتتـــه عندمـــا يرفـــع ممـــا يمنعه من
ا لزن و ل.
عن طريـــق لوحـــة صغـــرة تلصـــق بالغـــراب وتكون
متحركة عن طريـــق تمفصل يمكنها مـــن تثبيت�ه مرفوعا.

 - 3األقفال واملطارق:

عـــن طريـــق مفتـــاح خشـــيب يعمـــل بنفـــس طريقة
املفتاح اخلشـــيب املذكور أعـــاله ،وتكون الثقـــوب الثالثة
يف اللوحة اخلشـــبي�ة املقابلة مباشـــرة للغراب من الداخل.

هناك أقفـــال من اخلشـــب وأخرى مـــن احلديد ،كما
توجد أقفال تســـتعمل فيها مفاتيح وأخـــرى بدونها ،وهذه
األخـــرة أكـــر عـــددا يف البـــاب الواحـــد مـــن األوىل وترتكز
جميعها مـــن الداخل.

ِاملهـــج :هـــو قفل من اخلشـــب يتـــم وضعـــه أفقيا من
داخـــل البـــاب ،ويف أغلب األحيـــان يكون هنـــاك اثنت�ان
واحدة يف كل مصـــراع أو دفة بالتعبر املحلي ،حيث يمرر
عنـــد الرغبـــة يف إغالقه حنـــو الدفة األخـــرى عن طريق
ثغـــرة أوىل يف امللطـــم األول وثغرة ثانيـــ�ة يف امللطم الثاين.

أ  -األقفال:
تتعـــدد األقفال يف البـــاب الواحد من األبـــواب العتيقة
لدور ومســـاكن قـــرى واحات نفـــزاوة ،ويعود ذلك أساســـا
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البلـــج :وهـــو قضيـــب حديـــدي يثبـــت عـــادة يف
ِ
املصراع الثابـــت من الباب عـــن طريق حلقتن،
وتكـــون احللقة الثالثة يف الدفـــة املقابلة ،ويكفي
حتريكه عن طريـــق املقبض احلديـــدي فيه حىت
يتحـــرك يف اجتاههـــا ليغلق الباب مـــن الداخل.

ختتلف حلقـــات هذه األنواع الثـــالث من املطارق
عند طرقهـــا ألن كل منها حيدث رنينـــ�ا مختلفا وممزيا
ّ
ّ
يعرف جبنس الطارق وبسنه ســـواء كان امرأة أو رجل
أو طفـــال .كما ختتلف أحجامها وأشـــكالها وأشـــكال
الزينـــ�ة الي حتتويها.

الغاجنـــو  :وهـــو مـــن حديـــد ويربط بـــن اجلدار
ومصـــراع البـــاب ،إذ يثبت يف حلقـــة حديدية يف
اجلدار اجلانـــيب وعند الغلـــق يؤخذ جـــزأه الثاين
وهـــو عبارة عـــن قضيب حديدي رأســـه معقوف
ويوضـــع يف حلقة ثانيـــ�ة مثبت�ة بدفـــة الباب.

لقـــد مـــس هـــذا التنـــوع يف تطـــور التقنيـــ�ات
مختلف مكونات الباب ومراحـــل صنعه ،إن دل على
يشء فهو يدل علـــى القيمة املهمـــة للصانع الذي هو
جـــزء من املجتمع املحلـــي ،ولكونه فـــرد منه فهو يعر
عن ثقافته من خـــالل األبواب العتيقـــة الي تصبح
إرثا للمجموعـــة وليس فقـــط للمجموعـــة احلرفية
املنتجة الـــي وضعت لفرتات طويلـــة يف مراتب دني�ا
اجتماعيا ووقع تهميشـــها معرفيا .قـــد تنصفها مثل
هـــذه الدراســـات يف مســـتوى التدليل علـــى قدراتها
الذهنيـــ�ة الـــي ســـاهمت يف التطـــور التقـــين ومدى
تمثلها لعـــادات وتقاليـــد املجتمع من خـــالل تنويع
دالالت الرمـــوز واألشـــكال الي حيتويهـــا الباب.

ب -املطارق:
رغـــم كـــون املطرقـــة مـــن صنـــع احلـــداد الذي
تفـــن يف إتقانهـــا إال أن النجـــار مـــن يقـــوم بتثبيتها،
وتســـى يف هذه املنطقـــة «دقاقـــة» أو «طبطابة».
وقـــد تنوعت أشـــكالها وتعددت أحجامهـــا بن باب
مدخل املســـكن الرئييس وباب الغرف غـــر أن دورها
واحد ،إذ هـــي بمثابة اجلـــرس يف أبـــواب أيامنا هذه،
وعادة ما يكـــون للباب مطرقتن ،لكننـــ�ا وجدنا أبوابا
يف منطقـــة نفزاوة حتمـــل ثالثة مطـــارق ،وهي:
مطـ ــرقة عل ــى الـ ــدفة اليس ــرى وهـ ــي املسـمـ ــاة
َ ْ َ
«الشـنـد ِلـــي» ويستـعـمـلـهـــا حـســـب االتـفـاق
الــرجــــال.
مطرقـــة علـــى الدفـــة اليمـــىن للبـــاب وتســـى
َ َّ
«الرد َاســـة» وتســـتعملها النســـاء.
مطرق ــة أصـ ــغر منهـ ــما بقلـ ــيل ومثبتــ�ة أس ــفل
مطـ ــرقة النـسـ ــاء وهـ ــي ختـصـ ــص لــألطـفـ ــال
الصغـــار.

لـــم تكـــن الطبيعـــة خبيلة مـــع ســـكان الصحراء
والفيـــايف فوفـــرت لهـــم مـــواد اســـتفادوا منهـــا قدر
املســـتطاع لســـد حاجياتهـــم الطبيعيـــة ،فلتوفـــر
املســـكن الالئـــق الـــذي يؤمن حرمـــة البيـــت عمل
ســـكان قرى واحـــات نفـــزاوة وجناريهـــا خاصة على
اســـتغالل جـــذوع النخيل املتوفـــرة بكـــرة فصنعوا
منهـــا ألواحا ومـــن الزياتن هيـــاكل تشـــدها لتكون
معـــا أبوابا.
كمـــا لـــم يكد النجـــار «يشـــرب صنعتـــه» حىت
ســـعى إىل تطوير ما أمكـــن تطويره مســـتفيدا خبرة
طويلـــة ومهـــارة عاليـــة ألجـــل مزيـــد مـــن اجلودة
وتماشـــيا مع العصر ،هـــذا العصر الـــذي أقفل أبوابه
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أما هـــذا املنتـــوج التقليدي لمـــا يزيد عن ثالثن ســـنة بداعـــي العوملة،
ّ
ليتـــم فتحها عنـــوة بفضل تضافر جهـــود العاملن يف قطـــاع الصناعات
التقليدية من ســـلطة رســـمية بالتشـــريعات القانوني�ة والتشـــجيعات
الماديـــة والباحثن بمزيد من التعمق يف البحـــث وخاصة بعزيمة بعض
النجاريـــن األوفيـــاء لـــرتاث أســـالفهم ،مما مكـــن من العودة خلشـــب
النخيـــل يف صنـــع أبـــواب عصريـــة متجـــذرة يف أصولها مســـتفيدة من
«ذاكرة تقنيـــ�ة» تقليدية.21
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سلطنة ُعمان وحفظ تراثها املوسيقي
ُ
"مركز ُعمان للموسيقى التقليدية"
 50ألف وثيقية مؤرشفة ملختلف الفنون املوسيقية واألدائي�ة ُ
العماني�ة
ومشروع لرقمنة ماليني البي�انات وإتاحتها للباحثني
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1

سلطنة ُعمان وحفظ تراثها املوسيقي

ُ
"مركز ُعمان للموسيقى التقليدية"

 50ألفوثيقيةمؤرشفةملختلفالفنوناملوسيقيةواألدائي�ة ُ
العماني�ة
ومشروعلرقمنةمالينالبي�اناتوإتاحتهاللباحثن
أ .سيد أحمد رضا  -كاتب من البحرين
ُ
ســـلطنة ُعمان ،عالم من اإلنفرادات ،فـــإىل جانب امتي�ازها بتضاريســـها اجلغرافية،
ُ
موقع ٍ
هـــام يف شـــبه اجلزيـــرة العربي�ة،
تتموقـــع
وخصوصيتهـــا الثقافيـــة،
الســـلطة يفُ ٍ
ً
ومنطقـــة اخلليج العريب ،مـــا جعلها بـــالدا تتعدد جغرافيتهـــا وطبيعتها ،بـــن الصحراء
ُ
القاحلـــة ،والبحر الغـــين ،واملناطق اخلضـــراء ،والوديـــان والعيون ،كما جعل من أناســـها
ً
ً
ً
ً
ً
ً
خليطا عرقيا ،ما وفر حوضـــا جيني�ا متعددا النصهار األجناس واألعـــراق ،يف بوتقة واحدة
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ُ
إىل أن ُعمان تعد «أقدم دولة عربي�ة مســـتقلة ذات سيادة
موجـــودة اليـــوم» ،كما يقـــول املـــؤرخ ونـــدل فيليبس،3
الذي ُ
يورد بشـــأن تســـمية ُ
(عمان) ،العديد مـــن األخبار،
«أن أصل اســـم ُعمان غـــر واضح ،إذ يعتقـــد البعض أنه
يعين (الســـالم) ويقول العالم اجلغـــرايف (ياقوت) الذي
عـــاش يف القرن الثالث عشـــر امليالدي يف كتابـــه (املعجم
اجلغـــرايف) -يقصـــد معجـــم البلـــدان -إن كلمـــة ُعمان
مشـــتقة مـــن كلمات مثـــل أمانا وتعـــين (البقـــاء يف مكان
ما) بيـــ�د أن هناك آراء أخـــرى ،املؤرخ الكفيـــف اإلمام نور
ً
الدين عبد هللا بن حميد بن ســـلوم الســـاليم ،يقول نقال
عـــن ابـــن خلـــدون يف كتابـــه (حتفـــة األعيان بســـرة أهل
ُعمان) إن البالد ســـميت باســـم شـــخص يدعى ُعمان بن
قحطـــان ،ألنـــه كان أول عريب يســـتقر هناك بعد الســـيل
املدمر الذي حطم ســـد مـــأرب ،غر أن هـــذا املؤلف يقول
بعـــد ذلـــك يف الكتاب ذاتـــه :إن البـــالد أطلق عليها اســـم
واد ،يســـى ُعمان».4
ً
ُ
وانتقاال للعصر احلاضر ،تبلغ مســـاحة ســـلطنة ُعمان
اإلجمالية ،حـــوايل ( )309ألف كيلومـــرت مربع ،وتقع «يف
اجلنوب الشـــريق لشـــبه اجلزيـــرة العربي�ة وحيدهـــا البحر
مـــن جانبن ،حبـــر عمان مـــن اجلانب الشـــمايل الشـــريق
واملحيـــط الهنـــدي مـــن اجلانب اجلنـــويب الشـــريق ،بينما
ترتبط الســـلطنة يف حدودهـــا الرية مع اململكـــة العربي�ة
الســـعودية من الغرب واجلمهوريـــة اليمني�ة من اجلنوب
وحتدهـــا من الشـــمال دولـــة اإلمـــارات العربيـــ�ة» ،5فيما
تســـود معظم أراضيها «طبيعة صحراوية تشمل سهول
حصويـــة ومناطـــق كثب�ان رملية تشـــكل أكرهـــا رمال آل
وهيبـــ�ة يف الشـــرق ورمـــال الربع اخلـــايل يف الغـــرب ،كما
ً
وتطل على ســـاحل يمتد أكر من  3165كليومـــرت تقريب�ا،
ُ
يبـــ�دأ مـــن أقـــىص اجلنـــوب الشـــريق حيـــث حبـــر العرب
ً
ومدخل املحيط الهندي ،حىت ينتهي عند مســـندم شـــماال
ُ
ليطـــل علـــى مضيـــق هرمـــز االســـرتاتييج حيـــث مدخل
اخلليـــج العريب».6
هذه اجلغرافيـــا والتاريخ ،منحت ُعمـــان أهمية خاصة

حتـــت مســـى «اإلنســـان ُ
العماين» ،الـــذي وائـــم كل هذا
ً
التعدد ليخلـــق ُ
ُ
منه وحـــدة ثقافية ،وهوية لهـــا انفراداتها
ومشـــرتكاتها مـــع املحيـــط العـــريب والعالـــيم ،ولهـــذه
اإلنفـــرادات واملشـــرتكات ،تمثالتها العديدة ،ســـواء على
صعيد السوســـيولوجيا املجتمعيـــة ،أو يف البىن احلضارية
والثقافيـــة؛ ومـــن أبرز هـــذه التمثالت والتمظهـــرات الي
تمحـــورت حولها كل هـــذه املشـــارب ،الثقافة الشـــعبي�ة
ُ
العماني�ة ،وقســـمها الهام :املوســـيقى التقليدية ،موضوع
ُ
حبـــوار عـــام ،مع الباحث مســـلم
أتبعناه
تقريرنـــا ،الـــذي
ٍ
ُ
بـــن أحمـــد الكثـــري ،رئيـــس «مركـــز عمان للموســـيقى
التقليدية» ،اجلهة املســـؤولة عن حفـــظ ومتابعة تغرات
هـــذا اإلرث ُ
العماين.
ُ
ُعمان ..موجز بانورايم
ُ
إن ُعمـــان ،من حيـــث تاريخهـــا املمتد حـــىت البدايات
ً
األوىل للحضارة اإلنســـاني�ة ،ضاربة يف عمـــق التاريخ ،نظرا
لكونهـــا كانت علـــى اتصال وثيـــق باحلضـــارات القديمة:
حضـــارات بـــالد مـــا بـــن النهريـــن ،والهنـــد ،والصـــن،
وفارس ،إىل جانب احلضارات التالية يف الشـــرق األفريقي،
وقد أطلق عليها الســـومريون اســـم «مجان» ،وهذا يبن
مـــدى عمـــق هـــذه الدولـــة القديمـــة ،الي أضحـــت فيما
بعـــد «قـــوة حبريـــة مؤثـــرة ،امتـــدت عالقتهـــا وصالتها
إىل الصـــن ،والواليـــات املتحـــدة ،وبريطانيـــ�ا ،وفرنســـا،
واســـتقبل ســـفراؤها يف عواصـــم تلك الـــدول وغرها قبل
قرون مـــن الزمن».1
ً
ُ
ويلفـــت كتاب «ســـلطنة ُعمـــان يف  20عامـــا؛ الوعد
والوفـــاء» ،بـــأن احلفريـــات األثرية أظهرت بـــأن «تاريخ
احلضـــارة اإلنســـاني�ة يف ُعمـــان موغـــل يف القـــدم إال انه،
ً
انطالقـــا مـــن املعطيـــات التاريخيـــة الراهنـــة ،يصعـــب
الذهاب يف متابعة هـــذا التاريخ إىل أبعد مـــن األلف الثاين
عشـــر قبل امليـــالد ،ففي تلـــك احلقبـــة كانت ُعمـــان قد
خرجت لتوها مـــن العصر اجلليدي األخـــر وكانت بالتايل
ً
أكـــر رطوبة وخضرة وســـكانا مـــن أيامنـــا الراهنة».2
ُ
ُ
ويعـــد تاريـــخُ ،عمـــان الســـيايس واالجتماعـــي
ّ
ً
واالقتصـــادي غني�ا بالتفاصيـــل ،بي�د أنا نكتفي باإلشـــارة

امتازت بها عن جاراتها يف شـــبه اجلزيرة العربي�ة ،إذ «كانت
ُعمـــان ،املحاطة ببحـــر العرب من جانـــب واملحيط الهندي
من جانـــب آخر ،حتتـــل اجلانب األكـــر من شـــريق اجلزيرة
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2

العربيـــ�ة ،املمتـــد من حضرمـــوت إىل قطـــر .وقد اســـتفاد
ُ
العمانيـــون من موقـــع بالدهـــم الفريد بن بـــالد الرافدين
وســـواحل شـــبه اجلزيرة الهندية وشـــرق أفريقيـــا؛ فلعبوا
ً
ً
ُ
دورا رئيســـا يف علم املالحة منذ أكر من خمســـة آالف سنة،
فركبـــوا البحر حىت عرفوا به ،وأمســـوا مهرة يف نقل البضائع
الهندية إىل الغرب ،فأحبروا بســـفنهم بن الهنـــد والفرات،
بـــل اســـتأثروا بالتجـــارة ،وأحكمـــوا ســـيطرتهم عليها دون
الشـــعوب األخرى على املحيـــط الهندي».7
ُ
أكـــده وندل
أمـــا علـــى الصعيـــد الســـيايس ،والـــذي
فيليبـــس يف كـــون ُعمـــان أقـــدم الـــدول العربيـــ�ة ذات

أبعاد ثقافية وموسيقية
بشـــكل مقتضب،
لعبت كل هـــذه العوامل ،الي بين�اها
ٍ
دورها يف تشـــكيل ثقافة اإلنســـان ُ
العماين ،وإعطاءه هويت�ه
على مـــر التاريـــخ .وكان للموقع اجلغـــرايف أهميتـــ ُ�ه البارزة
ُ
ُ
ينعكس على
كونـــه عامل مهـــم
يف تشـــكيل هـــذه الثقافة،
ُ
اإلنســـان ،إىل جانب كون اجلغرافيا الســـاحلية ،تســـهم يف
تصدير واســـتراد مختلـــف الثقافات والفنون ،فكما أشـــار
الباحثـــون ،لعبت التجـــارة دورها يف التاريـــخ ُ
العماين ،وهذا
بالطبع انعكـــس على التكوينـــ�ات الداخليـــة ،الي خلقت
ً
ً
تنويعـــا ثقافيـــا ،كمـــا أثـــرت من ناحيتهـــا علـــى الثقافات
ً
األخـــرى« ،كان ســـاحل ُعمان فيمـــا مى من زمـــان أرضا
ً
تتصف بصفتـــن قل أن جتتمعـــا ألرض واحـــدة تعبرا عن
حيوية متجـــددة عرفت هـــذه األرض :فهـــي أرض جاذبة،
ً
ُ
ســـاحل ُعمـــان العديد من
وهي أيضا ُمرســـلة» ،9إذ جذب
األعراق البشـــرية من آســـيا كالبلوش ،والفرس ،واللواتي�ا،
ً
وكان هـــذا الســـاحل مرســـال« ،حن نـــزح عنهـــا ُعمانيون
استوطنوا الساحل الشـــريق ألفريقيا واجلزر املمتدة بطوله،
ً
وأقامـــوا هنـــاك امتـــدادا لألرض األم ،ونشـــروا اإلســـالم،
وأسســـوا يف شـــرق أفريقيا أمراطوريـــة عظيمة».10

الســـيادة ،فـــإن املؤرخـــن والباحثـــن يبينـــون بـــأن ذلك
ُ
ُ
يرتبـــط جبـــزء عقائـــدي،
يعـــود إىل فجـــر اإلســـالم ،كمـــا
ُ
يتفـــرد ِبه أهـــل ُعمـــان« ،ففي القـــرن الثالـــث امليالدي،
وبعـــد وفاة ثالـــث اخللفاء الراشـــدين ،عثمـــان بن عفان،
ً
ً
شـــهدت ُعمـــان حدثـــا تاريخيا شـــديد األهميـــة تمثل يف
قراءة جديدة لإلســـالم كانت تعرف باإلباضيـــة ،الي كان
مصدرهـــا البصـــرة؛ فقد رفـــض أتب�اع اإلباضيـــة فكرة أن
اإلمامـــة جيب أن تقتصر علـــى قريش دون ســـواها ،ورأوا
بدل ذلك أنها إنمـــا ألعلمهم بعلوم الديـــن وفنون القتال،
ُ ً
ً
أيا كانت
قبيلتـــه وأيا كان عرقه» ،8وهـــذا ما جعلها بمنأى
عن ســـلطة اخلالفـــة يف بغداد.

ومـــن هـــؤالء املســـتوطنن يف شـــرق أفريقيـــا وفدت
العديد مـــن التأثرات احلضارية والفنـــون ،الي انصهرت
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ُ
ســـيجعل مـــن الثقافة
فيما بعـــد مع هـــذا املزيـــج ،الذي
ً
ُ
والفنـــون يف ُعمان مزيجـــا مـــن :فنـــون األرض العماني�ة،
ُ
واآلســـيو-عماني�ة .وهـــذا
والفنـــون اإلفـــرو ُ -عمانيـــ�ة،
ُ
ينطبـــق علـــى العنصـــر البشـــري القاطن لهـــذه األرض،
متعددة األعراق ،والي صهرتهـــم حيوية أرض ُعمان« ،يف
ً
ً
ً
بوتقة حضارية قويـــة صنعت منهم جميعا شـــعبا واحدا
دون تفرقـــة بن عـــرق أو جنس أو لـــون».11
ُ
يرتبـــط بموضوعنـــا حول
ويهمنـــا مـــن كل ذلك ،مـــا
ُ
املوســـيقى ُ
العمانيـــ�ة التقليديـــة ،الـــي تشـــكل ركـــزية
أساســـية من ركائـــز الثقافـــة الشـــعبي�ة ُ
العمانيـــ�ة ،ومن

التقليدي ُ
العماين ،فهذه الرقصات واإليقاعات واألشـــعار
واألغاين الشـــجية ال تمارس هكذا بـــدون دوافع أو حافز بل
ترتكز علـــى األصالة ُ
العماني�ة العريقة ،فكل شـــلة غنائي�ة
ً
تمثل قصـــة اإلنســـان ُ
العماين واعـــزازه بأرضـــه مدفوعا
بعاداتـــه وتقاليده العريقة ،فهي توضح التفاعل املســـتمر
بن اإلنســـان وبيئت�ه ،وتوضـــح ارتب�اطه الوثيـــق بت�اريخه
وعروبتـــ�ه ،كما توضـــح صلتـــه بالعالم اخلـــاريج املحيط
به وذلـــك مـــن خـــالل امـــزاج الفنـــون ُ
العمانيـــ�ة بفنون
األرض اخلليجية وبفنون البيئ�ات األفريقية واآلســـيوية،
ُ
وكذلك من خـــالل التجارة عر البحار منذ آالف الســـنن،
ُ
باإلضافـــة إىل هجرات أبن�اء ُعمان إىل ســـواحل أفريقيا منذ
عشـــرات السنن».15

هويتهـــا ،والـــي اعتنـــت الســـلطنة جبمعهـــا وتوثيقهـــا،
بأمـــر مـــن حضـــرة الســـلطان قابـــوس بـــن ســـعيد آل بو
ســـعيدي ،عر «مشـــروع جمـــع وتوثيق موســـيقى ُعمان
ُ
ُ
عنـــه «مركز ُعمان للموســـيقى
التقليديـــة» ،الذي نتـــج
التقليدية» ،املؤســـس عـــام ( ،)1983والـــذي انضم إىل
عضوية «املجلس الدويل للموســـيقى التقليدية» املنبثق
عن «منظمـــة اليونســـكو» ،ليكون بذلك املركـــز األول يف
املنطقـــة اخلليجيـــة والعربي�ة ،الـــذي يتمتـــع بالعضوية
التضامنيـــ�ة لهـــذا املجلـــس الدويل.

"مركز ُعمان للموسيقى التقليدية"
ُ
تأســـس «مركز ُعمـــان للموســـيقى التقليديـــة» ،يف
�اره «مؤسسة علمية إعالمية
أغســـطس ( ،)1983باعتب ِ
تعىن جبمـــع وتوثيق فنـــون ُعمـــان التقليديـــة ،واملحافظة
ً
عليها مـــن آثـــار الزمـــن ،ومتابعة هـــذه الفنـــون ميداني�ا،
وذلـــك للتعـــرف علـــى التغيـــرات الـــي حتدث لهـــا»،16
ً
وليكـــون مرتكـــزا لــــ «مشـــروع جمـــع وتوثيق املوســـيقى
ُ
التقليديـــة ُ
العمانيـــ�ة» .ومنذ تأسيســـة حـــىت يومنا هذا،
امتلـــك املركـــز جتربـــة مهمـــة يف اشـــتغاله علـــى اجلمـــع
ً
والتوثيق والدراســـة ألنماط املوسيقى التقليدية ،مؤسسا
ً
واحدا مـــن أكـــر األرشـــيفات يف منطقة اخلليـــج العريب،
والذي يضم أكر من خمســـن ألف وثيقة ،بن ســـمعية،
ومرئي�ة ،ومدونة ،وصور فوتوغرافيـــة ،توثق ملعظم أنماط
الغناء التقليـــدي ،والفنـــون األدائي�ة ُ
العمانيـــ�ة ،وأعالمها
وممارســـيها ،ومناســـباتها ،إىل جانب جمـــع وتوثيق جميع
اآلالت املوســـيقية التقليديـــة ،واألشـــعار واألحلـــان
ومختلف أنـــواع اإليقاعات ،يف معظم واليات الســـلطنة،
ومحافظاتها.

وقبـــل الشـــروع يف تفاصيـــل هـــذا املشـــروع الضخم،
والذي اســـتمر على مدى عقودُ ،
نود بـــادئ ذي بدء ،أن نعرف
املوسيقى الشعبي�ة ،مســـتعيرين تعريف الباحث سيمون
جـــاريج ،رئيـــس قســـم الدراســـات العربي�ة واإلســـالمية،
جبامعـــة جنيف ،يف سويســـرا ،والـــذي يرى بأن املوســـيقى
الشـــعبي�ة هي «التعبـــر اخلـــاريج باألصـــوات والكلمات
واحلـــركات واإليقاعـــات ،لكل مـــا ينبع من أعمـــاق ضمر
الشـــعب ،وخيدمـــه يف حياته اليوميـــة» ،12ويمتـــاز جبملة
من اخلصائـــص أهمها الرتكيـــب العرويض (الشـــعري)،
والنغيم ،واإليقاعي ،واملوضوعـــي أو الوظائفي ،واحلركات
الرقصيـــة ،الي ترتكـــز عليها يف مختلـــف أنواعها.13
ُ
تؤكـــده اخلالصـــة بعد دراســـة املوســـيقى
وهذا مـــا
ُ
ُ
التقليديـــة العمانيـــ�ة ،الـــي بينـــت بـــأن «فنـــون عمـــان
التقلدية ســـجل كامل حلياة أهل ُعمان ،ففي كل شـــلة من
شـــالت غناء ُ
العمانين يف كل مناســـبة قصة حدث :سواء
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كان حدثـــا يوميـــا ،أو حدثا قبليـــا ،أو حدثا شـــخصيا».14
ً
فاملوســـيقى التقليديـــة ُ
العماني�ة «تمثل جـــزءا من الرتاث

وجزاء هـــذا االشـــتغال الـــدؤوب ،حصـــل املركز على
العديـــد مـــن اجلوائـــز ،أهمهـــا «جائـــزة املجلـــس الدويل
للموســـيقى» ،من منظمة األمم املتحـــدة للرتبي�ة والعلوم
والثقافة (اليونســـكو) ،عـــام ( ،)2002و«جائزة املجتمع
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3

العـــريب للموســـيقى» ،عـــام ( .)2005كما أصـــدر املركز
العديد من اإلصدارات التوثيقية والتحليلية للموســـيقى
ُ
العمانيـــ�ة والعربي�ة ،وأقام العشـــرات مـــن الفعاليات ،إىل
جانـــب النـــدوات واملحاضـــرات ،أهمها «النـــدوة الدولية
ملوســـيقى ُعمان التقليدية» ،الي عقـــدت عام (،)1985
بمشـــاركة عدد مـــن املشـــتغلن بالفنـــون التقليدية من
مختلف أحنـــاء العالم.

وقـد حتمـت سـرعة البـدء يف هـذا املشـروع العديـد مـن
العوامـل الي أوردها «التقرير اخلتـايم» الذي ُ
أعده الدكتور
يوسـف شـويق مصطفـى ،إىل جانـب العديـد مـن املصـادر
الـي تتحـدث عـن هـذا املشـروع ،وهـذه العوامـل تتصـل يف
مجملهـا بطبيعة الفنون التقليديـة ،الي ال يتـم تدوينها ،وال
حتفـظ وتتـ�داول إال بالطـرق األوليـة كالتـداول مـن جيل آلخر
ً
مشـافهة ،وعليـه فـإن مـا حتـم ضـرورة حفـظ هـذه الفنـون
التقليديـة ُ
العماني�ة ،رحيل العديد من رواة األغاين التقليدية
والعارفـن بهـا ،وبقـاء قلـة مـن الـرواة الذيـن يمكـن االعمـاد
عليهـم يف احلفـاظ على الغناء والرقص التقليـدي ُ
العماين يف
ً
ً
انتمـاء حقيقـا إىل أصولـه التاريخيـة.
صـورة تنتـيم

وكما أســـلفنا ،فإن «مشـــروع جمع وتوثيق املوسيقى
ً
التقليديـــة ُ
العماني�ة» ،ارتكز أساســـا علـــى «مركز ُعمان
للموســـيقى التقليدية» ،وقـــد قام بتنفيذ هذا املشـــروع
فريـــق برئاســـة الدكتـــور يوســـف شـــويق مصطفـــى،
ً
ً
وحســـن مصطفـــى شـــويق ،بصفتـــه موثقـــا عامـــا،
ً
ً
وممـــدوح الســـيد محمـــد الزيين ،محـــررا فنيـــ�ا ،وصالح
بن ثويـــين العلـــوي ،املســـاعد الفـــين املتفـــرغ ،وعيد بن
حربان الشـــيفري ،املســـاعد الفين ،باإلضافـــة جلمعة بن
خميس الشـــيدي ،وخلفان الرواين ،املســـاعدان الفني�ان
املتدربيـــ�ان ،اللذان انضما للتدريب علـــى أصول وفني�ات
جمع وتوثيق املوســـيقى التقليدية ،وقامـــا بتنفيذ العمل
ً
ً
ً
امليـــداين ،توثيقـــا وتصويـــرا وتدوينـــ�ا لنصـــوص الغناء
التقليـــدي ُ
العمـــاين يف مرحلـــة اجلمـــع النوعي الشـــامل
لهـــذه الفنون.17

كما شـــكل زحـــف الفنـــون احلديثـــ�ة من غنـــاء دارج
ً
ً
ً
ً
محليـــا واقليميـــا وعربيـــ�ا وأجنبيـــ�ا ،ووصول هـــذا األغاين
للمجتمـــع ُ
العمـــاين املعاصـــر ،عـــر مختلـــف الوســـائط،
ً
تهديـــدا لألغنيـــ�ة التقليدية ،وقـــد زاد هـــذا التهديد لهذا
اإلرث ،اتســـاع مدى اإلرســـال اإلذاعي والبـــث التلفزيوين
ُ
العمـــاين ،ليصل ملختلـــف املناطق واملحافظـــات «ما جعل
ً
من املمكـــن أن يشـــاعد ُ
العمانيون يف مســـندم مثال فنون
املنطقـــة اجلنوبيـــ�ة أو يســـمعوها» .كل تلـــك العوامـــل
جعلت مـــن امللـــح االنطـــالق يف مشـــروع يوثـــق ويجمع
الفنـــون التقليدية اخلاصة بكل منطقـــة وبيئ�ة من بيئ�ات
الســـلطة املتنوعة.
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املوسيقى التقليدية يف ُعمان

وانطلـــق املشـــروع بقيـــادة الدكتـــور يوســـف شـــويق
مصطفـــى ،وإشـــراف وزيـــر اإلعالم آنـــذاك ،عبـــد العزيز
بـــن محمـــد الـــرواس ،علـــى مرحلتـــن ،األوىل :املرحلـــة
االســـتطالعية ،والثاني�ة :مرحلة اجلمع النوعي الشـــامل،
إذ تهـــدف املرحلـــة االســـتطالعية للتعرف علـــى مختلف
نوعيـــات وأنماط الفنـــون التقليديـــة ُ
العمانيـــ�ة ،ومواقع
تمركزهـــا ،وأهـــم رواتهـــا والعارفـــن بها مـــن املعاصرين
والســـالفن ،إىل جانـــب جمـــع أكر قـــدر مـــن املعلومات
واملعطيـــات الفنيـــ�ة والتاريخيـــة واالجتماعيـــة والبيئي�ة
والديموغرافيـــة عن هـــذه الفنون ،وذلـــك لتذليل الطريق
للمرحلـــة التالية.
ً
واســـتغرقت املرحلـــة االســـتطالعية )95( ،يومـــا
مـــن الفريـــق املشـــتغل ،جـــرى العمـــل خاللهـــا يف ()26
ً
ً
موقعا مختـــارا على رقعة الســـلطنة ،شـــملت املحافظات
والواليـــات واملناطـــق التالية :مســـندم ،صحـــار ،الرييم،
عـــرى ،الرســـتاق ،صـــور ،ســـيق ،جعـــالن ،بين بوحســـن،
جعالن بن بو علـــي ،محضة ،نزوى ،هيمـــا ،ثمريت ،مدين�ة
احلق ،طـــوى اعتر ،قـــرون حريت ،غـــدو ،رواية ،ســـمحة،
مســـحيلة ،صاللـــة ،طاقة ،مربـــاط ،ضلكـــوت ،رخيوت.

ُ
ُ
يتطلـــب من
الشـــعوب
إن احلديـــث عـــن موســـيقى
الدراســـن العارفـــن بهـــا ،إعـــداد الدراســـات الـــي تفي
ّ
مختلف جوانـــب هذه املوســـيقى وأصولها حقهـــا ،غر أنا
ُ
حناول يف هـــذا التقريـــر ،تســـليط الضوء على املوســـيقى
ً
التقليديـــة ُ
وبشـــكل
العمانيـــ�ة ،باســـتعراضها بانوراميا،
ٍ
ملخـــص ،ملختلـــف جوانبها الـــي بدت واضحـــة ،بفضل
العنايـــة يف اجلمـــع والتوثيـــق ،وختصيص «مركـــز ُعمان
للموســـيقى التقليديـــة» للحفـــاظ عليهـــا ،ومالحظـــة
ُ
اســـتوضحناه يف حوارنا مع
التغيـــرات الطارئة ،وهذا مـــا
حوار
رئيـــس املركز ،الباحث مســـلم بن أحمد الكثـــري ،يف ٍ
تابع لهـــذا التقريـــر ،حـــول املركـــز ،واملوســـيقى ُ
العماني�ة
ٍ
التقليديـــة بصـــورة عامة.
ُ
يؤكـــد الباحثـــون واالنروبولوجيـــون بـــأن اإلنســـان
ُ
ُ
يتلخص يف
العماين ،مـــن خالل بيئتـــ�ه وتاريخه الطويـــل،
ً
ً
ً
محيطه يف شـــبه
أحد عشـــر عنصرا ،مشـــرتكا أو منفردا مع
ِ
اجلزيرة العربي�ة ،هـــذه العناصر اإلحدى عشـــر هي :الدين
اإلســـاليم ،الســـيف ،اجلمل ،الســـفر عر البحـــر ،الصيد
والغـــوص ،الزراعة ،األعمـــال احلرفية واليدويـــة ،الرعي،
واالحتفـــال باملناســـبات االجتماعيـــة ،والســـمر والرتويح
والرتفيـــه ،وألعاب الصغـــار وألعـــاب الكبـــار .20وبطبيعة
احلـــال فإن هـــذه العناصر ،عناصر مشـــرتكة لدى مختلف
املجتمعات اإلنســـاني�ة ،بي�د أن ما يمزيها جملة من العوامل
لشـــعب ما هويت ُ�ه اخلاصة املختلفة
التفصيلية الي تعطي
ٍ
عن اآلخـــر« ،ولذلك فـــإن تصنيف الفنـــون التقليدية ألي
شـــعب من الشـــعوب البـــد وأن ينبثـــق من مالمـــح حياة
هذا الشـــعب ،وأن يتطابـــق معها يف كل مرحلـــة من مراحل
ّ
ليكـــون يف النهاية صورة حيـــة مركبة متكاملة
تلك احلياة،
ً
للخصائـــص املمزية لهذا الشـــعب ،يرى فيها نفســـه ممزيا
ً
محددا بن الشـــعوب».21
وبالعـــودة للعناصر اإلحدى عشـــر للشـــعب ُ
العماين،
فإن الباحثـــن يف الفنون التقليدية ُ
العمانيـــ�ة يؤكدون بأن
ً
ً
ً
ً
«هناك تداخـــال عضويا حيويا مســـتمرا فيمـــا بينها»،22
هـــذا التداخـــل يتبـــن يف العديد مـــن املناســـبات وأنواع
الفنـــون ،الـــي قـــد تمـــارس بصفتهـــا خاصـــة بالباديـــة،
وتمـــارس من جهـــة أخـــرى ألســـباب وظيفيـــة مختلفة،

تال ذلك الشـــروع يف مرحلة اجلمع والتوثيق الشـــامل
للموســـيقى والفنون التقليدية التقليدية ،إذ حققت هذه
املرحلـــة هدفهـــا يف تســـجيل جميع انـــواع وأنمـــاط الغناء
والرقـــص التقليـــدي ُ
العمـــاين دون اســـتثن�اء ألي منها ،يف
كل موقـــع من مواقـــع التجمعات الســـكاني�ة ذات األهمية
الفولكلوريـــة حثيما كانـــت ومهما بعـــدت ،أو كان الطريق
ً
ً
ً
نظـــرا للجغرافيـــا ُ
العمانيـــ�ة ،وقد
إليها شـــاقا وخطـــرا،18
شـــمل ذلـــك كل واليـــة ،وكل محافظـــة ،وكل منطقة على
رقعة أرض الســـلطنة.
وحققـــت هذه الطلعـــات وجـــوالت اجلمـــع والتوثيق
أهدافهـــا مـــن خـــالل مراجعـــة قوائـــم أنماط املوســـيقى
التقليدية الي سبق التعرف عليها يف اجلولة االستطالعية،
ومراجعـــة حصر اآلالت املوســـيقية التقليديـــة ،إىل جانب
مراجعـــة قائمـــة املناســـبات الي تـــؤدى فيها فنـــون ُعمان
التقليديـــة ،واســـتكمال تصويـــر عـــروض جميـــع أنماط
املوســـيقى الـــي يصاحبهـــا آداء حركي.19
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ً
الش ــعباني�ة :تق ــام احتف ــاال بليل ــة النص ــف م ــن ش ــهر
ش ــعبان.

ً
فمثـــال «هناك مـــن فنـــون التســـلية والرتويـــح والرتفيه
مـــا قد يقـــام لغر هـــذا مـــن أغـــراض ،وعلـــى األخص يف
فنـــون الطنبـــورة واملكـــوارة والشـــرح (يف صـــور) عندمـــا
تقـــام لتخليـــص مريض مـــن روح جـــان تســـلطت عليه
فأمرضتـــه».23
ُ
وخيلـــص الباحثـــون إىل أن التصنيـــف ألنمـــاط الغناء
والرقـــص التقليـــدي األقـــرب إىل واقـــع أهـــل ُعمـــان ،هو

أحمـــد الكبر :موكب يســـر يف اليوم الثاين مـــن أيام عيد
األضى.
 - 2فنون السيف ،وتضم:
القصافية ،والال العود ،والهمبل (الهبوت) ،باإلضافة لـ:
ً
الرزحـــة (الرزفة) :تقام يف المايض اســـتعدادا لغزوة تقوم
ً
بها القبيلـــة ،أو احتفاال بنصر حتقق ،أو عندما تتوســـط
ً
قبيلة بـــن قبيلتـــن متن�ازعتن ،أو اســـتعدادا لســـفر
البحر ،والعودة من هذا الســـفر ،وبعد إطفـــاء احلرائق،
وعنـــد بنـــ�اء دار جديدة ،وبعـــد حصاد احلنطـــة ،وبعد
ً
جين التمر وعمل البســـر ،واحتفاال باألعـــراس واخلتان
وللتســـلية والرتويـــح .أمـــا يف الوقت احلاضـــر ،فتقام
ً
للســـمر والرتفيه ،واحتفاال باألعيـــاد الوطني�ة ،واألعياد
الديني�ة ،واألعـــراس ،وللرتحيب بالضيوف الرســـميون.
ً
ً
العازي :يـــؤدى هذا الفن متممـــا لفن الرزحـــة وتاليا لها
يف معظم األحيان.

التصنيـــف إىل الفصائل التاليـــة :الفنون الدينيـــ�ة ،فنون
الســـيف ،فنـــون الباديـــة ،فنـــون البحـــر ،فنـــون الصيد،
فنون الزراعـــة ،فنون الرعـــي ،فنون احلـــرف والصناعات
البيئيـــ�ة ،فنـــون املناســـبات االجتماعيـــة ،فنون الســـمر
ً
ُ
وســـندرج تفصيـــال باألنمـــاط
والرتويـــح ،واأللعـــاب.
ُ
املوســـيقية التقليدية العماني�ة الي يضمها كل فصيل من
هـــذه الفصائل ،باالســـتن�اد لما جـــاءت يف "التقرير النهايئ
ملشروع جمع وتوثيق املوســـيقى التقليدية ُ
العماني�ة" ،ويف
كتـــاب «من فنون ُعمـــان التقليديـــة» ،ويف الدليل املصور
«أنماط املوســـيقى التقليدية ُ
العماني�ة وآالتها ومناسبات
أدائها» ،وهـــي كالتايل:
 - 1املوسيقى الديني�ة ،وتضم:

العيالـــة والوهابي�ة :تـــؤدى يف ذات املناســـبات الي تقام
ً
ً
فيها الرزحة قديمـــا وحديث�ا.

املولـــد (املولود) :ويقرأ يف االحتفال بمولد الرســـولﷺ،
باإلضافة لليـــايل األثنن واخلميس من كل أســـبوع يف
ً
بعـــض واليات الســـلطنة ،ويقـــام أيضـــا يف االحتفال
بعيـــد الفطـــر ،وعيـــد األضـــى ،ويف حفالت الـــزواج،
وعند االنتقـــال إىل دار جديدة.

 - 3فنون البادية ،وتضم:
همبـــل البـــوش ،والوهابيـــ�ة البدويـــة ،واحلـــداء،
باإلضافـــة لـ:
الرزحـــة البدويـــة (الرزفـــة) والعازي البـــدوي :تؤدى يف
ً
األعـــراس واخلتان واألعياد قديمـــا ،باإلضافة لتأديتها
عنـــد ذهاب الرجـــال إىل احلـــرب على ظهـــور الهجن،
وعودتهـــم منتصرين.

المالـــد :يقـــام يف املناســـبات الـــي تقـــرأ فيها الســـرة
النبويـــة.
ُ
تقتصـــر إقامتهـــا على مســـاجد «صاللة»،
احلضـــرة:
ومســـاجد «مرباط».

التغـــرود :تـــؤدى من قبـــل مجموعة من راكـــيب اجلمال
وهم متجهـــون إىل غـــزوة أو عائدين منهـــا منتصرين،
أو عنـــد الســـفر يف رحلـــة جتاريـــة ،كما تؤدى للســـمر
والرتويح.

التيمينـــ�ة :تقام يف مناســـبة إتمام الطفـــل حفظ القرآن
ً
الكريم كامال.
التهلولـــة :موكـــب يســـر يف األيـــام التســـعة األوىل من
شـــهر «ذي احلجة».

الطارق :تؤدى من قبل اثنن من راكيب اجلمال.
ُ
ً
الونـــة :تؤدى يف وقت راحلـــة البدو ليال حيـــث يغين برد
لنفســـه أو ملجموعة من أقرانه.

قرنقشـــوه (قرنقحوة ،أو طوق طـــوق ،أو العقبة) :تقام
يف ليلـــة النصف من شـــهر رمضان.
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شـــلة الراعي :الغناء بعد رفع الشـــراع الكبـــر (العود)
والرياح هادئة.

الـــروح (الهوى) :ينقســـم هـــذا الفن إىل أربعة أقســـام،
حســـب أقســـام النهار ،وتؤدى للتســـلية والرتويح.

شـــلة احلمـــول :يغنيها البحـــارة أثن�اء رفـــع البضائع إىل
الســـفين�ة أو إنزالها.

 - 4فنون البحر:
تـــؤدى على ســـطح الســـفن التجاريـــة ،مواكبـــة لما
يقـــوم بـــه البحـــارة مـــن أعمـــال يوميـــة ،وتضـــم :شـــلة
املســـبوك ،وجرة الماشـــوه ،وصبة الدقل (الدجل) وحرزة
الدقـــل ،باإلضافة لـ:

شـــلة العمـــار :الغناء اثنـــ�اء العمـــل على إصـــالح حبال
الســـفين�ة ،أو عنـــد أول نوبة عمل مســـائي�ة.
شـــلة املخطف :الغنـــاء عند إنـــزال ســـفين�ة جديدة إىل
ا لبحر .

الشـــوباني�ة :تـــؤدى علـــى ظهـــر الســـفين�ة للتســـلية
والرتويح ،أمـــا أثن�اء العمل أو أثنـــ�اء الراحلة ،كما تؤدى
ُ
علـــى أرض الســـاحل ،حيـــث يقيمها البحارة للســـمر
والتســـلية ،وقـــد تشـــرتك صغـــار بنـــ�ات البحـــارة يف
الشـــوباني�ة ،وخاصـــة يف مناطـــق اجلنوب.

غنـــاء املســـوبل (املهوبـــل) :الغناء أثن�اء تنظيف جســـد
الســـفين�ة مـــن العوالـــق والقواقـــع واألصـــداف ،بعد
إخراجها مـــن الماء.
 - 5فنون الصيد:
وتـــؤدى عنـــد خـــروج الصياديـــن ،أو عنـــد عودتهـــم
بالـــرزق ،وتضم :النهمة ،طيحة البحر (دقة البحر) ،شـــلة
ُ
الســـنبوك ،الشـــوباني�ة ،هريابو ،وشـــلة العمار ،الي تعد
الوحيـــدة الي تـــؤدى أثن�اء إصـــالح الصيادين لشـــباكهم
الـــي تلفت أثنـــ�اء الصيد.

املديمـــة :تؤدى علـــى ظهر الســـفين�ة أو على الســـاحل
للتســـلية والرتويح عن النفس ،ســـواء أثنـــ�اء العمل أو
الراحة.
شلة الباورة :الغناء أثن�اء رفع الباورة (املرساة).
شلة الفتيين :الغناء عند رفع شراع السفين�ة الصغر.

 - 6فنون الزراعة ،وتضم:

رزحـــة البحر (شـــلة الغلـــى) :الغناء عند رفع الشـــراع
اخللفي للسفين�ة.

غناء احلـــرث بالبوش (باجلمـــل) ،وغناء احلـــرث بالثور،
والنســـاوة (اجلازرة) ،باإلضافة لـ:

شـــلة الوســـطى والعـــود :الغنـــاء عنـــد رفـــع الشـــراع
األوســـط للســـفين�ة.

التصييف :الغنـــاء أثن�اء جمع ســـيقان القمح وبرطها يف
حزم.
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الدواســـة :الغناء أثن�اء فصل حبات القمح من الســـنابل
يف آخر موسم احلصاد.
السناوة :الغناء أثن�اء رفع املياه من األفالج واآلبار.
البســـر :الغناء أثن�اء طبخ نوع معن مـــن التمر ،ليتحول
إىل حلوى.
 - 7فنون الرعي وتضم:
رزحـــة اجلبل ،نداء ســـقاء اإلبـــل ،نداء ســـقاء الغنم،
نداء رعـــي الغنم ،نداء رعـــي البقر ،نداء حلـــب البقر ،بوبه
(لرضاعة اإلبل) ،بـــاي باي ،التوبن�ان (لتســـلية رعاة اإلبل
وإبلهم) ،نانا ،نـــداء والدة الناقة.
 - 8فنون احلرف والصناعات البيئي�ة ،وتضم:
5

غنـــاء الطحـــان ،غنـــاء التحطيـــب ،غنـــاء الصباغة،
باإلضافـــة لـ:
 - 10فنون السمر والرتويح ،وتضم:

الدبريرت :غناء يؤديه صانع الفخار أثن�اء عمله.

الكواســـة (الويليـــة) ،واملزييفينـــ�ة (التقليبـــ�ة)،
والســـومة ،وهـــذه األنـــواع تـــؤدى بواليات الشـــمال ،أما
الرعـــة ،والقصبة ،والشـــرح ،فتـــؤدى يف مناطق اجلنوب
للســـمر والتســـلية ،وتؤدي الرعـــة ،والقصبة ،الشـــرح،
فـــرق محرتفـــة .كما تضـــم فنون الســـمر والرتويـــح ،غناء
(ســـامعن ســـامعن) ،الـــذي يـــؤدى يف بعـــض مواقـــع
املنطقـــة اجلنوبيـــ�ة ،وخاصـــة البدويـــة ،للرتويـــح عـــن
النفس .أما (الربوبـــة) ،و(طبل النســـاء) ،فهي من فنون
التســـلية الي تؤديها النساء بمشـــاركة الرجال يف املناطق
اجلنوبي�ة .ويقتصر أداء (املكبـــور) ،و(نانا) ،و(النعيش)،
علـــى أهل باديـــة املنطقـــة اجلنوبي�ة ،للتســـلية.

غنـــاء ســـيكولوكو :غناء يـــؤدى أثنـــ�اء حصـــاد اللبان يف
املناطـــق اجلبيلة ،ويتـــم باللغـــة اجلبالية.
 - 9فنون املناسبات االجتماعية:
تنقسم إىل ثالث مجموعات:
فنـــون النســـاء ،الـــي تـــؤدى يف مناســـبات كاألعراس،
واخلطبـــة ،ومواليـــد األطفـــال ،واخلتـــان ،وتضـــم:
تشـــح تشـــح ،أم بوم ،بـــن عبـــادي ،مغايض ،بســـاير
(احلمبـــورة) ،الزفـــة ،املنـــاين ،ســـالوم يـــا رويـــة ،يـــا
غزيلـــة ،باركوا له ،املنجـــاح ،طبل النســـاء (دان دان)،
قيـــل قول.
ُ
األفرو-عمانيـــ�ة ،وتـــؤدى يف األعيـــاد الوطني�ة،
الفنـــون

 - 11األلعاب تنقسم إىل قسمن:

واألعيـــاد الدينيـــ�ة ،واألعـــراس ،ووالدة األطفـــال،
واخلتان ،والوفاء بالنذور ،وللتســـلية والرتفيه ،وتضم:
الليوا ،الســـباتا ،البوم ،الكتمري ،امليدان ،الربوبة ،فن
الزنوج ،املـــدار ،الطنبـــورة ،املكوارة.
ُ
اآلســـيو-عماني�ة ،وتـــؤدى يف ذات املناســـبات،
الفنـــون

األلعـــاب اجلماعيـــة للرجـــال ،وتضم :ركـــض البوش
(ســـباق اجلمـــال) ،ركض اخليـــل ،ســـباق القوارب،
الزمط (اجلـــازرة واملنجور) ،زمبط الطبـــول ،األلعاب
اخلاصـــة (الرماية) ،مناطحة الران ،صـــراع الديوك،
القفـــز باخليل.

وتضـــم :الســـروان ،الكـــوزاك الواقـــف ،الكـــوزاك
اجلالس ،يل ال رو ،الزمر ،النروز ،بســـتكي ،الســـكاري،
زفـــة البلوش.

ألعـــاب الشـــباب والصغار ،وتضـــم :الســـومة ،اللكد،
التقـــاء ،التوفـــة ّ
(التبـــ�ة) ،الصولـــة ،املقبـــة ،الـــرم،
الســـرى ،أم حبيـــ�ل ،الشـــخط ،الطويلـــة.
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احليوان ــات ،ال ــي تس ــتخدم ككس ــاء للطب ــول بأنواعه ــا
املختلف ــة ،باإلضاف ــة لتصني ــع بع ــض اآلالت م ــن امل ــواد
املعدنيـــ�ة ،واألصـــداف البحريـــة .28ولبعـــض هـــذه
اآلالت ج ــذور طقوس ــية ،مرتبط ــة بالس ــحر ،إذ «ترتب ــط
بع ــض اآلالت اإليقاعي ــة بممارس ــات س ــحرية تضف ــي
عليه ــا نوع ــا م ــن الطقوس ــية ،وحي ــرص أصحابه ــا عل ــى
إبعادهـــا عـــن أنظـــار العامـــة ،كمـــا يعتقـــد أن لبعـــض
األصـــوات اإليقاعيـــة تأثـــر علـــى شـــخصيات غيبيـــ�ة
وس ــحرية ،ومث ــل ه ــذه املعتق ــدت ش ــائعة يف املمارس ــات
املوســـيقية ذات املنشـــأ األفريقـــي».29
ُ
وسنســـتن�د يف اســـتعراض أهـــم اآلالت املوســـيقية
ُ
العمانيـــ�ة ،علـــى مـــا جـــاء يف الدليـــل املصـــور لــــ «أنماط
املوســـيقى التقليديـــة ُ
العمانيـــ�ة وآالتهـــا ومناســـباتها»،

6

للباحث مســـلم الكثـــري ،فيما يمكـــن للقارئ التوســـع،
بمراجعـــة «معجم موســـيقى ُعمان التقليديـــة» للدكتور
شـــويق مصطفى:

اآلالت املوسيقى التقليدية ُ
العماني�ة
ُ
تتعـــدد آالت املوســـيقى التقليديـــة ُ
العمانيـــ�ة ،بتعدد

 - 1الوتريات:
وهـــي «اآلالت الـــي بها أوتار مشـــدودة ،تـــرن عندما
تنقـــر (باألصابع أو املضارب) أو جتـــر أو تطرق أو حترك عن
طريق الهـــواء» ،30وتضم:
ُ
العـــود :تعـــد هذه اآللـــة الوتريـــة من اآلالت الرئيســـة
يف املوســـيقى ُ
العمانيـــ�ة التقليديـــة ،وقد اســـتخدمها
ً
ُ
العمانيـــون تزامنا مـــع اتصالهم احلضـــاري بمختلف

أصنافهـــا وفصائلهـــا ،والرقصـــات األدائيـــ�ة املصاحبـــة
ُ
لهـــا ،إال أن هـــذه الفنـــون «تعتمـــد بصفة أساســـية على
أداء الصـــوت البشـــري لألحلان الـــي توارثهـــا ُ
العمانيون
ً
جيـــال بعـــد جيـــل» ،24فيما القســـط األكـــر مـــن الغناء
التقليـــدي ُ
العماين «ال يصحبه ســـوى قـــرع الطبول».25
إال أن اإلرث ُ
العمـــاين ،يضم العديد من اآلالت املوســـيقية
ُ
التقليديـــة ،الـــي اعتمـــد يف تصنيفها على تقســـيمها إىل
قســـمن :اآلالت اللحني�ة ،واآلالت اإليقاعية ،بي�د أن هذا
التقســـيم توســـع يف وقت الحق ليكون على الشكل التايل:
الوتريـــات ،الهوائيـــ�ات ،اآلالت اإليقاعية .26
وتتمـــزي املوســـيقى التقليديـــة ُ
العمانيـــ�ة «بتنـــوع

املحيـــط ،ولهـــذا يصعـــب التحقـــق مـــن تاريـــخ بدء
اســـتعمالها ،إال أن الباحـــث الكثـــري يؤكـــد أن أقدم
رواية الســـتخدام هذه اآللة ُ
تعود للقرن التاســـع عشر
امليالدي.
القبـــوس :لهذه اآللـــة عدة أســـماء ،كاملزهـــر ،والربط،
ُ
وعـــود اجلزيـــرة العربي�ة ،وتعـــد أقـــدم اآلالت الوترية
الي اســـتعملها ُ
العمانيون ،وتعـــود جذورها التاريخية
إىل جنوب اجلزيـــرة العربي�ة.

آالتهـــا اإليقاعيـــة ،ذات املنابـــت املتعـــددة :العربيـــ�ة،
واألفريقيـــة ،واآلســـيوية» ،27وبتنـــوع املـــواد األوليـــة
تصنـــع منهـــا ،والـــي حيصرهـــا الباحـــث ُ
ُ
العمـــاين
الـــي
مســـلم الكثـــري يف األخشـــاب املســـتخرجة مـــن
النب�ات ــات املحلي ــة ،مث ــل :أش ــجار الس ــدر ،والش ــريش،
والغـــاف ،والنارجيـــل (جـــوز الهنـــد) ،إىل جانـــب جلـــود

الربابـــة :يعـــود تاريـــخ اســـتخدام الربابـــة إىل جـــذور
شـــرقية قديمـــة ،بيـــ�د أن البي�انات املتوافـــرة ال تفيد
بميعـــاد وصولهـــا إىل ُعمـــان ،وتاريـــخ اســـتخدامها
يف املوســـيقى التقليديـــة ُ
العمانيـــ�ة ،إال أن الكثـــري
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ُ
يشـــر إىل مالحظـــة اســـتعمالها منـــذ اواخـــر القرن
العشـــرين «عنـــد بعض املغنـــن املختصـــن بغناء
البدو متأثرين بإخوانهم يف وســـط وشـــمال اجلزيرة
العربي�ة والشـــام والعـــراق».31
ُ
العـــرب عـــن األوروبين،
الكمـــان :آلـــة وترية أخذهـــا
ُ
وال يوجـــد تاريخ محـــدد لبـــدء اســـتخدامها يف عمان،
ُ
بيـــ�د أنها ظهـــرت منذ منتصـــف القرن العشـــرين ،يف
املوســـيقى ُ
العماني�ة.
ُ
الطنرة :هي آلـــة وترية تعرف بـ (الكنـــار) ،ويعتقد بأن
ُ
تعـــود إىل احلضـــارات القديمة يف
جذورهـــا التاريخية
بالد مـــا بن النهريـــن ومصر.

ضربهـــا ،أو مـــن خـــالل االحتـــكاك أو النفـــخ ،وتضـــم:
الـــدف :آلـــة إيقاعية صغـــرة ذات رقمة جلديـــة واحدة
مشـــدودة على إطار خشـــيب مستدير.
ســـماع (طار) :آلة ذات غشـــاء جلدي كبر مصنوع من
ُ
جلد الغنـــم أو الماعز أو الغزالن ،ويشـــد هذا الغشـــاء
على إطار خشـــيب مستدير.
ُ
مســـندو وقايف :طبـــل كبر احلجـــم ،يرتكز علـــى ثالثة
ُ
ويصنع مـــن جـــذوع األشـــجار ،ويكىس جبلد
أرجـــل،
البقـــر أو اجلمل.
مســـندو الليوا :طبل على شـــكل برميل يقف على ثالثة
ُ
ويصنع من جذوع األشـــجار،
أرجل ،أو علـــى قاعـــدة،
ويكىس جبلـــد الثور.

 - 2الهوائي�ات:
ُ
بشـــكل أســـايس علـــى نفخ الهواء
وهي اآلالت الي تعتمد
ٍ
فيها ،وتضم:

مســـندو صـــوت الزنـــوج :طبـــل بـــذات حجـــم طبـــل
ُ
يضـــرب عليـــه بالكـــف.
(مســـندو الليـــوا)،

القصبـــة :تصنع هذه اآللـــة من أنبوب معـــدين ،حيتوي
علـــى ســـبع فتحـــات مســـتديرة ومتســـاوية ،وفتحة
ثامنـــة يف الطـــرف اخللفي مـــن اآللة.

ميقعـــه :هي أصغـــر أنواع طبـــول عائلة املســـندو ذات
األشـــكال املخروطيـــةُ ،
وله أحجـــام مختلفة.
مســـندو أبو ســـحة :طبـــل مخروطـــي طويـــل ،يكىس
برقمة مـــن جلـــد البقر.

املزمـــار (بـــو مقـــرون) :آلـــة نفـــخ تصنع مـــن قصبتن
مزدوجتـــن ومتســـاويتن يف الطول والعـــرضُ ،
حتمل
ٌ
كل منهمـــا بـــن خمس إىل ســـبع فتحات مســـتديرة.

الـــرأس (كاســـر مفلطـــح) :طبـــل صغـــر ،يكـــىس من
اجلهتـــن باجللد.

الهبـــان :هي آلة مصنوعـــة من جلد الغنـــم أو الماعز ،يف
طرفهـــا أنبوبن مـــن القصـــب ينظمان خـــروج الهواء
والصوت.

رحماين :يشـــكل هـــذا الطبل مـــع طبل (الكاســـر) ثن�ايئ
الطبـــول ُ
العمانيـــ�ة األساســـية ،ويكـــىس باجللد من
ا جلهتن .

النغـــار (صرنـــاي) :تصنع هـــذه اآللة من اخلشـــب أو
املعـــدن ،وبها ســـت فتحات مســـتديرة بالتســـاوي.

كاسر :طبل بشـــكل الســـاعة الرملية أو الرميل ،يكىس
برقمتـــن من جلد الغنـــم أو الماعز.
يشـــبه (الرحمـــاين) و(الكاســـر)ُ ،
ُ
وله صوت
رنة :طبل

الرغـــوم :تصنـــع هذه اآللـــة من قـــرون الغـــزال العريب
(املها) ،وهي من اآلالت األصيلة يف الرتاث املوســـيقي
ُ
العماين.

رنان.
مـــرواس :طبـــل صغر احلجـــم ،وحاد الصـــوت ،يكىس
باجللد مـــن اجلهتن.

اجلـــم (اليـــم) :صدفة حبريـــة تفتح من جانبهـــا أو عند
ُ
نهايتها العليـــا ،وينفخ فيها.

مهجـــر :يصنـــع هـــذا الطبـــل من خشـــب أشـــجار جوز
الهنـــد ،ويكـــىس برقمتن مـــن جلـــد الغنـــم أو الماعز.

 - 3اآلالت اإليقاعية:
ً
وهـــي أكـــر اآلالت تنوعـــا يف املوســـيقى التقليديـــة
ً
ُ
العمانيـــ�ة ،والـــي تصـــدر أصواتـــا مـــن خـــالل طرقها أو

طاســـات (الصنـــوج) :آلـــة مصنوعـــة مـــن النحاس،
تطـــرق ببعضهـــا فتصـــدر صـــوت معـــدين رنان.
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كوشـــا (قرحاف) :آلة تصنع من اخلشـــب على شـــكل
(القبقاب) ،وتطـــرق ببعضها إلصدار صوت خشـــيب.

خشـــخاش :آلة معدني�ة شـــبه مكـــورة ،بداخلها حىص
ً
ُ
تصدر صوتـــا بتحريكها.
صغـــرة

رعبـــوب :أصـــداف حبريـــة ،يســـتعملها األطفـــال يف
مواكـــب االحتفـــال ،مـــن خـــالل طرقهـــا ببعضهـــا.
ُ
يضـــرب عليها
باتو (تنـــك) :صفيحة معدنيـــ�ة فارغة،

عضـــد :حليـــة فضيـــة دائريـــة تلبســـها النســـاء حول
ً
ُ
تصـــدر صوتا من خـــالل احليص الصغرة
معاصمها،
بداخلهـــا املجوف.

با خلشب .
حوار مع رئيس «مركز ُعمان للموسيقى التقليدية»

ميقعة (قيام) :هاون خشيب ،يستخدم كآلة إيقاعية.

يف حوارنـــا مـــع الباحـــث املوســـيقي ،ورئيـــس مركـــز
ُعمان للموســـيقى التقليدية ،مســـلم بن أحمـــد الكثري،
ُ
نســـتوضح العديد من النقاط املتعلقة باملركز ،وباملوسيقى
ُ
ُ
العماني�ة التقليدية ،كما نبحث يف أســـباب اهتمام سلطنة
بشكل خاص،
ُعمان بثقافتها الشـــعبي�ة ،وإرثها املوســـيقي
ٍ
ونطوي الزمن عائديـــن لبدايات انطالق مشـــروعها الرائد
«مشـــروع جمع وتوثيق املوســـيقى التقليدية ُ
العماني�ة»،
ُ
حققه
ودور الدكتور يوســـف شـــويق يف هذا املشـــروع ،وما
هذا املشـــروع من إجنـــاز ،تمثل يف آالف الوثائق األرشـــيفية
الي حيفظها ويصونهـــا املركز.
نعـــر يف حوارنـــا إىل حبـــور املوســـيقى ُ
ُ
العمانيـــ�ة
كمـــا

ماســـيوا (خرخـــاش أو منجور الطنرة) :قماشـــة مثبت
عليها مجموعة من األشـــياء اجلافـــة ،كحوافر األنعام،
أو بـــذرة املنجـــا ،أو ورق شـــجرة الغضـــف ،وتلف هذه
القماشـــة حـــول خصـــر اإلنســـان أو ســـاقيه ،إلصدار
صـــوت إيقاعي.
هوجنـــو (قرع):آلة تتكون من ثالثة أجـــزاء :وتد ،وقوس
من اخلشـــب ،باإلضافة للصندوق املصنـــوع من نبت�ة
القرع ،وقد اســـتب�دلت نبتـــ�ة القـــرع باللدائن املدعمة
باألليـــاف الزجاجيـــة (الفيـــر جالس) ،وتصـــدر هذه
اآللـــة الصوت من خالل كشـــطها بأداة خشـــبي�ة.
شـــبوره أو مجبورا :أنبـــوب من اخلزيران ،حيـــزز باحلفر،
ويكشـــط بأداة خشـــبي�ة صلبة إلصـــدار األصوات.

التقليدية ،وما آلت إليه بعد اشـــتب�اكها بثقافات الشعوب،
وبالفنـــون احلديثـــ�ة ،ثم نتســـاءل عـــن دور «مركـــز ُعمان
للموســـيقى التقليدية» ،يف إحياء بعض الفنون املوسيقية،
ُ
برامجـــه العملية يف حفـــظ هـــذا اإلرث الالمادي،
وما هـــي

منجـــورة اجلازرة :عجلة خشـــبي�ة لرفع المـــاء من اآلبار،
ً
ً
ُ
تصدر صوتـــا منغما عندما تدار بواســـطة احلبل.
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ُ
يعمل عليه
لنختم بإعالن املشـــروع الرقيم الضخم الـــذي
املركـــز ،عر إتاحة خمســـن ألف وثقة ،وماليـــن البي�انات
حول املوســـيقى ُ
العمانيـــ�ة ،لتكون يف متنـــ�اول يد الباحثن
ُ
العمانيـــن والعـــرب .وهذا نـــص احلوار:
ُ
منذ تأســـيس «مركز ُعمان للموسيقى التقليدية»،
ُ
وســـلطنة ُعمـــان رائـــدة يف جمـــع وتوثيـــق تراثهـــا الثقايف

العام ..حىت وإن وظفت اآلالت املوســـيقية احلديث�ة ،فإن
ذلـــك ال يغر طابع املوســـيقى ُ
العمانيـــ�ة التقليدي.
إن توجهـــات الدولـــة ،وتوجيهات أعلى ســـلطة فيها،
بالعنايـــة الكاملـــة باملـــوروث والـــرتاث والهويـــة الثقافية
ُ
املوســـيقية ،حتمـــت علينـــ�ا ،منـــذ ( )1983بالبـــدء يف
بـــه آنـــذاك« ،وزارة اإلعالم»،
مشـــروع اجلمع ،وقامـــت ِ
بإشـــراف معايل املستشـــار عبد العزيز بن محمد الرواس،
الذي تـــوىل بنفســـه عملية اإلشـــراف الكامـــل على جمع
وتوثيق الرتاث املوســـيقي ُ
العماين ،وأوكل بشـــكل مباشـــر
ً
للدكتـــور يوســـف شـــويق مصطفى ،والـــذي يعـــد واحدا
من أهـــم علماء املوســـيقى العربيـــ�ة يف القرن العشـــرين،
بت�أســـيس املركـــز ،وجمع املوســـيقى يف كل نـــوايح ُعمان.
ُ
وقـــد حصـــد املركـــز ،منـــذ ذلـــك احلـــن ،إىل الوقت
ُ
احلاضـــر ،أكر مـــن ( )50ألف وثيقـــة ،وما نـــزال نقصد
يف كل عـــام املناطـــق املختلفـــة ملراقبـــة التغـــرات الناجتة
عـــن تأثـــر التعليـــم ،واإلنشـــغال بالعمل ،وتغـــر احلياة
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة للناس ،وانعكاســـات كل ذلك
على ممارســـة الفنون األدائي�ة واملوسيقية التقليدية ،إذ أن
هناك العديد مـــن التغرات الي أحدثتهـــا حركة املجتمع
املحلـــي والعاليم حنـــو احلداثة ،فاإلنســـان الذي يســـافر
ً
علـــى ظهر الســـفين�ة ســـابقا ،ويـــؤدي «فن الشـــوباين»،
أثنـــ�اء العمـــل علـــى ظهرهـــا ،أضـــى اليـــوم يســـافر بــــ
ُ
ويســـتمتع باألفـــالم الرتفيهيـــة أو الوثائقية،
«الطائرة»،

الشـــعيب ،خاصة املوســـيقي منـــه ..فمـــا هي أبعـــاد هذا
احلرص علـــى توثيق الـــرتاث املوســـيقي التقليـــدي ،وما
الـــذي حتم ضرورة هـــذا األمر ،حـــىت ُ
أنه جـــاء بتوجيه من
أعلى املســـتويات؟
ُ
«مركز ُعمـــان للموســـيقى التقليدية» ،تأســـس بن ً�اء
على «مشروع جمع وتوثيق موســـيقى ُعمان التقليدية»،
الـــذي أمـــر به صاحـــب اجلاللـــة الســـلطان قابـــوس بن
ُ
ُ
حفظه هللا ،إذ أنن�ا ،ومنذ خمســـة عقـــود ،حنيا يف
ســـعيد،
ظل حتقيـــق توجهـــات وتوجيهات صاحـــب اجلاللة ،الي
انعكســـت على احلـــراك املوســـيقي الكبر يف الســـلطنة،
والذي شـــمل مختلف أنـــواع املوســـيقى ،احلديثـــ�ة منها
والتقليدية .هـــذا احلراك أفى إىل ضـــرورة العناية جبمع
ً
املوســـيقى التقليدية ُ
العماني�ة ،نظرا لكون هذه املوسيقى،
هي املكـــون األســـايس للهوية الفنيـــ�ة والثقافيـــة ،وعليه
انطلق املشـــروع ،ليبن أن كل املوســـيقى يف سلطنة ُعمان،
ُ
ُ
هي موســـيقى تتصـــف بالتقليديـــة ،من حيـــث األحلان،
والقوالـــب الفني�ة ،ولغـــة النصوص الشـــعرية ،والطابع
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وكذلـــك البـــدوي الذي كان يســـافر ألشـــهر يف الصحاري،
صـــار يســـافر اليـــوم بســـيارته الــــ ( ،)Jeepويســـتمع
ملوســـيقاه املفضلة ،دون حاجة لغناء «التغرود» ،أو غرها
مـــن األغاين الـــي كانـــت تمارس.

«املوســـيقى الشـــعبي�ة» ،مصطلـــح غـــر واضـــح ،ولهذا
ً
اعتمدنـــا «التقليديـــة» ،كونهـــا أكـــر ارتب�اطـــا بمختلف
ُ
تعريفه
الفنـــون ،وبالتقاليد االجتماعية ،وتشـــمل ما تـــم
ً
قانونيـــ�ا باللحـــن الشـــعيب ،وغر الشـــعيب.
مــن هــي اجلهــة الراعيــة لـــ «مركــز ُعمــان للموســيقى
التقليديــة» ليت�ابــع اشـ ُ
ـتغاله بــكل هــذه الكفــاءة؟

كل هـــذه التغـــرات ،البـــد مـــن مالحظتهـــا ورصدها
ودراســـتها ،خاصة على صعيد الفنون التقليدية املرتبطة
بـــأداء املهـــن واحلـــرف املختلفة ،والـــي ال يمكـــن ضمان
ً
اســـتمراريتها نظرا لتطـــور احلياة ،واندثـــار الكثر من هذه
ُ
مهـــدد باإلندثار ،لهذا اســـتنبطنا
املهـــن ،أو لكـــون بعضها
مصطلح «االســـتب�دال الوظيفـــي» ،والـــذي يمثل حالة
ثقافيـــة أنقذت العديد مـــن أنماط املوســـيقى التقليدية،
من خالل احلفاظ عليها عر ممارســـتها يف املناســـبات غر
التقليديـــة ،كاملهرجانات الســـياحية والثقافية ،إىل جانب
إعـــادة أدائها يف االســـتعراضات املوســـيقية احلديث�ة.
كل ذل ــك االهتم ــام باملوس ــيقى ُ
العمانيــ�ة التقليدي ــة،
يتجل ــى يف «مرك ــز ُعم ــان» ،ال ــذي يعم ـ ُـل عل ــى العدي ــد

ُ
حنـــن نتبع «مركز الســـلطان قابوس العالـــيم للثقافة
والعلوم» ،وهذا املركز مؤسســـة من مؤسســـات الديوان
الســـلطاين ،وقبل ذلـــك كنا تابعـــن لــــ «وزارة اإلعالم»،
وهي من أسســـت املركز ،بإشـــراف عبد العزيـــز الرواس،
وأول مـــن تـــرأس املركـــز هـــو الدكتـــور يوســـف شـــويق
مصطفى ،مـــن عام ( 1984إىل  ،)1987ثم ُ
تاله األســـتاذ
خلفان الـــرواين ،الذي توىل الرئاســـة من عـــام ( 1987إىل
ُ
تبعتـــه من ( 2006حـــىت اآلن).
 ،)2006ثـــم
الدكتور يوســـف شـــويق ،من اجليولوجيـــا والعلوم،
ُ
إىل املوســـيقى ..حيث حلن وأرخ ودرس املوسيقى العربي�ة،
ُ
حققه
ليختم مســـرية حياته بهذا املشـــروع الضخـــم الذي
ُ
لعبـــه يف النهوض بـ
يف ســـلطنة ُعمـــان .فما الـــدور الـــذي
«مركز ُعمان للموســـيقى التقليدية»؟

مـــن املســـارات؛ اجلمـــع والتوثيـــق ،البحـــث والدراســـة،
عقـــد املؤتمـــرات والنـــدوات العلميـــة ،وإنشـــاء فرقـــة
ُ
وحنـــن بصـــدد تكويـــن مجموعـــة
موســـيقية تقليديـــة،
م ــن الف ــرق املوس ــيقية اإلضافي ــة ،واس ــتقطاب أفض ــل
الكف ــاءات ،إىل جان ــب إنتــ�اج األف ــالم الوثائقي ــة ،وإقام ــة
الفعاليـــات ،وورش العمـــل والتدريـــب ،فاملعـــارف الـــي
ُ
يرتكـــز عليهـــا املركـــز ،مـــن خـــالل المـــادة الوثائقيـــة
ُ
يمكـــن توظيفهـــا يف
املجموعـــة ميدانيـــ�ة ،مـــادة غنيـــ�ة
العديـــد مـــن االجتاهـــات ،وقـــد أجنزنـــا بالفعـــل العديـــد
م ــن الدراس ــات النقدي ــة والتحليلي ــة ،باإلضاف ــة لضم ــان
اس ــتمرارية ه ــذه الفن ــون املجموع ــة ،م ــن خ ــالل الف ــرق
املوس ــيقية ال ــي تم ــارس مختل ــف الفن ــون ،ب ــرؤى فنيــ�ة
ُ
تمـــزج بـــن األصالـــة واملعاصـــرة.

الدكتـــور يوســـف شـــويق ،أشـــرف علـــى مشـــروع
اجلمـــع والتوثيـــق للموســـيقى التقليدية ُ
العمانيـــ�ة ،من
عـــام ( 1983إىل  ،)1987كمـــا أشـــرف ،حتـــت رعايـــة
وزارة اإلعـــالم ،علـــى «النـــدوة الدوليـــة ملوســـيقى ُعمان
التقليديـــة» ،وهـــي أول نـــدوة عـــن املوســـيقى يف تاريخ
ُعمان ،عقـــدت عـــام ( ،)1985كمـــا ألف وأشـــرف على
أداء أول اســـتعراض ســـيمفوين ،بتوظيف من املوســـيقى
ُ
العماني�ة عـــام ( ،)1985وقد ترك لنا الدكتور شـــويق أول
مؤلف وأهـــم مؤلـــف مختـــص باملوســـيقى العماني�ة هو
«معجم موســـيقى ُعمـــان التقليدية» ،وترك لنـــا التقرير
النهايئ عن مشـــروع اجلمـــع والتوثيق ،وهـــو التقرير الذي
قـــدم لصاحـــب اجلاللة...

وهـــذا يبـــن مـــدى أهميـــة املشـــروع الـــذي انطلـــق
جلمـــع املوســـيقى التقليديـــة ،ونقـــول «التقليديـــة»،
ُ
ً
نظـــرا لإلشـــكالية الي أثـــر ،فهنـــاك العديد مـــن األنواع
املوســـيقية ،كالغناء الشـــعيب ،وهو غناء مجهـــول املؤلف
ومشـــاع ،وال يقيـــد حبقـــوق امللكيـــة الفكريـــة ،وعلـــى
ً
اجلانـــب اآلخر هنالـــك الفن اجلماهـــري ،الذي عـــادة ما
ُيعـــرف مؤلفه وملحنـــه ،وبالتـــايل تبن لنا بـــأن مصطلح

كل هـــذه اإلجنـــازات املهمـــة ،أجنزهـــا الدكتور شـــويق،
بيـــ�د أن أهم مـــا أجنزُ ،
ولـــه ارتب ُ�اط وثيـــق باملركـــز ،هو نواة
األرشـــيف ،الذي يضـــم اآلن ( )50ألف وثيقـــة ،والكثر
ُ
وحنـــن نواصـــل هـــذا
مـــن الوثائـــق الســـمعية واملرئيـــ�ة،
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التوثيـــق ،واإلضافة لهذا األرشـــيف ،من خـــالل الزيارات
امليداني�ة الســـنوية.

املتوارثـــة ،فقـــد تأثـــرت املوســـيقى املحلية باملوســـيقى يف
املحيـــط اخللييج ،كمـــا تأثرت بالغنـــاء املصـــري ،والعرايق،
باإلضافة ملختلـــف أنماط الغناء األجنـــيب ،إال أن هذا التأثر،
لـــم يتبلور يف رؤى فنيـــ�ة غر تقليدية.
ُ
فمنـــذ ســـبعيني�ات القـــرن المـــايض ،أصبـــح لدينـــ�ا
توجـــه حنـــو املوســـيقى العربيـــ�ة ،وشـــاركنا العديـــد من
املوســـيقين العـــرب ،وخاصـــة املصريـــن منهـــم ،يف
األعمال املوســـيقية ،إال أن هؤالء ،وطنوا أســـاليب توزيع
األغنيـــ�ة ،برغبة من املوســـيقين ُ
العمانيـــن ،الذين كان
أكرهـــم تقليديـــن ،يعزفـــون دون اهتمـــام باملقدمـــات،
والفواصـــل املوســـيقية ،الـــي جـــاءت مـــع املوســـيقى
ً
العربيـــ�ة إىل ُعمـــان .كذلـــك ..كان بن�اء األحلـــان إيقاعيا،
ولكـــن عندما جـــاءت التأثـــرات العربيـــ�ة ،صرنا نتحدث
عـــن البن�اء املقـــايم للحن ،وأوجدنـــا أجناســـا مقامية لم
نكـــن معتادين عليهـــا يف األحلان االعتي�ادية بالســـلطنة.

خمســـون ألـــف وثيقـــة بـــني مكتوبـــة ومســـموعة
ومرئي ـ�ة ومصــورة ،كيــف جمعــت هــذه المــادة الضخمــة؟
وم ــا املنهجي ــة ال ــيت اس ــتخدمت يف اجلم ــع؟
عندمـــا كان املركـــز تابعـــا لـــ «وزارة اإلعـــالم» ،كنـــا
خن ــرج بصحب ــة فري ــق تلفزي ــوين وآخ ــر إذاع ــي ،باإلضاف ــة
للمصوريـــن الفوتوغرافيـــن ،وكنـــا نعتمـــد يف توثيقنـــا
علـــى التســـجيالت الصوتيـــ�ة ،وتصويـــر الفيديـــو،
والفوتوغ ــراف ،إىل جان ــب التدوين ـ�ات الكتابي�ةالتقليدي ــة،
ُ
فـــكل ذلـــك شـــكل األدوات الـــي نوثـــق بهـــا احلـــدث
املوســـيقي يف بيئتـــ�ه االجتماعيـــة والثقافيـــة احلقيقيـــة،
والـــي كنـــا نقصدهـــا يف الوديـــان ،واملناطـــق اجلبيلـــة،
وغرهــا مــن مناطــق الســلطنة الــي يتــم فيهــا تأديــة هــذه
الفن ــون ،س ــواء بإيع ــاز من ــا ،أو م ــن خ ــالل املناس ــبات ال ــي
يصـــادف وجودهـــا أثنـــ�اء الزيـــارة امليدانيـــ�ة.

كل هذه التغـــرات احلديثـــ�ة ،لم تغر جوهـــر القالب
الفـــين واللحين واإليقاعـــي ُ
العماين ،فـ «صـــوت الرعة»،
على ســـبي�ل املثـــال ،بقي كمـــا هـــو ،ولكن أدخلـــت عليه
حتديثـــ�ات يف أســـاليب األداء ،ولـــو أخذنا جتربـــة واحد من
أبرز فنـــاين األغني�ة ُ
العماني�ة ،وهو ســـفرها الفنان ســـالم
بن علي ســـعيد ،لرأينـــ�ا ُ
بأنه اشـــتغل على إعادة تشـــكيل
القوالـــب الفنيـــ�ة ،خاصـــة قالـــب «التســـبيح» ،بت�أثر
مـــن الغناء املصـــري ،وعمل ُ
لـــه (قفلة موســـيقية) ..هذا
ُ
ٌ
إبـــداع حقيقي ،بيـــ�د ُ
أنـــه يرتكز يف جوهـــره على
التطويـــر
الصيغة اإليقاعيـــة واللحني�ة للفنـــون التقليدية ،وكذلك
كل أنـــواع الغناء ُ
العمـــاين الي بقيت محتفظـــة جبوهرها،
ُ
عدا أنهـــا تطورت مـــن حيث اســـاليب األداء.

وإىل جانب توثيق املمارســـات الغنائيـــ�ة وما يصاحبها
ُ
مـــن أداء حركـــي ،نوثـــق احلـــوارات املتعلقة بكيفيـــة أداء
هذ هالفنـــون ،وأســـماء مشـــاهرها ،وأســـماء متوارثيها،
باإلضافـــة لتوثيـــق النصـــوص الشـــعرية ،والعـــادات
واملناســـبات الي تؤدى فيها ،وأســـماء املمارسن باختالف
وظائفهم ،وأســـماء الفرق ،واآلالت املوسيقية ،وصناعها،
وعمـــر اآلالت ...والكثـــر من البي�انات الي يتم تســـجيلها
وتوثيقهـــا ،لهـــذا فاألرشـــيف الـــذي يضـــم ( )50ألـــف
ُ
يشـــتمل على ماليـــن البي�انات املوثقـــة ،الي هي
وثيقة،
حباجـــة إىل حبث موســـيقي عميق.
يف حديث ــك ع ــن املوس ــيقى التقليدي ــة ،قل ــت ب ــأن
املوســـيقى ُ
العمانيـــ�ة لـــم تتغـــري ،عـــدا تلـــك املرتبطـــة
حبـــدث محـــدد ،والـــيت تغـــريت بتغـــري احلـــدث نفســـه،
كوســـائل املواصـــالت البديلـــة ،واندثـــار بعـــض احلـــرف
والصناعـــات ...وهـــذا يف احلقيقـــة أحـــدث تغـــريا والبـــد
عل ــى أش ــكال كث ــرية م ــن املوس ــيقى ُ
العمانيــ�ة ،فم ــا ش ــكل
هـــذا التغيـــري؟
املوســـيقى ُ
العماني�ة تغرت والبد ...غر أن ما أعني�ه؛ هو

حبكــم انفتــاح العصــر الراهــن ،البــد وأن العديــد مــن
اآلالت املوس ــيقية احلديثــ�ة وصل ــت إىل الس ــلطنة ،فه ــل
هم ــش وصوله ــا دور اآلالت التقليدي ــة ُ
العماني ـ�ة؟
مـــا تـــزال اآلالت املوســـيقية التقليدية مســـتخدمة،
ُ
وتعد أساســـية يف مختلف أشـــكال املوســـيقى ُ
العماني�ة،
بل ُ
أنـــه حىت بعض اآلالت احلديثـــ�ة كالكمنجة (الكمان)،
ُ
اســـتخدمت منـــذ مطلـــع أربعينيـــ�ات القـــرن المـــايض،
وهنـــاك العديـــد مـــن التســـجيالت املوســـيقية للفنـــان

أن أصالتها ورؤاها ما تزال منغمســـة يف التقاليد املوسيقية
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ُ
اســـتخدامه لهذه اآللـــة .كما توجد
ســـالم الصوري ،تبن
ُ
العديد مـــن اللقاءات املســـجلة مع هذا الفنـــان ،يتحدث
فيهـــا عـــن اســـتخدام الكمنجة ،وأســـماء العازفـــن ..أما
ُ
متجـــذر يف الرتاث
اآلالت التقليدية األخـــرى فإن وجودها
املوســـيقي ُ
العماين ،وكذلك اســـتخداماتها املعاصرة ،فآلة
ً
العود مثال ،آلـــة تقليدية ،ولها بصمـــة يف صناعة األحلان
واألنمـــاط الغنائيـــ�ة ،حىت الوقـــت الراهن ،كمـــا أن هناك
العديد مـــن اآلالت التقليدية ،كالوتريـــات ،والهوائي�ات،
واآلالت اإليقاعيـــة ،الـــي ما تزال تســـتخدم.
بالعـــودة إىل المـــايض ..فـــإن لســـلطنة ُعمـــان

وهـــي أغاين عربيـــ�ة حضرمية ،تعتـــر لديهم أغـــاين عربي�ة
ذات طابع إســـاليم .بهـــذه الصـــورة وبهذه الفنون نشـــر
ُ
نشروه باملوســـيقى ،والفنون وبأجمل
اجلنوبيون اإلسالم،
ما حتمـــل احلضارة العربيـــ�ة ،يف كل بقاع املحيـــط الهندي،
بيـــ�د أن ذلـــك لم يســـلط عليه الضوء حـــىت اآلن.
لهذا جتـــد اآلالت املوســـيقية املســـتخدمة يف اجلزيرة
العربي�ة ،موجودة يف مدغشـــقر ،وشـــرق أفريقيا ،ومالزييا،
ُ
والهنـــد ...إذ أننـــ�ا نتحـــدث عـــن دور ثقـــايف واجتماعـــي
وســـيايس ،متبـــ�ادل ،فلـــم يكـــن دورنـــا التأثر فقـــط ،بل
والتأثـــر .فأينمـــا رحـــل اإلنســـان ُ
العمـــاين ،وأينمـــا حل،
ُ
ُ
وآالتـــه الطربي�ة.
معـــه ثقافته ،وفنونه املوســـيقية،
حلت
ُ
إىل جانـــب ذلـــك تأثـــر اإلنســـان العمـــاين بالعديـــد مـــن
احلضـــارات املحيطـــة .لهذا البـــد مـــن النظـــر إىل تراثن�ا،
ُ
فمنذ عشـــرة آالف عامُ ،
وحنن نشـــتغل يف منطقة املحيط
الهندي ،وتأثرنـــا على غرنا من الشـــعوب ،يزيد يف بعض
اجلوانب مـــن أثرهـــم علين�ا.
ً
عـــودة لـــ «مركـــز ُعمـــان للموســـيقى التقليديـــة»،

خصوصيتهـــا الـــيت تمايزهـــا عـــن املحيـــط ،ســـواء علـــى
الصعيـــد اجلغـــرايف ،أو الثقـــايف ،أو االجتماعـــي ،فبمـــاذا
تأثــرت املوســيقى ُ
العماني ـ�ة ،وهــل تــم حبــث جــذور تأثرهــا
وأبعـــاد هـــذا التأثـــري عليهـــا؟
مؤكـــدُ ...
فعمـــان ركـــن أســـايس مـــن أركان اجلزيـــرة
العربي�ة ،واملوســـيقى يف هـــذه املنطقـــة اجلغرافية ،ترتكن
على أركان أساســـية ،هي :املوســـيقى ُ
العماني�ة ،واليمني�ة،
واحلجازيـــة ،لهذا فـــإن مفهـــوم «األغنيـــ�ة اخلليجية»،
مفهـــوم حديـــث ،وهو مفهـــوم ســـيايس أكر ُ
ٌ
منـــه فين أو
ً
ُ
يرتكـــن علـــى الغناء يف
ثقـــايف ،نظـــرا لكون هـــذا املفهـــوم
ُ
اجلزيـــرة العربي�ة ،واملناطق املســـتوطنة فيها منـــذ القدم،
وبالتـــايل فإن تاريـــخ املوســـيقى يف هذه املنطقـــةُ ،
يعود يف
جذوره لهـــذه األمكنـــة أو األركان.
ً
كمـــا أن ُعمـــانُ ،
تطل علـــى «املحيط الهنـــدي» ،نظرا
ُ
لكونهـــا يف جنوب اجلزيـــرة العربي�ة ،ويطلق على ســـكانها
ً
ً
األوائـــل «عـــرب اجلنـــوب» ،وقـــد أثرنـــا تأثـــرا بليغا يف
منطقـــة املحيط الهنـــدي ،جبانبي�ه األفريقي ،واآلســـيوي،
ً
وصوال إىل إندونيســـيا ...إذ أن هذه األمم دخلت اإلســـالم
بفضل جماعـــات احلضارم واليمنيـــن ُ
والعمانين ،الذين
ً ً
حملوا راية اإلســـالم ســـلما وفنا ،وكان للموسيقى دور هام
وأســـايس يف نشر اإلســـالم هناك!
ُ
ويمكـــن أن نلتمـــس التأثـــر املوســـيقي واحلضـــاري

كي ــف اس ــتفاد ه ــذا املرك ــز م ــن «مرك ــز ال ــرتاث الش ــعيب
لـــدول اخلليـــج العـــريب» ،الـــذي انطلـــق بهـــدف جمـــع
الـــرتاث الشـــعيب يف دول اخلليـــج العـــريب ،وحمايتـــ ُ�ه
والبحـــث يف منابعـــه وأصولـــه؟
يف احلقيقـــة ،لـــم يكـــن لدينـــ�ا اتصـــال وطيـــد مـــع
«مركـــز الـــرتاث الشـــعيب لـــدول اخلليـــج العـــريب» ،بيـــ�د
أن للمرك ــز ،صالت ـ ُـه م ــع «وزارة ال ــرتاث والثقاف ــة» ،وكان
اشـ ُ
ـتغاله علــى كافــة أشــكال صــون الــرتاث الشــعيب ،وقــد
ً
ُ
أس ــفت كث ــرا إللغ ــاء ه ــذا املرك ــز ،إذ أن ق ــرار اإللغ ــاء ،ق ــرار
ً
خاط ــئ ،فق ــد كان ه ــذا املرك ــز جامع ــا لل ــرتاث ،وق ــد أجن ــز
جمــع الكثــر منــه ،إال أن الســؤال :مــا مصــر هــذا اجلمــع؟
وأي ــن ذهب ــت كل تل ــك الم ــادة املجموع ــة؟
ً
ً
وأنوه هنا إال أن هناك اســـمان أســـهما إســـهاما كبرا يف
مشـــروع «جمع وتوثيق املوســـيقى ُ
العماني�ة التقليدية»،
وهمـــا األســـتاذ جمعة بـــن خميس الشـــيدي ،واألســـتاذ
خلفـــان بـــن أحمـــد الـــرواين ،الـــذان عمـــال مـــع الدكتور
يوسف شـــويق ،وكان لهما إســـهامهما يف تأســـيس «مركز
ُعمـــان للموســـيقى التقليدية».

لعـــرب اجلنوب حىت اليـــوم لدى عدد من تلك الشـــعوب،
ُ
ففـــي إندونيســـيا ،يبـــث عـــر مكـــرات الصـــوت ،غنـــاء
باســـم «قبوس ســـونغ» ،والي تعين «أغـــاين القبوس»،
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ً
وبوصفـــي مختصا باملوســـيقى التقليديـــة ،أتمىن من
األشـــقاء يف دول اخلليـــج العـــريب ،أن يوجهـــوا عنايتهـــم
للموســـيقى التقليديـــة يف بلدانهـــم ،كما آمل أن تؤســـس
ً
دور للموســـيقى املحلية ،وتـــوىل اهتماما ،بـــذات االهتمام
الذي يوىل لتأســـيس دور األوبرا .وباســـتطاعتهم االقتداء
بالتجربة ُ
العماني�ة يف هذا املجـــال ،الي وازنت بن األصيل
واملعاصـــر ،من خـــالل إنشـــاء «دار األوبرا الســـلطاني�ة»،
وتأســـيس «مركـــز ُعمـــان للموســـيقى التقليديـــة» ،إىل
جانـــب «اجلمعيـــة ُ
العماني�ة لهـــواة العود».
م ــا ال ــدور ال ــذي يلعب ــه «مرك ــز ُعم ــان للموس ــيقى
ُ
ُ
ُ
ســـهم يف
يمـــارس أنشـــطة ت
التقليديـــة» اليـــوم؟ وهـــل
حفـــظ املوســـيقى ُ
العمانيـــ�ة ،ودراســـتها؟

ُ
نعمل علـــى بن�اء القدرات املوســـيقية لدى الشـــباب،
كما
باإلضافة لورش العمل حول اآلالت املوســـيقية املختلفة،
وتلك الي تســـلط الضـــوء على مختلف ألوان املوســـيقى
ُ
العمانيـــ�ة ،واخلليجيـــة ،إىل جانـــب برنامـــج الفعاليـــات
املوســـيقية واحلفالت.
بهذا التوجه الفعال ،حنافظ على املوســـيقى ُ
العماني�ة،
عـــر اســـرتاتيجيات متكاملـــة ،فاحلفـــاظ ال يقتصر على
اجلمع والتوثيق والدراســـة ،إنما باســـتمرار عملية اإلبداع،
إذ أنهـــا تمثـــل أفضل وســـيلة حلمايـــة الرتاث املوســـيقي
والهويـــة الثقافيـــة املوســـيقية ،وهذه هي اإلســـرتاتيجية
الي نطبقهـــا يف مرحلة ما بعـــد (.)2013
كمـــا قمنـــا بإعـــداد العديـــد مـــن األفـــالم الوثائقيـــة
حول املوســـيقى التقليديـــة ،ولدين�ا هذا العـــام (،)2018
خمـــس مشـــاريع قيـــد التصوير ،كمـــا نقوم بـــن احلن
واآلخر بإنت�اج اســـطوانات ألنواع موســـيقية ذات الســـمة
املوســـيقية الثقافيـــة اخلاصة.
ً
ً
ً
إذا أنتـــم تمارســـون اشـــتغاال مكثفـــا الســـتمرار
العملي ــة اإلبداعي ــة ،والتطبيقي ــة للموس ــيقى التقليدي ــة
ُ
العمانيـ ـ�ة ،بع ــد أن أجنزت ــم املرحل ــة األوىل املتمثل ــة جبم ــع
مختل ــف أن ــواع املوس ــيقى ..لك ــن م ــاذا ع ــن الم ــادة اخل ــام
ً
ال ــيت جمعتموه ــا ،وال ــيت كون ــت لديك ــم أرش ــيفا يض ــم 50
أل ــف وثقي ــة ،ه ــل تم ــت دراس ــتها؟ كم ــا أن حج ــم ه ــذه
ً
ُ
الم ــادة ضخ ــم ج ــدا ،حبي ــث حيت ــاج لوص ــول العدي ــد م ــن
املش ــتغلني والدارس ــني ،فه ــل يتي ـ ُـح املرك ــز حري ــة وص ــول
الباحث ــني ُ
العماني ــني واخلليجي ــني والع ــرب ،لالس ــتفادة
م ــن ه ــذه الم ــادة ودراس ــتها؟

مر «مركز ُعمان للموســـيقى التقليديـــة» ،بمرحلتن
أساســـيتن ،املرحلة األوىل ،مرحلة التأسيس ،أما الثاني�ة،
فمرحلـــة إعادة التأســـيس ،إذ تبـــ�دأ األوىل مـــن ()1983
وتمتـــد حـــىت ( ،)2013وفيهـــا كان الهـــم األســـايس هـــو
اجلمـــع والتوثيـــق ،وعقد النـــدوات واملحاضـــرات ،وعمل
ُ
عـــدد املشـــتغلن يف املركـــز
البحـــوث والدراســـات .وكان
ً
وقتها ،قليل جـــدا .ولكن يف العام ( )2013صدر املرســـوم
الســـلطاين ،بنقـــل املركـــز مـــن وزارة اإلعـــالم ،إىل ديـــوان
البـــالط الســـلطاين ،فأصبح للمركـــز موازنـــة خاصة به،
ُ ُ
أدواتـــه ،وخصـــص ُله مبىن مســـتقل،
وأصبحـــت لديـــه
ً
لهـــذا بدأنـــا بإعـــادة تأســـيس املركـــز هيكليا ،والتوســـع
ُ
يف االختصاصـــات ،حبيـــث أصبحنـــا نن�دمـــج يف البيئـــ�ة
املوســـيقية أكر مـــن خالل نشـــاطنا مع كل املوســـيقين
ُ
العمانيـــن ،واالنغماس أكر يف البيئ�ة املوســـيقية ،والتأثر
فيهـــا وتوجيهها ،وذلـــك من خالل مجموعة مـــن الرامج،
مثل رعاية األنشـــطة الشـــبابي�ة املوســـيقية ،وبرامج بن�اء
القـــدرات ،واملســـابقات ،واألفـــالم الوثائقية ،وجلســـات
بيت املوســـيقى ُ
العماني�ة ،الذي ينتســـب ُله مجموعة من
األعضاء املوســـيقين ،إىل جانب تأســـيس فرقة تضم أكر
ً
فنانـــا ،يمارســـون كل ألوان الغنـــاء ُ
العماين.
مـــن ()40

بـــادر املركـــز إلصـــدار العديـــد مـــن الكتـــب ،إذ وصل
ً
ُ
إصدارتـــه حـــىت اآلن ( )13إصدارا بن دراســـة
مجمـــوع
ً
ُ
وتوثيق ،إال أنـــه ،ونظرا حلجم الوثائـــق املجموعة ،فإن كل
فن مـــن الفنـــون ،حباجة لدراســـة معمقة ،وهـــذه وظيفة
ُ
فنحن
الباحثن .أمـــا بشـــأن إمكانيـــ�ة وصولهم للمـــادة،
ُ
نعمـــل علـــى رقمنـــة هـــذا األرشـــيف الضخـــم ،وقـــد تم
الشـــروع يف تصميم نظـــام إلدارة هذه البي�انات ،وســـيكون
هنـــاك موقع أرشـــيفي على الشـــبكة العنكبوتيـــ�ة ،يتيح
ملختلـــف الباحثـــن والدارســـن وطلبـــة اجلامعـــات،
الوصول لكافـــة املواد األرشـــيفية ،والتنقـــل بن مختلف
ُ
مواده بســـهولة ويســـر.

لهـــذا بدأنا ننشـــط على مســـتوى فعلي ،كمـــا أطلقنا
ُ
مجموعة من الورش والرامج املوســـيقية ،الي تستهدف
ً
مختلف الفئـــات املجتمعيـــة ،بـــدءا من طلبـــة املدارس،
وذلـــك من خـــالل برنامـــج «رعايـــة املواهب املوســـيقية
الصغـــرة» ،بالتعـــاون مـــع «وزارة الرتبيـــ�ة والتعليـــم».
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ستة كتب جديدة يف الثقافة الشعبي�ة

أ .أشرف سعد نخلة – كاتب من مصر
صـــدر حديث�ا خالل شـــهري يونيـــو ويوليو 2013م ســـتة كتب جديدة يف الدراســـات
الشـــعبي�ة وذلك بسلســـلي الدراسات الشـــعبي�ة وأطلس المأثورات الشـــعبي�ة بالهيئ�ة
العامـــة لقصـــور الثقافة املصريـــة وقد تنوعـــت رؤى موضوعات تلك الكتـــب بن فنون
الفرجـــة الشـــعبي�ة وثقافة الطفل ودراســـات يف األدب الشـــعىب وقامـــوس مصطلحات
املوســـيقا الشـــعبي�ة واحلرف الشـــعبي�ة يف مثلث حاليب باإلضافة إىل احتفاالت الزواج
بالفيوم وآخـــر تلك الكتـــب كان عن العالج باحلجامـــة والكي.
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فنون الفرجة الشعبي�ة وثقافة الطفل

األســـرة واملســـجد والنادي والروضـــة واملكتبـــ�ة وجماعة
األقـــران وهـــذه الوســـائط ســـواء رســـمية أو غر رســـمية
تتخـــذ مجموعـــة مـــن الوســـائل لتثقيف الطفـــل منها:

تأليف  /أماين اجلندي
الناشر  /سلسلة الدراسات الشعبي�ة

أدب األطفـــال بشـــقيه الشـــفاهي واملـــدون الـــذي
يتضمـــن:

بالهيئ�ة العامة لقصور الثقافة املصرية
سنة النشر  /شهر يوليو 2013م

احلكايات الشعبي�ة.

عرض  /أشرف سعد – مصر

أغاين األطفال .

1

الفرجة هي مشـــاهدة كل ما هو غريـــب ومثر للفرجة
جيـــذب املتلقى ويشـــغله عمـــا عـــداه وقدمت األســـتاذة
أمـــاين اجلندي كتابهـــا (فنـــون الفرجة الشـــعبي�ة وثقافة
ً
الطفل) 2مائتـــن صفحة من القطع املتوســـط مكونا من
ثالثة فصول اشـــتمل الفصل األول منهـــا على خصائص
ثقافة األطفـــال والفصل الثـــاين على الوســـائط الثقافية
للطفـــل والفصـــل الثالـــث واألخـــر خصتـــه للدراســـة
ً
امليدانيـــ�ة ونت�اجئهـــا مصحوبـــا بملحـــق للصـــور اخلاصة
بعـــرض لعرائـــس األراجوز .

قصص األطفال.
رواية القصة الشفهية.
وذلك من مصادرهـــا (كتاب الطفـــل – جريدة الطفل
– مجلة الطفل – ســـينما الطفل – اإلذاعـــة  -التليفزيون
– املســـرح – احلاسب اآليل)
وفنـــون الفرجة الشـــعبي�ة هي فنون شـــاملة تتضافر
يف أدائها أشـــكال مختلفـــة من فنون األداء من موســـيقى
ورقـــص وغنـــاء وإنشـــاد أو ســـرد أو حكي لتجـــذب إليها
ً
ً
عددا كبـــرا وتشـــبع حاجاتهـــم املختلفة كمـــا تفرج عن
همومهـــم ومتاعبهم.3

وثقافـــة الطفـــل هي جزء مـــن ثقافـــة املجتمع ختتص
بالقيـــم واألعـــراف والتقاليـــد الي تســـاعد على تنشـــئة
األطفـــال يف إطار مـــن الـــرؤى الثقافية ،وهناك وســـائط
رســـمية تقوم بتثقيـــف الطفل مثـــل أجهـــزة اإلعالم من
إذاعـــة وتليفـــون ودور النشـــر التابعـــة للدولـــة وإنت�اجها
الثقـــايف ،أما الوســـائط غـــر الرســـمية فيقصد بهـــا ذلك
اإلنتـــ�اج الثقـــايف البعيد عـــن ســـلطة الدولـــة ويتمثل يف

ومن فنون الفرجة الشعبي�ة :
 - 1خيال الظل:
وهو مـــن أقدم مظاهـــر الفرجة الشـــعبي�ة الىت عرفتها
مصـــر ويعتمـــد علـــى التقليـــد والتحـــاور بن عـــدد من
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الشـــخوص باحلركـــة واإليمـــاءة للتعبـــر عـــن معـــىن ما
يقصـــد إيصالـــه للمتلقي.4

دراسات ىف األدب الشعىب
تأليف د  /إبراهيم عبد احلافظ

وأول مـــن انتبـــ�ه لهـــذا الفـــن ( احمـــد تيمـــور باشـــا)
ونصوص خيال الظل تســـى (بابات) وتشمل شخصيات
ثابت�ة مثل شـــخصية املقدم والراوي وأنتشـــر خيال الظل يف
معظم األقطـــار العربي�ة يف القرون الوســـطى .

الناشر  /سلسلة الدراسات الشعبي�ة
بالهيئ�ة العامة لقصور الثقافة املصرية
سنة النشر  /يونيو 2013م
األدب الشـــعيب هـــو ذلـــك اإلبـــداع الـــذى حيتـــوي
مضامـــن فكرية تنطلق مما تكتـــزنه اجلماعة من مفاهيم
ورؤى وتصورات وقـــدم لنا الدكتور إبراهيـــم عبد احلافظ
كتابه (دراســـات ىف األدب الشـــعىب) 6ىف ( 554صفحة )
ً
من القطع املتوســـط مقســـما كتابه إىل قسمن رئيسن:

 – 2األراجوز
فن من الفنـــون الشـــعبي�ة املصرية الرتفيهية انتشـــر
هـــذا الفـــن ىف الريـــف واملناطق الشـــعبي�ة وكلمـــة أراجوز
تعـــود إىل اللغـــة الفرعونيـــ�ة القديمـــة الـــىت تطـــورت
وأصبحـــت اللغـــة القبطيـــة فيما بعـــد وكلمـــة إروجوس
ً
 Erougosكلمـــة قبطيـــة تعـــىن حرفيا من يصنـــع كالما
ً
معينـــ�ا ومنها اشـــتقت كلمة أراجـــوز العاميـــة املصرية.5

أولهمـــا الدراســـات النظريـــة الىت أثرت حـــول األدب
ً
الشـــعيب وحـــدود ميدانـــه متنـــ�اوال مفهـــوم األدب
الشـــعيب والشعر الشـــفاهي ودراســـات حول السرة
الهاللية يف مصر ىف القرن العشـــرين ومناهج دراســـة
احلكايـــة الشـــعبي�ة واألمثـــال الشـــعبي�ة املرتبطـــة
باملهـــن واحلـــرف التقليديـــة والتشـــبه بالطـــر يف
األمثال الشـــعبي�ة.

وهنـــاك رأي آخـــر يقـــول إن أصـــل الكلمـــة تركـــي
 ( Karagoz – Hacivatالقـــره قـــوز أو األرا أوز ) ولكـــن
هذا الفن موجـــود قبل الغزو العثماىن ملصـــر (عام )1517
حيث ازدهر ىف أواخر العصر اململوكـــي (. )1517-1250

وثانيهما :الصياغة الشـــعبي�ة للقصـــص الديين املنظوم
وقصـــص الســـرة الهالليـــة بـــن الروايـــة التقليدية
واملســـتحدثة يف دلتا مصر وأغاين السامر السين�اوي يف
عصر العوملة ودراسة للحكاية الشـــعبي�ة بواحة سيوة
وختم دراســـاته املمتعة يف القســـم الثاين بدراسته عن
إعادة إنتـــ�اج المأثورات األدبي�ة الشـــعبي�ة .

ويب ـ�دأ عــرض األراجــوز بالغنــاء جلــذب اجلمهــور يليــه
ح ــوار فكاه ــى ب ــن األراج ــوز واملالغ ــي وب ــايق ش ــخصيات
الع ــرض وع ــروض األراج ــوز م ــادة جاذب ــة لألطف ــال ع ــن
طريقه ــا يمك ــن تقدي ــم القي ــم واحلكاي ــات والفكاه ــات يف
آن واح ــد.
 - 3صندوق الدني�ا:

األمثـــال الشـــعبي�ة مـــن أبـــرز أنـــواع األدب الشـــعىب
الـــي تعـــر عـــن طبائـــع النـــاس وعاداتهـــم ومعتقداتهم
وذلـــك لتغلغلهـــا يف معظـــم جوانـــب حياتهـــم .7وهناك
عدد كبرمن األمثال الشـــعبي�ة اخلاصـــة ببعض احلرف
واملهـــن التقليدية .

ال أحـــد يعـــرف تاريخ نشـــأته ولكـــن الثابـــت تاريخيا
أن صنـــدوق الدنيـــ�ا ظهـــر قبـــل خيـــال الظـــل يف املوالـــد
الشـــعبي�ة ويعتمد صنـــدوق الدني�ا على الصـــور املتحركة
الـــي نراهـــا خلـــف العدســـات املتعـــددة ويقـــوم الراوي
صاحب الصندوق بالشـــرح والتعليق على الصور ويتكون
صنـــدوق الدني�ا من صنـــدوق مفرغ من اخلشـــب به عدد
خمس عدســـات وبكـــرة تلف عليهـــا الصور وتـــدار باليد
فتتحـــرك الصور خالل العدســـات من عدســـة إىل أخرى،
والعدســـة مكـــرة وموضحـــة للصـــورة وعـــادة مـــا تكون
الصور لشـــخصيات شـــعبي�ة من أبطال الســـر الشعبي�ة
مثـــل أبطال الســـرة الهاللية وســـيف بـــن ذى يزن .

واملثـــل هو القـــول الـــذي لكـــرة جريانه على ألســـنة
الناس اكتســـب قيمة تعبرية خاصـــة وال جيدون أبلغ منه
وال أوجز منه لوصف ما بأنفســـهم والتعبـــر عن مرادهم .
ومـــن األمثـــال الشـــعبي�ة مـــا تفـــرزه حكايـــة أو نكته
شـــعبي�ة وهو عصـــارة جتارب وممارســـات عديـــدة جلأت
إليهـــا بعض فئـــات الشـــعب ،مثل:
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لوال النقر والنشارة كانت النسوان أتعلمت النجارة.10
 - 5أمثال مرتبطة بالطر:
ً
هنـــاك مجموعـــة كبرة جـــدا مـــن األمثال الشـــعبي�ة
تدور حـــول الطـــر مثل :

 - 1اخلياط:
الشاطرة تغزل برجل حمار واخلايب�ة تغلب النجار.
أجرة اخلياط حتت إيده .
اللى ما يعرفش يقيس ما يعرفش يفصل.
قالوا للدبه طرزى قالت خفة أيادى.

أتبع البوم يوديك اخلراب .

اللى تعطيه وش يطلب بطانه .
 - 2الطباخ:

الغراب ما خيلفش صقر .
إذا كان فيه خر ماكانش رماه الطر .

ال كل من نفخ طبخ وال كل من طبخ نفخ .

الفرخ العريان يقابل السكن .

الطهايه تكفى الفرح بوزه.8

أركب الديك وأنظر فن يوديك .

اللى تطبخه العمىش جلوزها يتعىش .

ألف كركى ىف اجلو ما تعوض عصفور ىف الكف .

أطبىخ يا جارية كلف يا سيد .

اللى ما يعرف الصقر يشويه .

مفيش حالوة من غر نار .
 - 3اخلباز:

اللى حياسب الطر ما يقنيهش .
الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح .

إدى العيش خلبازه ولو يأكل نصه .

اللى يزرع ما خيافش من العصفور .

فاتت عجينها ىف الماجور وراحت تضرب ىف الطنبور

ابن الوز عوام .

اخلبار شريك املحتسب.9
 - 4النجار:

تموت احلداى وعينها ىف الصيد .
احلداية ما ترميش كتاكيت .

باب النجار مخلع .

زى والد احلدايه ال يت�اكلوا وال يتلعب بيهم .

خرطة اخلراط واد قلج مات

عصفور ىف األيد وال عشر على الشجرة .
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الشعيب وهي ليســـت فقط الي جتري على ألسنة املبدعن
املحرتفن يف تســـير أمور حرفتهـــم أو الي تصور خصوصية
حياتهـــم املتصلـــة بعالـــم املوســـيقى وأدواتها وإنما شـــمل
مصطلحات متصلة بـــاآلالت واألدوات وقواعد الســـلوك.

قاموس مصطلحات املوسيقا الشعبي�ة املصرية
تأليف دكتور  /محمد عمران
الناشر  /سلسلة الدراسات الشعبي�ة
بالهيئ�ة العامة لقصور الثقافة املصرية

تمثـــل املصطلحـــات والتعابـــر الـــواردة يف القامـــوس
ثـــالث مراحـــل ىف تاريـــخ االســـتخدام والتـــداول أولهمـــا
مرحلـــة املصطلحـــات القديمة الـــي ندر اســـتخدامها يف
احلياة املوســـيقية املعاصرة وثانيهمـــا املصطلحات الىت ما
تـــزال ماثلة يف الوجود واالســـتخدام وثالثهما املصطلحات
املســـتحدثة مـــن ظـــروف النشـــاط املوســـيقي املعاصر
وذلك ســـاهم ىف فهم التغر يف التقاليـــد واألعراف املتصلة
بالنشـــاط املوســـيقي فيما يصـــوره املصطلح .

سنة النشر  /يوليو 2013م
ً
املوســـيقى الشـــعبي�ة املصريـــة بوصفهـــا صنفـــا من
صنـــوف اإلبداع الشـــعيب املصـــري تعر بدقة عـــن طبيعة
الفكـــر وقـــدم لنـــا الدكتـــور محمد عمـــران (قاموســـه) يف
ً
مصطلحات املوسيقى الشعبي�ة 11شارحا كل مصطلح على
حدة ليكشـــف لنا من خالله عن فهمه لألشـــياء ورؤيت�ه لها
من خالل تأمل الفعل املوســـيقي من زوايـــاه املختلفة وهذا
القاموس أكد من خالل مادته – أن اإلبداع املوســـيقي فعل
تكاملي تفاعلي متنوع األلـــوان والصور حيث أن املعزوفات
املوسيقية الشـــعبي�ة عبارة عن خليط متضافر بن اآلالت
وأســـاليب الغناء املوجودة حبيث أنصهـــر يف بوتقة واحدة يف
ظرف أحتفـــايل (مولد طفـــل جديد – زفة عـــروس – عودة
حاج من احلج – مولد شـــعيب) وهذا الظـــرف األحتفاىل له
مالمحه وقواعده الســـلوكية املمزية له.

لوحـــظ أن الرتتيـــب األجبدي للمصطلحات لـــم يرد به
حـــرف (الثـــاء) و(الظاء) لعـــدم وجود مصطلحـــات تب�دأ
بهذين احلرفن ســـوى ثالثـــة مصطلحات بـــدأت حبرف
الثـــاء وتم إدراجهـــا حتت حرف الثـــاء وذلك لنطـــق العامة
حـــرف الثاء مثـــل التاء .
 - 1األلف :

وقـــدم لنـــا الدكتـــور محمـــد عمـــران كتابـــه هـــذا ىف
(333صفحـــة ) مـــن القطـــع املتوســـط.

أبا :آلة موســـيقية مـــن فصيلة آالت النفخ املوســـيقية
املعروفة باســـم املزمار البلدي أو الصعيـــدي وهي اكر
ً
آالت هـــذه الفصيلة وتتمـــزي بصوت أقل حدة قياســـا
إىل حـــدة صوت بـــاىق اآلت املزمـــار األصغر حجما .

وقد احتـــوى القامـــوس علـــى عـــدد ( )697مصطلح
من املصطلحـــات والتعابر اخلاصة بالنشـــاط املوســـيقي
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برمـــة :اســـم شـــائع ىف واحة ســـيوة على رقصـــة محلية
يؤديها الشـــباب ىف األعراس والســـمر وأهـــم ما يمزيها
أنها تقـــوم علـــى تكوين دائـــرة (حلقة) مـــن مجموعة
مـــن الراقصـــن تتحرك اجتـــاه عقـــارب الســـاعة أثن�اء
الدوران ينحـــىن كل راقص جبزعه إىل األمـــام ويعيده إىل
وضعه الطبيعي يف حـــركات منتظمة مع حتريك اليدين
إىل األمـــام وإىل اخللف وجترى رقصـــة الرمة على إيقاع
ســـريع وشـــيق تصاحبه إحدى األغنيـــ�ات املحلية.

ابن كار :تعبر دارج يعىن ابن مهنة ويستخدمه املوسيقيون
املحرتفون لإلشـارة إىل املحرتفن من زمالئهم سـواء كانوا
مغنن أو عازفن وجمعها (أبن�اء كار).
أبـــو عاجة :تســـمية منتشـــرة ىف منطقة أســـوان جنوب
مصـــر تطلـــق علـــى صنـــف مـــن الغنـــاء موضوعاته
املـــدح واحلب والغـــزل وأحلـــان ( أبو عاجـــة ) تأيت يف
تكوينـــ�ات بســـيطة تتحـــرك يف نطاق أجنـــاس اجلزع
ً
ملقام البي�اىت والرســـت ويكون الغناء فيـــه فرديا يعقبه
ترديـــد جماعى للمقاطـــع اللحني�ة الرئيســـية .

بـــوق ( :)1هو اجلزء األســـطواين املتســـع الـــذى ينتهى
عليه أنبـــوب املزمار .

آجـــوج :تســـمية يطلقها عازفـــو آلة الطنبـــورة القداىم
يف منطقة أســـوان علـــى الوتر األول املشـــدود على آلة
الطنبـــورة ،وهو أحد األوتـــار صوتا .

بوق ( :)2هـــو القمع املعدىن املثبت ىف الطرف الســـفلى
آللـــة الطورمـــاى (التورمـــاى) وتســـى آلـــة املقرونة
ً
أحيانـــا وهذا البـــوق ينفخ فيـــه العازف .
 - 3التاء:

أرغـــول :آلة نفخ موســـيقية مجهزة مـــن قصب الغاب
تتكـــون مـــن قصبتـــن متســـاويتن يف األتســـاع،
ملتصقتـــن ومتوازيتـــن إحداهما أطـــول من األخرى
وتســـى زنان ويمكـــن تزويدها بوصـــالت إضافية أما
القصبة القصـــرة فقد فتح على صدرها ســـتة ثقوب
ىف خط مســـتقيم وتعرف باســـم البدال ويف مقدمة كل
مـــن القصبتن (الزنـــان والبـــدال) من أعلـــى ركبت
ريشـــه مفردة من الغاب حتدثـــان الصوت إذا وضعهما
العازف يف فمـــه ونفخ .

تـــاىن :مصطلـــح ذائع لـــدى املنشـــدين الدينين ومغين
املـــوال يف دلتـــا مصـــر ويســـتخدمه املغـــين لتنبيـــ�ه
العازفـــن برغبتـــ�ه يف إعـــادة (اللزمـــة) املوســـيقية أو
إعـــادة املقطـــع الغنـــاىئ بأكمله.
تبريـــزة :هى الزفة الىت تقام للحجاج ىف الليلة الىت تســـبق
يوم الســـفر إىل احلج وفيها يســـتقبل احلـــاج مودعيه
وينشـــد املنشـــدون األغاىن املرتبطة بمناسبة احلج وال
تزال التبريـــزة تعرف بهذا املعـــىن ىف صعيد مصر.

أرغولـــى :عـــازف األرغـــول وخاصـــة العـــازف الماهر
وتســـتخدم كلمـــة أرغولى بهـــذا املعـــىن ىف دلتا مصر
ولدى املوســـيقين الذيـــن يعزفون علـــى آالت النفخ
املوســـيقية املجهـــزة من قصـــب الغاب.
 - 2الباء:

ترتيـــ�ل :تالوة النصوص الديني�ة بقليـــل من التنغيم مع
امليل باألداء إىل إكســـاب التالوة بعـــض صفات الوزن
اإليقاعي وال يســـتخدم مع الرتتي�ل أيـــة أدوات أو آالت
موســـيقية وخاصة ىف ترتي�ل القرآن الكريم .

حب ــر :مصطل ــح ش ــائع االس ــتخدام ل ــدى ع ــازيف الرباب ــة
يف صعيـــد مصـــر ويعـــىن طـــول مطلـــق الوتـــر يف آلـــة
ً
الرباب ــة وحي ــدد البح ــر ب ــدءا م ــن موض ــع إرت ــكاز الوت ــر
علـــى القنطـــرة إىل موضـــع الربطـــة أعلـــى محيـــط
عام ــود الرباب ــة.

ترومبيتـــ�ا :هـــو الطبـــل املعـــروف ىف دلتـــا مصر باســـم
(النقـــرزان ) ويوجـــد بإطـــار مـــن النحـــاس أو الصاج
ً
بقطر  35ســـم تقريبـــ�ا وفيد ُيشـــد الرفـــان اجللديان
بواســـطة ســـدادات معدنيـــ�ة ُ
ويضـــرب علـــى رق
الرتومبيتـــ�ا بـــزوج مـــن العـــيص املـــروم املجهزين من
الزان وينتشـــر اســـتخدام الرتومبيت�ا ىف فرق املوســـيقا
النحاســـية ( فرقـــة حســـب هللا) املشـــهورة وجوقـــة
القراقـــوز وأرجع البعض أســـمها إىل األصـــل ترمبوتو
.Terremboto

حبه :خاصية توجـــد يف بعض األصوات البشـــرية وتأيت
كحـــد بن عيـــب الصـــوت وجمالـــه والبحة ليســـت
ً
معيـــارا جلمـــال الصـــوت البشـــري ولكنهـــا خاصية
ً
توجـــد ىف بعض األصـــوات اجلميلـــة فزيدهـــا جماال.
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احلرف الشعبي�ة ىف مثلث حاليب

واملســـاحة املزنرعـــة فيه  82فـــدان ويوجد عـــدة أخوار ىف
مثلـــث حاليب منها خور القـــالوه  ،وخـــور حاليب ،وخور
الصومعـــة ،وخور شـــاب الشـــالتن ،وخـــور أبـــو مدفع،
وخـــور أبو حطـــب ،وخـــور اجلرفات.

تأليف  /مجموعة من الباحثن
الناشر  /أطلس المأثورات الشعبي�ة
بالهيئ�ة العامة لقصور الثقافة املصرية

الفصل الثاين خصه الباحثون عن سـكان مثلث حاليب
وشملت قبائل البجاه الىت تشمل العبابده والبشارية.

تاريخ النشر  /شهر يونيو 2013م
حاليب جـــزء عزيز على جمهورية مصـــر العربي�ة يقوم
أغلب ســـكانه برعي احليوانات وقدم لنـــا الباحثون رصدا
حلرفـــة الرعـــي ىف هذا املـــكان املتمزي عن طريـــق التعريف
بطبيعتها والعاملن بها وتقاليدهـــم واحليوانات الىت يتم
رعيها والنب�اتات واألعشـــاب الىت يهتـــم الراعي بأن تكون
ضمن كأل ماشيت�ه.

أمـــا الفصل الثالث عـــن حرفة الرعي وتكـــر النب�اتات
ىف املنطقة لتســـاقط األمطـــار الغزيـــرة ابت�داء مـــن أواخر
شـــهر أكتوبر حىت شـــهر فرايـــر وختضر األشـــجار وتنبت
األرض الكأل.
 - 1وأهم النب�اتات الي تظهر بعد موسم األمطار:
البســـالء ،العمايبن ،احلمـــاض ،العـــرت ،الفجاعايه،
وتكـــر أشـــجار األراك الـــذى يســـتخرج منـــه الســـواك
وأشـــجار الهيجليج.

ورصـــد الكتـــاب مهارتن مـــن أكر املهـــارات املوجودة
ً
بهذه املنطقـــة ويرتبطان أرتب�اطـــا وثيقا بها وهما الوســـم
وقـــص األثر بمـــا حيمالن مـــن خـــرة حياتي�ة ثريـــة ونادرة
الوجود ىف أماكـــن أخرى وقدم لكتاب «احلرف الشـــعبي�ة
ىف مثلث حاليب» 12األســـتاذ  /هشـــام عبـــد العزيز املدير
العام لسلســـلة أطلس المأثورات الشـــعبي�ة .

 - 2أنواع األبل:
هناك ســـالالت كثـــرة مـــن األبـــل ختتلـــف وتتب�اين
بإختـــالف مواطنهـــا األصليـــة مـــن جهـــة اللـــون فمنها
األبيـــض ويطلـــق عليهـــا اجلمال احلـــرة أو مولـــده ومنها
األحمر ويطلق عليهـــا اجلمال البدوية وأهـــم أنواع األبل:

الفصـــل األول تنـــ�اول الســـمات اجلغرافيـــة ملنطقة
حاليب حيث يســـى الثالث مناطق (حاليب وشـــالتن
وأبـــو رمـــاد) املثلـــث وتقـــدر مســـاحة املثلـــث حبـــوايل
(18000كـــم )2بكثافـــة ســـكاني�ة أقل من فـــرد 2 /كم،

اآلتمـــن :جمـــل بشـــارى طيـــب يتواجـــد ىف وادى أرادو
ويتحمـــل اجلـــوع والعطش.
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باهتمام املؤرخن مثل ما أورده املســـعودي ىف كتابه «مروج
الذهـــب» حيـــث يقـــول «والقيافة لبـــىن مدلـــج وأحياء
مربن نزاريـــن معد  ،كمـــا كان من فعل بين نـــزار األربعة ىف
مســـرهم حنو األفعى اجلرهى ووصفهم للجمل الشـــارد
حن قـــال أحدهم أنـــه أعـــور وقال آخـــر أنـــه أزور وهكذا
وصفـــوه دون أن يـــروه وهكذا كان أهـــل القيافة».14

هيبـــت :جمـــل هيبت يعرف مـــن وقفته وهو متوســـط
احلجـــم وهادئ.
عريرى  :جمل ال يتحمل اجلوع وال العطش.
أبل الرشـــايده :تأيت من دارفور بالســـودان ومنها البن�اقر
ً
والعناىق والكاليواب وهو جمل ســـريع جـــدا حىت أنهم
يطلقون عليه األكسريس تشـــبيها بسرعة القطار.
 - 3مهارات مرتبطة بالرعي

قصاص األثر
تتوفـــر يف القائـــم بمزاولة قـــص األثر بعـــض املهارات
واإلمكانات الشـــخصية الـــي تؤهله للقيـــام بمهمته فهو
يعتمـــد علـــى الفطنة ودقـــة املالحظـــة والـــذكاء الفطري
واملوهبة املكتســـبة واخلـــرة واملتابعة املســـتمرة الي تب�دأ
منـــذ الصغر وحـــدس ال خيطـــئ ،وقصاصو األثـــر حيتلون
مكانـــة عاليـــة يف الباديـــة لمـــا يقدمونـــه مـــن دور كبر ىف
اســـتقرار املجتمـــع البـــدوى من خـــالل الكشـــف عن أي
عمـــل ختريىب قـــد يلطخ فاعلة ســـمعه العشـــرة .

الوســـم :جتـــري العادة لـــدى القبائل البدويـــة بأن تتخذ
كل قبيلـــة عالمة معين�ة تســـم بهـــا حيواناتها وخباصة
األبـــل والهـــدف من ذلـــك هو ســـهولة التعـــرف على
األبل اململوكـــة للقبيلة ىف حالـــة اختالطها بعضها مع
بعـــض ىف املراعي.
أهمية الوســـم :وســـيلة متعارف عليهـــا لتميزي ما تملكه
كل قبيلـــة عن غرها .
ً
تقوم بوظيفة اجتماعية حيث يتخذ شـــعارا للقبيلة
ً
ودليـــال علـــى وحـــدة النســـب والقرابـــة فأفـــراد
القبيلـــة أو العشـــرة الواحـــدة يمكنهـــم التعرف
علـــى بعضهـــم ىف دروب الصحراء مـــن خالل هذه
الوســـوم دون معرفة ســـابقة .

وختم الباحثون مؤلفهم القيـــم بالفصل الرابع واألخر
وأعقبوه بملحق من الصور لبعـــض النب�اتات واحليوانات
املوجودة باملنطقة .
املظاهر الثقافية الحتفالية الزواج بالفيوم

تقـــوم عملية الوســـم بوظيفة قانونيـــ�ة حيث جرت
أعرافهـــم على اعتب�اره وســـيلة من وســـائل إثب�ات
امللكيـــة فهو يعرفهـــم على الســـارقن واملهربن .

تأليف  /أحمد فاروق السيد عثمان
الناشر  /سلسلة أطلس المأثورات الشعبي�ة
بالهيئ�ة العامة لقصور الثقافة املصرية

ويتم الوســـم ىف أحد الفخدين أو على الرقبة ويفضل
أفخاذ األبل ألنه موقـــع صلب قليل األلم.

سنة النشر  /يوليو 2013

 - 4قص األثر :

ينطـــوي موضـــوع الـــزواج علـــى العديد مـــن املظاهر
املرتبطة بالعـــادات والتقاليد واملعتقـــدات وما يمارس به
من طقوس تعـــرف باملالمح الثقافيـــة للمجتمع املوجودة
فيه ،والوقـــوف على المادة الفولكلوريـــة اخلاصة بعادات
الـــزواج يف الفيـــوم كان هدف حبث األســـتاذ أحمـــد فاروق
الســـيد ،مقدمـــا لنـــا أطروحتـــه الـــىت نـــال عنهـــا درجة
الماجســـتر بعنوان (املظاهـــر الثقافية الحتفاليـــة الزواج
بالفيوم) 15وذلك ىف ( 152صفحة ) من القطع املتوســـط
وذلـــك ىف ثالثـــة فصـــول األول شـــمل مجتمع الدراســـة
والفصل الثـــاىن خصصـــه للعـــادات والتقاليـــد اخلاصة

هو التعـــرف علـــى صفـــات البشـــر أو احليوانات من
األثر الـــذى تركته على الرمـــال وقد برع البـــدو براعة تامة
ىف هـــذا الفن لدرجة أذهلـــت كل من اتصـــل بهم عن قرب
اســـتطاع أن يتعـــرف على مـــدى مهارتهم ىف هـــذا املجال ،
ُ
وقد ذكـــر ىف ذلـــك املجال ما ُيعـــد من املســـتحيالت مثل
قدرتهـــم علـــى تمزي قـــدم الرجـــل عن قـــدم املـــرأة والبكر،
عن الثيب ،والشـــيخ والشـــاب ،واألعى والبصر ،وتفرد
العـــرب بشـــكل عـــام والبدو بشـــكل خـــاص بهـــذا العلم
13
دون غرهـــم من األمم  ،وقـــد حظيت مهارة قـــص األثر
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بالـــزواج ىف الفيـــوم فهنـــاك أشـــكال متعـــددة للـــزواج ىف
مجتمع الدراســـة منها.

يا مقعدو ريش نعام
يا مسندو قلىب

زواج أبن�اء العمومة .

ملو حمام البلد

الـــزواج التبـــ�اديل فعندمـــا يـــزوج رجـــل مـــن عائلة غر
عائلتـــه يـــزوج أخته ألحـــد أقـــارب زوجته.

والسمن من عندى
علشان يقولو

زواج أبنـــ�اء اخلئولـــه ففي حالة عـــدم وجود ابنـــ�ة العم
املناســـبة يمكن للشـــاب أن يرتبط بابنـــ�ة خاله .

دخل عيان طلع جندى .17
وأغني�ة أخرى من أغاىن الزواج :

الـــزواج مـــن غر األقـــارب حيث شـــهدت الســـنوات
األخـــرة زواج أبنـــ�اء القبيلة مـــن قبائل أخرى والســـبب يف
ذ لك :

قولوا معانا مروك
قولوا معانا مروك

انتشار التعليم

هنو عريس الليلة

االستقالل الماىل للشباب

إحنا جين�ا حنيوك
خيال وحاذق كحيلة

الهجرة والسفر للخارج

قولوا معانا مروك

انتشـــار وســـائل االتصـــال اجلماهـــرى – إذاعـــة –
تليفزيـــون – فضائيـــ�ات.

هنو العريس الليلة
أحنا جين�ا حنيوك

وهنـــاك نصـــوص إبداعيـــة كثـــرة تعتر مـــن الفنون
القوليـــة املرتبطة بعـــادات الـــزواج ىف الفيـــوم منها :

وأغني�ة أخرى تقول :

16

يا قمر

قالو حبيبك عىي

قلت هاتوه عندى

يا قمر يادى العروسة
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باحلجامـــة ىف الفصـــل الثـــاين ،والفصل الثالـــث العالج
بالكـــى ،ثم ختم كتابـــه القيم بالفصل الرابـــع واألخر عن
العوامل املؤثـــرة ىف العالج تـــاله بقائمة املراجـــع العربي�ة
واألجنبيـــ�ة الىت اســـتعان بها ىف دراســـته.

هيا هالل يا أهل العريس
يا قمر يا أهل العروسة
يا هالل يا أهل العريس
شوفو العروسة البسالها بدله

 - 1احلجامة:

والعريس البس له جبه

يشـــر الرتاث النظري حـــول احلجامة مـــن مصادرها
التاريخيـــة أن القدمـــاء املصريـــن هم أول من اســـتعملوا
العـــالج الطـــيب باحلجامـــة وتؤكـــد ذلـــك برديـــة أيرس
 Eberesالشـــهرة وتوجـــد رســـوم للعـــالج باحلجامة يف
معبـــد كـــوم أمبو بأســـوان جنـــوب القاهرة .

أشهدوا يا أهل املحبة
على العروسة ويا العريس
وبعد الفصل الثاىن اخلـــاص بعادات الـــزواج وتقاليده
بمحافظـــة الفيـــوم قـــدم األســـتاذ أحمـــد فـــاروق مالحق
الدراســـة وهى عبارة عن األغاين الشـــعبي�ة اخلاصة باحلنة
ومراســـم الزواج وكذلك ملحق عن األمثال الشـــعبي�ة الي
تقال حـــول الـــزواج واخلطوبة وختـــم كتابه بذلك.

أهم القواعد الىت جيب أن يلزم بها احلجامون:
ال حيجـــم املريـــض وهـــو واقـــف أو على كـــريس ليس له
جوانـــب لكى حيى املريض من الســـقوط على األرض
ألنه قد يغـــى عليه وقـــت احلجامة.

العالج باحلجامة والكى

ال حيجـــم اجللـــد الذى حيتـــوى علـــى دمامـــل وأمراض
جلديـــة معديـــة أو إلتهـــاب جلدي.

دراسة ميداني�ة ىف بعض مجتمعات
محافظة اإلسماعيلية

ال حيجم املوضع الذى ال يكون فيه عضالت مرنة .

تأليف  /سامح محمد شوىق صالح

ال حيجـــم املوضـــع الـــذى تكر فيـــه األوردة والشـــراين
البارزة مثـــل ظهر اليديـــن والقدمن مع األشـــخاص
ضعيفـــى البني�ة.

الناشر  /أطلس المأثورات الشعبي�ة
بالهيئ�ة العامة لقصور الثقافة املصرية
سنة النشر  /شهر يوني�ه 2013

ال حتجـــم املرأة احلامل ىف أســـفل البطن وعلـــى الثدين
ً
ومنطقة الصـــدر خصوصـــا ىف األشـــهر الثالثة األوىل
ويمكـــن اســـتخدامها للحائض جبرعـــة صغرة .

حتفـــل املمارســـات العالجية الشـــعبي�ة علـــى العديد
ً
ً
مـــن املمارســـات الـــي تمثـــل جـــزءا عزيـــزا مـــن ثقافـــة
املصرين وتعتـــر احلجامـــة والكي إحدى طـــرق العالج
الـــي يلجـــأ إليهـــا األفـــراد ملـــداواة مرضاهـــم وهاتيـــ�ان
الطريقتيـــ�ان مـــن طـــرق العالج همـــا جزء مـــن املعارف
الشـــعبي�ة .ومـــازال كثـــر مـــن أفـــراد املجتمـــع املصرى
يتعاملـــون مع هـــذا النوع مـــن العالج حـــىت اآلن ملواجهة
مشـــاكلهم الصحية وقـــدم لنا األســـتاذ (ســـامح محمد
18
شـــوىق صالـــح ) كتابـــه (العـــالج باحلجامـــة والكي)
ً
ىف ( 254صفحـــة ) مـــن القطع املتوســـط متنـــ�اوال عر
فصولـــه األربعة ،تعريـــف احلجامة وتاريخهـــا وعالقتها
باملعتقـــدات الشـــعبي�ة يف الفصـــل األول ،ثـــم العـــالج

ينبغـــى أن تكون احلجامـــة دائما مزدوجة قـــدر اإلمكان
كال القدمن وكال اليدين وعلـــى جانيب العمود الفقري
حســـب احلالة من األمام واخللـــف ىف بعض احلاالت
 .جتنـــب احلجامة يف األيام الشـــديدة الرودة .
جتنـــب احلجامـــة لإلنســـان املصـــاب بالرشـــح أو الرد
ودرجـــة حرارتـــه عالية .
جتنب احلجامة على أربطة املفاصل املمزقة .
جتنـــب احلجامـــة علـــى الركبة املصابـــة بالمـــاء ولتكن
احلجامـــة جبوارهـــا وكذلك الـــدواىل .
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عـــدم إجـــراء احلجامة فـــوق العظـــام مباشـــرة أو عروق
الـــدم الكبرة .

جتنـــب احلجامـــة بعد األكل مباشـــرة ولكـــن على األقل
سا عتن .
جتنـــب احلجامـــة بأكـــر مـــن كأس واحـــد وملـــن يعاين
مـــن إخنفاض ضغـــط الـــدم وعـــدم احلجامـــة على
الفقـــرات القطني�ة ألنها تتســـبب يف اخنفاض ضغط
الدم بســـرعة.

 - 2الــــكــي:
أم ــا الك ــي فه ــو إح ــراق اجلل ــد حبدي ــدة والكي ــة ه ــى
موض ــع الك ــي وق ــد ع ــرف الك ــي كممارس ــة عالجي ــة م ــن
قديـــم الزمـــان وقـــد اســـتخدمه اإلغريـــق علـــى نطـــاق
ً
واس ــع طبيــ�ا لتطبي ــق نظريته ــم يف األخ ــالط واألمزج ــة
وج ــاء الع ــرب فط ــوروا أدوات ــه ،والك ــى م ــن األس ــاليب
العالجيـــة الـــي ال غـــىن عنهـــا ىف الطـــب احلديـــث ىف
كافـــة التخصصـــات اجلراحيـــة وإن كانـــت تســـتخدم
اآلت معقـــدة لتحقيـــق ذلـــك 19واســـتخدم الكـــي عنـــد
الب ــدو لع ــالج أوج ــاع املفاص ــل املزم ــن وبع ــد الب ــرت كان ــوا
يســـتخدمون الكـــى ألن النـــار تقـــاوم عوامـــل الفســـاد.

جتنـــب احلجامـــة ملن بـــدأ ىف الغســـيل الكلـــوي وجتنب
احلجامـــة ملريض الســـكر بشـــىت أنواع وال تســـتخدم
مع الشـــخص املصـــاب بأنيميـــا حادة .
جتنـــب احلجامـــة للمريـــض بـــأورام خبيثـــ�ة ىف املراحل
األخـــرة منها .
جتنب احلجامة ملن ترع بالدم إال بعد يومن أو ثالثة .
جتنب احلجامة لكبار الســـن واألطفال دون سن البلوغ
ً
إال أن يكون الشفط قليال.

أدوات الكي الشعيب وكيفية أجزائه؟

ال تســـتخدم طرق احلجامة للمريض املصاب باحلروق
واجلروح كذلك املصـــاب بالزائدة الدودية .

أدوات العـــالج بالكـــى يصنعها املعالج بنفســـه وهى
عبـــارة عن:

ال تســـتخدم طرق احلجامة للمريض بمشاكل عضوية
ىف القلـــب مثـــل أمـــراض الصمامـــات وذلـــك لتغير
احلجامـــة لدرجة تدفـــق الدم .

مســـمار من احلديد بمقاســـات مختلفة ويوضع عازل
يف نهايتـــ�ه ليعزلـــه عـــن احلـــرارة برتكيـــب قطعة من
اخلشـــب ىف نهايـــة املســـمار ويكـــون املســـمار بطول
ً
50ســـم تقريب�ا.

ال تســـتخدم احلجامـــة ملريـــض األوعيـــة الدمويـــة
مثـــل التخـــرات .

يوضع على النار حىت حيمر لونه .
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واملمارســـات العالجية الشـــعبي�ة حتفـــل بالعديد من

يوضـــع املســـمار الســـاخن لالحمـــرار علـــى اجللد مع
ضغطـــة خفيفـــة على اجللـــد ملـــدة ثانيـــ�ة واحدة .

املمارســـات وهى جـــزء ال يتجزأ من الثقافة الشـــعبي�ة الي
ً
لن تنتهـــي أبدا .

يمكـــن وضـــع مرهـــم حـــروق علـــى موضـــع الكـــي أو
زيـــت خـــروع .
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COMPETENCES ET SAVOIRS DU MENUISIER TRADITIONNEL
DANS LA FABRICATION DES ANCIENNES PORTES
DANS LA REGION DE NEFZAOUA

La région de Nefzaoua se trouve
dans le sud-ouest de la Tunisie.
Elle est connue aujourd’hui,
sur le plan administratif, sous le
nom de Gouvernorat de Kébili.
Elle se divise en deux parties :
le nord où sont disséminées
les palmeraies qui ont pu se
développer grâce aux sources
nombreuses et abondantes qui ont
amené les hommes à s’établir dans cette
région depuis les temps les plus reculés,
comme l’atteste la présence, autour de
la source d’Ain Bremba, du plus ancien
vestige du pays. Quant à la partie sud des
Nefzaoua, elle est couverte de dunes de
sable qui s’étendent, vers le sud, jusqu’aux
jusqu’à Oued Souf, un vaste espace où se
déplaçaient des tribus d’origine arabe et
l’élevage des moutons.

Les modes de vie qui différent d’une partie
la nature des activités artisanales qui
prédominent dans chacune. Si les
métiers du bâtiment jouent, par
exemple, un rôle central au nord,
le sud a vu se développer le tissage
et la fabrication des ustensiles en cuir.
L’isolement géographique de la région a
contribué à la pérennité des techniques
artisanales, chose que l’on peut également
noter dans les zones montagneuses ou
désertiques des autres régions du Maghreb,
voire dans des pays bien plus développés
où l’artisanat a mieux résisté dans les zones
rurales que dans les villes et les villages.

La présente étude porte sur les portes
anciennes du nord des Nefzaoua qui
remontent à la période allant des

l’aboutissement d’un travail sur le
terrain qui s’est poursuivi de l’été
2006 au commencement de l’année
2011. Deux éléments ont servi de
Le premier consiste en la description
ethnographique des portes traditionnelles
de la région : éléments constitutifs,
différentes catégories de portes, etc., sans
oublier les techniques de fabrication et le
axée sur les compétences, les savoirs et
l’évolution des techniques en fonction de
l’expérience et de l’adresse du menuisier.
La Convention sur la préservation
du patrimoine immatériel (2003) a
mis l’accent sur le savoir-faire et les
connaissances liées aux arts et techniques
artisanales plus que sur les produits en
tant que tels. La notion de « patrimoine
culturel immatériel » désigne en
effet les pratiques, les visions, les
formes d’expression, les savoirs, les
compétences ainsi que les instruments,
les artefacts et les lieux culturels que les
groupes, les communautés et, parfois, les
leur patrimoine culturel.
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Mohamed Jaziraoui
Tunisie

5) Est-il possible de concilier culture citadine
et culture du désert pour soutenir et faire
avancer ce type d’artisanat ?

Cette étude a pour but de :
1) Faire connaître une forme de culture et de
sur son développement.
2) Comparer la culture du désert avec celle
de la ville ;
3) Etudier l’impact de ces deux cultures sur
les métiers et les productions du sadw.
L’auteur s’est fondé sur la méthode
interprétative dans la collecte des
l’évolution du tissage artisanal, en tant que
consultant pour l’association coopérative des
artisans du sadw, au cours de la période allant
au terme de son enquête, à la conclusion
que les deux cultures, celle de la ville et
graphisme et le dessin des produits du sadw,
mais aussi sur le développement du métier
à tisser lui-même, ainsi que sur le matériau
artisans pour mener à bien leurs projets.
L’exode des habitants du désert vers la ville
de Koweït et ses différentes banlieues s’est
traduite par un net recul de la pratique du
sadw et une forte baisse, en quantité comme

la sauvegarde de cet artisanat traditionnel qui
est menacé de disparition, comme ce fut le
cas pour d’autres métiers manuels au Koweït.

Ali Salah Al Najjada
KOWEIT
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L’INFLUENCE DES CULTURES DU DESERT ET DE
LA VILLE
SUR LE TISSAGE AU MOYEN DU SADW
AU KOWEIT

Les produits tissés, avec leurs diverses
composantes matérielles et techniques
et leurs modulations artistiques et
géométriques, témoignent, sans aucun
doute, des multiples savoirs, expertises
et compétences dont disposent leurs
fabricants. Ces produits constituent
également, par-delà leur typologie et les
usages qui en sont faits, autant d’indications
telle société ou civilisation. On peut donc
considérer les tissages, quels qu’en soient
la forme, le dessin ou la fonction, comme
avancées réalisées par leurs fabricants,
tant au plan artisanal que technique
ou artistique. Le sadw (métier à tisser
traditionnel : le mot désigne aussi par
métonymie le tissage artisanal) relevant
naturellement des métiers traditionnels
de tissage manuel où excellent les femmes
des tribus bédouines, en particulier celles
du Koweït, et plus généralement celles
des autres tribus et nations, il importe
d’examiner de façon approfondie les

facteurs qui ont été à l’origine de l’essor de
ce type d’artisanat et qui ont contribué à la

Des questions importantes
étroitement liées au métier et aux
produits du sadw se posent, ici :
1) Quels sont les facteurs qui ont contribué
à l’apparition et à la pérennisation du
métier du sadw chez les populations du
désert koweïtien ?
2) Quel est le rapport de la culture du
désert avec le métier et les productions
du sadw, au Koweït ?
3) La culture citadine a-t-elle eu impact sur
cet artisanat et ces produits ? Si oui, quel
type d’impact ?
4) Quelle culture devrait avoir à l’avenir la
au cours des prochaines années ? Pour
quelle(s) raison(s) ?
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et des luttes que ces
populations ont menées,
à l’époque, contre le
pouvoir du makhzen et ses
hommes.
Par souci de rigueur
au seuil de cette étude, la ‘îta, en tant
qu’elle est chant, poésie orale et musique
partie des arts du désert, celui-là même
arrivée au Maroc, et qu’elle renvoie à
historique et de forme close. Ces textes
qui décrivent l’existence et le mode de
vie et de communication des villageois
ont été produits de façon collective et sur
diverses périodes, par des créateurs restés
des séquences poétiques disparates qui
ont été reliées les unes aux autres au
moyen des hatta (au pluriel, hattat, mot
chant soit structuré selon un rythme
musical construit et ascendant, par le
moyen d’instruments de musique primitifs
et traditionnels, inspirés par le milieu
villageois sur le mode du nidâ (l’appel,
l’exhortation).
partie d’un patrimoine répandu sur
l’ensemble du territoire marocain et
portant dans chaque cas l’empreinte de
la zone géographique où il s’est implanté.
On trouve ainsi le genre dit al mersaoui
à Chaouia et à Casablanca, le housi dans
les environs de la ville de Marrakech, le

qui a incarné un mode
de gestion du territoire
sur la base du rapport
entre la capitale où réside
le sultan et les extrêmes de
l’Etat où dominent la tribu et
le clan (‘achira) ? Même s’il
s’agit d’un certain mode de
gouvernement, le pouvoir
autoritaire qu’exerçaient ceux
qui étaient en charge des
affaires – chefs, gouvernants,
gouverneurs –, le faste dont
ils jouissaient et le despotisme
dont ils faisaient preuve n’en étaient pas
moins devenus une véritable réalité sociale
sociale de la tribu et pesé de tout leur
poids jusque sur le type de chant et de
musique développé par la population.
et en particulier de la ‘îta abdienne qui a
consigné la geste des gouverneurs du sud
qui étaient les plus respectés et les plus
craints de tout le Maroc.
consacrée à la place de choix qu’accorde
la ‘îta abdienne aux chefs ainsi qu’à la façon
dont cette poésie décrit leur exercice du
pouvoir , leur style de vie, leur tyrannie
villageois. A travers l’exemple de ce type

– tel qu’il apparaît dans la poésie de la
‘îta abdienne – quant à l’expression de
l’identité et la relation des faits historiques,
au moyen de tableaux d’une grande
beauté artistique et de prestations
musicales à grand spectacle.

En quoi consistent, à présent, les aspects
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Ahmed Achtioui
Maroc

LE CULTE DU CHEF DANS LA POESIE ORALE
MAROCAINE
LA ‘ÎTA ABDIENNE COMME EXEMPLE
l’une des composantes importantes du
patrimoine culturel du Royaume du Maroc.
Elle fait partie d’un riche héritage culturel
et représente un vrai terrain d’étude pour
le chercheur en histoire, en littérature,
en sciences politiques ou sociales, en
raison des informations importantes
qu’elle apporte sur l’histoire, la culture,
les traditions, les formes et les genres
musicaux et artistiques au sein de la société
marocaine.
Même si la ‘îta est d’abord chant, musique
et danse, son socle n’en reste pas moins
cet ensemble de poésies orales populaires
que la mémoire a véhiculées depuis les
temps les plus reculés et qui représentent
la source de la poésie marocaine de langue
arabe, venue avec les tribus arabes d’orient

qui étaient cultivés par les populations
autochtones, avant de prendre, telle la
peau du caméléon, diverses colorations, au
gré des périodes historiques par lesquelles
évolutions sociales et culturelles et les us
et coutumes du pays.
L’auteur essaie, à travers l’examen
approfondi des thématiques de la poésie
orale de la ‘îta, et en particulier de ce
type de ‘îta appelé abdia qui caractérise la
en valeur la contribution de la culture
populaire à l’expression, à côté de la
culture savante écrite, de l’essence de
la société et des multiples courants qui
l’agitent, mais aussi à la formation d’une

image de la nature, des modes d’existence
et de pensée de cette société. Mieux
encore, les œuvres d’envergure et les
précieuses réussites de cette poésie sont
à elles seules capables de répondre à des
questions historiques et culturelles qui
ont longtemps représenté des énigmes
pour les chercheurs et dont les effets sont
encore perceptibles, aujourd’hui.
L’auteur a étudié une partie des
nombreuses thématiques contenues dans
ces chants qui ont gardé la mémoire d’une
quantité non négligeable de poésies orales
l’accent sur la place centrale donnée par
la poésie chantée de la ‘îta abdienne à la
sur les aspects politiques de cette poésie
qui ne se sont du reste pas seulement
manifestés à travers cette image du
leader qui prédomine dans les villages et
bourgades d’Abda, mais aussi à travers
l’évocation des épreuves subies par les
populations de cette communauté tribale

37
Culture Populaire -Numéro 43 - Automne 2018

transmettent de génération en génération
des secrets de famille qu’ils conservent
privilégié au sein de la société. Cette caste
a su perpétuer l’art d’accompagner les
traitements de psalmodies, d’oraisons,
de récitations, de musique, de chants
religieux.
La médecine populaire au Soudan est
l’une des plus riches du monde. Elle est
partie des innombrables cultures du
pays qui plongent leurs racines dans la
nuit des temps, nous faisant remonter
aux civilisations qui ont rayonné dans
Christ. Comme dans les autres pays du
continent africain, la médecine moderne
est entrée au Soudan avec les débuts
1956. Mais la carte démographique des
services de santé montre clairement
qu’à ce jour des millions d’hommes
et de femmes continuent à recourir
à la médecine traditionnelle pour
psychiques et mentaux. Cette situation
s’explique par l’incapacité à accéder
aux services modernes de santé. C’est,

fondamentalement, pour cette raison que
la foi s’est perpétuée dans les guérisseurs
populaires qui sont restés attachés à
leurs rituels sacrés et à leurs croyances
religieuses.
Le zâr soudanais est un rite de guérison
lié à des croyances spirituelles qui se sont
continuent d’être vivaces. A ces croyances
sont venues se mêler les multiples formes
de dialogue et d’interaction culturelle que
la région a connues à travers l’histoire. Car

populations du pays et leurs voisins arabes,
africains ou européens.
L’auteur termine sur la conclusion que le
zâr contribue grandement au traitement
des troubles psychiques, dans la mesure
où il fonctionne comme un psychodrame
social intégral.

Umama Mohammed Alkheir Ukacha
Soudan
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LE ZÂR AU SOUDAN
UN TRAITEMENT PSYCHIQUE POPULAIRE

Cette étude porte sur le rôle de la
médecine populaire au Soudan et sur
les nombreux domaines qu’elle couvre
: médication au moyen des plantes,
chirurgie orthopédique, traitement par
incision et saignement, récitation de
versets du Coran, etc. Le messîd où l’on
enseigne la mémorisation du Livre Saint
polyvalente consacrée au traitement
des maladies sociales et psychiques. Les
cheikhs du zâr – auquel est consacrée
cette enquête qui est en fait une étude
de cas – jouent un rôle important dans le
traitement des troubles psychiques.
L’homme, faut-il le rappeler ?, est
confronté à la maladie depuis son
apparition sur terre, et n’a eu, jusqu’au
développement de la médecine moderne,
d’autre recours que la médecine populaire.
La littérature consacrée à cette pratique
montre à cet égard qu’il s’agit d’un

patrimoine humain ancestral, fondé sur
l’observation naturelle, l’expérimentation
et les enseignements tirés des erreurs
commises, toutes approches destinées
à cerner et à analyser les manifestations
du mal. Cette littérature est également
riche en valeurs et concepts puisés dans
la croyance en des formes de traitement
par la spiritualité et la psychologie, à côté
des potions à base d’herbes et d’autres
produits naturels. L’expérience a permis de
à cette médecine ses titres de noblesse.
Dans ce domaine, la guérison est tributaire
ce dernier dans les traitements prescrits et
de sa profonde adhésion aux protocoles
médicaux.
L’homme primitif a toujours attribué ses
maux à des forces surnaturelles obscures
que nul ne peut appréhender ni vaincre
sans l’intervention des prêtres, des
sages et des hommes de religion qui se
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révélé l’existence de ressemblances
et de répétitions entre des coutumes
anciennes, voire archaïques, et d’autres qui
continuent, aujourd’hui encore, à avoir une
fonctionnalité dans la plupart des sociétés
modernes.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la
présente recherche qui a essentiellement
pour but de comprendre les coutumes
et les traditions du mariage dans la
c’est-à-dire au cours de la période
jusqu’à 1971, date de la naissance de
l’Etat des Emirats arabes unis. Avec
le temps, les populations émiraties
ont vu disparaître ces coutumes et
traditions du mariage de l’ensemble
désertiques » qui constituent leur pays,
comme ont disparu les différences qui
existaient par le passé, au niveau de
telles coutumes, entre ces différentes
régions du territoire national. L’auteur
compare les anciennes traditions avec
préserver la mémoire d’un patrimoine
national qui concerne l’un des cycles les
plus importants de la vie humaine : le
mariage. Elle a collecté à cet effet le récit
de cent témoins, hommes et femmes,
dont certains ont connu et pratiqué ces
assisté, avec la naissance des l’Etat des
Emirats arabes unis, à l’émergence et
au développement de nouveaux usages
sur d’autres cultures. L’enquête a permis
de documenter des coutumes et des
traditions qui ont disparu, et d’autres
qui ont gardé leur identité malgré les
changements et les évolutions que le
pays a connus.

En marge des résultats auxquels l’étude
– est parvenue, l’ouvrage qui en est
l’aboutissement répertorie et relate

petite société, celle des artisans et des
professionnels qui furent lors de ces
les préposées au henné, les marieuses,
les ma’dhun (pluriel ma’dhunin : les
notaires qui président à la signature de
l’acte de mariage) qui sont des hommes
de religion dont la fonction était centrale
au sein de la société traditionnelle étudiée
notre devoir envers ces hommes et ces
femmes est de conserver la mémoire de
connu parmi les nouvelles générations de
ce pays. L’auteur est convaincue que cette
étude a apporté, en consignant les divers
métiers liés à ces coutumes ancestrales
personnes qui ont servi la société au
cours de cette période, quelque chose de
que son travail incitera d’autres chercheurs
à mener des recherches plus étendues et
approfondies sur ces métiers.
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Badria Al Shamsy
émirat

LES ANCIENNES COUTUMES ET TRADITIONS DU
MARIAGE
DANS LES ÉMIRATS ARABES UNIS

Les coutumes et les traditions populaires
nous donnent une image exhaustive de la

passe d’un membre de la communauté

à cette vie un éclat et en même temps une
légitimité, car c’est l’existence humaine
qui vient se proclamer en tant que telle,
à travers ces coutumes et traditions qui
mettent entre les mains des hommes les
armes par lesquelles ceux-ci pourront
affronter les secrets de l’existence et les

commandent les décisions individuelles.

Coutumes et traditions populaires
constituent également l’outil par lequel
l’homme consolide ses rapports avec
la société à laquelle il appartient. Elles
forment, en outre, le creuset dans
lequel se fondent les autres éléments
du patrimoine populaire, car elles
représentent l’acte social que chaque
membre d’une communauté se doit

fort souvent des formes d’expression
gestuelles novatrices.
Les coutumes ont un lien direct avec les
croyances des gens. Elles y puisent leur
inspiration et leur forme d’organisation.
qui n’ait le respect de ses coutumes et
traditions. Celles-ci accompagnent au plus
autant qu’elles s’adaptent aux évolutions.

attachement à s’intégrer au groupe et à
marquer la satisfaction et l’engagement
que lui inspire le sentiment d’appartenance
à la communauté.

le temps, par disparaître et d’autres par se
transformer. Mais un examen approfondi
des comportements individuels ne tarde
pas à faire apparaître la continuité des
coutumes et traditions, quand bien même
celles-ci auraient pris en apparence
de nouveaux habits ou une gestuelle
d’emprunt.

Fait pour répondre en toute circonstance
aux exigences du groupe, l’acte social

sciences humaines ont permis de grandes
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inséparable d’un credo dépassant la
perception rationnelle.
Le rêve et les espérances du juif marocain
qui le portent vers un monde – la terre
liberté, où les valeurs du bien trouveraient
leur patrie, où se dissiperaient les voiles
de l’injustice et disparaîtraient toutes
les formes d’iniquité et d’exploitation
constituent autant d’aspirations légitimes
que le juif partage avec les autres humains.
Mais seule, semble-t-il, l’imagination
répond à cet élan – individuel ou collectif
heurte à la dure réalité ou à une situation
incapables de résister aux coups du sort
et aux aléas de l’histoire, viennent se
fracasser les rêves et les espoirs.
Le conteur juif marocain vit dans un état
psychique marqué par le déséquilibre,
un peu comme si l’un de ses organes se
fût perdu à une époque de sa vie où la
conscience n’aurait pas encore mûri, où
l’âme se serait livrée à un combat contre
elle-même pour se contraindre à dépasser
cette étape de manque pour atteindre à
cet équilibre où elle retrouverait l’« organe
manquant », lequel n’est autre dans l’âme
du créateur que le temple sacré. « Lorsque
l’être sent que quelque chose lui a été
enlevé, sa pensée se tourne (…) vers telle

ou telle représentation d’un mal insidieux
qui court dans les replis de l’univers.
Tapie dans les profondeurs de l’être,
cette inquiétude se traduit souvent par
un sentiment de séparation et de perte.
Quelque chose semble alors manquer à
notre vie, notre existence serait devenue
une sorte d’étendue déchirée, éparpillée,
inachevée, et il se serait formé au fond de
nous-mêmes les prémisses du sentiment
que l’existence ne devrait pas être telle, et
que nous avons perdu ce qui est essentiel
à notre bonheur.
L’imaginaire juif dans le conte populaire
qui s’est construit historiquement et
religieusement dans l’inconscient culturel
de la nation juive et qui a imposé son
autorité aux individus non pas seulement
dans le domaine des représentations,
mais aussi dans celui de la création – pour
ne pas dire qu’il est le sujet même de
la création. L’étude de cet imaginaire a
permis à l’auteur d’élaborer une image
vivante de la subjectivité du conteur juif en
train de construire ses rêves et de passer
en revue les malheurs et les blessures qui
en ont découlé.
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Abdelkarim Al Souf
Maroc

L’IMAGINAIRE DANS LE CONTE POPULAIRE JUIF
MAROCAIN
Le conte du Prophète Joseph comme exemple

Le conte populaire met en jeu un
péripéties passionnantes, hautes valeurs,
grands objectifs, etc. – qui concourent à
captiver le lecteur. C’est l’une des raisons
pour lesquelles il est considéré comme
l’un des arts littéraires les plus anciens
que les documents écrits ou la mémoire
des hommes ont conservé. Parmi les
rôles importants que le conte populaire
a joués et les facteurs qui ont contribué
à son émergence, l’auteur souligne le fait
que ce type de récit a servi à transmettre
des événements, à suppléer à certaines
réalités, à critiquer la société, mais aussi
à enseigner et à dénoncer les diverses
formes d’injustice et d’oppression
auxquelles les peuples ont été confrontés

Le conte juif marocain ne sort pas de
ce cadre. Son auteur a, lui aussi, réussi à
se doter d’une marge de liberté qui lui
permet d’exprimer son point de vue,
ses aspirations et ses espoirs les plus
illimités. Ceux-ci consistent, en premier
lieu, à s’arrêter sur les étapes de l’histoire
générale du judaïsme qui ont immortalisé
Paix soit sur lui), qui ont une profonde
le présent de la communauté israélite.
des rêves, des objectifs, des espérances,
ou d’imaginer un autre monde auquel
aucun sens ne permet d’accéder, mais
qui se trouve lié au plus profond de la
pensée créatrice à une aspiration spirituelle
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la vue de façon créative, expressive et
Pour développer notre culture populaire,
lui donner plus d’impact et en tirer les
meilleurs enseignements, il nous incombe
d’étudier les modalités de la perception
visuelle ainsi que le sens et la symbolique
et d’en percer les secrets. Un ensemble
renforcer le rôle de la culture visuelle dans
l’épanouissement de ce type de culture.

L’auteur les résume dans les points
suivants:
1) La culture visuelle et sa contribution
à l’enrichissement intellectuel du
récepteur.
2) Le processus d’intellection technique
de l’image et d’apprentissage des
compétences qui y sont liées.
3) La notion de culture populaire et son
rapport au développement.
4) Le développement et le renforcement
des arts populaires à travers l’utilisation
de l’image.
visuelle peuvent constituer un moyen
constitutifs de la culture populaire. Ceux-ci
représentent en effet autant de réponses
logiques et nécessaires à la réalité actuelle
en même temps que l’aboutissement
sous de multiples formes et modalités de
l’interaction entre l’homme et le milieu
réel. La culture visuelle est également
partie intégrante de la langue car elle est
constituée d’un ensemble de symboles aux
Elle devient une langue qui s’offre à la
lecture mentale avant de se manifester

distance avec le récepteur. La culture
de la culture en général ou comme un
‘’état’’ culturel qui contribue à la production
et à la reproduction de la culture par
différents moyens et à travers divers
concepts écolo-techniques. L’image joue
de multiples rôles dans la formulation et
la conservation des arts. C’est elle qui fait
que l’art a un si fort impact sur nous. Elle
contribue au même degré, si ce n’est plus,
à la conservation de la culture sur une large
échelle. D’un autre côté, notre perception
la fonction des images ainsi que de leur
impact sur la sensibilité est de nature à
nous aider à sauvegarder, à conserver et à
développer les arts populaires sous toutes
leurs formes et représentations, à travers
peuples primitifs montre à l’évidence que la
sensibilité esthétique est un instinct que la
plupart des hommes ont reçu en partage,
par-delà leur niveau mental, et que les arts
populaires sont un miroir de la société
dont elles expriment le legs qu’elle a reçu
en héritage tout autant que sa culture
présente et les perspectives qui s’offrent
à elle sur la voie du développement
intellectuel et artistique et de la créativité
authentique, mais aussi de l’adhésion aux
œuvres du génie populaire, de l’étude et de
la préservation de ce précieux patrimoine
en tant qu’il est l’expression de l’identité de
la nation.

Wala Mahmud Mohammed
Egypte
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LE RÔLE DE LA CULTURE VISUELLE

DANS L’OBSERVATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

DE LA CULTURE POPULAIRE

La culture visuelle constitue un apport
essentiel à la culture universelle. La
compréhension que nous avons de
est porteuse nous offre une précieuse
occasion pour réenregistrer cette
culture de façon nouvelle et féconde au
moyen de notre acquis visuel. L’image
est un langage moderne, elle représente
l’une des principales composantes de la
culture contemporaine. Elle est culture,
pensée et production économique et
technologique, et non pas simple plaisir
ou imitation technique ne reposant sur
aucun savoir précis.
L’homme vit au sein de la société à laquelle
il appartient à travers une perpétuelle
interaction, elle-même productrice de
primordiale et fondamentale qui est sa
capacité à s’adapter à la diversité féconde
et à la multiplicité productrice de réponses
toujours renouvelées et non pas de
stéréotypes sans véritable cohérence.
A cet égard, tout être humain œuvre
à se créer à l’intérieur de la société un
monde à lui, fondé sur l’échange et le
qui est la sienne, dans l’espace et le
temps, et acquiert un statut dans le cadre
écologique qui est le sien et à l’intérieur de

son rapport aux autres. C’est à ce niveau
que l’on perçoit la nécessité de faire le lien
entre culture visuelle et culture populaire,
les deux entretenant des rapports aussi
haute valeur culturelle et artistique.

L’image a été au principe d’un nombre
considérable de grandes réalisations
à l’ensemble de l’humanité, selon de
qui, toutes, ont concouru à servir
cet objectif. L’image a, en outre, des
des valeurs propres, dans la mesure où elle
permet une grande économie de temps
et d’efforts. La culture visuelle contribue à
représenter les savoirs à travers une image
observable, faisant des connaissances
abstraites des entités visibles qui illustrent
et rendent plus compréhensibles des
idées qui n’apparaissaient pas avec toute
la clarté nécessaire – si ce n’est dans des
la haute spécialisation. L’image envoie à
cet égard des signaux directs et indirects
qui visualisent l’image mentale en la
transformant en une image qui s’offre à
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POUR REDONNER SES LETTRES DE NOBLESSE A
LA POESIE POPULAIRE ALGERIENNE :
EVOLUTION ET GRANDS MAITRES DE CET ART
Parler de littérature populaire c’est répondre
à une urgence imposée par la problématique
de la recherche sur les valeurs culturelles,
sociales et intellectuelles authentiques
qui sont constitutives la personnalité
nationale. La littérature populaire est l’un
des fondements de la culture d’un pays. Les
recherches qu’elle appelle ont toujours un
lien étroit avec l’identité culturelle d’une
nation donnée, car une communauté
dépourvue de patrimoine ne peut avoir ni
présent, ni futur, pas plus qu’elle ne peut
prétendre à la durée.
Une telle urgence est, sans aucun doute,
dictée par le devoir et la responsabilité qui

sentiments et des aspirations des classes
déshéritées. On s’étonnera, par contre,
que cette littérature soit tenue à l’écart des
programmes d’études et de recherches
et ne soit que rarement reconnue par les
pas ignorée ou rabaissée par certains
universitaires investis, comme on dit, d’un
cette littérature populaire est de nature à
mettre en cause la place de l’arabe littéral,
d’encourager l’émergence de troubles au
vernaculaires des minorités, alors qu’il n’en
est rien dans la réalité.
La littérature populaire authentique est en

des moyens de garantir sa pérennité et ses
capacités de résistance, dans un contexte
politique, culturelle, idéologique et
technologique.
A l’instar des autres littératures nationales,
la littérature populaire algérienne se
caractérise par la pluralité et la variété de
ses formes d’expression (arabe littéral,
aussi proverbes, charades, récits légendaires,
poésies en dialectal…). Ces formes et
ces genres sont organiquement liés aux
préoccupations et aux espérances des
hommes et à la dynamique sociale, politique,
psychologique qui anime ces hommes dans
le cadre de la nation. On ne s’étonnera pas
le dialecte national ait donné naissance à une
littérature populaire qui est l’expression des

dans la mesure où elle contribue en toute
circonstance à transformer les revers et les
coups du sort en autant de victoires. Cette
littérature n’engage pas le combat, sabre au
clair, mais elle relate les victoires de façon
les douleurs et les regrets.
la littérature populaire algérienne, à en
les valeurs, ainsi que les structures artistiques
et esthétiques qui font sa force, et à faire
connaître les maîtres de la poésie populaire
poétique qui a besoin d’être étudié, analysé
et défendu contre l’oubli et la marginalisation.

Jalloul Douagi Abdelkader
Algérie
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Le conte populaire est une des
composantes essentielles de la culture
conscience par l’enfant de son être au
monde et constitue un des domaines
féconds des études sociales, culturelles
et anthropologiques, ainsi que de la
critique littéraire. Les études qui lui
sont consacrées dans le monde arabe
demeurent marginales, comparées à celles
qui portent sur la littérature classique qui
la littérature orale qui est, plus que toute
les véritables composantes de la culture de
la grande majorité des peuples. Le conte
est aussi, d’un autre côté, une composante
essentielle de la littérature non populaire.

La sîra (geste) hilalienne se subdivise
en trois parties :
Première partie : Elle relate l’histoire
des Banu Hilal qui commence dans la
poursuit à Nadjd. Elle cite, parmi leurs
cheikhs et leurs valeureux chevaliers,
Nadjd dont il devint, par la suite, le sultan.
On compte parmi les descendants de

furent les gouverneurs de l’une des régions
peau foncée qui reçut d’abord le nom de
Baraket avant d’être appelé Abu Zayd.
Deuxième partie : Elle relate la
migration des Banu Hilal vers le Nedjd, à
la suite de la famine qui a frappé leur terre
des guerres qui ont duré des années entre
diverses branches de la tribu de Banu Hilal.
Troisième partie :
tournent autour de l’expédition des Banu
Hilal au Maghreb. Accompagné de ses
partisans, Abu Zayd se met en route vers
Tunis, à la recherche d’une terre fertile, à
l’époque où la famine a frappé le Nadjd. La
geste raconte comment il entra en contact
les Hilaliens et Al Zennati Khalifa et Dhiab
violente d’Al Zennati Khalifa. Les Hilaliens
d’Al Zennati, puis une guerre éclata entre
Abu Zayd et Dhiab au terme de laquelle
le second donna la mort au premier.

Mahmud Romdhan Al Jabour
Jordanie
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LA GESTE HILALIENNE
ENTRE ORALITE ET TRANSMISSION ECRITE

Beaucoup de chercheurs insistent sur
la nécessité de faire la différence entre
légende et conte. Trois notions doivent
cependant être distinguées au niveau
des procédures d’analyse, même s’il s’y
rencontre des points d’intersection ou
de convergence. La légende est liée à la
et représente, pour reprendre les mots
de l’esprit ». Le même critique estime que
le conte populaire se distingue du récit
merveilleux et du récit héroïque par les
préoccupations sociales qui s’y expriment,
exclusivement autour de questions en
rapport avec les relations sociales, et
qui tentent d’expliquer ce qui est et
ce qui survient. Le conte, dont il n’est
pas exclu qu’il soit né dans certains cas
de ces tentatives, et qu’il ait pris par la
suite une coloration populaire au gré du
milieu et des mutations culturelles de la

société, est « la relation d’un événement
ancien, transmise par voie orale, d’une
génération à l’autre, à moins qu’il ne
s’agisse d’une libre création narrative que
l’imagination populaire a tissée autour
et lieux historiques. » Quant au récit
merveilleux, il est lié à des narrations et à
des relations qui nous transportent hors
du réel. L’oralité semble être l’une des
que la légende se rattache à l’écrit. Le
mot arabe ustura (mythe et/ou légende)

Proche du conte est ce type de narration
que l’on appelle en Egypte hoddotha
(littéralement : bref propos), qui est une
sorte de diminutif propre au dialecte
égyptien, construit sur le verbe haddatha
(prendre la parole pour raconter), et
fréquemment utilisé par les populations
rurales.
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MEMOIRE ET PATRIMOINE
CULTUREL IMMATERIEL
Le débat que nous allons engager sur la base
comme l’indique le titre, d’un côté, sur un
mécanisme ou un processus – la mémoire –
qui constitue l’une des marques distinctives
de l’animal, en général, et de l’homme, en
patrimoine, mais pas n’importe lequel, le
patrimoine culturel immatériel, soit ce vaste
fonds de savoir qui n’a pas de limites, qui est
tout à la fois ancien et nouveau, et sans lequel
la réalité matérielle ne peut survenir, exister
et se perpétuer.
Le rapport entre mémoire et patrimoine
une question facile à cerner, elle est en
fait complexe et pluridimensionnelle. Sa
complexité tient, en premier lieu, au fait que
le patrimoine culturel immatériel est, par sa

équation : mémoire = patrimoine, et viceversa. En d’autres termes, le patrimoine est
une composante essentielle de la mémoire,
peut-être même en est-il la composante la
plus étendue. Cela explique que certaines
de nos études s’accordent à considérer le
patrimoine immatériel comme étant « la
mémoire collective cognitive et pratique en
tant qu’elle est à la fois actuelle et ancienne. »
De ce fait, ce patrimoine représente, à côté
de la composante biologique et nerveuse, la
humain. Mais, pour ne pas faillir au devoir
d’exactitude, nous devons mettre l’accent

collective dans son rapport au patrimoine
culturel immatériel – et je parle d’exclusivité
pour ne pas trop m’étendre sur le sujet–,
nous avons laissé de côté les aspects du
fonctionnement mnémonique liées à la
société, à l’économie et, de façon plus

à chacun de ces domaines.
par moments, fait allusion dans cette
étudiée et discutée, c’est celle de « l’avenir
du patrimoine culturel immatériel à l’époque
de la mondialisation ». Et si nous avons
voulu conclure notre propos en mettant
précisément l’accent sur cette question, c’est
que nous sommes conscient que les vagues
de la mondialisation qui ont, depuis quelques
décennies, submergé nos peuples arabes et
produit de véritables bouleversements ont
eu un impact encore plus grave sur notre
patrimoine tant matériel qu’immatériel, et
frappé l’entité culturelle arabo-islamique
de façon violente et destructrice. Le
décalage est en effet énorme entre les
ravages ainsi causés et les efforts consentis
par nos institutions nationales pour tenter,
en l’absence d’une stratégie cohérente et
prospective, de préserver ce patrimoine,
car ces efforts n’ont abouti jusqu’ici qu’à
sauver quelques échantillons patrimoniaux
de musée exposées aux visiteurs ou de
précieuses reliques rangées sur les rayons

étroitement liée aux deux autres, celle que
l’on appelle : « la coutume ».
Pour bien comprendre de façon pour
ainsi dire exclusive l’action de la mémoire
25
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Abederrahmane Ayoub
Tunisie

serait tout aussi important qu’ils voient
que l’impact fondamental de l’action
culturelle et éducative est, par contre,
fait pour durer, et que, plus que tout
et de la pérennité. C’est pour cette
raison que l’institution koweïtienne de
l’information a opté pour une démarche
conjuguant le travail d’information
qu’appelait le devenir de ce jeune Etat
et une action culturelle et artistique de
fond, démarche dont nous n’avons cessé
de cueillir les fruits.
Aujourd’hui, c’est avec toute l’audace
des pionniers, et avec la vision et la
que l’Emirat de Sharjah – qui fait partie
de l’Etat des Emirats Arabes Unis – a
patrimoine de Sharjah, consacré à
l’enseignement des sciences du folklore
et des sciences annexes. Une telle
réalisation s’inscrit dans le cadre d’une
culturel local et mondial dont le but de
donner à ce legs la place qui lui revient.
Une telle institution est appelée à
Emirat et à toucher l’ensemble de la
région.
De telles initiatives ne peuvent, il
va de soi, réussir et durer sans être
soutenues par une volonté politique,
administrative rigoureuse et un appui
égard de suivre les efforts consentis par
Son Altesse le Docteur Cheikh Sultan
ibn Mohammed Al Qassimi, membre
du Conseil Supérieur des Emirats Unis,
Gouverneur de Sharjah, au service de

en tant que valeur centrale autour de

d’observer l’évolution des festivités
organisées annuellement dans le cadre
de penser à l’établissement sur un
vaste espace d’un Village du patrimoine
doté des services et des facilités les
plus variées, de songer aussi à l’accueil
du projet du Fonds du folklore arabe,
à l’institution du Prix international
de Sharjah du patrimoine culturel, à
côté de bien d’autres festivals des arts
populaires locaux et internationaux, et à
l’ouverture à Sharjah de représentations
d’Organisations non gouvernementales
en charge de la culture populaire, telles
d’autres, pour comprendre le rôle axial
donné par Sharjah à l’héritage culturel.
La désignation d’une élite d’experts et
spécialistes arabes avec pour mission
d’œuvrer à élaborer des visions et des
d’enseignement et de formation propre
du patrimoine qui vise à s’élever aux
plus hautes marches de l’excellence
académique, la désignation d’une telle
élite placée sous la direction du Dr
Abdulaziz Abdurrahman Al Muslim,
vigilant de Son Altesse le Gouverneur
de Sharjah, ne peut qu’inscrire cette
institution dans le sillage des plus anciens
établissements qui ont éclaboussé
de leur éclat l’ensemble de leur
environnement.
Voilà comment on sert la cause de la
l’homme.

et ailleurs, pour mesurer la place
essentielle qu’occupe le patrimoine
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Ali Abdallah Khalifa
Chef de la rédaction

UN INSTITUT DU PATRIMOINE AU GOLFE ARABE
SERVIR LA CULTURE… EDIFIER L’HOMME

bâties par l’Etat du Koweït, mais on
ne peut ne pas s’arrêter devant ces
supérieur des arts musicaux’’ et
empreinte le mouvement artistique dans
l’ensemble de la région, en ouvrant leurs
portes et en offrant de multiples facilités
aux étudiants des pays du Golfe et du
reste du monde arabe.
a recruté les meilleures compétences
arabes spécialisées dans les deux
domaines du théâtre et de la musique

d’autres par des travaux de haute qualité
pour la télévision ou le cinéma, d’autres
encore par des compositions ou des
performances musicales ou chantées.
Beaucoup de ces étudiants ont, en
outre, poursuivi leur cursus dans des
établissements réputés, hors du Koweït,
spécialisation.

conféré une nouvelle dynamique au
mouvement théâtral et artistique dans
cette partie du monde ; il a ouvert de
nouveaux horizons au Koweït et aux
Etats du Golfe arabe, ce qui a contribué
à changer le regard de la société sur ces
arts et à faire évoluer la perception, les
idées, les ambitions et les aspirations des
jeunes générations du Golfe.
dépêché ses élites parmi les diplômés de
l’enseignement secondaire et les jeunes
talents du pays pour faire des études
dans ces institutions. Une nouvelle
génération s’est ainsi formée dans
les différents domaines des arts de la
à l’essor du mouvement théâtral
bahreïni. Certains se sont illustrés par

Qui observe les productions et le
développement du mouvement théâtral
au Koweït, et regarde la liste de ses
célébrités et des nombreuses troupes de
ne peut qu’admirer le rôle essentiel joué
leur histoire, et de noter que ce rôle
se poursuit, aujourd’hui encore, avec

responsables de l’information dans nos
pays prennent conscience du fait que
le travail dans le domaine qui est le
leur est, nécessairement, tourné vers
l’instantané, qu’il poursuit des objectifs
appelés à devenir rapidement caducs,
et qu’il constitue, de ce fait même, une
machine qui broie tout sur son passage,

23
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A district in southeast Tunisia, Nafzawa
is in Qibli province, which is divided into
northern and southern regions.

This study focuses on ancient doors in the
northern part of Nafzawa from the late
19th century to the beginning of the 20th

A vast area of the northern region is
covered with oases of palm trees due to the
abundance of natural spring water. People
settled in this region long ago, as evidenced
by ruins near Brembah Spring in Tunisia. The
sand dunes of the southern region extend
to Ghadames in the south and Souf Wadi
in the west. Arab and Berber tribes used to
travel around this region raising cattle.

between 2006 and the beginning of 2011 as
part of a general study of traditional houses
in the villages in desert oases in southern
Tunisia.
This study will provide an ethnographic
description of the different types and parts
of traditional doors by highlighting the
craftsmen’s talents, knowledge, experience
and skills, and the evolution of his tools.
The Convention for the Safeguarding of
the Intangible Cultural Heritage focuses
on the practices, representations, forms of
expression, knowledge, skills, instruments,
objects, artefacts and cultural spaces
associated with communities, groups and,
in some cases, individuals

crafts of each region. While construction
and crafts made with fronds prevail in
the north, weaving and leather items are
widespread in the south. Due to the region’s
isolation, the traditional techniques used
to make crafts have endured; this is also
apparent in Morocco’s mountainous and
desert areas. Even in the most developed
countries, traditional crafts are more
prevalent in rural areas than in cities and
villages.
19
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Textiles and their raw materials and
artistic elements and designs can offer us
insights into the textile-makers’ knowledge,
expertise, and skills.

This study aims to:

Textiles of various types and purposes can
also be considered indicators of the level of
development and urbanisation in different
societies and civilisations; they may even
serve as evidence of a society’s levels of
artistic and technical development.

2) Compare the culture of the desert to
that of the city
3) Study the effects of both Bedouin and
city culture in Kuwait on the craft and
its products
In this study, we used the inductive method
to collect the required information. The
researcher served as a consultant to the
Al Sadu Weaving Cooperative Society in
Kuwait from 1998 until the end of 2015;
his experience helped him inform people
about the role and current status of Sadu.

‘Sadu’ is a type of traditional hand-woven
textile produced by nomadic Bedouin women
in Kuwait and in other tribes and countries.
It is important to study the factors that led
to the emergence and survival of this craft,
which has been around for centuries.

The results indicate that both Bedouin
culture and the culture of the city had
obvious effects on the craft and its
products. These effects were evident in the
patterns, designs and raw materials used,
and in the development of the loom. The
Bedouins’ migration to various cities and
suburbs in Kuwait has led to an obvious
decline in the craft of Sadu, and in the
quantity and quality of Sadu products.

This study poses several important
questions about the craft and products of
Sadu:
1) Why did Bedouin tribes in Kuwait
develop Sadu, and why is it still used?
2) How is Bedouin culture related to the
craft and products of Sadu in Kuwait?
3) Did the culture of the city affect the craft
and its products? If so, how?

Like many other traditional handicrafts in

4) In the coming years, which culture is
expected to have the greatest impact on
the craft and products of Sadu? And why?

and the community intensify their efforts
to protect and preserve this traditional
handicraft.

5) Can we create a harmony between
Bedouin culture and city culture in order
to support and develop the craft and
products of Sadu?
18
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a great deal about the
tribal community and its oral

Marrakesh, and ‘Al Hasbawi’ or ‘Al Abdi’
Leadership connected the capital of
Morocco – where the sultan lived – and
the city’s outskirts, where the tribes lived.
The method of governance, the leaders’
power, and their luxurious lifestyles had
impacts on the tribe’s economy, social
life, music, and singing styles. This is
evident in Ayta's texts; Abdiyah Ayta

It also focuses on the portrayal
of leadership in the sung poetry
of Abdiyah Ayta; this poetry makes
reference to politics by alluding
to some of the characteristics of
the leader of Abda and its suburbs
(characteristics that are not
usually obvious).
To address the topic more
broadly, the process started
with a conceptual study which

power of the southern leaders, who were
more dominant than other Moroccan
leaders.

sung poetry and traditional music. It was
shown that Ayta is a Bedouin art form
that Arab tribes brought to Morocco.
This art form consists of sung poetry
that describes village life and villagers’
ways of expressing themselves. These
mostly anonymous texts were collectively
composed at different times. The result is
poetic texts that were combined using the
‘Hattat’ technique and sung to a rhythm
provided by traditional instruments;
the performance is inspired by the rural
environment.

The last part of the study addressed
leadership in the poetry of Abdiyah Ayta;
this genre of poetry describes the leaders’
ways of governing and their lifestyles while
depicting their tyranny and the suffering
of the tribes.
In conclusion, the study recognised folk
culture’s role in the poetry of Abdiyah
Ayta and its expressive techniques, its
role in disseminating information, and
the ways in which it enhances aesthetic
values and musical performance.

of heritage that can be found throughout
it appears, it is known as ‘Al Mirsawi’ in Al
Shawyah and Casablanca, ‘Al Huzi’ near
17
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of oral poetry were coloured by different
periods of history in Morocco, so they

important element of folk culture in the
Kingdom of Morocco. Researchers who
study history, politics, literature, and

tradition.
Today, exploring the oral poetry of Ayta,
especially the distinguished Abdiyah style

legacy, which includes information about
the historical, cultural, traditional,
artistic, and musical facets of Moroccan
society.

attempt to highlight the role that folk
culture and elite written culture play in

Although it includes singing, performing
and dancing, Ayta’s main pillar is
historical oral poetry, a type of ancient
folk poetry that can be considered

Moreover, it is also to explore the ways
in which culture offers insights into
a community’s lifestyle and ways of
thinking. Moreover, this heritage poetry
contains gems that make it possible to
answer historical and cultural questions
that are still relevant today.

brought to Morocco by Arab tribes who
came from the East; these tribes added
their contributions to the melting pot of
authentic Berber musical rhythms.

This study deals with a considerable
portion of the Abdiyah Ayta art form and
discovered that this kind of singing reveals

Just as a chameleon changes colour in
response to its surroundings, these forms
16
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families had passed down the secrets of
healing; they kept this knowledge secret
in order to protect their privileged roles in
the community. Treatments include faith
healing, amulets, talismans, songs, and
music.

This study describes the
role of practitioners of
traditional medicine
in Sudan, including
herbalists, people
who treat fractures
(Al Basir), cupping
specialists, and
faith healers.

In Sudan, traditional medicine is one of
the most widely used types of medicine
in the world. It is a deep-rooted part
of Sudanese culture, which dates back
to civilisations – such as the Kushite,
Kerma, Meroe, Maqarra, and Alwa ¬–

In mosques where
the Quran, there
are clinics for the
treatment of social
problems and mental
illnesses. The sheikhs of the Zar also

Nile centuries before the birth of Christ.
In Sudan, as in other African countries,
modern medicine arrived with colonisation
between 1898 and 1956.

of mental illnesses. This study will focus
on Zar, which is used as a treatment for
mental illnesses.

According to a map of health services,
millions of people with physical and
mental illnesses resort to traditional
medicine. This is due to their strong belief
in traditional healers who are religious,
and their lack of access to modern
medical services.

Illness is as old as human existence.
Before modern medicine, traditional
medicine was used to treat illnesses.
Traditional medicine involves observing
symptoms and administering the
treatment in several stages. Written
material about traditional medicine
from a belief in spiritual and mental
treatments, herbal medicine, and the
natural elements. The treatment’s
success is based on the patient’s faith in
the medicine and their response to the
healer.
Primitive man attributed illnesses to
supernatural powers and mysterious forces
to which only a limited number of people
had access. Illnesses were treated by
priests, elders, and men of religion whose

Sudan’s Zar is a therapeutic ritual based
on spiritual beliefs that are centuries
old. Throughout history, there has been
a cultural overlap in this region, with
interactions among Arab, African and
European neighbours. We found that Zar,
a type of psychodrama, is very helpful in
the treatment of mental illnesses.

15
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Sudan

before the discovery of oil in the period
that extends from the middle of the last
century until the founding of the United
Arab Emirates in 1971.

This study monitors and records the
names and roles of the men and women
and professionals. Cooks, seamstresses,
henna artists, and ma'zouns (the men
who oversee the signing of marriage

A light will also be shed on the marriage
customs and traditions that have
disappeared in the mountainous, coastal
and desert communities of the UAE in the
past.

communities that are the subject of this
study.

The study also focuses on the differences
between marriage customs and traditions
in the aforementioned regions, with the
aim of preserving the UAE's heritage
traditions, including marriage customs
and traditions, based on the oral
narration of one hundred people. These
people include those who experienced and
practiced these customs in the middle
of the last century, and those who lived
through the formation of the Union and
the various phases that accompanied
the emergence of new customs inspired
by development and by the increasing
openness to other cultures.

Our ancestors are no longer with us, but
it is our duty to remember their names
and deeds, and to pass this information
on to future generations. We believe that
they made important contributions to the
UAE’s heritage, and that it is important
to study these professions.
We hope that this study will shed light
on the individuals who served their
communities during this period, and that
other researchers might be inspired to
study these professions.

have died out, and those that have

14
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they may affect beliefs and ideologies.
Families, clans and nations have great
respect for their customs and rituals.
Therefore, customs and traditions are in
harmony with the life of the individual and
the community. It can be observed that
some customs die out over time, while
others evolve. Nevertheless, our study
of human behaviour has revealed that
customs and rituals endure, even if they
appear in new or borrowed forms.

Folk customs and traditions give a more
holistic view of a community’s life by
adding elegance and authenticity. The
human essence reveals itself through
customs and traditions, which are the
weapon that societies use to confront
challenges and problems; they are the
tool man uses to preserve his relationship
with his community.
Folk customs and traditions and folklore
are mixed in one melting pot. They
represent the conventions that individuals
in a community follow in order to prove
that they are part of the community.
These customs and traditions determine
what constitutes good conduct and the
rules governing the individual’s behaviour,
which often includes creative, literary or
musical forms.

The remarkable progress made in human
studies has yielded valuable results in
terms of customs, systems and laws, with
a noteworthy similarity between ancient
customs and the customs that still prevail
in today’s most civilised societies.
This is the purpose behind this study.
The main objective is to identify marriage
customs and traditions in the UAE

Customs and traditions are directly
connected to people’s beliefs, and
13
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critiques the current reality of Moroccan
Jews. Thirdly, the folktale expresses goals,
hopes and dreams, and describes another
world, one that is invented by creative
people inspired by noble values.
The Moroccan Jew’s hopes and dreams
exist in a realm where safety, freedom
and good values prevail, a world
without tyranny or exploitation. This
is a legitimate dream for every human,
but such a dream may exist only in the
imagination as a result of the clash with
reality and stressful events; hopes and
dreams collapse in the face of destiny.
The Moroccan Jewish narrator lives in a
state of psychological imbalance, as he
had lost one of his organs at some point.

The folktale highlights aspects that play
an important role in making events,
values, and noble goals interesting to
readers. It is one of the oldest genres
of literary work preserved in written
documents or in people’s memories.
The folktale plays important roles by
transmitting information about events,
and by compensating for a lack of similar
events in real life. It offers a critique of
society and education, and sheds light
on the different forms of social injustice
and oppression that have plagued peoples
throughout the ages.

wages upon the self in order to force it to
overcome challenges.
The imaginary Jewish elements in the
folktale about Yusuf refer to the religious
dream of a Jewish nation that has taken
shape through history in the Jewish
subconscious. Over time, it exercised its
authority over individuals, not just as an
imaginary tale, but also in reality. This
became the primary theme of Jewish
folktales. The study of the imaginary
elements gave us the opportunity to
gain insights into the Moroccan Jewish
narrator’s awareness, feelings, pains, and
dreams.

The Moroccan Jewish folktale has these
aspects; it gives its author the freedom to
express his views, goals and hopes. Firstly,
it covers the various stages of Jewish
history by discussing the lives of people
such as Yusuf (may peace be upon him),
Jewish psyche. Secondly, it describes and
12
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The image plays different roles in
preserving art and expressing ideas. In a
broader sense, images play the same role
in preserving culture. By understanding
the meanings, concepts and functions of
images, we are better able to preserve,
maintain, and develop folk arts in various
forms.

In this respect, a number of ways in
which one can serve visual culture are
recognized:
1) Visual culture can help to educate
viewers and improve their awareness
2) The process of observation is important
when viewing cultural images
3) Folk culture plays an important role
in developing appreciation for visual
culture

By studying the arts produced by primitive
peoples, we can determine that the
aesthetic sense is innate to most people
regardless of their level of understanding.
Folk arts serve as a mirror for a society;
they represent the past, present and
future. By studying folk creations, we can
preserve national identity.

4) Folk arts should make the most of
images
Visual culture can improve the
understanding of folk culture. It is a
response to real-life situations. Visual
culture is part of the language; it includes
symbols with different meanings and
indications, so it represents a language
that is decoded by the mind. Visual
situations.
11
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within his ecological framework based
on his mentality and his approach to
communicating and interacting with
others. It is important to note that there
is a unique and close connection between
visual culture and folk culture.

Visual culture plays an important role in
enriching culture. By decoding images,
their meanings and their indications, we
were given a tremendous opportunity
to re-form our human culture in a new
and functional way. The image is a
modern language that is one of the most
important components of culture today. It
represents our knowledge and thoughts,
and technological innovation has
developed into an industry with a large
economic impact; images are not only a
source of entertainment.

Throughout the ages, the image has
served humanity in a variety of ways
indications, and may be used to present
valuable data in a way that saves
time and effort. Visual culture involves
presenting information visually, so it can
be used to simplify and present unclear
information.

People live in communities and societies.
A society is based on interaction and
production. One of society’s primary
characteristics is diversity. Every human
being helps to create his society through
effective and interactive giving and
taking, this leads to the production of

In the service of folk culture, the way
in which images are perceived, and the
meanings of the images and their symbols
must be studied. By understanding
these things, images’ content can be
deciphered.

to have a particular way of being
10
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Folk literature is very important to studies
of national identity and cultural, social
and intellectual values. Folk literature
is one of the most important pillars of
national culture, and studies of folk
literature are an important source of
information about the cultural identity of
any nation; a nation with no heritage has
no present or future.

institutes. Some academics turn a blind
eye to it and underestimate its value;
they believe such literature diminishes
the importance of Arabs and encourages
the revival of minority dialects, but this is
incorrect.
The authentic traditional writer is the
impetus for different groups of people
who manage to transform their suffering

In the midst of intellectual, political,
cultural, ideological and technological
upheaval, there is an urgent need to
authenticate folk literature.

achieving victory with their honesty by
describing defeat as pain and sorrow.
The focus of this paper is Algerian folk

Like the literature of other nations,
Algerian literature is characterised by
diversity and multiplicity in its forms
of expression (it can include Classical
Arabic, foreign languages, local dialects,
puzzles, proverbs and poetry). This

aesthetics, and literary aspects. It also
sheds light on Algerian folk poets, on
some of their poems, and on Algerian folk
literature – especially the poetic text –
which merits further study and analysis.

of the Algerians and their society. It is
not surprising that colloquial language
and feelings of the disadvantaged classes,
but it is surprising that this literature is
9
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Many researchers insist on distinguishing
between myths and tales. However,
one should differentiate between three
concepts, although they are sometimes
interchangeable: the tale (narrative); the
myth; and the legend.

able to express the culture of the masses.
Folktales are a major component of folk and
non-folk literature.
There are three parts to ‘Al-Sira al-Hilaliya’
(the Biography of the Bani Hilal).

Related to mythology, legends are of a
religious nature. Firas Al Sawwah described

Bani Hilal in the Arabian Peninsula, Yemen,
and Najd. It also includes the names of
their chieftains and heroes. Jaber and
Jubair were sons of Mundhir Al Hilali. Jubair
and his mother travelled to Najd, where
he eventually became the Sultan. Jaber’s
descendants Prince Hazim and Prince
Rizk governed parts of Yemen. Prince Rizk
married Sharif Makka’s daughter, who gave
birth to a black child whom Prince Rizk
named Barakat, (later known as Abu Zaid).

saying that the folktale is characterised by
its social content and its subjects, which
are limited to issues related to social and
family relationships; it is a person’s attempt
to interpret events. However, the tale,
which may have emerged from a legend,
cultural changes; a description of an event
in the past, it is transmitted orally from
generation to generation. It is a deliberate
creation of the collective imagination that
people weave around incidents, persons, or
historical places.

The second part describes the Bani Hilal’s
journey to Najd following a famine in
Yemen. The biography includes information
about wars between the branches of the
Bani Hilal; these wars lasted for years.

The myth is associated with supernatural
stories and strange events, and it is usually
transmitted through oral narration. The
legend is associated with written narrative;
it is derived from the Arabic word ‘sattara’
(wrote).

The third part describes the Bani Hilal’s
journey to the west, when Abu Zaid and
his followers went to Tunisia in search of
a fertile land after a famine struck Najd.
It also describes their connection to the

The tale is related to what is known as
hadduta (a short story) in Egypt; hadduta is
derived from the verb ‘hadatha’ (narrated).
In Bedouin societies, it is known as ‘salfah’.

Khalifa and Thiab bin Ghanem, which ended
in Zinati Khalifa being killed. The Bani Hilal
were divided over Zinati Khalifa’s property;
a war broke out between Abu Zaid and
Thiab, and ended with Thiab killing Abu
Zaid.

The folktale is a major component of
culture. It is part of children’s early
awareness. It is fertile ground for social,
cultural and anthropological studies, and
literary criticism, but studies of Arabic
folktales are marginalised in favour of
studies of other genres. This is because
folktales are oral literature, which is better
8
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In the age of globalisation, what does
the future have in store for intangible
cultural heritage? We have alluded
to this issue at times, and we think it
merits further study and discussion.
For several decades, our Arab peoples
have been affected by the waves of
globalisation, and these waves have

As the title suggests, this study is
about memory, a human characteristic.
The paper will also address heritage,
particularly intangible cultural heritage,
the ages.
The study of memory is complex. The
intangible cultural heritage forms
naturally in our conscience. This means
that heritage is key and perhaps even
the most comprehensive component of
our memory. In some of our studies of
intangible cultural heritage, we called
it the ‘collective memory’, which still
prevails today although it includes old
thoughts and images. It is the second
essential element of a human being; the

globalisation has a dangerous impact
on our heritage and its tangible and
intangible elements; it has drowned out
Arab and Islamic culture. Unless we
adopt a forward-thinking strategy to
preserve our heritage, our institutions
will not be able to repair the severe
damages caused by globalisation.

element – custom – is connected to the
We can recognise and understand
collective memory within the framework
of intangible cultural heritage.
7
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of Sharjah Heritage Village, which
occupies a vast area and offers a variety
of services; the Arab folklore corpus;
the establishment of the Sharjah
International Cultural Heritage Award;
several local and international folklore
festivals; and the establishment of

term impact. Well-organised culture
the media requirements of an emerging
country with the establishment of
cultural and artistic movements; we are
still enjoying the fruits of their success.
Today, with the encouragement of

non-governmental organisations related
to folk culture – including the IOV,
CIOFF, and ECOSOC – in Sharjah.

with great vision and political support,
the Emirate of Sharjah in the United
Arab Emirates is taking the initiative
by establishing the Sharjah Institute
for Heritage, which will specialise in
teaching folklore and related studies.

Distinguished Arab experts were chosen
to develop the institute’s vision and
curricula and to support education and
training so that the institute receives
the highest academic ranking.

ensure that local and world cultural
heritage receive the respect that they
deserve. This will impact the emirate
and the entire region.

Headed by Dr. Abdulaziz Abdulrahman
Al Musallam, Chairman of the Sharjah
Institute for Heritage, and with the
continued follow-up of His Highness the
Ruler of Sharjah, the Sharjah Institute
for Heritage will compete with other

Such institutes cannot succeed and
support and excellent planning.
His Highness Sheikh Dr. Sultan bin
Mohammed Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of Sharjah, has
provided tireless support for cultural
activities within and beyond the
emirate. For him, heritage is the hub
around which other activities revolve.

This is one way to honour our culture
and serve our people.

This is evidenced by the annual Sharjah
Heritage Days; the establishment
6
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these institutes to the best high school
graduates and other talented students.
Over the years, a new generation
of theatre students has graduated
and helped to promote theatre in
Bahrain with high-quality productions
for television and the cinema. Other
performing arts students have excelled
in the musical arts such as singing and
composing. Some of these distinguished
students have chosen to pursue higher
studies abroad.

contributions to the arts and music;
it is at the forefront of the artistic
movement in the Gulf and the Arabian
Peninsula. Students in the Gulf and the
Arab world are drawn to Kuwait by the
Higher Institute of Musical Arts, the
Higher Institute of Dramatic Arts, and
by all the facilities that the country has
to offer.
Kuwait’s Ministry of Information
Arab experts in theatre and music
to manage and teach at these two
institutes. They intend to promote the
theatre and arts movements, to create
new horizons for Kuwait and the Gulf
states, to change society's view of the
arts, and to encourage young Arabs in
the Gulf to develop their visions, ideas,
and aspirations for the future.

Anyone who considers the outcome and
progress of the theatrical and musical
movements in Kuwait – with its famous
artists, numerous theatres, and diverse
groups of performers – will realise the
still play very important roles.
People in the media should realise that
in our countries their work is nothing
more than a quick response that
achieves temporary goals with no long-

Bahrain’s Ministry of Information has
contributed by awarding scholarships to
5
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