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شروط وأحكام النشر
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 :
الرجاء املراسلة على الريد االلكرتوين املشار إليه عاليه.

أسعار املجلة يف مختلف الدول:
البحــريــــــن 1 :دينـــ�ار  -الكــويـــــت 1 :دينـــ�ار  -تـــــونس 3 :دينـــ�ار  -سلــطــــنـــــة عـــمــــــان 1 :لاير
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تأسيس فرقة حبريني�ة للفنون الشعبي�ة ..
على مـــدى املشـــاركات العاملية الي أتيحـــت يل عر ســـنوات عديدة ملشـــاهدة الفرق العامليـــة املكونة
مـــن مختلف األعمار وهي تـــؤدي رقصاتها الوطني�ة بأعالم دولهـــا وبأزيائها التقليدية وأدواتها املوســـيقية
الشـــعبي�ة العجيب�ة ،معرة عن روح املرح الي تســـري يف عمق ثقافتها ناشـــرة البهجة واالنســـجام يف أجواء
احتفاليـــة مرحـــة ،كنت أحس يف كل حن باحلســـرة لغيـــاب مملكة البحريـــن عن مثل هـــذه االحتفاالت
واملهرجانات ،وأتســـاءل لماذا يطـــول بن�ا الغياب عن مثل هـــذه املهرجانات والتجمعـــات الفني�ة العاملية يف
الوقـــت الذي ليس يف مثـــل هذا األمر معضلة ،ال بشـــرية والماليـــة أو إدارية؟!
صحيـــح أن أغلـــب بلدانن�ا العربيـــ�ة يف ضيق مـــايل ،إال أنها تهدر الكثر مـــن المال على مـــا ال ينفع ،وأن
كل الوطـــن من الماء إىل المـــاء يف محنة الفرقة والتشـــتيت والتمزق ،إال أن بصيص النـــور ال بد له أن يلوح
يف أفـــق قريـــب .ولقـــد علمنا تاريخ الشـــعوب بـــأن األمم العظيمـــة تعيد صهرهـــا املحـــن ،وأن الفن على
مدى الزمن وســـيلة الشـــعوب ملخاطبة الـــروح ومدها بالقـــوة والعزيمة.
عـــر هذا الشـــجن ،خطر يل مـــرة أن أعـــداد العاطلـــن عن العمـــل كرث ،ومـــن بينهم ال شـــك مبدعون
وإداريـــون واعدون ،كمـــا أنه يف أغلب األحـــوال يتقاعد العـــرب من أعمالهـــم ليب�دؤوا يف ممارســـة أعمال
حرة تكون عادة أحد مشـــاريع العمـــل القريب�ة من اختصاصاتهـــم أو إحدى مهاراتهم .وقد ســـألتين إحدى
الســـيدات الناجحـــات بعد أن تقاعـــدت من عملهـــا اإلداري عمـــا يمكن أن تب�دأ به كمشـــروع الســـتثمار
مدخراتهـــا ،فاقرتحت عليها تأســـيس فرقة حبريني�ة للفنون الشـــعبي�ة ،فاســـتغربت واســـتهجنت املقرتح
قائلـــة :أتعين فرقة للرقـــص؟ قلت لها :نعـــم ،فرقة للفنون الشـــعبي�ة ومـــن بينها الرقص الشـــعيب الذي
مارســـه مجتمع البحريـــن واخلليج العـــريب عر األزمـــان ،وهو رقص إيمـــايئ وتعبري محتشـــم كما يف فن
الفجـــري وزفـــان الصوت ورقصـــي العرضـــة واملـــراداة وفنون الســـامري واخلمـــاري وهي خـــالف ما هو
معروف عـــن الرقص الشـــريق من عري وعـــرض للمفاتـــن األنثوية.
وطفقت أشـــرح للســـيدة الفاضلـــة فكرة املشـــروع بالتعـــاون مع مـــدرب عاليم متخصـــص يف فنون
األداء احلركـــي والتعبـــر اإليمـــايئ لتطوير وتطويـــع رقصاتن�ا الشـــعبي�ة وابتـــ�داع رقصات بأبعـــاد ثقافية
وحضارية تتن�اســـب ومقتضيـــات العصر وروح ما لدى اجليـــل اجلديد من طاقات كامنة ،وتشـــجيع عدد
مـــن الفتيـــ�ان والفتي�ات على التـــدرب إلتقان هذه الفنـــون لتمثيـــ�ل البحرين يف املهرجانـــات واالحتفاالت
الوطنيـــ�ة ومهرجانات الفنون الشـــعبي�ة العاملية إلبـــراز ما لدى البحريـــن من إبداعات متنوعـــة .وبمقدار
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ما ينجح هذا املشـــروع ســـيجد الدعم واملســـاندة األهليـــة والرســـمية .وضربت لها األمثال حن أسســـنا
فرقـــة البحريـــن للموســـيقى العربيـــ�ة وفرقـــة محمـــد بـــن فـــارس يف العـــام  1997بدعم ومســـاندة أحد
البنـــوك املحلية ،كمـــا توجد يف الهند على ســـبي�ل املثـــال أكاديمية عليـــا لفنون الرقص الشـــعيب عميدتها
الروفيســـورة بارول شـــاه مديرة املشـــاريع اخلاصة باملنظمـــة الدولية للفن الشـــعيب .iov
أشـــاحت الســـيدة بوجهها عين قائلة :وماذا عن التقاليـــد ونظرة املجتمع والزتمت وعـــن  ..وعن ،وماذا
ســـيقال عين؟ قلت :عملك الفـــين والثقايف الرايق واملتقن ســـيثبت للكل قيمة هذا العمـــل احلضاري وأثره
يف األجيال القادمـــة .لكنها لم تقتنع.
يف جمهوريـــة مصـــر العربيـــ�ة هناك جتربة رائـــدة يف العـــام  1959لفرقة محمـــود وعلي رضـــا والفنانة
فريـــدة فهيم للفنـــون الشـــعبي�ة ،الي عملـــت على توثيـــق العديد مـــن الرقصـــات اإليمائيـــ�ة واحلركية
املتصلـــة بت�اريـــخ وحضـــارة مصـــر العظيمة ،وهـــي جتربة رغـــم كل الظـــروف واملعوقات ما تـــزال حية.
ويف لبنـــ�ان هناك جتربة فرقة عبداحلليم كركال للفنون الشـــعبي�ة يف العام  1968الي ســـافرت بالفنون
اللبن�اني�ة والشـــامية عامة إىل كل أصقاع الدني�ا.
ويف الكويـــت لعبت فرقـــة تليفزيون الكويت يف العـــام  1978دورا ما يـــزال ماثال وحيـــا لتجربة توثيق
الفنـــون الشـــعبي�ة الكويتيـــ�ة رقصـــا وغنـــاء جعـــل من هذا الـــرتاث الغـــين أقرب مـــا يكون لـــكل األجيال
القادمـــة ،وكان دور املدربـــة راحبـــة مرزوق واملصممة عائشـــة مفرح بن طـــوق جاذبا ومؤثـــرا بفضل اإلدارة
الناجحـــة للفنانن أحمـــد القطايم وغنـــام الديكان.
ورغـــم مـــا أبدته الســـيدة الكريمـــة من ختوف ،ومـــا يمكـــن أن يب�ديه اآلخـــرون من معوقـــات ،ما نزال
علـــى يقن مـــن أن تأســـيس فرقة حبرينيـــ�ة للفنون الشـــعبي�ة مشـــروع ممكـــن  ..وقابل للتحقـــق  ..وهو
ضرورة ســـيفرضها واقعنا الثقـــايف الذي ال بد له وأن يتغر ،فاحلياة تســـر إىل األمام وال تســـتقر على حال.

علي عبدهللا خليفة
رئيس التحرير
5
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الزازية برقوقي

ّ
ّ
ّ
في السرديات الثقافية الشعبي�ة العربي�ة
ّ
الثقافيــة  cultural studiesانهيــار احلواجــز واحلــدود بــن
يعــرف املشــتغلون يف مجــال الدراســات
ـعبي�ة» و«الثقاف ــات النخبوي ــة الرفيع ــة» ً
مصطليح«الثقاف ــات الش ـ ّ
عاملي ــا؛ فق ــد أورد الناق ــد الثق ــايفّ
ّ
ّ
الشـــعبي�ة» Cultural
الثقافيـــة والثقافـــة
جـــون ســـتوري  John Storeyيف كتابـــه املهـــم «النظريـــة
 Theory and Popular Culture An Introductionبعـــض األمثلـــة الدالـــة علـــى التمـــازج بـــن
الثقاف ــات عل ــى اخت ــالف أنواعه ــا ومس ــارات حتوله ــا م ــن رفيع ــة إىل راجئ ــة أو العك ــس .فعل ــى س ــبي�ل
املثــالُ ،ينظــر إىل ويليــام شكســبر اآلن علــى َّأنــه يمثــل الثقافــة النخبويــة «يف حــن َّأن أعمالــه املسـ ّ
ـرحية
كان ــت ح ــى نهاي ــة الق ــرن التاس ــع عش ــر ُتع ــد إىل ح ــد كب ــر ج ـ ً
ـزءا م ــن املس ــرح الش ــعيب ،واألم ــر نفس ــه
ّ
ـريح اإلنكل ـ ّ
ينطب ــق عل ــى أعم ــال املس ـ ّ
ـزيي تش ــارلز ديك ــز .يف الثالث ــن م ــن يولي ــو ع ــام  1991ق ــدم التين ــور
ً
ً
ـال موس ـ ً
مجانيــ�ا يف هاي ــد ب ــارك لن ــدن ،وحض ــر احلف ــل مائ ــة أل ــف
ـيقيا
األوب ــرايل لوتش ــيانو باف ــارويت حف ـ
ّ
ش ــخص ،وق ــد تص ــدر خ ــر ه ــذا احل ــدث املوس ــيقي الكب ــر الصح ــف الريطاني ـ�ة الش ــعبي�ة «التابلوي ــد»
 .tabloidوقــد نقلــت صحيفــة الصــن  The Sunعــن امــرأة قولهــا« :الأســتطيع حتمــل الذهــاب إىل دور
األوب ــرا الفاخ ــرة بأزي ــاء أنيق ــة ودف ــع مائ ــة جنيــ�ه للمقع ــد».
ُ
الحظت من خالل ترددي على بعض العروض األوبرالية واملســـرحية يف عـــدد من العواصم األوروبي�ة
الـــي زرتها ذلك احلـــرص الكبر على إضفاء مســـحة مـــن الثقافات الشـــعبي�ة حى علـــى العروض الي
َّ
ُ ً
ً
ثقافيا ،كمـــا الحظت أيضـــا ذلك احلرص علـــى إضفاء عنصر
ظلـــت إىل أمد طويـــل تنتيم إىل النخبـــوي
ً
وعربيـــ�ا ينبغي علينـــ�ا مواكبة
التنـــوع الثقـــايف يف توليفة مدهشـــة لثقافات شـــعوب عدة مـــن العالـــم.
ً
كونيـــ�ة الثقافات الشـــعبي�ة وتلك التحـــوالت الكرى الي جـــرت يف وظائف األجناس األدبيـــ�ة ثقافيا بن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العريب»
الســـيايس
اجلابـــري يف كتابه«العقل
العـــريب محمد عابد
لقدتنب�ه املفكر
والنخبـــوي.
الشـــعبوي
مكو ًنا ً
ّ
ّ
ّ
العربي�ة باعتب�ارها ِّ
ّ
ّ
رئيســـا يف
الشـــعبي�ة
اإلســـاليم ومنه الثقافة
العريب
باملتخيل
إىل ضـــرورة العناية
ّ
ِّ
ّ
العريب وتكوين�ه بعـــد أن كان اجلابري قد أقىص هـــذا املكون يف كتابـــه األول«تكوين
شـــخصية اإلنســـان
ً
ً
ً
ِّ
ّ
العـــريب» بوصفه مكونا العقالنيـــ�ا والمنطقيا.
العقل
8
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موكب شخصيات من مسرحيات شكسبير لرسام غير معروف من القرن التاسع عشر

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare

ُ
من واقـــع اشـــتغايل األكادييم الحظـــت قلـــة املقاربـــات الثقافية فيما خيص الســـرديات الشـــعبي�ة
العربيـــ�ة؛ إذ انشـــغلت معظـــم هـــذه املقاربـــات بالبنيوية املغلقـــة أو التطبيقـــات املنهجية الشـــكالني�ة
املحـــدودة الـــي جتاوزهـــا الـــدرس الثقـــايف ،وقليـــل من هـــذه املقاربـــات هي الي اســـتطاعت الكشـــف
ّ
املتخيـــل العريب
عـــن األنســـاق الثقافية املضمـــرة احلاكمة للنوع الســـردي الشـــعيب العريب رغـــم أهمية
وخطورتـــه .وهنـــا أدعـــو إىل ضـــرورة تأســـيس وحـــدات حبثيـــ�ة يف اجلامعـــات العربي�ة ويف املؤسســـات
ُ
الثقافيـــة العربي�ة الرســـمية وغر الرســـمية ختصص بوصفها مخترات للســـرديات الشـــعبي�ة الثقافية.
وبإمـــكان هـــذه املخترات الســـردية الثقافية الشـــعبي�ة أن تصدر عن اســـرتاتيجية ثقافيـــة للتعاون فيما
بينها وللتعـــاون كذلك مع أقســـام مماثلة يف كريـــات اجلامعات الغربيـــ�ة والعاملية املهتمة بالدراســـات
َّ
الثقافيـــة .إن من شـــأن مثـــل هذا التعـــاون أن خيلق إضافـــة عربي�ة حقيقيـــة يف مجال تطوير الدراســـات
ّ
ً
عامليا ،وأن ِّ
الثقافيـــة الشـــعبي�ة ً
باملتخيـــل العريب والثقافات الشـــعبي�ة العربي�ة
منهجيا
يعرف العالـــم كله
ّ
�اجا ً
بوصفهـــا نت ً
املتخيـــل .وباإلمكان كذلك إجناز موســـوعة ثقافيـــة عربي�ة تفاعلية
مهما يصـــدر عن هذا
ً
ً
ً
ثقافيـــا؛ وباإلمـــكان أيضا إنشـــاء متاحف
فيمـــا خيص الســـرديات الشـــعبي�ة العربيـــ�ة تمهيدا لدرســـها
ً
وختاما
ســـردية شـــعبي�ة تفاعلية تكون نواة مســـاعدة للمخترات الســـردية الثقافية الشـــعبي�ة العربي�ة.
العالـــم كلـــه اآلن يف حتـــوالت ثقافيـــة كـــرى والثقافـــات الشـــعبي�ة ليس مســـتحاثات أثريـــة توضع يف
َّ
املتحـــف بغـــرض الفرجة والتســـلية لقد كانـــت والتزال مؤثـــرة لذلك البد لنـــا من تأســـيس جيل جديد
مـــن الباحثـــن العرب يشـــتغلون يف مقاربـــات منهجية رصينـــ�ة على الســـرديات الشـــعبي�ة العربي�ة من
منظـــور ثقايف.

ّ
الكعيب
د .ضياء عبدهللا خميس
كاتب�ة من البحرين
9
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عدسة :علي املحري /أرشيف الثقافة الشعبي�ة

فن الزفان البحريين
قليـال مـا ختلـو الفنـون الغنائيـ�ة الشـعبي�ة اخلليجيـة ،الرجالية منهـا والنسـائي�ة أو تلك املختلطة رجاال ونسـاء مـن فن إيمايئ
اجلماعـي ،ولـه تقاليـد وأصول
الفـردي أو
رفيـع املسـتوىُ ،يمـارس علـى إيقـاع الدفـوف أو «املراويـس» أو الطبـول أثنـ�اء الغنـاء
َ
َ
َ
فنيـ�ة ال يتقنهـا أي كان ،يطلـق عليـه «زفان» فـردي أو ثن�ايئ ،وأصل الكلمة فصيح من «زف َ
ــن» بمعىن رق َ
ــص يرقص ،والراقص
َّ
ّ
ّ
الـذي جييـد فنـون الزفن يطلق عليه «زفــان» وجمعها «زفــانه».
َ
َّ ْ
َّ ْ
ْ
َ َ ُ
وفد َ
احلبشـة فجعلـوا َيز ِف ْنون
ريض هللا عنهـا ق ِدم
عائشـة
حديث
ومنـه
ـع
ف
والد
ـب
اللع
ـن
ف
الز
صـل
«أ
ورد يف َلسـان العـرب:
ِ
َ
ُْ
ِّ
َ
والزفـنَ
وي ْبطـل بـه اللعـبَ
الباطـل ُ
ويلعبـون أي يرقصـون ،ومنـه حديـث عبـد هللا بـن عمـرو «إن هللا أنـزل احلـق ليذ ِهـب بـه
ِ
ُ
َّ
َّ
والم َ
والز َّمـارات َ
والكنـارات» .وتسـتخدم «زفـان» يف البحريـن لتسـمية طريقـة معينـ�ة ملداخلة ضم جريـد النخل خبوصه
زاهـر ِ
ِ
ِ
إىل بعضهـا لتشـيي�د املسـاكن البحرينيـ�ة القديمـة املصنوعـة مـن جريـد النخيل.
اسـتخدمت الشـعوب القديمـة الرقصـات لالحتفـال باملناسـبات كالـوالدة ،والـزواج ،واملـوت .كمـا كانـت هنـاك رقصـات
ّ
أخـرى ،تـؤدى كطقـس ديـي لعـالج األمـراض أو لنيـ�ل اخلـرات ،كمحاصيـل وفـرة ،أو لالحتفـال بالنصـر يف موقعـة ،كمـا يف
رقصـة «املـراداة» البحرينيـ�ة الـي وفـدت مـن وسـط اجلزيـرة العربيـ�ة وتؤديهـا النسـاء احتفـاال بانتصـار القبيلـة آنـذاك .ومـع
مـرور السـنني ،فقـدت أكـر الرقصـات الشـعبي�ة مدلولهـا األصلـي وأصبحـت تـؤدى يف أفـراح الـزواج واملناسـبات الوطنيـ�ة ويف
حفـالت السـمر اخلاصـة للتسـلية.
ومـن أشـهر فنـون الزفـن يف البحريـن هـو مـا يـؤدى علـى فـن «الصـوت» وفنـون السـمر البحريـة وفنـون «اخلمـاري»
و«اللعبونيـ�ات» وعلـى بعض«البسـتات»ُ .يـؤدى يف األغلـب األعـم فرديـا أو أن يت�الزم اثن�ان مـن الزفانـه يف أداء ذات احلركات
جيئـ�ة وذهابـا وسـط امليـدان مـع هـز الكتفـني واإليمـاء باليد مـع االحنناء ومالمسـة األرض ومـن ثم القفـز عاليـا إن كان الراقص
رجـال .وقـد يـؤدى الرقـص مـن قبـل رجـل أو امـرأة أو رجـالن أو امرأتـان .وأقـرب معـىن للزفـن البحريـي حسـبما نـراه هو جتسـيد
حلركـة السـمكة جيئـ�ة وذهابـا يف حبرهـا ومـا هـز الكتفـني يف شـبه ارتعاشـة مـن الراقـص أثنـ�اء الزفن إال تعبـر عن حركة سـمكة
تـم اصطيادهـا للتـو فهـي تتلـوى وترتعـش ومـا قفـزة الراقـص بـني احلـني واحلني عنـد األداء إال صـورة من صـور سـمكة تتقافز
للعـودة إىل البحـر.
الراقص على إيقـاع «املراويس» وهي
وللزفـان عـدة فنـون وتقاليـد متعارف عليهـا يف األداء الفـردي أو الثن�ايئ حيث يتحـرك ّ
طبـول صغـرة ترافـق العـزف علـى العـود يف فن «الصـوت» بمصاحبـة تصفيق جماعـي موقع من قبـل احلضور يشـكل زخارف
وحليـات إيقاعيـة يطـرب لها املغـي والراقص معا.
أمـا يف بقيـة الفنـون الغنائيـ�ة الشـعبي�ة األخـرى كــ «اخلمـاري» و«السـامري» وغرهمـا مـن بقيـة الفنـون فيلعـب صفـان
متقابـالن مـن الدفـوف بمصاحبـة الطبـل الكبـر إلثـارة حمـاس الزفـان لتقديـم كل مـا لديـه مـن فـن.
يف الصـورة علـى غالفنـا األول رجـل يهـم بالقفـز عاليـا وهو يـؤدي الزفن يف فرقة شـعبي�ة مشـركة مـن الرجال والنسـاء وهذا
مـا تمـز بـه مجتمـع البحريـن مـن انفتـاح يف مجـال الفنـون الشـعبي�ة حيـث الرجـل شـارك املـرأة يف تأسـيس وإدارة فـرق الفنـون
الشـعبي�ة النسائي�ة.
علي يعقوب
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ُ
مسرد اجلسد
الرقص

قبـل أعـوام قالئـل ،صـدر كتـاب للباحثـة الربيطانيـ�ة (أجنيـال سـايي) حتـت عنـوان «أمـة مـن العباقـرة» ،تصـف فيـه األمـة
ُ
يمكـن أن نقول ،بأن الهنـد «تاريخ من
الهنديـة ،الـي أضحـت علومهـا تفـرضٌ هيمنتها على العالـم .وبالتصرف يف هـذا العنوان،
الثقافـات العبقريـة» ذلـك ألنهـا واحـدة من أقـدم احلضارات اإلنسـاني�ة ،إىل جانب كونها محـور من محاور «العصـر املحوري»،
كمـا أطلق عليـه الفيلسـوف األلماين (كارل ياسـربس).
ً
ُ
وبعيـدا عـن احلديـث عـن العصـر املحـوري ،الذي نـورد ُ
ذكره للداللـة على جذريـة وأهميـة الثقافـة الهندية ،فـإن الهند وعلى
مـر العصـور ،أثـرت يف العديـد مـن ثقافـات العالـم بمختلف تفاصيـل ثقافتهـا الروحيـة ،والفكرية ،والفنيـ�ة ،وحىت الذوقيـة ،بي�د
ّ
أنـا بصـدد احلديـث عـن جانـب مـن جوانـب هـذه الثقافـة العظيمـة ،وركـن مـن أركانهـا الرئيسـة ،وهـو الفـن املوسـيقي واألداء
احلركـي املتمثـل يف الرقـص ،موضـوع الغـالف اخللفـي لهـذا العدد.
ُ
فـككل اجلزئيـ�ات النابعـة مـن ثقافـات الشـعوب ،ال ختتلـف املوسـيقى وفنـون الرقـص ،عـن كونهـا ذات اتصـاالت دينيـ�ة ،أو
ُ
ُ
صاحـب «أعجوبة الهنـد» ،أن اآلثار الفنيـ�ة يف الهنـد القديمة «كلها
شـعائرية ،ففـي احلالـة الهنديـة ،يؤكـد املؤرخ (آرثر بشـام)
ً
ُ
موسـوعته «قصـة
يف
ديورانـت)
(ويـل
لـه
أشـار
مـا
وهـذا
�ة»،
ـ
ديني
لغايـات
أقيمـت
األقـل
علـى
أو
�ة،
ـ
ديني
طبيعـة
ذات
�ا
تقريبـ
ً
ُ
احلضـارة» ،باعتبـ�ار املوسـيقى الهنديـة ،مرتبطـة بالرانيـم (الفيديـة) ،الـي نظمـت لتنشـد ،كمـا يقـول ،مبينـ�ا «لـم يكـن يف
بـل أن الرقص خالل الشـطر األعظم من التاريـخ الهندي،
الطقـوس ًالقديمـة فـرق بـني الشـعر والغنـاء ،واملوسـيقى والرقص»ً ،
ٌ
مثـل «لونـا مـن ألـوان العبـادة» ،فـكان بمثابة محاكاة للكـون ،ال بل أن إلها كـ (شـيفا) ،وهو واحـد من أهم اآللهة الكبـار يف الديانة
ُ
ُ
(المغـي) ،هـو ُ
ُ
اسـمه ُ
ورقصتـه «ترمـز حلركـة العالم نفسـها» ،كمـا يؤكـد (ديورانت).
إلـه رقـص،
الهندوسـية ،ويعـي
ُ
وبالعـودة إىل التآويـل اجلذريـة الـي حتـاول اسـتفهام مصـادر األشـياء لـدى الشـعوب ،يتبـني إن منبـع احلاجـة إىل الفنـون
نفهـم مـن األسـطورة الـي تشـر إىل أن البشـر توسـلوا كبـر
املرتبطـة بالـذوق واحلـس اجلمـايل يف الثقافـة الهنديـة ،إنسـاين كمـا ً
حكيم
اآللهـة ،اإللـه (براهمـا) ،بعـد أن فـرغ مـن خلـق العالـم ،ليوفـر لهم شـيئ�ا من التسـلية ،فأفـى اإلله بكل أسـرار الفنـون إىل
ٍ
يدعـى (بهاراتـا) ،وبـدوره نقلهـا هـذا احلكيم إىل البشـر ،عرب كتابـه (ناتي�ا شاسـرا) املخصص لوصـف فنـون األداء ،وكان من بني
هـذه الفنـون فـن الرقـص ،إذ مـا يـزال الراقصـون الهنـود يرقصونهـا وفـق قواعـد هـذا احلكيـم ،كمـا يؤكد (بشـام).
ُ
ُ
وحسـب« ،كل حركـة لإلصبـع
منسـقة
�ة
ي
جسـمان
حركـة
ليـس
فهـو
اخلاصـة،
فلسـفته
الهنـدي
الفكـر
يف
الرقـص
ويتخـذ
ً
ً
ً
الصغـرة أو احلاجـب ذات داللـة ،ويجـب التحكـم بهـا حتكمـا كامـال» ،كمـا يبـني (بشـام) ،مضيفـا «تصنـف الوضعيـات
للجسـد»،
واإليمـاءات بالتفاصيـل( ،ذكـر بهاراتـا وحـده)  13وضعيـة للرأس ،و 36وضعيـة للعيـون ،و 9للرقبة ،و 37لليد ،و10
ً
ُ
واحـدة منها عاطفة أو شـيئ�ا
تمثـل «كل
باإلضافـة للنصـوص الالحقـة الـي اضافـت على هـذه الوضعيات واإليمـاءات الي
ٍ
هـذا ً
للراقـص أن حيكـي قصـة كاملـة
محـددا» ،كمـا يقـول (بشـام) ،وبذلـك فضمـن هـذه املنظومـة املؤسسـة علـى أسـس
«يمكـن ً
ُ
تمثـل لغـة قائمـة بذاتهـا.
سـهلة الفهـم علـى املشـاهد الـذي يعـرف التقاليـد» ،مـن حركـة اجلسـد وإيماءاتـه الـي
ً
إذا فالرقـص الهنـدي يقـوم بذاتـه مقـام اللغـة الرمزيـة القادرة علـى أن تعرب عن خبايـا الذات ،وتسـتخرج مـا يف مكنوناتها من
ُ
عواطـف وأحاسـيس ،فاجلسـد بـكل تفاصيله يتحول إىل مسـرد ينطـق بالرانيم والصلـوات ،وحيكي األسـاطر واحلكايات.
سيد أحمد رضا
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1

مكانة الرمزية واخليال يف الدراسات
الثقافية املعاصرة

أنثروبولوجيا جيلبير دوران نموذجا
أ .الـحــسيــن أخـــدوش – كاتب من المغرب

الثقافـــة ،أنســـاق ثقافيـــة ،فهـــم الثقافـــة ،اخليـــال ،األســـطورة ،الرمـــز ،الرمزية،
األنرثوبولوجيـــا ،الوعـــي ،البنيـــ�ة ،األنســـاق الرمزيـــة ،التأويـــل الثقايف ،املنهـــج ،منهج
التقاطـــع ...إلخ.
ّ
تكمـــن أهميـــة هـــذا الكتـــاب يف كونه يعـــد واحدا مـــن أهـــم املؤلفـــات العلمية يف
ميـــدان الدراســـات اإلنســـاني�ة والثقافيـــة الي تتعـــرض بالدراســـة والتحليل ملختلف
الرمـــوز واملوضوعات األدبي�ة والثقافية والنفســـية من خالل نظامن ّ
يؤســـس عليهما
ّ
ّ
يســـميه بالنظام النهـــاري والنظام الليلي
املؤلف حبثه يف الدراســـات األنرثوبولوجية لما
للصـــورة الذهني�ة.
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ّ
إن قارئ هذا الكتاب ســـرعان ما يكتشـــف قدرة هائلة
لـــدى جيلبـــر دوران (صاحـــب الكتـــاب) علـــى االنتقال
والتجـــوال بـــن مفاهيـــم ونماذج وصـــور ورموز وأنســـاق
ثقافيـــة عديـــدة ومختلفـــة قديمـــة ومعاصـــرة؛ وذلك ما
جيعل القارئ يكتشـــف غىن ّ
وتوســـع ميدان األنرثوبولوجيا
املعاصـــرة وانفتاحها على آفـــاق جديدة كدراســـة اخليال
واللغة ،األســـاطر والبنيـــ�ات الثقافية.

ملســـائل الثقافة والتخيي�ل والرتمـــزي والتصوير واإلدراك.
ّ
لـــذا ،فقـــد كان عليه مناقشـــة كل هـــذه القضايـــا دفعة
واحـــدة يف كتابـــه املوســـوم «األنرثوبولوجيـــا ،رموزهـــا،
أســـاطرها ،أنســـاقها» ،بمـــوازاة مع مجموعـــة مختلفة
مـــن األطروحـــات النظريـــة واملنهجيـــة الســـابقة حول
اخليـــال والرتمزي.
لذلـــك ،كان على هـــذا األنرثوبولويج اســـتدعاء مقاربة
برغســـون وســـارتر ،وكذلـــك طريقـــة علمـــاء النفـــس
الكالســـيكين الذيـــن خيلطـــون بـــن الصـــورة الذهنيـــ�ة
ّ
ّ
وخلفيتهـــا التذكريـــة الـــي هـــي اإلدراك ،مفرتضـــن أن
بمصغـــرات عقلية ،هـــي ّ
ّ
مجرد
هذه األخـــرة تمـــأ الفكر
ّ
نســـخ عن أشـــياء موضوعية ،مما أفىض بهـــم إىل اخزتال
اخليال يف عتب�ة اإلحســـاس واعتب�اره مجـــرد صور متبقية
أو تعاقبي�ة.

جعـــل دوران الثقافة مجـــاال غني�ا بالـــدالالت والرموز
ّ
الي تنتظم يف بىن رمزية وختيلية تمثل أنســـاقا تســـتدعي
التحليل والتأويل والتفســـر على أساس النظر إىل اخليال
باعتبـــ�اره قـــدرة خاصة باإلنســـان يف التنســـيق (تنســـيق
1
البـــىن الرمزية والنفســـية) ضمن أنظمة رمزيـــة ولغوية
تســـمح بتقييم حاالت الوعـــي وتصنيف االســـتعدادات
والقدرات الســـيكولوجية.
 - 1استشكال املوضوع:

تفصيال لهذا النقاش ،بدأ دوران بمناقشـــة كيف بقيت
الصـــور الذهنيـــ�ة لدى برغســـون حبيســـة دور التابع الذي
أعطـــاه إياهـــا علم النفـــس التقليـــديّ ،
مما جعـــل اخليال
ّ
يتحـــول إىل مجـــرد ذاكـــرة ،بالتـــايل تـــيء الصورة
عنـــده
ّ
الذهني�ة لدى اإلنســـان .ثـــم انتقل من ذلـــك ،إىل إبراز كيف
اعتمد ســـارتر منهج الفينومينولوجيا ملقاربة اخليال بعيدا
ّ
ّ
عن ّ
التخيل عبارة
تصور برغســـون ،اعتقادا منه بـــأن عملية
ّ
ّ
نوايا
مجـــردة من كل أوهـــام االحتواء.2
ّ
اســـتخلص دوران مـــن املقارنـــة الســـابقة أن القيمة
األساســـية لنظرية ســـارتر تلك ،3تكمن يف كونها اجتهدت
يف وصـــف احلركـــة النوعيـــة للخيـــال ،ومن ّ
ثـــم تفريقها
ّ
الواضـــح بن الفعـــل اإلدراكـــي والتذكري .4بيـــ�د أن خطأ
ّ
ّ
ّ
هذا الفيلســـوف ،حســـب دوران ،يكمن يف أنـــه كلما تقدم
ّ ّ
يف نظريتـــ�ه ،إال وقلل من دور الصـــورة واخليال حى وصل
يف النهايـــة إىل إفقادهما أي دور.5
ّ
مر دوران ،بعد ذلك ،إىل احلديث عن املدارس النفســـية

تستن�د الثقافات اإلنســـاني�ة إىل العديد من املعطيات
ّ
الرمزيـــة واخلياليـــة واللســـاني�ة واألســـطورية ،كل ذلك
حيتم علـــى الباحث يف القضايـــا األنرثوبولوجيـــة املختلفة
(الظواهـــر الثقافيـــة واالجتماعيـــة والفكريـــة) الـــزتود
ّ
باملنهجيـــات التأويليـــة املركبـــة ،خاصـــة منهـــا تلك الي
تســـتدمج يف بنيتها املناهج املختلفة :اللساني�ة والنفسية
والسوســـيولوجية والتأوليـــة ..إلخ.
فهـــل هذا األمر مـــا ينطبق علـــى أنرثوبولوجيـــا جيلبر
دوران؟ كيـــف حـــاول هـــذا األخـــر تأســـيس منهجيـــة
تأويليـــة بالثقافات من خـــالل املزاوجة بـــن علم النفس
والفلســـفة واللســـاني�ات؟ وما هـــي معالم هـــذه املقاربة
األنرثوبولوجيـــة اجلديـــدة الـــي يقرتحهـــا يف كتابـــه الهام
«األنرثوبولوجيا ،رموزها ،أســـاطرها ،أنساقها»؟ ّثم على
ّأية أســـس نظريـــة وخلفيـــات منهجية ّ
يؤســـس مقاربت�ه
العلمية للظواهـــر الثقافيـــة والرمزيـــة واخليالية؟ كيف
ّ
جعـــل هذا املفكـــر املوضـــوع اخليايل واألســـطوري مدخال
رئيســـيا لتأويل األنســـاق الثقافيـــة والرمزيـــة؟ وما قيمة
هذا العمـــل الفكري؟

الـــي تطرقت للخيال ،كمدرســـة «علم النفـــس الفكري»
األلمانيـــ�ة ،الي كانـــت تنـــ�ادي بأهمية الفكـــرة بمعزل عن
الصـــور؛ ثم مدرســـة «وورتزبـــورغ» الي كانت تســـتن�د إىل
تصـــورات هوســـرل يف القصدية ونـــزوع الوعـــي ومواقفه.
ّ ّ
وقد اعتـــر ،بالنهايـــة ،أن كل هذه التصورات (الفلســـفية

لبســـط هـــذه القضايـــا كان ضروريا اعتمـــاد طريقة
ّ
يف التحليـــل واملناقشـــة تالئم منظور هـــذا املفكر اجلديد
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ّ
والنفســـية) تســـتحق نقدا منهجيا ،وذلـــك ألنها جميعها
تمســـخ دور اخليال ،ســـواء عن طريق حتريـــف غايت�ه كما
يتحول إىل رواســـب ّ
عند برغســـون ،حيث ّ
تذكريـــة ،أو من
خالل تبخيـــس دور الصورة واعتب�ارهـــا مرادفا تافها للحس
كما عند ســـارترّ ،
مما هيأ الظروف للعدمية النفســـية الي
وســـمت نظريت�ه للخيال.6
ّأمـــا علم النفس العام ،فيما يزعـــم دوران ،فحى لو كان
ّ
ّ
ميـــاال إىل الظواهريةّ ،إنه ّ
التخيل إىل
حيول خصوبـــة عملية
ّ
مجـــرد ملخـــص أرعن لـــإلدراك .لذلـــك ،هنـــاك ضرورة

أرضيـــا ،أو مناخيـــا) على مثل تلـــك املحـــاوالت بكونها قد
احنرفـــت حنـــو اعتبـــ�ارات غـــر موضوعية ،حيـــث يكتفي
ّ
أغلب محللـــي املحركات الرمزيـــة (الذين هـــم من مؤريخ
الديانـــات) بتصنيـــف الرموز حســـب قرابتها مـــن إحدى
الظواهر الكونيـــ�ة الكرى.8
على خالف هؤالء ،ينظر دوران إىل الرمزية واالســـتعارات
ّ
ّ
على أنهـــا نتـــ�اج الداللة الي ينتجهـــا اخليال ،حيـــث تتولد
عنها كل األفكار املعقلنـــة ّ
وتفرعاتها اللغوية .فما هو حتديده
للخيال والرمز حتديدا؟

إلعادة اجناز دراســـة منهجية للتصور واخليـــال والرمزية،
بشـــكل عام ،وفق منظـــور جديد ،وبصفـــة خاصة منظور
غاســـتون باشـــالر الذي ّ
يؤســـس مفهومه العـــام للرمزية
اخلياليـــة على بديهيتن اثنتـــن ،7وهما:
ّ
إن اخليال عبارة عن دين�امية منظمة.
ّ
إن هذه الدينــامــــية املنظمــــة عامـــــل جتـانــــس يف
التصـــور الذهـــين.

 - 1مفهوم الرمزية واخليال ،ومحركاتها:
إذا كان علم النفـــس التقليدي حياول أن ّ
يفصل اخليال
على مقاس التفكر أو أن يدرســـه بمنظار التفكر املنطقي
ّ
املنقح ،فإن إســـقاط دوران ملســـألة اعتب�اطية اإلشـــارة يف
ّ
التخيـــل هو ما حـــدا بـــه ألن يرفض ضمنيـــ�ا مبدأ
عمليـــة
تت�ابعيـــة الداللة الي تقـــول بها تلك التصـــورات املخزتلة
للخيال والرمزيـــة .لذلك لم يعد الرمز ذا طبيعة ألســـني�ة
وذاك مـــا جعلـــه ينفتـــح علـــى عـــدة إمكانيـــ�ات للتأويل
ّ
والتفســـرّ ،
ممـــا يـــؤدي إىل القول بـــأن التعليـــل املنطقي
التت�ابعـــي لـــم يعـــد كافيـــا يف االســـتنب�اط املنطقـــي أو يف
ّ
اســـتبطان املحـــركات الرمزية .هكذا ،يتخلـــص دوران من
ّ
ّ
يســـميه باشـــالر التمثل
عقم التعليل الرتابطي لصالح ما
ّ
الـــذايت يف ترابط ّ
ومحركاتها.
الرمـــوز

يتبىن دوران هـــذا التصور للرمزيـــة اخليالية ،وينطلق
ّ
منـــه ألنه يتماىش وفكرته حول دور اخليـــال يف إنت�اج املعىن
ّ
يتصـــور دوران هذه
والثقافة واالســـتعارات .لكـــن ،كيف
الرمزيـــة اخليالية يف دراســـة وفهـــم الثقافة واألســـطورة
وتأويلها أنرثوبولوجيا؟

يأخـــذ صاحبنـــ�ا بتصـــور باشـــالر ،بهـــذا اخلصوص،
ّ
ّ
املحـــركات ،اجتماعيـــة كانت أو
يف حتليالتـــه معترا أن كل
ّ
النفســـية ،الي تقرتح لفهم البىن الرمزيـــة وتكوينها ،إنما
تنهـــج يف الغالب نهجا غيبي�ا ّ
ضيقـــا فيحاول البعض جعل
دوافع الرمـــوز مقتصرة على مجموعـــة عوامل خارجة عن
اإلدراك ومرتبطـــة بالغرائز ،يف حن يعتمـــد البعض اآلخر
علـــى الغرائـــز أو على ما هو أســـوأ مـــن ذلـــك ،أي الرقابة
ّ
والكبت؛ غـــر أن كل هـــذه الطرق ال جتعلنا نفهـــم الرمزية
اخليالية ودورهـــا يف إنت�اج املعـــىن والثقافة.9

اخليال والرمزية وجتديد املنهج يف األنرثوبولوجيا
يصعب علـــى ّ
أي مبت�دئ يف ميـــدان األنرثوبولوجيا أن
يســـتوعب أهميـــة الرمزيـــة واخليال يف حتليـــل الظواهر
الثقافيـــة واالجتماعيـــة ،لكـــن منهجيـــة جيلبـــر دوران
وحســـه البي�داغـــويج الرفيع قد ّ
يف هـــذا الكتـــاب ّ
ســـهال
علينـــ�ا إدراك تلـــك العالقـــات املعقـــدة القائمـــة بـــن
ملكـــة الرتمـــزي القابعـــة يف أعمـــاق اإلنســـان ومختلـــف
أشـــكال اســـتثمارها يف إنت�اج املعىن وتأسيســـه من خالل
األنســـاق الثقافيـــة الي يعيـــش داخلهـــا ويتفاعل معها
ّ
ومســـتمر.
بشـــكل دائم
ّ
يعقـــب دوران يف معرض نقده للتصورات والتصنيفات
الـــي حتاول التـــالؤم مـــع العالـــم املوضوعي (ســـماويا ،أو

يف مقابل ذلـــك ،يقرتح دوران لدراســـة الرمزية اخليالية
ضرورة الســـر يف خط األنرثوبولوجيا يف شـــكلها املعاصر ،أي
يف اعتب�ارها «مجموعة العلوم الي تدرس اجلنس البشـــري
دون االعتمـــاد على أفكار مســـبقة ودون االعتماد على أفكار
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مســـبقة ودون املراهنة على أونطولوجيا نفســـية ليست يف
ّ
الواقع ســـوى روحانيـــ�ة مغلفة أو علـــى أونطولوجيا ثقافية
ليســـت عموما ســـوى قناع ملوقف يربـــط كل الظواهر بعلم
االجتمـــاع ،مادامت كل هذه املواقف يف النهاية هي أشـــكال
مختلفة لعقالني�ة أعراضية».10

 - 2دور منهج التقاطع والنفساني�ات املنهجية
ّ
مـــن أجـــل أن حيـــدد ج .دوران املحـــاور األساســـية
ّ
للمســـارات األنثربولوجية الي تشـــكلها الرمـــوز ،عمد إىل
اســـتخدام منهج براغمايت نســـيب للتحليـــل ،حبيث رىم به
معاينـــ�ة وحتديد مجموعات واســـعة من الصـــور الي هي
تنتظم يف شـــكل مجموعة مـــن الكوكبات الثابتـــ�ة تقريب�ا
واملبني�ة على تماثل لرموز متقاطعـــة ()Convergents؛
حبيـــث يتجاوز بواســـطته املنهـــج التمثيلي الـــذي ينطلق
ّ
مجـــرد االعـــرتاف بالتشـــابه بـــن العالقـــات ذات
مـــن
اخلصائـــص املختلفة ،يف حن يعمل منهـــج التقاطع على
إجياد مجموعة مـــن الصور املتشـــابهة يف مختلف ميادين
التفكـــر ،فيكون متشـــاكال أكرث منـــه مماثلة.

من هـــذا املنطلـــق ،يســـعى دوران من خالل دراســـته
ّ
للمحركات الرمزيـــة واخليالية إىل إعطـــاء تصنيف بنيوي
للرموز ،وذلك بعـــد اإللقاء جانب�ا بنظريـــات علماء النفس
الظاهراتيـــن وبأنـــواع الكبـــت واملســـبب�ات االجتماعيـــة
العزيزة علـــى علماء االجتمـــاع وعلماء التحليـــل النفيس.
ّ
التحرر نهائي�ا مـــن اخلالف الذي
لذلـــك يقرتح هذا األخـــر
ينشـــأ من حن آلخر بن أنصـــار الثقافة وعلمـــاء النفس،
ّ
لصالـــح اعتمـــاد وجهـــة نظـــر أنرثوبولوجية تـــرى أن «كل
ما هـــو إنســـاين ال يمكن أن يكـــون غريبـــ�ا» ،بل هـــو نت�اج
ّ
التخيـــل بن الغرائز
التبـــ�ادل الدائم املوجود بن مســـتوى
الذاتيـــ�ة والتمثيليـــة وبـــن العوامل املوضوعيـــة الصادرة
عن املحيـــط الكـــوين واالجتماعي.11
ّ
ّ
التخيـــل وفق هـــذا التأويل عبارة عن املســـار الذي
إن
ّ
يتشـــكل فيه تصور يشء ما من خـــالل احلاجات الغريزية
للشـــخص ،والذي ّ
ّ
التصورات الشـــخصية
تفســـر فيـــه
ّ
«بالتكيـــف املســـبق للشـــخص يف محيـــط موضوعي».

يس ــاعد ه ــذا املنه ــج التقاطع ــي عل ــى إج ــراء املقارن ــات
بشــكل ّ
فعــال واإلحصــاءات الدقيقــة الــي تتيــح اســتخراج
سالســـل ومجموعـــات مـــن الصـــور ،وكل ذلـــك ّ
يتـــم مـــن
خ ــالل س ــماحه بالرتك ــزي عل ــى مظه ــري طريق ــة املقارن ــة:
ّ
واملتحـــول ،بـــأن تتشـــكل املجموعـــات الصـــور
الثابـــت
احلركيــة ،يف آن واحــد ،حــول نقــاط تكاثــف رمــزي واألشــياء
ال ــي تتبل ــور م ــن خالله ــا الرم ــوز.
ّ
يؤكـــد ج .دوران حـــول نقطـــة البداية النفســـية الي
ّ
ّ
ينطلـــق منها هذا املنهـــج أنـــه إذا كنا قد اخرتنـــا عن قصد
نقطـــة انطالق منهجيـــة تعتمد على علـــم النفس ،فذلك
ال يعين على اإلطالق استسالما لنفســـاني�ة أونطولوجية.
ّ
لذلـــك ،يبـــ�دو لنا بكل بســـاطة أنـــه من املالئـــم االنطالق
ّ
من النفـــيس للوصـــول إىل ما هو ثقـــايف ،ألن ذلـــك مالئم
للمنهج ،خاصـــة قاعدة «البســـاطة» الـــي كان ديكارت
يطالـــب بها ،حيث البســـاطة تعين بداية تبســـيط قواعد
ّ
اللغـــة؛ ويكـــون ،وفقا لذلك ،من الســـهل جـــدا االنطالق
مـــن الفاعـــل إىل املفعول به ،ثم مـــن هذا املفعـــول إىل بايق
املفعـــوالت األخرى.14

تأسيســـا علـــى ذلـــك أصبح الرمـــز ،بشـــكل دائـــم ،نت�اج
املتطلبـــات العضوية والنفســـية الي تقـــع ضمن محيط
ّ
ّ
ويســـيم ج .دوران هـــذا املنىح
مـــادي واجتماعـــي معن؛
«املســـار األنرثوبولـــويج» الـــذي ينطلـــق مـــن الثقافـــة،
ّ
أو مـــن الطبيعـــة النفســـية على حـــد ســـواء ،حيث تقع
أســـس التصور والرمز بـــن كال هذين الطرفـــن القابلن
للتعاكس .1 4
غـــر ّأن هـــذا التصـــور اجلديد ال يســـمح بإغفـــال ّ
أي
املحـــركات االجتماعية للرمـــوز؛ إذ ّ
يشء مـــن ّ
يوجه البحث
ّ
13
حنو التحليل النفيس
واملؤسســـات الطقوسية والرمزية

أيضا ،ينطلـــق دوران من «األســـلوب احلركي» الذي
يعيـــد النظر باإلطـــار التصنيفي للرموز ،وقد ســـبق للكثر
ّ
من علماء النفـــس أن وظفوه (بـــودوان ،برادين ،بي�اجيه)،
حيث اعتروا تكـــرار النماذج األصلية للرمـــوز ليس تكرارا
لنقطـــة يف فضاء اخليـــال ،ولكنهـــا «تشـــكيل الجتاهه»؛

الدينيـــ�ة وكـــذا الشـــعر واألســـاطر واأليقونـــات وعلـــم
النفـــس املـــريضّ ،
مما يفـــرتض نهـــج منهج يأخـــذ بعن
االعتبـــ�ار تقاطـــع كل هذه اجلوانـــب والتقائهـــا عند نقط
ّ
معينـــ�ة .فما هـــي مواصفات هـــذا املنهـــج اجلديد؟
17
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ّ
للتخيـــل والرتمزي
لديه ،بشـــكل إلزاميـــة ،الصور الكـــرى
ّ
ّ
ويمدهـــا بالطاقـــة الكافيـــة لديمومتهـــا .وبمـــا أن الرمزي
ّ
غالبـــا ما خيضـــع لتقلبـــات املعىن ،فـــإن هذا التشـــابك يف
ّ
ســـيرر منهج دوران
املعاين وهـــذا التعقيد الرمزي هو الذي
ّ
الـــذي ينطلـــق من احلـــركات االنعكاســـية الكـــرى ليحل
ّ
الشـــبكات والعقد الرمزية الي يشـــكلها تسليط األضواء
على األشـــياء املحسوســـة يف الطبيعة.

لذلـــك يعتـــرون «احلقائـــق
احلركيـــة» هـــي طبقـــات
التفكـــر .والســـؤال الـــذي
يتمحور حوله منهـــج التقاطع
يف األنرثوبولوجيا ،كما ّ
يؤســـس
له دوران ،هـــو :يف أي ميدان من
ّ
املحـــركات والدوافـــع
مياديـــن
ســـوف جند هذه «االســـتعارات
األساسية» ،أي «الطبقات احلياتي�ة
الرئيســـية للتصور»؟

هكـــذا تصبح مبـــادئ املنهـــج التأويلـــي للثقافة تأخذ
بعـــن االعتب�ار هـــذا التاليق بـــن االنعكاســـية واجلوانب
ّ
التقنيـــ�ة وعلـــم االجتمـــاع .ويرتكـــز هـــذا املنهـــج علـــى
التفريق بـــن نظامن رمزيـــنّ :
األول «نهـــاري» ،والثاين
«ليلـــي»؛ وإضافـــة إىل التقســـيم الثاليث لالنعكاســـات،
يعتمـــد دوران تصنيفـــا ثن�ائيـــ�ا للرمـــوز األوىل انطالقا من
اعتب�اريـــن اثنـــن هما:18
ّ
إن هـــذا املنهـــج املـــزدوج ،الـــذي هـــو يف نفـــس
الوقـــت ثنـــ�ايئ وثـــاليث دون أن يكـــون يف ذلـــك أي
تن�اقــض ،يغطــي بشــكل رائــع مختلــف املحــركات
األنرثوبولوجيـــة الـــي ّ
توصـــل إليهـــا باحثـــون
متب�اعـــدون ومختلفـــون مـــن أمثـــال :دوميزيـــل
ول ــورا غ ــوران وبيغني ــول ومرتس ــيا الي ــاد وك ــراب
وآخـــرون مـــن داريس االنعكاســـات وعلمـــاء
التحليـــل النفـــيس.
ّ
ّ
إن التصنيـــف الثاليث لالنعكاســـات الغالبة قد ترد
على أيدي التحليل النفـــيس التقليدي إىل تصنيف
ّ
ثنـــ�ايئ ،إذ إن «الغلمـــة» بارتب�اطاتهـــا الوراثيـــ�ة
ّ
تقدم ،بصـــورة تدريجية ولكـــن متواصلة ،تقييما
وربطـــا عاطفيـــن للزاعات اجلنســـية والزاعات
الهضمية .وهـــذا ما جيعلنـــا نعرتف ،مـــن الناحية
املنهجيـــة علـــى األقل ،بوجـــود قرابة بـــن احلاجة
الهضميـــة واحلاجة اجلنســـية؛ إذ من الشـــائع يف
الغـــرب إعطاء «ملـــذات البطن» مدلـــوال ظالميا
أو على األقـــل ليليا.

جوابا عن هذا الســـؤال ،اســـتثمر دوران نت�اجئ مجموعة
مـــن الدراســـات واألحبـــاث الســـيكولوجية الـــي أجريت
ّ
على اإلنســـان «الطفل» ،والـــي أبرزت كيـــف أن للعوامل
واملتطلبـــات العضوية الرئيســـية ،مثل :الغـــذاء واجلنس
واحلركة ،تأثرات نفســـية على ســـلوك اإلنســـان؛ وكيف
ّ
ّ
أن جســـم اإلنسان كله يشارك يف تشـــكيل الصور واخليال
ّ
اســـتدل على ذلـــك من خالل مـــا ّ
توصلت إليه
عنده .وقد
ّ
أحباث جـــان بي�اجيه ،من أنـــه يمكنن�ا أن نتتبع بشـــكل دائم
ّ
ّ
ّ
والتكيف ّ
ّ
ّ
احلركين ...إىل التمثل
احلســـين-
حتول التمثل
والتكيف الذهنيـــن اللذين ّ
ّ
ّ
يمزيان بدايـــات
التصور.15
ّ
إن الصـــور الذهني�ة ،وكذا الرموز الي ينتجها اإلنســـان
َ
ّ
يف ثقافتـــه ،ما هي إال تقليد ُم ْســـتبطن للمحيـــط .فإذا لم
ّ
تظهر منـــذ البدايـــات األوىل عنـــد الطفل ،فأنهـــا تتبلور
ّ
فقط فيمـــا بعدّ ،
مما يعـــزز القول بوجـــود ترابط قوي بن
حركات اجلســـم واملراكز العصبي�ة والتصورات الرمزية.16
يؤكد هـــذا الرتابط قـــوة ارتبـــ�اط الثقافـــة والطبيعة عند
ّ
اإلنســـانّ ،
مما يفيض إىل القول بـــأن «الثقافة احلقيقية،
أي تلك الـــي ّ
توجه التفكر والتأمالت البشـــرية ،هي الي
ّ
ّ
حتدد بنـــوع من القصدية الـــزوع الطبيعي الذي تشـــكله
االنعكاســـات الغالبـــة الـــي تلعـــب بالنســـبة إليـــه دور
الويص الغريـــزي .ومن املؤكد أن االنعكاســـات البشـــرية
بفقدانهـــا للوضـــوح والدقـــة اللذين جندهما عنـــد أغلب
ّ
الثدييـــ�ات ،قابلة لتكيـــف ثقايف واســـع
ومتنوع».17
ّإن ّ
التكيـــف عنـــد اإلنســـان عبـــارة عـــن تـــالؤم بـــن
االنعـــكاس املســـيطر واملحيط ،حيث حيـــدث التوافق بن
ّ
الغرائز املنعكســـة لشـــخص معن مع محيطـــه فيغرس

بنـــ�اء علـــى هـــذا التفســـر ،يعتمـــد دوران يف أنموذجه
ّ
يســـميه «النظـــام الليلـــي»
التأويلـــي املقابلـــة بـــن مـــا
للرموز مع نظـــره «النظام النهاري» املرتكـــز على الغالبة
18
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الوضعية وملحقاتها اليدوية
والبصرية وحـــى «ملحقاتها
األدلريـــة» يف بعض األحيان.
ّ
خيتص «النظـام النهاري»،

داللة األساطري يف انرثوبولوجيا جيلبري دوران
للبحث عن داللة األســـطورة ،حيـــاول الكاتب اجلواب
عن الســـؤال التايل :ما هي عالقات الـــدالالت النموذجية
والرمزيـــة مع الرواية األســـطورية؟ ملقاربة هذا الســـؤال،
يعـــود دوران إىل تأكيـــد دور «النظـــام الليلـــي» بالنســـبة
ّ
للمخيلـــة من خالل عـــدم اكتفـــاء الصور الرمزيـــة بذاتها
وترابـــط بعضها مـــع البعـــض ،بدين�امية خارجيـــة ،على
ّ
شـــكل رواية تتحكـــم بها أنمـــاط التاريخ والبـــىن الدرامية
لتصبـــح أســـطورة .فما معىن األســـطورة يف اســـتعماالت
دوران التحليليـــة والتأويلية؟

لديـه ،مـن الناحيـة النفسـية،
حباجـة الوضعيـة وسـيادة
األسـلحة مـن الناحيـة التقنيـ�ة؛
ّ
فيتمزي
ّأما من الناحية االجتماعية
ّ
بالسـيد ،قاضيـا ومحاربـا ،وبطقـوس
االرتفـاع والتطهـر .بينمـا خيتـص «النظـام
الليلـي» بسـيادة حاجتـن :هضميـة ودوريـة ،األوىل
ختتـص بتقني�ات االحتواء والسـكن ورمزية الغـذاء ،والثاني�ة
بالروزنامـة الزراعيـة وصناعـة النسـيج والرمـوز الطبيعية أو
االصطناعيـة للعـودة واألسـاطر النجميـة والعضويـة.19

 - 1معىن األسطورة:
يســـتعمل دوران األســـطورة باملعـــىن الواســـع للكلمة،
ّ
ّ
حيث يدخل فيها كل ما يمت إىل ســـكوني�ة الرموز وما يمت
إىل التحقيقات األثرية من جهة أخرى .هكذا فاألســـطورة،
بهذا املعىن ،تشمل األســـاطر بمعناها الدقيق ،أي الروايات
الي ّ
تـــرر هـــذا املعتقـــد الديـــين والســـحري أو ذاك ،وكذا
امللحمة وخصوصياتها التفســـرية ،واحلكايات الشـــعبي�ة
والســـرد الـــروايئ .مـــن ناحيـــة أخـــرى ،هنـــاك عالقة بن
األســـاطر والنماذج من جهـــة عالقة الرواية األســـطورية
ّ
ّ
وعناصـــر الداللـــة الي حتملها؛ فقـــد تبن ،مثال ،أن شـــكل
ّ
الطقـــس أو رواية أســـطورية ما ال يمكن أن يكون مســـتقال
عـــن خلفية دالليـــة للرموز.20

ينصـــرف الكتـــاب األول والثـــاين مـــن هـــذا املؤلـــف
(األنرثوبولوجيـــا) إىل حتليـــل هذيـــن النظامـــن ،وذلـــك
حســـب منهـــج التقاطع املعتمـــد يف العمـــل ككل .وهكذا
ينصـــرف الكتـــاب األول مـــن العمـــل إىل تفصيـــل الكالم
يف النظـــام النهـــاري للصـــورة عـــر قســـمن :األول ،وقد
ّ
ّ
يســـميه بالرموز
خصصـــه إلبـــراز وجـــوه الزمن عـــر مـــا
احليوانيـــ�ة والظالميـــة .بينما ّ
خصص الثـــاين لتوضيح ما
ّ
يســـميه برمـــوز االرتقاء ورمـــوز النوراني�ة ورمـــوز الفصل،
ّ
التخيـــل الفصامية.
ثـــم عالقة النظـــام النهـــاري ببـــىن
وإلتمام نظريتـــ�ه يف ّ
أهميـــة الرمزية للتأويـــل الثقايف،

يســـتثمر دوران يف حتديده لأسطورة بهذا املعىن أحباث
األنرثوبولـــويج الفرنـــيس املعاصـــر كلـــود ليفي ســـرتاوس
الـــذي يعتقد بأن األســـطورة هـــي صيغة اخلطـــاب الذي
ّ
ّ
و«حـــور» كل قيمتهـــا ،وذلك
تفقد فيـــه كلمة «ترجـــم»
لكونهـــا باألســـاس خطابـــا يقوم علـــى نوع من تسلســـل
ّ
ّ
ّ
يســـتمر قائما كرمز وليـــس كعالمة
الـــدال ،وهذا الـــدال
ّ
لغويـــة اعتب�اطية .21غر أنه ،بالنســـبة لـــدوران ،فحى إذا
كانـــت األســـطورة لغة من الوجهـــة التسلســـلية للرواية،
ّ
فـــإن ذلـــك ال يمنعها مـــن االبتعـــاد عن األســـاس اللغوي
الذي انطلقـــت منه.22

جعـــل الكتـــاب الثـــاين لبســـط الـــكالم يف النظـــام الليلي
للصـــورة عر قســـمن رئيســـن :األول ،انصـــرف فيه إىل
حبث رموز التعاكـــس ،ورموز احلميميـــة والبىن الصوفية
ّ
ّ
يســـميه بـ«الهبـــوط والكأس» .وقســـم
للتخيل عـــر ما
ثـــاين؛ انصـــرف فيه إىل حبـــث الرمـــوز الدوريـــة من خالل
حبث كيف يتم االنتقال من النســـق الدوري إىل أســـطورة
ّ
التقـــدم ُوبىن التآلف اخليالية وأنمـــاط التاريخ ،ثم العودة
إىل دالالت األســـاطر من جديد .وخيتتم كتابه ،يف النهاية،
خباتمـــة عامـــة ّ
يضمنها خالصـــات عامة حـــول فرضياته
النظريـــة واملنهجيـــة ،يدعو فيهـــا إىل تربيـــ�ة جمالية ذات
نظـــرة إنســـاني�ة شـــاملة قـــادرة علـــى حترير الدراســـات
اللغوية والفكر من القوالب اجلامدة واألحكام املســـبقة.

يطـــرح الســـؤال هنـــا من جديـــد حـــول مـــا إذا كانت
احلاجـــة إىل االســـتعانة باألصـــوات والكلمـــات ،أي بكل
ّ
التعـــرف إىل
اجلهـــاز اللغـــوي ،ضروريـــة لكي نســـتطيع
19
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ً
ّ
إذا؛ فزتامـــن األســـطورة ليـــس فقـــط الزمـــة ،ولكنـــه
موســـيقى يضاف إليها معـــىن كاليم ،فهو تعزيـــم وتعويذ
خيرجـــه اإليقـــاع املوســـيقي مـــن املعـــىن الـــكاليم العادي
ّ
ليعطيه القـــدرة على تغير العالـــم .إن دقائق هذه الدالالت
هي الي حياول دوران إضاءتها مســـتعين�ا بالدراســـة ّ
القيمة
الي قامت بها كومهر ســـيلفان ()Comhaire-Sylvain
حول أســـطورة ّ
(أم الماء) ،والي ســـبق له أن أشـــار إليها يف
بداية كتابـــه هذا.26
ّ
لقـــد اســـتخلص مـــن ذلـــك أن الصـــورة التعاقبيـــ�ة
والعالقــات الزتامنيـ�ة ملجموعــة «أم المــاء» األســطورية
ّ
ّ
هــذه ،إنمــا تمثــل مظهــرا لتقاطــع نمــاذج وأنســاق ورمــوز
ّ
التعاك ــس واحلميمي ــة املش ــكلة لبني ـ�ة ه ــذه األس ــطورة؛
ّ
ممـــا جيعلهـــا جتســـيدا للبـــىن الصوفيـــة للمخيلـــة .وقـــد
كانـــت إحـــدى الثوابـــت األساســـية لهـــذا التقاطـــع
والتش ــاكل ،أن ت ــم إب ــراز الصف ــة المادي ــة للب ــىن الرمزي ــة
ّ
وكـــذا لأشـــكال النحويـــة والدالليـــة املشـــكلة لهـــذه
األســـطورة .لكـــن هـــل يعـــين ذلـــك أن تأويـــل وقـــراءة
األســـطورة مســـألة ســـهلة؟

األســـاطر الـــي توجـــد علـــى
مســـتوى أعلـــى؟
جييـب دوران علـى هـذا
ّ
السـؤال بـأن األسـطورة ال يمكن
أن تصغر لتصبح لغـة ،وال أيضا،
كمـا حيـاول ليفـي سـرتاوس أن
ّ
يصـور ذلـك مجازيـا ،إىل تن�اغـم،
ّ
حـى وإن كان موسـيقيا؛ ذلـك أن
األسـطورة ليسـت تدوينـ�ا يرتجـم أو
ّ
حيلـل ،بـل هـي وجـود داليل ّ
مكـون مـن مرمـوز
حيتـوي علـى معنـاه اخلـاص بشـكل شـامل.23
مـــن هـــذا املنطلـــق ،يتعامل صاحبنـــ�ا مع األســـطورة،
ّ
التخيلية
على خالف ســـرتاوس ،بكونها ال تعـــادل يف بنيتها
ّ
املسرات الشـــكلية للمنطق والرياضيات .فما يمزي البني�ة،
ّ
حسب دوران ،أنها تتشـــكل وتنطلق يف املسار األنرثوبولويج
املحســـوس الذي نشـــأت فيه؛ فهي ليست شـــكال فارغا،
بـــل مثقلة دائما بـــوزن داليل غر قابـــل للتصرف.24
تماشـــيا مـــع مـــا ســـبق ،تصبـــح األســـطورة ،يف هذا
ّ
مســـتمرا
األنموذج اجلديـــد ،بني�ة تزامنيـــ�ة لكونها تكرارا
لنشـــأة الكون ،وبالتايل دواء ضد الزمـــن واملوت من حيث
حتتـــوي يف ذاتهـــا مبـــدأ دفـــاع وصياغـــة تنقله للشـــعائر
والطقـــوسّ .أما هـــذه البني�ة الزتامني�ة ،فليســـت ســـوى
مـــا أســـماه دوران بالنظام الليلـــي للصورة ،وتشـــهد على
ذلـــك أســـاطر البدايـــة الكـــرى يف املكســـيك القديمة أو
عنـــد قبائـــل المايا حيـــث األســـطورة عبـــارة عـــن تكرار
إيقاعـــي للخلق ،مـــع تنويعـــات طفيفة .مـــن هنا يصبح
دور األســـطورة هو التكرار كما تفعل املوســـيقى ،أكرث ّ
مما
ّ
يتمثـــل يف الروايـــة مثلما يفعـــل التاريخ.25

 - 2التب�اس األسطورة:
تـــأيت صعوبـــة تأويـــل األســـطورة مـــن كونهـــا كائنـــ�ا
خالســـيا ـــ هجينـــ�ا يصدر عـــن الـــكالم وعن الرمـــز يف آن
ُ
واحـــد ،إذ األســـاطر تدخـــل تسلســـل الروايـــة يف عالـــم
ّ
املتعدد األبعاد وغر املتسلســـل كمـــا ّ
يصرح بذلك
الداللة
الكاتـــب يف نهاية كتابه هذا؛ لذلك تصبح األســـطورة على
مســـافة متســـاوية بن امللحمـــة ،كخزان لأســـاطر الي
تســـتخرجها االهتمامـــات الوضعيـــة للبحـــوث األثرية،
وبن اللغـــة الـــي ترتابط فيهـــا عالقـــات وضعية.
بهـــذا اخلصوص يتفق دوران مع فكرة ليفي ســـرتاوس
ّ
ّ
أقـــل أهميـــة مـــن البني�ة» الي ّ
يـــرر بها
يف «أن املفـــردات
ّ
كون األســـطورة ال ختـــان إذا مـــا ترجمت (أي أنها ليســـت
ّ
حباجـــة إىل الرتجمة ّ
ممـــا يقلل من ارتب�اطهـــا اللغوي) ،غر
ّ
أنـــه ال يوافـــق على أن يكون للشـــكل األســـطوري أفضلية
على محتـــوى احلكاية.27

ففـــي األســـطورة ال يرتبـــط الزتامـــن باملضاعفة فقط،
بل أيضا بالتكـــرار الزمين وبالبـــىن الرتكيبي�ة ،حيث تضيف
األسطورة ،يف اإلطار البسيط واملتالحق للخطاب الكاليم،
بعـــد الزمـــن العظيـــم من خـــالل قدرتهـــا الزتامنيـــ�ة على
ّ
ّ
التكرار .يؤكـــد دوران على أن تكرار املقاطع األســـطورية له
ّ
محتـــوى داللياّ ،
مما يعـــين أن نوعية الرمـــوز ضمن الزتامن
ّ
املكـــررة بن شـــخصيات الدراما.
لهـــا أهمية العالقة

غالبا مـــا تبـــ�دو األســـطورة كمحـــاوالت للتوفيق بن
تسلســـل الكالم وتزامنيـــ�ة الدمـــج الرمـــزي ،لذلك تظل
20
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ّ
إن القبـض علـى املعـىن يف األسـطورة يعتـر محاولـة
السـتعادة الزمـن املفقـود ،وهـي بهـذا املعـىن ،أي بصفتهـا
املزدوجـة :االسـتطرادية واالسـهابي�ة ،تنطـوي علـى بـىن
تركيبي�ة وجب حتليلها وتأويلها وفق منهجية تكاملية .بذلك
ّ
تشـكل األسـطورة عند دوران نوعا من البحث عن املصاحلة
ّ
مـع الزمـن واملـوت
املتحـول إىل مغامـرة فردوسـية.31

البني�ة األساســـية ألي أســـطورة مثل بني�ة تركيبي�ة تسعى
لتدمـــج ال زمنيـــ�ة الرمـــوز يف زمني�ة اخلطـــاب .جتعل هذه
اخلاصيـــة األســـاطر تبـــ�دو كما لـــو أنها ميـــدان ال خيضع
ّ
ّ
لعقالنيـــ�ة اخلطـــاب؛ إنهـــا بهذا املعـــىن تتصـــف بانعدام
ّ
املعقولية ،فال تنكشـــف أســـرارها إال أثن�اء إجنـــاز التحديد
املتضافر حلوافزها التفســـرية املتشـــابكة.28
هكذا فاألســـطورة هـــي تأليف وجتميع ألكـــر قدر من
املعـــاين املمكنة ،ولذلك يصبـــح من العبث شـــرح وتأويل
ّ ّ
أســـطورة وحتويلهـــا إىل لغة ســـيميائي�ة صرفـــة .إن كل ما
يمكـــن القيـــام بـــه بهـــذا اخلصوص هـــو تصنيـــف البىن
ّ
الرمزية املشـــكلة لأســـطورة إىل مجموعة مـــن القوالب
الـــي تنتـــج تعدديـــة متحركـــة مـــن الـــدالالت واملعـــاين
ً
والرموز .فاألســـاطر إذا مشـــبعة بالداللة والرمزية ،وهي
ّ
بهذا املعـــىن ســـرب داليل تنظمه البـــىن الدوريـــة؛ لذلك،
وكما يقـــول دوران« :ما من مكان كاألســـطورة نســـتطيع
أن نرى فيـــه كيف ّ
يتكســـر اجلهـــد الســـيميايئ والنحوي
للخطاب علـــى تنويعات الداللة ،حيث اســـتقرار النماذج
والرموز يقـــاوم اخلطاب الشـــفوي».29
ً
تعمـــل األســـطورة إذا على تنســـيق الرموز بما يســـمح
ّ
بتشـــخيص بنيتها؛ غـــر أنه لتحديد كيفيـــة ذلك ،يتوجب
علين�ا أن ندرس العوامل اجلغرافيـــة والتاريخية الي يمكن
أن ّ
حتـــول األنموذج إىل رمز .لذا أصبـــح لزاما علين�ا العودة إىل
ّ
ّ
عدة مســـتويات لكي نســـرتجع املعىن املتعدد لأسطورة:

االنرثوبولوجيا باعتب�ارها تقاطعا لإلنساني�ات
ّ
تتلمـــذ ج .دوران علـــى يـــد مفكـــر العلم املشـــهور ،يف
الســـاحة الفكرية الفرنســـية يف القرن المايض ،غاســـتون
ََ َ
بشـــالر ،الذي فتح التأمل الفلســـفي العليم املعاصر على
حبث الرمزية ،وربطها بعالقة وطيـــدة مع التفكر العليم؛
ّ
ّ
تصـــور دوارن لالنرثوبولوجيا
وكان لذلـــك تأثره البن على
ّ
بصفة خاصـــة .وإىل جانب ذلك ،تأثـــر دوران ،أيضا ،بكبار
ّ
نظار الدراســـات الثقافية والنفســـية املعاصرين ،أمثال:
يونغ ،مرســـيا الياد ،كلود ليفي ســـرتاوس ،وغرهم علماء
اإلنســـاني�ات املقتدرين يف الغرب.
ّ
كل هذه التأثـــرات الفكريـــة ّ
البين�ة على
لكـــن ،ورغـــم
ّ ّ
ّ
تصـــورات دوران للثقافيـــات ،إال أنـــه اســـتطاع أن جيـــرتح
فتمـــزي به ّ
ّ
لنفســـه مســـلكا دراســـيا حتليليا ّ
عما
خاصا به،

املس ــتوى الس ــيميايئ والنح ــوي ،كم ــا يري ــد ليف ــي
ســرتاوس ،حيــث يمكــن إجيــاد «املعــىن» التعاقــيب
للحكايـــة انطالقـــا مـــن درب اللغـــة التعليميـــة
للخرافـــة أو التفســـرية للســـرة أو احلكايـــة يف
األســـطورة.
ّأما املســـتوى الزتامـــين الذي يدلنا علـــى التكرارات

ســـواه من بقية نظار األنرثوبولوجيـــا املعاصرة .وقد دفعت
ّ
املمـــزيات اخلاصة بهذا االنرثوبولـــويج باملرتجم العريب
هذه
(مصبـــاح الصمد) ،أثن�اء تعداده لأســـباب الي دفعته إىل
ترجمـــة كتابه ،ألن يعتـــر كتاب (األنرثوبولوجيا :أســـاطر
ّ
ورموز وأنســـاقها) عمل ال يشـــيخ نظرا لما يمثله من ثورة
منهجية علـــى الصعيديـــن :العلـــيم واألديب؛ حيث جعل
ّ
البحـــث الثقايف واألنرثوبولـــويج ينفتح علـــى كل امليادين:
اللغوية والنفســـية والرمزية والفني�ة.32
ّ
وجـــه ج .دوران نـــداءات كثـــرة أطلقهـــا يف خاتمـــة

ث ــم املس ــتوى التن�اظ ــري ال ــذي يعطين ـ�ا تش ــخيصا
لتوجـــه «أســـراب» الصـــور؛ وأخـــرا تكشـــف
املعطيـــات اجلغرافيـــة والتاريخيـــة نقـــاط
انعطـــاف األســـطورة وابتعادهـــا أو اقرتابهـــا مـــن
ّ
التمحـــور النمـــوذيج.30

الكتـــاب هـــذا (مـــن أجـــل تربيـــ�ة جديـــدة للتخيـــل ،من
أجـــل تربيـــ�ة جماليـــة ذات نظـــرة إنســـاني�ة شـــاملة ،من
أجل تنظيم الكســـل وانطـــالق الكوامن وأوقـــات الفراغ،
ومـــن أجل حتريـــر الدراســـات اللغويـــة)ُ ،م ّ
توجهـــا بها إىل
ّ
املفكريـــن والباحثن وتشـــجيعهم على
اســـتنهاض همم
ّ
التحرر مـــن القوالب اجلاهـــزة للفكر واألحكام املســـبقة،

الي تســـود يف األسطورة.
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لقـــد حـــان الوقت حســـب
دوران للدفـــاع عـــن اخليـــال
واألســـطورة بعـــد الهجمـــة
الشرســـة الـــي جوبهـــت بهـــا
الرمزية اخلياليـــة من قبل الزعة
العقالنيـــ�ة املوضوعيـــة الداعية
ّ
إىل التخلـــي عـــن الروحانيـــ�ات
ّ
واألســـطورة والوهـــم .36بيـــ�د أن
ممـــا ّ
هنالك اليوم أكرث ّ
يرر املطالبة
ّ
ّ
والتخيـــل ،فالتحـــول إىل
امللحـــة باخليـــال
عمـــا ّ
نمـــوذج اخليـــال ،والبحـــث ّ
يؤسســـه نظريا
ومنهجيـــا ،قد غـــدا خلفية للعديـــد من األحبـــاث يف مجال
اإلنســـاني�ات ،وذلـــك ما ّ
جيســـده اإلقبال على الفـــن ،وبايق
األشـــكال الالعقالنيـــ�ة األخـــرى.37
يف خضم ّ
الزتمـــت العقالين الذي وســـم احلداثة حيث
ّ
التحامـــل على األســـطورة قـــد بلغ أوجـــه ،ارتـــدت الطاقة
التخيلية إىل املوضوعيـــة ّ
املزتمة ،فغدت الدعـــوى إىل إلغاء
ّ
كل مـــا هو أســـطوري نوعـــا من التســـلط الفكـــري الداعي
ّ
إىل إحلـــاق آمال وارث البشـــرية كلها بركـــب حضارة تقني�ة
ّ
ناكرة لكل مـــا يتصل باخليـــال .دفع هذا الوضـــع ج .دوران
ّ
للتخيل يمكن
إىل أن جيتهد يف البحـــث عن ظواهرية جديدة

وذلـــك ملواصلة الدرب الذي ســـار عليـــه دوران كواحد من
األنرثوبولوجيـــن الكبـــار يف اللحظـــة املعاصرة.
والتخيـــل عر ما ّ
ّ
ســـماه
دافـــع ج .دوران عـــن اخليـــال
ّ
باملهمـــة التخيليـــة الـــي تضيـــف إىل املوضوعيـــة امليتـــ�ة
أهميـــة املنفعـــة التمثلية ،ثـــم إىل املنفعة لـــذة املتعة وإىل
املتعـــة تـــرف االنطباع اجلمـــايل .وقـــد ّ
توصـــل يف النهاية
ّ
التخيـــل إىل موضعـــة مختلفة للفكـــر عر ما
بفضـــل هذا
ّ
يســـميه« :التلطيف الشـــامل» سواء يف االســـتكانة أو يف
ّ
التمرد الفلســـفين.33
ّ
إن اخليـــال موهبـــة املمكـــن وقـــوة ميجء املســـتقبل،
ّ
مجـــرد نزوة ال طائـــل منها ،بل
لذلـــك ينفي عنـــه أن يكون
ّ
علـــى خـــالف ذلك هو مـــا يشـــكل الفكر البشـــري.
هكذا برهن كتـــاب األنرثوبولوجيا حبس حتليلي تأويلي
ّ
رفيـــع علـــى ّأن ما ّ
التخيل
يوجـــه روافـــد مختلف مظاهـــر
ومناهج التعبر عن الصورة هـــو االهتمام الوحيد بتحويل
الزمـــن مـــن ميـــدان القـــدر املحتـــوم إىل ميـــدان االنتصار
ِّ
األنرثوبولويج .وقد بـــدا اخليال للمؤلف علـــى امتداد هذا
الكتـــاب كإبـــداع وكتغير تلطيفـــي للعالـــم ،حبيث حيمل
طابعـــا انطولوجيا ويزع حنو تنســـيق رمـــزي للكائن ضمن
أنظمـــة غني�ة ومشـــبعة بالدالالت.

اعتمادهـــا يف مقاربة األنرثوبولوجيا للظواهـــر الثقافية.38
ظهـــر لصاحبنـــ�ا ّأن مـــن أهم ّ
املهمـــات البحثيـــ�ة الي
ّ
يتوجـــب القيام بهـــا يف ميـــدان األنرثوبولوجيـــا املعاصرة،

أتـــاح هـــذا التأويـــل اجلديـــد للثقافة تقييـــم حاالت
الوعـــي وتصنيف مواهب النفس .وقد أعـــاد ج .دوران من
خاللها االعتب�ار لدراســـة البالغة والرمزية والبي�ان بشـــكل
عـــام ،حيث حـــاول أن انزتاع الدراســـات األدبيـــ�ة والفني�ة
من النظـــرة األحاديـــة للتاريـــخ ولعلم اآلثار لكي يســـمح
ذلـــك بموضعـــة العمـــل الفـــين يف مكانـــه األنرثوبولـــويج
املناســـب يف متحـــف الثقافات ،حيث يصبـــح بإمكانها أن
تكـــون دعامة آلمال البشـــر.34

هي ضرورة الكشـــف عن التـــالزم القائم بن األســـطورة
ّ
والعلـــوم الروحيـــة .غـــر أن مهمـــة كهذه حتتـــاج إىل جهد
كبر ومضـــين من حيث هـــي مجهود فكـــري عليم ورويح
إلعـــادة تأهيـــل الرمزيـــة وتأسيســـها تأسيســـا فلســـفيا
وثقافيا وتربويـــا وفني�ا ألجل حتويل اإلنســـان إىل كائن قادر
ّ
على
التخيـــل املثمر.39

كشـــف هذا النموذج األنرثوبولويج عـــن الكيفية الي
قطـــع بها الفكـــر املوضوعي حلظات عطشـــنا الوســـيطة
ّ
ّ
بطريقة آليـــة كما وضـــح ذلـــك جيلبـــر دوران؛ كما يبن
الكيفيـــة الي يبـــ�دو بها الزمـــن ملجأ أخـــرا للوعي .نتيجة
لذلك ،دعا صاحبه إىل إنشـــاء تربي�ة جمالية فني�ة إنســـاني�ة
تســـتطيع تهذيب ّ
ختيالتن�ا وأوهامنا البشـــرية تربي�ة قادرة
على إنـــارة وتوجيه هـــذا الظمأ للصـــور واألحالم.35

يلعـــب اخليال الرمـــزي هنا بشـــكل عام دورا بـــارزا يف
تشـــكيل نوع مـــن التوازن النفـــيس االجتماعـــي والتربوي
مـــن خـــالل جدلية ســـكوني�ة قـــادرة علـــى خلق نـــوع من
التـــوازن احلاضر للشـــعور .وقد كشـــف التاريـــخ الثقايف
بهـــذا اخلصـــوص ،وخاصة تاريـــخ املوضوعـــات األدبي�ة
ّ
والفني�ة وكـــذا تاريخ األشـــكال واألســـاليب ،أن اجلدلية
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ّ
احلركية ملجتمـــع ما إنما ختضع لنفـــس الوظيفة احليوية
الـــي ينضبط بهـــا نفـــس ذاك املجتمع.40
ّ
وفقا لذلك يـــرى دوران أن التوازن االجتماعي -التارييخ
ّ
ملجتمـــع معن قد ال يكون شـــيئ�ا آخـــر غر «إجنـــاز رمزي»
مســـتمر؛ ومن ثـــم تصبح حيـــاة ثقافـــة مـــا مصنوعة من
االنبســـاطات واالنقباضـــات ،البطيئ�ة أحيانا والســـريعة
أحيانـــا أخـــرى ،الـــي تســـمها عـــر هـــذه الرمزيـــة املثمرة
وحســـب املفهوم الذي يســـتخلصه املجتمع من تاريخه.41
لذا تعمـــل كل الثقافات مـــن حيث هي أنظمـــة رمزية على
خلق التـــوازن الـــرويح والتربـــوي والفين للجنس البشـــري
ّ
بأســـره ،وذلـــك مـــا جيعلنـــا نتحدث عـــن كونها تشـــكل ما
أطلـــق عليه نوثـــروب «املتحف اخليـــايل» القابل للتعميم
ّ
ّ
علـــى كل فـــروع الثقافات ،على اعتبـــ�ار أنه مـــا يمثل عامال
رئيســـيا يف إعادة التوازن للجنس البشـــري بأســـره.42

على سبي�ل اخلتم
لقـــد حـــاول جيلبـــر دوران يف كتابـــه الهـــام:
«األنرثوبولوجي ــا :رموزه ــا ،أس ــاطرها ،أنس ــاقها» أن يظه ــر
دور اخليـــال يف تاريـــخ الفكـــر البشـــري الثقـــايف والنفـــيس
ّ
وال ــرويح ،وذل ــك م ــن حي ــث التش ــكل والفه ــم والتفس ــر
ّ
(تفســر وفهــم الظواهــر الثقافيــة) .والواضــح أنــه تبــىن يف
هــذا الكتــاب الدعــوى الــي أطلقهــا الفكــر العلــيم اجلديــد
يف القــرن العشــرين ،خصوصــا مــع غاســتون باشــالر ،والــي
ّ
تؤك ــد عل ــى أن للخي ــال دورا هام ــا يف تأوي ــل الفك ــر ،وفه ــم
حي ــاة اإلنس ــان م ــن خ ــالل إدراك كيفي ــة تأسيس ــه للرم ــوز
وبــايق املوضوعــات الفني ـ�ة واألدبي ـ�ة والروحيــة ،وكــذا ســائر
العل ــوم اإلنس ــاني�ة.
ّ
ّ
ّ
البـــن ّ
ممـــا ســـلفناه أن دوران قـــد تمكـــن ،فعـــال،

لذلك اقرتح ج .دوران احلديـــث عن أنرثوبولوجيا ليس
ّ
مجـــرد تأويـــل مجموعة مـــن الصـــور واملجازات
هدفهـــا
واملواضيـــع الشـــعرية؛ ولكن ،أيضـــا ،االلـــزتام إىل جانب
ذلـــك بامتـــالك طمـــوح إقامـــة لوحـــة ّ
مركبة مـــن آمال
ّ
ّ
ومخـــاوف النوع البشـــري ،بهـــدف أن يعرف كل فـــرد منا
ّ
ّ
نفســـه ويؤكدهـــا .لذلك فإن ما تســـمح بـــه أنرثوبولوجيا
ّ
اخليـــايل ،وتنفرد بـــه ،هـــو أنها تفتـــح املجال أمـــام الروح
لتعرف نفســـها ونوعها ،عر نت�اج الفكـــر البدايئ واملتحضر
ّ
والطبيعـــي واملـــريض على حد ســـواء.43
يعتقـــد دوران أن مـــا ّ
حيـــرك الفكر البشـــري يف مراحله

م ــن خ ــالل كتاب ــه ه ــذا م ــن حتلي ــل أب ــرز تل ــك اجلوان ــب
الثقافيـــة الـــي يتمظهـــر مـــن خاللهـــا اخليـــال عـــر
ّ
الرمزي ــن (النظ ــام النه ــاري ،والنظ ــام الليل ــي
النظام ــن
للصـــورة الذهنيـــ�ة) حيـــث يبـــين عرهمـــا أطروحتـــه يف
أهمي ــة الرمزي ــة واخلي ــال يف تأوي ــل الثقاف ــات .واحلاص ــل
ّ
مـــن ذلـــك ،أن األنرثوبولوجيـــا قـــد غـــدت بفضـــل هـــذا
التصـــور رحلـــة استكشـــاف ّ
ّ
شـــيقة للصـــور والنمـــاذج
الرمزي ــة واألس ــطورية الس ــائدة ل ــدى مختل ــف حض ــارات
شـــعوب العالـــم (القديمـــة واحلديثـــ�ة).

التاريخية همـــا :النظام النهـــاري والنظـــام الليلي ،فحول
هذين القطبـــن يتمحور الفكر اإلنســـاين وتـــدور حولهما
بالتنـــ�اوب تلك الصـــور واألســـاطر واألحـــالم والقصائد
وكل الرمزيات األخـــرى .لذلك تتنوع مســـكوني�ة اخليايل،
ّ
بالنســـبة إليه ،بثن�ائي�ة متماســـكة ال تســـمح لنا بأن نقلل
من قيمـــة األســـاطر باملقارنـــة مـــع التقنيـــ�ات احلديث�ة
واملعاصـــرة ،فكالهمـــا نتـــ�اج الفكـــر اخليـــايل البشـــري؛
وبالتايل علينـــ�ا أن نوازن بـــن فكرنا النقـــدي وخيالنا ،وقد
أزيلت األوهـــام عنه ،وبـــن «الفكر الري» الـــذي ال جيوز
التصـــرف فيـــه والـــذي يمد يـــد العـــون األخوية لشـــعور
ّ
املتحضـــر بتخلي الـــرب عنه ،يقـــول دوران .44

وتكم ــن قيم ــة وأهمي ــة ه ــذه املحاول ــة األنرثوبولوجي ــة
يف كونهـــا تســـمح للباحـــث املهتـــم بت�أويـــل الثقافـــات أن
يس ــر أغ ــوار الرمزي ــة واخلي ــال ،بمظاه ــره املختلف ــة ،وف ــق
أســس منهجيــة علميــة ونظريــة فلســفية عميقــة .لذلــك
ّ
كان جلــدة هــذا الكتــاب ورصانــة حتليلــه أن جعــل الرمزيــة
واخليـــال أفقـــا للتأويـــل والفهـــم الثقـــايف ،وربمـــا هـــذا
هـــو الباعـــث علـــى أن ّ
أقـــر «املجلـــس الوطـــين لأحبـــاث
العلميــة» يف فرنســا قيمتــه النظريــة وصالحيتـ�ه املنهجيــة
يف مي ــدان البح ــث األنرثوبول ــويج باملعاص ــر.
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1

األزجال األندلسية
د .محمد العمارتي :كاتب من المغرب

بعاملن كبيرين يف مجال الدراسات األندلسية،
تطمح هذه الدراســـة إىل إقامة معرفة ِ
األول ينتصـــر للمدرســـة العربي�ة يف إطار اشـــتغالها بالـــرتاث األندليس(األندلســـيات)،
والثـــاين يســـتن�د إىل مرجعيـــات غربي�ة تؤطرهـــا رؤى وتصـــورات وزوايا نظر اســـتعرابي�ة
إيبرية .األول هو العالمة املغريب الدكتور محمد بنشـــريفة عميد الدراســـات األندلسية،
والثـــاين الدكتـــور إميليو غارثيـــ�ا غوميـــث  Emilio García Gómezعميد الدراســـات
االســـتعرابي�ة اإلسباني�ة وشـــيخها يف العصر احلديث.
وجتســـيدا لمـــا قامـــا بـــه مـــن أدوار علمية كـــرى ورائـــدة يف مجـــال خدمـــة الرتاث
األندلـــيس يف جتلياته املتعـــددة وتمظهراتـــه املتنوعة ســـتنصرف هذه الدراســـة إىل إبراز
حجم مســـاهماتهما العلميـــة الوازنة يف مبحث عليم مخصوص ومحـــدد أال وهو مبحث
األزجال األندلســـية.
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إذ بن العالمة الدكتور محمد بنشـــريفة واملســـتعرب
اإلســـباين غارثيـــ�ا غوميث عالمـــات تقاطع وتمـــاه كبرة
وبـــارزة ،ونقط التقـــاء عديـــدة متنوعة تقربهمـــا أكرث مما
تبعدهما ،وجتمعهما أكر مما تفرقهمـــا ،فكالهما ُ
فارس يف
ميدانـــه ،ربان عميق الغـــور يف جلة محيطـــه ،بعيد املرايم
والغايـــات ،وكالهمـــا ســـافر إىل أرض الكنانـــة «مصـــر»
قصد تعميق دراســـته يف اآلداب العربيـــ�ة ولغتها وفنونها،
ورســـم خطوط مشـــروعه العلـــيم املســـتقبلي يف مجال
حضـــارة إســـباني�ا اإلســـالمية يف العصر الوســـيط ،األول
اتصـــل باملرحـــوم الدكتور عبـــد العزيـــز األهـــواين والثاين
اتصل بعميـــد األدب العريب الدكتور طه حســـن وشـــيخ
العـــرب أحمد زكي باشـــا.

اخلاصـــة والعامة داخل املغـــرب وبإســـباني�ا .وكالهما يعد
امتدادا ألســـتاذه ،وفيـــا آلرائه وأفـــكاره يتعهدهـــا بالعناية
واالهتمام الالزمن ويطورها يف حبوثه ودراســـاته ،فالعالمة
محمـــد بنشـــريفة كان وفيا للدكتـــور عبد العزيـــز األهواين
يف العنايـــة بمجـــال األدب الشـــعيب مثل دراســـاته ألمثال
العامـــة واألزجـــال ،على غرار أســـتاذه يف عنايت�ه الشـــديدة
بمباحث أمثـــال العامة و«الزجـــل يف األندلس» ،بينما ظل
غارثيـــ�ا غوميث وفيا ألســـتاذه خوليـــان ريبـــرا إي طاراغو
 Julián Ribera y Tarragóيف اشـــتغاله بقضايا األزجال
األندلســـية كذلـــك ،وما يتصل بهـــا من إشـــكاالت علمية
ومعرفيـــة شـــائكة وملتبســـة ،الســـيما أزجال ابـــن قزمان
ولغتهـــا ومفرداتهـــا الرومانثي�ة .فـــإىل املســـتعرب خوليان
ريبرا يرجع الفضـــل يف إثارة هذا املوضوع الشـــائك املعقد،
حيـــث اعتمد غوميث يف انطالقة مشـــروعه لرتجمة أزجال
ابن قزمان إىل اإلســـباني�ة علـــى أفكار أســـتاذه» فعن ريبرا
الوجه غر العادي ،والشـــخصية الكبرة ،البلنيس اجلذاب
أخـــذ غوميث اإلحســـاس اإليقاعي الشـــعري املوســـيقي،
ومـــن هذا املنطلـــق كان معجبا بأســـتاذه الـــذي ال ينبغي أن
ننىس مجادلتـــه حول ديوان ابن قزمـــان Cancionero de
 ،Aben Cuzmānوعرضـــه اجلـــريء باألكاديمية امللكية
اإلســـباني�ة ،حيـــث أضىح هـــذا العـــرض نقطـــة انطالق
ألعمال مهمة ودراســـات عظيمـــة لتلميـــذه غوميث فيما
بعد عن املوشـــح والزجـــل الي ضمنها كتابي�ه املشـــهورين
«اخلرجات الرومانثي�ة يف إطار موشـــحاتها العربي�ة» «Las
Jarchas Romances de la serie árabe en su
 ،»marcoو«كل مـــا يتعلق بابن قزمـــان»Todo Ben« 2
 .»Quzmānوكالهمـــا أيضـــا درس األزجال األندلســـية،
فـــاألول درســـها يف عالقتها بأمثـــال العامة ،فألـــف يف ذلك
أطروحتـــه لنيـــ�ل درجـــة الدكتوراه حـــول أمثـــال العامة يف
األندلـــس ،بينما الثـــاين تن�اولهـــا يف ارتب�اطها باملوشـــحات
واخلرجـــة واللغـــة الرومانثيـــ�ة الـــي كتبت بهـــا .وكالهما
اهتم باألمثال األندلســـية الفصيحة منهـــا والعامية ،جتلى
هذا االهتمـــام عند محمد بنشـــريفة يف دراســـته وحتقيقه
لكتاب «أمثـــال العـــوام يف األندلس» أليب حيـــى عبي�د هللا
بـــن أحمد الزجـــايل ،يف حن حبث غوميث عنهمـــا يف أعمال
ابـــن عاصـــم ،وابن ليـــون األملـــري ،وابن عبد ربـــه يف عقده
الفريد...وهكذا.

كمـــا جتمعهما أواصـــر العلم واالنتماء املعـــريف والعليم
لقلعـــة األندلس املنيعـــة ،وتربط بينهما عالقات ووشـــاجئ
علمية وإنســـاني�ة متين�ة وعميقة تمتـــد يف الزمان واملكان.
يقول العالمة األســـتاذ بنشـــريفة عن هذه العالقة« :كان
بن األســـتاذ الكبر إميليـــو غرثي�ة غومـــث وبيين صداقة
دامـــت أربعن عامـــا ،فقد عرفتـــه يف ســـنة  1962عندما
كان ســـفرا يف بـــروت ،وكنـــت حينئـــ�ذ مبعوثـــا إىل مركز
اليونســـكو اإلقلييم لتدريب كبار موظفي وزارات التعليم
يف العالـــم العـــريب املوجود مقـــره يف بـــروت حيث قضيت
ســـنة كاملة ،ولمـــا رجـــع إىل مدريد كنت أراه عنـــد ورودي
عليها ،ثـــم جمعتنـــ�ا دوريت أكاديمية اململكـــة املغربي�ة منذ
إنشـــائها ســـنة  1980فكنا نلتقي يف املغـــرب خالل دوريت
األكاديميـــة كل ســـنة ويف مدريد كلما زرتها  ،وقد رشـــحين
َ
لعضويـــة األكاديمية امللكيـــة للتاريخ الـــي وافقت عليها
يف اجتماعهـــا يـــوم  25يونيـــو  ،1982ولما تـــويف أهديت
إىل روحـــه كتايب عن ابن لبال الشـــريي الـــذي صدر بعد
وفاته» .1
وكالهما أيضا اشتغل بالدراســـات األندلسية ،فاهتما
بمباحـــث أندلســـية عديدة كالشـــعر األندلـــيس الفصيح
واألمثـــال الفصيحـــة منهـــا والعاميـــة واألدب والتاريـــخ
واألعالم األندلســـية وفـــن األزجال.
وكالهما حقق عيون الرتاث األندلـــيس وأخرجها إىل حزي
الوجود ومنحها قـــوة التداول العليم والثقـــايف من جديد يف
عصرنـــا احلديث ،بعد أن كانت حبيســـة رفـــوف املكتب�ات
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تن�اولها بالـــدرس والبحث والتحليـــل ،إذ يتوزع بن حقول
ومباحث علمية عديدة ومتنوعة ،بـــن التحقيق والتوثيق
وبـــن الدراســـات املنوغرافيـــة ألعـــالم الثقافـــة واألدب
األندلســـين املغربين ،وبـــن مباحث يف الفنـــون األدبي�ة
الكالسيكية منها ،واملســـتحدثة كاألزجال وأمثال العامة،
واللهجات األندلســـية .

إال أن هنـــاك عالمـــات فارقـــة بينهمـــا ،ولكنهـــا قليلة
يســـرة وغر مؤثـــرة يف توافقهما العليم واملعـــريف واملنهيج
فمثـــال يمثـــل الدكتـــور محمد بنشـــريفة التصـــور العريب
الزيـــه واملتبصر يف مســـألة دراســـة هذه الفنـــون األدبي�ة
الشـــعبي�ة املســـتحدثة يف األندلـــس وذلـــك وفـــق منظور
علـــيم موضوعـــي يـــرى يف مســـألة نشـــأتها وازدهارهـــا
باألندلـــس ثمـــرة تفاعـــل بـــن العاميـــات األندلســـية
ونتيجـــة حتمية ملســـتوى االنصهار الكبر بـــن الثقافتن
واحلضارتـــن واللغتن املتجاورتن :العربيـــ�ة والالتيني�ة،
بينمـــا جيســـد غارثيـــ�ا غوميث تلـــك التصـــورات والرؤى
االســـتعرابي�ة الـــي ترى بأن منشـــأ هذه الفنـــون ،ظهورها
وتطورهـــا باألندلـــس إنما يعـــود إىل أصـــول وعوامل ذات
خصوصيـــات إســـباني�ة مســـيحية وإيبرية.

إن اجلهـــد العليم الذي بدله العالمة محمد بنشـــريفة
يف دراسته لأزجال األندلســـية جهد كبر  ،إذ يمكن اعتب�اره
محاولـــة أوىل مبكرة يف إطار اشـــتغاله بهـــذا املبحث األديب
الصعـــب يف اآلداب األندلســـية لبلورة تصـــور عليم دقيق
عن لون من ألـــوان الثقافـــة العامية باألندلـــس( ،األمثال
واألزجال) كما تعكســـه مؤلفاتـــه وأعماله ،فهـــي تنم عن
اســـتقراء ،وتمعـــن يف حفريات هـــذا اللـــون األديب اجلديد
الـــذي ظهـــر يف الغـــرب اإلســـاليم (املغـــرب واألندلس).
ولعـــل أوســـع وأهـــم مؤلفاته الـــي تن�اولت هذيـــن الفنن
بالدراســـة والتحليـــل الوازنن كتابه الضخـــم الذي يت�ألف
من خمســـة أجـــزاء بعنوان« :تاريـــخ األمثـــال واألزجال يف
األندلس واملغرب» منشـــورات وزارة الثقافة ،سنة .2006

نؤســـس يف ضـــوء ما ســـبقت اإلشـــارة إليـــه أنه ليس
الغـــرض من عقـــد هـــذه املقارنة بـــن الرجلن هـــو بي�ان
نقـــط االختـــالف واالئتـــ�الف بينهمـــا ،وإنمـــا القصد من
ورائهـــا هـــو االقرتاب أكـــرث من عواملهمـــا الغنيـــ�ة املتنوعة
يف انفتاحهمـــا علـــى جتليات الـــرتاث األندلـــيس وتن�اولهما
ملباحثه املتعددة .وســـنحاول االقرتاب أكـــرث من أعمالهما
الـــي تن�اولـــت األزجـــال األندلســـية فقط أفقـــا للبحث
والدراســـة والتأمل ومجاال للكشـــف والتدبر ،دون اإلشارة
إىل موضـــوع األزجال املغربيـــ�ة ،ألن ذلك ســـيكون خروجا
عما رســـمناه ســـلفا من حدود ملوضوعنا الذي يتمثل فيما
هو أندلـــيس فقط.

فأهمية هذا الكتاب ال تكمن فقط يف إفراده بالدراســـة
والتحليل لهذين الفنن بشـــكل مســـهب ومفصل ،وإنما
أيضا يف جمـــع كل ما يمت بصلة باملوضـــوع ،وبمالحظات
الباحثن املهتمـــن بهذين الفنن .بـــل إن الكتاب ال يقف
عنـــد حدود جتميـــع مادة موضوعـــه فحســـب ،وإنما يورد
ترجمـــات إســـباني�ة وفرنســـية لبعـــض نصوصهمـــا الي
كانت مدار اشـــتغال ودراسة مســـتعربن أو مستشرقن
غربيـــن .فقد مكنـــه اهتمامه الواســـع ودرايتـــ�ه العميقة
بقضايـــا هذين الفنـــن من رصد كل ما يتعلـــق بهما ،ليس
فقط يف الثقافة األندلســـية وإنما أيضا يف ثقافتن�ا املغربي�ة
الـــي أغفلهـــا باحثـــون تن�اولـــوا نفـــس املحـــاور واملباحث
املشـــرتكة ،وذلك حبكم الطابـــع الشـــمويل والعميق الذي
تمزي به هـــذا الكتاب األكادييم املتمزي والشـــامل ملوضوعه
.وتمـــزي به صاحبه مـــن غزارة اإلنتـــ�اج وتنوعـــه  ،ووضوح
أفكاره ومقاصـــده وغاياته .

محمد بنشريفة ودراسة األزجال األندلسية
يعـــد الدكتور محمـــد بنشـــريفة أحد أعمـــدة الثقافة
األندلســـية ومنارتهـــا يف العاملن العريب واإلســـاليم ،فهو
عميدهـــا ،وأحـــد املدافعن الكبار عـــن فنونها الشـــعبي�ة
املســـتحدثة بأرض األندلس دون منازعَ ،و ِس َمها بعالمات
بـــارزة يف مختلـــف إجنازاتـــه وكتاباتـــه ومؤلفاتـــه الكثرة
والغنيـــ�ة واملتنوعة .
واحلقيقـــة أنـــه يصعـــب علـــى الـــدارس تصنيـــف
مشـــروعه العلـــيم ضمـــن مجـــال أو حقل معـــريف معن
فهو يأىب علـــى التصنيـــف لتنوعه وتشـــعب قضاياه الي

وال مـــراء يف أن البنـــ�اء املنهـــيج لهذا املؤلف قد اتســـم
بصفة املعاجلة الدقيقـــة ملوضوعه ،مـــع مالءمة األجوبة
لإلشـــكاالت املطروحة واســـتخالص النت�اجئ.
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وانطالقـــا من وعيـــه أيضا بمبـــدأ عدم نقـــاء اجلنس
األديب  ،أو وجـــود جنـــس أديب خالـــص ،فإنه عند دراســـته
ومقاربتـــ�ه لأزجال واألمثال لـــم يتن�اولهما كمبحث عليم
منفصـــل أو مســـتقل ،وإنما كان يعـــي بمســـألة التداخل
بينهما ،حبيـــث ال يمكن يف تصوره املنهيج دراســـة األزجال
بمعزل عـــن األمثال .لذا فـــإن اجلديد يف منهجـــه ورؤيت�ه
هـــو املزج بـــن ســـائر أصنـــاف األدب الي أمكنـــه الوقف
عليهـــا وتطويرها ،بغيـــة اإللمام بتفاصيلهـــا ،وتقديم أوىف
لصورها عر اســـتعراض أكـــر قدر ممكن مـــن املعلومات
عنها.كمـــا أنـــه ال يقـــارب موضوعـــه إال انطالقـــا مـــن
مجموعـــة مـــن اخلطـــوات املنهجيـــة الدقيقـــة تنئب عن
خـــرة املتمرس بمجـــاالت البحث األكاديـــيم الرصن ،وال
يقـــدم تصـــورا واحد مبتســـرا وقاصرا ،بل يقابـــل بن كثر
مـــن التصورات فيمـــا بينها تقابـــل العالم العـــارف حبدود
مادتـــه ،واخلبر بأفق اشـــتغالها.

تن�اغمية بينها وبن األمثال األندلســـية ،فدراســـة األمثال
تســـتدعي بالضرورة العناية كذلك باألزجال ،ويستشهد
بأمثلـــة مـــن أزجال ابـــن قزمـــان ومدغليس وابـــن تاجيت�ا
للوريق وغرهم  .يقول محمد بنشـــريفة يف نفس الســـياق
«وإذا كان الشـــعر األندلـــيس الفصيـــح قد اشـــتمل –كما
رأينـــ�ا – على بعـــض أمثال العامـــة يف األندلـــس ،فإن من
الطبيعـــي أن تكـــون األزجـــال أكرث منـــه اشـــتماال عليها،
وأن يكـــون صـــدى األمثـــال فيهـــا أقـــوى رجعـــا ،وأوضح
ترديـــدا ،وذلـــك ألن الزجالـــن يصـــدرون يف أزجالهم عن
اللغة العامية ،ومنها يســـتخدمون ألفاظهم ،ويستمدون
معانيهـــم ،ويســـتوحون أخيلتهم وينزتعون تشـــبيهاتهم،
كما أنهم كانـــوا أكرث احتكاكا بالعامة من شـــعراء الفصىح،
وأقـــوى منهـــم انتب�اهـــا إىل مـــا يـــدور علـــى ألســـنتهم،
وقـــد وجدنـــا طائفة مـــن األمثـــال يف أزجـــال ابـــن قزمان
ومدغليس مـــن زجايل القرن الســـادس وعند ابـــن تاجيت�ا
للـــوريق وأيب زيد احلـــداد البـــكازور ،والصويف أيب احلســـن
الششـــرتي من زجايل القرن الســـابع ،ولوال مجموع أمثال
الزجايل لما اســـتب�انت هـــذه األمثـــال يف أزجالهم».3

والشـــك أن الـــدارس املدقق للمشـــروع العليم للدكتور
محمد بنشـــريفة يف دراسته لأزجال بشـــكل عام سيلحظ
أنـــه قدم مادة علميـــة غزيرة ونـــاذرة عن األزجـــال ،ال تقف
أهميتها عنـــد تقديم المادة وحتقيقها فقط ،وإنما ســـيجده
قد ســـاهم أيضـــا يف حتديد ســـماتها البن�ائيـــ�ة واملضموني�ة
واجلماليـــة والوثائقيـــة ،انطالقـــا مـــن إبـــرازه تفاعل هذه
المادة مع محيطها الســـيايس والثقايف واالجتماعي املتنوع.
وهو عمـــل رائد ومجهـــود كبر ال شـــك يف ذلك.

لـــذا فمقاربت�ه ملباحث األزجال األندلســـية تتخذ طابعا
حركيـــا يمتد يف الزمـــان واملكان ،فهـــي ال تقتصر على حقبة
زمني�ة أندلســـية واحدة ،أو زجال واحد بعين�ه  ،وإنما تشمل
لوحـــات فنيـــ�ة متنوعة لكل مـــن إمام الزجالـــن باألندلس
ابـــن قزمان ومدغليـــس ،والقيـــيس ،أيب عبـــد هللا اللويش،
ولســـان الديـــن بـــن اخلطيـــب ،والفقيـــه عمـــر المالقي.
وهكـــذا عين بابـــن قزمـــان والتعريف بأصوله ونســـبه ،مع
احلديـــث عن املناخ الثقـــايف والســـيايس واالجتماعي الذي
عـــاش فيه وســـاهم يف بلورة معالم اإلبـــداع لديه وهو عصر
املرابطـــن ،مع ذكره لبعض الظواهر التيمية الي اتســـمت
بهـــا أزجاله ،كالرتكزي على مظاهر احلياة العامة والبســـيطة
الـــي حيياها عامة الشـــعب والنـــاس .وقد ركـــز يف معرض
ذلـــك على زجـــل الزالقـــة «فقد قالـــه ابن قزمـــان يف ذكرى
هـــذه املعركة الـــي وقعت قبـــل أن يولد ،وجاء تذكـــره إياها
يف ســـياق مدح أمر املسلمن علي بن يوســـف واستقباله.
ويشـــتمل هـــذا الزجل الـــذي هو أطـــول أزجال ابـــن قزمان
على مدح علي بن يوســـف بن تاشـــفن ومـــدح والده وذكر
معركـــة الزالقة».4

إال أن هنـــاك مالحظة جوهرية نريـــد اإلدالء بها يف هذا
الســـياق وهـــي أنه مـــن خـــالل متابعتن�ا ملســـتوى عنايت�ه
باألزجال األندلســـية ســـجلنا بأنها ال تشـــكل حـــزيا كبرا
من اهتماماته العلمية إذا ما قيســـت بأختهـــا املغربي�ة ،إال
أن هـــذه القلة ال تقـــدح يف أهمية التنـــ�اول الرائد لنماذجها
املوجـــودة واملتاحـــة يف مؤلفاتـــه أو يف املســـتوى الرفيـــع
والشـــامل الـــذي تـــم بـــه دراســـتها ،فمـــن خـــالل المادة
العلميـــة املوجـــودة عـــن هذه األزجـــال األندلســـية وضع
محمد بنشـــريفة مســـاهمة علمية هامة يف ســـبي�ل بلورة
تصـــور ناضـــج وشـــامل للقضايـــا التاريخيـــة والتوثيقية
واجلماليـــة املتعلقة بهـــذه األزجال.
كمـــا ينبين تن�اولـــه لقضايـــا األزجال األندلســـية على
تصور نظـــري ينطلق من اعتبـــ�ار أن هنـــاك عالقة جدلية
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اهتـــم أيضـــا بزجـــال أندليس آخـــر هـــو مدغليس فقد
أظهـــر العالمة عنايت�ه بهـــذا الزجال الـــذي أىت تاريخيا بعد
ابن قزمـــان ،ويعتـــر خليفة لـــه .فوقف علـــى داللة أصله
ولقبه وبعض أزجاله ،ومدى معارضتـــه لبعض أزجال ابن
قزمـــان يف الصياغـــة ويف األغراض حيـــث « أن موضوعات
مدغليـــس كموضوعـــات ابن قزمان تشـــتمل علـــى مداحئ
وغزليـــات وخمريات».5

وهكـــذا ،مع تقديـــم قـــراءات وازنة وموضوعيـــة لأزجال،
ســـعيا حنو كتابـــة تاريخ لهـــذه الفنون كتابـــة صحيحة.
محمد بنشـــريفة واحد من أهم أســـاتذة اللغة العربي�ة
الذين حققـــوا الـــرتاث األندليس ،وســـاهموا يف بنـــ�اء حوار
الثقافتن املغربي�ة اإلســـباني�ة .
لقـــد اتســـم عملـــه خباصيتـــن غـــر منفصلتـــن يف
دراســـة األندلـــس وحضارتـــه ،اخلاصيـــة األوىل هـــي
حتقيق ــه ألمث ــال الع ــوام ،وكان ــت البداي ــة ال ــي قادت ــه إىل
االنش ــغال بع ــدة مباح ــث علمي ــة أخ ــرى الحق ــة ،أهمه ــا
األزج ــال .واخلاصي ــة الثاني ـ�ة ه ــي انفتاح ــه عل ــى مختل ــف
أش ــكال وأن ــواع الثقاف ــة األندلس ــية واملغربي ـ�ة ،وه ــو إجن ــاز
علـــيم كبـــر يتجـــاوز مـــن خاللـــه الباحـــث مســـتويات
ال ــرؤى الضيق ــة ليقي ــم ح ــوارا منفتح ــا وش ــامال م ــع كاف ــة
جتليـــات الـــرتاث األندلـــيس واملغـــريب.

كما أظهر عنايتـــ�ه بأزجال القييس الســـيما زجله الذي
نظمـــه يف حصـــار مدين�ة أملريـــة ،6مـــرزا أهميتـــ�ه يف رصد
حيثيـــ�ات هـــذا احلصـــار وظروفه« ،فهو يســـجل فشـــل
حملة عســـكرية وإخفاق حصـــار بري وحبـــري ،وذلك أنه يف
ســـنة 709ه1309/م اجتمع فرناند الرابع ملك قشـــتالة
وخايـــيم الثاين ملـــك أراغون وقـــررا القيام حبملة مشـــرتكة
ملحاصرة اجلزيـــرة اخلضراء وطريف وجبل طارق وســـبت�ة
وأملرية ،وكانـــت يف الواقع حملـــة صليبي�ة».7
ثـــم أورد زجـــال للســـان الدين بـــن اخلطيـــب بعنوان:
«افرحـــوا وطيبـــوا» ،عـــرض فيه مالبســـات نظمـــه الي
كانـــت «بمناســـبة رجـــوع الســـلطان محمـــد اخلامـــس
النصـــري امللقب بالغين بـــاهلل إىل ملكه بعد ثالث ســـنوات
قضاها الجئـــا إىل البـــالط املريين وعاشـــت غرناطة خالله
فـــرتة مضطربة».8

غوميث والشعر األندليس املستحدث
(الزجل نموذجا)
ال أظـــن أن هناك مســـتعربا ســـيتجدد عنـــه احلديث
بشـــأن مســـألة ترجمـــة األزجـــال األندلســـية ومكوناتها
يف الثقافـــة العامليـــة كما هـــو احلـــال بالنســـبة إىل إميليو
غارثيـــ�ا غوميث .وليـــس منبع هذا احلديث مـــن كونه قد
طرق هـــذا املوضوع بعمـــق ودقة وإســـهاب فقـــط ،وإنما
مصدر هـــذه العناية يرجع باألســـاس إىل كونه قد جســـد
حبق صـــورة الباحث املتمكـــن يف مجاله العلـــيم ،واملرتجم
الصبور الـــذي كـــرس أزيد من أربعن ســـنة مـــن حياته،
يف ســـبي�ل الكشـــف عن اإلشـــكاالت الكرى امللتبسة الي
كان يطرحهـــا موضوع هذا الفـــن األندلـــيس  ،وما يكتنفه
مـــن تعقيدات وغموض حـــول أصولـــه وامتداداته وحول
أمور نشـــأته وروافـــده وتأثره ،وما يتصل بـــه من مكونات
إيقاعيـــة ولغوية (رومانثيـــ�ة) وتيمية.

بعـــد ذلك خيتـــم هـــذا اجلـــزء باحلديـــث عـــن أزجال
الفقيه عمر المالقـــي ،معترا إياه «أشـــهر زجال أندليس يف
القرن التاســـع الهجري...المالقي ميالدا ومنشئا الغرناطي
ســـكنا عرف بـــه معاصـــره أبوحيى ابـــن عاصـــم يف الربض
األريض» .9
إن قراءتـــه لأزجـــال األندلســـية ومـــا حييـــط بهـــا من
إشـــكاالت كرى مرتبطة خبصوصيات هذا الفن تت�أســـس
علـــى قناعـــات علميـــة ومعرفية ،تبـــن أســـلوبه املتمزي يف
ســـر أغوار هذه النصوص ،وتت�أســـس على منطق اإللمام
والدرايـــة بكل ما يقـــرب دالالت النص الزجلـــي من القارئ
بمعرفـــة صاحبه وتاريـــخ نظمه ،وهي تنســـجم مع توجهه
النظـــري العام الذي جيعـــل من مفردات الـــرتاث األندليس
وحـــدة متماســـكة ال يمكـــن الفصـــل بـــن عناصرهـــا ،
فالتخريج يقود إىل التحقيق ،والتحقيق يقود إىل الدراســـة،

ومـــن الواضـــح أن خرتـــه الطويلة يف ترجمة الشـــعر
وتمرســـه بأصول نقله إىل لغته اإلســـباني�ة قـــد مكناه من
إعـــادة االعتب�ار واالهتمـــام لكثر من األزجـــال بعد عزوف
الباحثـــن والدارســـن عنهـــا وقلـــة العناية بهـــا ،نظرا لما
تمثلـــه من صعوبـــة يف الرتجمة،
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وبذلـــك ظلـــت مســـألة ترجمـــة هـــذا الفـــن يف حيـــاة
غوميث تشـــكل حتديا معرفيا مســـتمرا ،ومسؤولية علمية
كـــرى يف نقـــل هـــذه النصـــوص بهـــذا احلجـــم الكبر من
الصعوبـــات ،فكان غوميث حياول معهـــا أن يركب الصعب
واملســـتحيل ،ليكســـب رهانـــات املوضوع بكل مـــا أويت من
كفـــاءة ومقـــدرة وموهبة فنيـــ�ة وعلمية نادرة ،ومـــن إصرار
على هـــزم الغمـــوض والعراقيل الي خيلقها هـــذا املوضوع.

ثم إننـــ�ا إذا ما وضعنا طبيعة اهتمامـــات غوميث بفن
الزجـــل األندلـــيس يف ســـياقها التارييخ املبكر فســـيتضح
لنـــا أن بدايـــة احتكاكـــه بـــه كانـــت مـــع انطالقـــة صدور
مجلـــة األندلس بدراســـة نقدية لـــه حول عمـــل الباحث
التشـــيكي األصـــل األمريكي اجلنســـية نيـــكل  Nyklعن
ابـــن قزمان 11ســـنة  .1933لكـــن وقتها كان احتـــكاكا أوليا
استئن�اســـا فقط ،كأي باحـــث يف مراحل مشـــروعه األويل
الذي يريـــد أن يكتشـــف حدود مجالـــه العليم.

ويمكـــن اعتبـــ�ار هـــذا االقـــرتاب مـــن عاملهـــا بمثابـــة
بداية انطالقة رســـمية واعيـــة حنو إنت�اج املعرفـــة واإللمام
الالزمن بهـــذه الفنون اإلبداعية (األزجال واملوشـــحات)
الي كانت تقـــع يف املرتب�ة الثاني�ة من ســـلم الثقافة الفني�ة
األندلســـية الرســـمية للدولة الي كانت تنتصـــر أوال لكل
ما هو رســـيم عـــريب فصيـــح وتشـــجع عليه .ولهـــذا اجته
نظـــره إىل االعتماد على مرجعيات خارج الثقافة الرســـمية
الســـائدة ،كديوان ابن قزمـــان مثال .

ولتأســـيس هذه الرؤية عنـــده جتاه الثقافة الشـــعرية
املســـتحدثة باألندلـــس فقـــد اجتـــه إىل االعتمـــاد علـــى
مرجعيـــة فنيـــ�ة مقصـــودة ومحـــددة ومضبوطـــة وهـــي
األزجـــال الســـيما منهـــا أزجـــال ابن قزمـــان اســـتن�ادا إىل
ُْ َ
معطيات جديـــدة مهمة ،تدعمهـــا ما اكت ِشـــف أخرا من
مخطوطـــات نـــادرة مثل ديـــوان ابـــن قزمان.
ويمكـــن اعتب�ار هذه اإلبداعات املســـتحدثة باألندلس
نصوصـــا مضـــادة ،خصوصـــا يف وجههـــا الزجلـــي ،حيث
تقع يف الضفـــة األخـــرى املقابلة فني�ا للنصـــوص العريقة
الكالســـيكية الرســـمية .لكنها ال ترىق إىل مســـتواها ،وهي
نصوص فني�ة تتجلى فيها كثرا مـــن االنزياحات املتنوعة:
االجتماعيـــة والتيميـــة والفنيـــ�ة واإليقاعيـــة واللغويـــة.
وكأنهـــا تؤســـس لنفســـها مكانـــا حتت شـــمس إســـباني�ا
اإلســـالمية آنذاك ،وتريـــد أن تمثل حبـــق وبواقعية ثقافة
ولغة احليـــاة اليوميـــة ،واحليوية الي تعيشـــها قطاعات
اجتماعية واســـعة من املجتمـــع األندليس وقتهـــا ،وختلق
لنفســـها صوتـــا مســـتقال مقابـــال للثقافة الرســـمية الي
كانـــت ترتبع عـــرش قلوب احلكام املســـلمن وتســـتحوذ
على عنايتهـــم وتشـــجيعهم ،وهي بذلك تصنع لنفســـها
حضورها املشـــروع يف خضـــم صراع الثقافتن :الرســـمية
والهامشية ،واســـتقاللها الذايت النابع يف اعتقاد غوميث -
ومن معه من املســـتعربن املحدثن – من إســـباني�ة رؤاها
وتصوراتهـــا وأدوات إبداعهـــا وطرائـــق تن�اولهـــا لأشـــياء
واملوضوعات.

ولعـــل اهتمام غوميـــث بهذه النمـــاذج هـــو انتصار يف
حد ذاتـــه للثقافة الشـــعبي�ة الي تمثل يف تصـــوره نموذجا
لإلنســـان اإلســـباين املســـييح الذي كان يعيـــش يف دوامة
املجتمـــع اإلســـاليم األندليس بـــكل جتلياتـــه وتن�اقضاته
وصـــوره املختلفة ،أي أنهـــا تمثل صورة احليـــاة يف مجتمع
إســـباني�ا العصر الوســـيط بمختلف طبقاتـــه االجتماعية
البســـيطة واملتواضعة ،وصوت الشـــارع النابض باحلياة
وحركاتها وما يعـــج به من واقعية عاريـــة ،و«هو أدب كان
ينتج خارج املؤسســـة الرســـمية ســـواء أكانت سياسية أو
اجتماعيـــة أو ثقافية .وهـــو بذلك يقع بعيدا عـــن الرعاية
واالحتضـــان ،بل ويجـــري العمل علـــى نب�ذه واســـتبعاده
مـــن دائـــرة الضـــوء ،وقـــد تســـلط عليـــه الرقابـــة واملنع
إذا مـــا بـــدا عليه أنـــه يتجـــاوز اخلطـــوط احلمـــراء املنب�ه
عليهـــا ،ولما كانت األجنـــاس األدبي�ة هي نفســـها صنيعة
املؤسســـة الرســـمية فإنها تعتر هـــذا األدب كائنـــ�ا منبوذا
ومهمشـــا ،لعدم انضباطه لتوجيهاتهـــا واخرتاقه لبني�اتها
املوجهة من طـــرف التقريـــر األديب املتعـــارف عليه .ولعل
املزية األساســـية لهـــذا النوع مـــن اإلنتـــ�اج األديب هو كونه
خيـــرتق المألـــوف يف التفكـــر والتعبر وينتهـــك الطابوات
األخالقيـــة واالجتماعيـــة ويتجـــاوز احلدود مـــع املقدس
واملحظور وخيـــرتق الردهات املحرمة للمســـكوت عنه».10

وغوميث نفســـه باهتمامه بهذه الفنون املستحدثة يف
إســـباني�ا العصر الوســـيط إنما كان ين�ادي أو يؤسس لرؤية
علميـــة تســـتن�د إىل الدعوة لالهتمـــام بكل ما هو إســـباين
املوطن واملنشـــأ والمادة واملوضوع.
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فيـــه جميع اللهجـــات العاميـــة الرومانثيـــ�ة Romance
النابعة من احلياة واإلنســـان واملجتمع يف إســـباني�ا العصر
الوســـيط ،إذ «حـــاول كثر من املستشـــرقن يف إســـباني�ا
وســـائر أوروبا منذئذ فهمـــه ،ولكنهم لم يفهمـــوه إال فهما
جزئيـــ�ا ،ألن لغة الشـــاعر تســـتلزم معرفة خاصـــة بالنحو
ومفـــردات اللغـــة الي اســـتعملها .إىل أن كان عـــام 1933
فأخـــرج العالم التشـــيكي أ.ر .نيـــكل نت�اجئ أحباثـــه عن ابن
قزمان ،ونشـــر شـــعره ونقله حبـــروف التيني�ة مـــع ترجمة
جزئيـــ�ة باإلســـباني�ة .ولقـــد أضـــر هذا النشـــر بالشـــاعر
أكرث ممـــا نفعه ،ذلك أن نشـــر نيـــكل حتتوي علـــى أغالط
كبـــرة كثرة تـــرددت بطبيعـــة احلـــال يف ترجمتـــه .لكن
املستشـــرق 12الفرنيس كوالن وهو املتخصـــص الوحيد يف
لغـــة ابن قزمـــان وفنه الشـــعري انتقد هذا النشـــر انتقادا
صارمـــا مقبـــوال ،وهيـــأ للنشـــر منـــذ بضع ســـنن جميع
ْْ ْ
أزجال مخطـــوط « ِل ِيننغراد» منقولـــة إىل حروف التيني�ة
وفـــق قاعـــدة ثابتـــ�ة ،وقد ســـار على ضـــرورة االنتبـــ�اه إىل
حـــروف املـــد والعلـــة الفاصلة كمـــا ظهـــرت يف اللهجات
العربي�ة األندلســـية ،وســـار على ضـــرورة التوفيـــق بينها
وبن نظـــام الزجل الشـــعري».13

إذن توضـــح املعطيات الســـابقة أنن�ا لســـنا أمام مرتجم
يرتجـــم فقط نصوصا شـــعرية إرضاء لذوقه الفـــين واألديب
اخلـــاص ،وإنما حنـــن أمام مرتجـــم عا ِلم حبـــدود ومجاالت
اشـــتغاله ،يريد من وراء هـــذه الرتجمات أن يعيـــد االعتب�ار
لنصوص شـــعرية كانت هامشـــية إىل حد ما ،وغر معرتف
بهـــا قديما يف الدوائر الفني�ة الرســـمية ،ولهذا يتبن لنا كثرا
مـــن عالمات اجلهد العلـــيم عنده يف ســـبي�ل حتقيق ذلك.
ولذلـــك يمكن القـــول إنهـــا ترجمات تتواصـــل أكرث مع
نصوص شـــعرية نبتت يف واقع اتســـم بتحوالت شـــديدة
التجـــدد والتغير عما ألفـــه العرب اخللص الذين عاشـــوا
يف شبه اجلزيرة العربي�ة وقدســـوا نمط القصيدة التقليدية
بعتاقتها وجزالتهـــا وصرامة بنيتها اإليقاعيـــة العروضية.
فإذا حنـــن قمنـــا بعمليـــة إحصـــاء ملســـتويات اهتمام
غوميث بالشـــعر األندليس عامة ،فإنن�ا ســـنجد بأن أغلبها
يقـــع حـــول ترجمة هـــذا الفـــن ،حيـــث يشـــكل يف تصوره
وجها مـــن أوجه إبـــراز الشـــخصية اإلســـباني�ة القديمة يف
بعدهـــا اإلبداعـــي ،وليـــس إبداعـــا بســـيطا ،بل هـــو إبداع
مهم ،هو إبداع لإليقاع الشـــعري اجلديـــد .ووجه من أوجه
فـــرض الذات الفنيـــ�ة اجلديدة يف دوامة اجلـــدل األديب بن
الثقافتـــن املضادتن ،بن ثقافة رســـمية قديمـــة ،وثقافة
أخرى تشـــق طريقها حديث�ا ،وتتخذ صـــورا عديدة ،وتبتكر
لنفســـها حضورا متمزيا يف احليـــاة اليوميـــة ،وتتواصل مع
شـــرحية عريضـــة من النـــاس ،وعلى نطاق واســـع.

كمـــا أن غوميـــث نفســـه لـــم يـــرتدد يف االعـــرتاف بأن
َ
عمـــال مثل هـــذا عن عالـــم ابن قزمـــان اإلبداعـــي ال خيفى
علـــى العـــارف حبـــدوده وخبايـــاه مـــا يقتضيه مـــن جهود
كرى 14يف ســـبي�ل الوصول إىل تكوين وبلورة معرفة قريب�ة
من مملكة ابن قزمان الشـــعرية ،واحلصـــول على ترجمة
تنقـــل أكر قـــدر ممكـــن مـــن عناصـــر اجلـــدة والطرافة
واالبتكار يف شـــعره خاصة ويف شـــعر األزجال األندلســـية
عامـــة ،خصوصـــا إذا علمنـــا بأن مصـــادر البحـــث يف هذا
املجـــال قليلـــة جدا ،ثـــم إن هـــذا القليل ال يفـــي بالغرض
واحلاجـــة املطلوبـــن والضرورين.

َ
العناية بعالم ابن قزمان طموح عليم
واعد لدراسة األزجال األندلسية
يبـــ�دو لنا مـــن الوهلـــة األوىل أن غوميث قـــد اضطلع
بمهمة شـــاقة وصعبـــة عندما قـــرر أن يرتجم أزجـــال ابن
قزمان إىل اإلســـباني�ة ،فهي ليســـت بمهمة ســـهلة يسرة
وهينـــ�ة ،نظـــرا لكونـــه قد اختـــار واحـــدا من أكر شـــعراء
إسباني�ا اإلســـالمية صعوبة وتمنعا على املطاوعة والفهم
والرتجمـــة ،وأكرثهـــم إثـــارة للجدل بشـــعره ،ومـــا يتصل
به من إشـــكاالت تتعلـــق باألصول واالمتـــدادات وباللغة
الي نظـــم بها والعـــروض واإليقـــاع وطريقـــة الصياغة.
وصعوبت�ه تكمن أساســـا يف كونه شعرا شعبي�ا عاميا تمزتج

فمعلـــوم أن ابـــن قزمـــان قـــد طـــرح الشـــعر العـــريب
الكالســـيكي جانبـــ�ا ونظـــم أشـــعاره بطريقـــة جديـــدة
متطورة ،واســـتخدم اللهجة الرومانثي�ة اســـتخداما جديدا
وثوريـــا موفقا ،تمكن من خـــالل ذلك أن ينقـــل كل ما كان
جييـــش به نبض الشـــارع من أصـــوات وتيـــ�ارات مختلفة
ومتن�اقضـــة ،ومـــا تلهـــج بـــه احليـــاة اليوميـــة لســـاكنة
األندلـــس الســـيما يف طبقاتهـــا العامة البســـيطة.
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ولهـــذا كان غوميـــث يرتجـــم نصوصـــا غر يســـرة أو
ســـهلة مطواعـــة ،بل كانـــت نصوصا صعبـــة خصوصا يف
شـــقيها اإليقاعـــي واللغوي.

 ،وعلـــى معرفـــة عميقـــة خبصائـــص اللهجـــة الرومانثي�ة
وأبعادهـــا الداللية ،فهو مطلب غر يســـر أو يف متن�اول كل
باحـــث .وهذه اخلاصية بالذات هـــي الي أتاحت لغوميث
املرتجم واملحقق والدارس مســـاحة واســـعة مـــن احلركة
داخل هـــذا الفضـــاء حيث اســـتطاع مـــن خاللهـــا إظهار
مقدرتـــه علـــى اإلبـــداع املجـــدد يف ترجمة هـــذه األزجال
وتقريـــب دالالتها وأبعادها ونماذجهـــا املتنوعة واملتعددة.

فركـــوب ابن قزمان فـــن الزجل بهذه الكثافـــة اللغوية
اجلديـــدة واإليقاعات الصوتيـــ�ة اخلفيفـــة الغريب�ة على
الذوق العريب الذي ألف واعتـــاد األوزان اخلليلية املجلجلة
والصارمـــة ،كان كل ذلـــك يزيـــد من عـــبء غوميث ومن
صعوبة مهمتـــه العلمية امللقـــاة على عاتقه.

وقد ال نكـــون مجازفـــن إذا اعترنا أن بدايـــة ارتب�اطه
بعالـــم ابـــن قزمـــان تعـــود إىل الثالثينـــ�ات مـــن القـــرن
المايض ،فقـــد تولد هـــذا االرتب�اط مـــع انطالقة غوميث
15
حنـــو ترجمة الشـــعر عامـــة ،لكنه لـــم يتنـــ�اول املوضوع
بنـــوع مـــن العمـــق واالســـتمرارية واالمتـــداد ،فلم يصغ
أســـئلته عـــن ابـــن قزمان خـــارج هـــذا اإلطـــار ،لكنه ظل
مشـــدودا إىل كل مـــا يرتبـــط بابـــن قزمـــان مـــع التعبر يف
الوقت نفســـه عن عمق وعيه باإلشـــكاالت الي يطرحها
الشعر العريب املســـتحدث بإسباني�ا اإلســـالمية يف صوره
وأبعـــاده ومظاهره املتنوعة املعقـــدة ،حى أضىح موضوع
البحـــث يف أزجال ابـــن قزمـــان «واحدا مـــن املوضوعات
األكـــرث حبا وقربا إىل نفســـية غوميث منذ أن نشـــر ســـنة
 1933مقـــاال رائعا عن ابـــن قزمان يف مجلـــة زائد ناقص
« »Cruz y Rayaبعنـــوان« :ابـــن قزمـــان صـــوت يف
الشـــارع» وتابـــع غوميث طرق هـــذا املوضـــوع بمقاالت

وقـــد ال نغـــايل يف قولنـــا إذا قلنـــا إن مشـــكلة األوزان
واللهجـــة العاميـــة اللتن تنهـــض عليهما معظـــم أزجال
ابن قزمـــان يتطلبان دراســـات وافية لوحدهمـــا ،فهما من
التعقيـــد حبيـــث يصعـــب تن�اولهما بنـــوع من البســـاطة
وســـرعة االســـتنت�اج ،وتكمـــن صعوبـــة هـــذه األزجال يف
أن الغالبيـــ�ة العظـــى من أوزانهـــا ذات إيقاع نـــري بارز ال
عهد للـــرتاث العرويض القديم به الذي يت�أســـس بشـــكل
واضح علـــى اإليقـــاع املقطعي .كمـــا أنن�ا جنـــد اللغة الي
نظمت بها معقدة وشـــائكة يصعب علـــى املرتجم املبت�دئ
اقتحام عواملها بســـهولة ويســـر.
وبالتـــايل فإن التعامل مع عالم ابـــن قزمان الزجلي نقال
ودراســـة وترجمة وحتقيقـــا يتطلب االعتمـــاد على ثقافة
واســـعة وعلـــى إدراك دقيق للبـــىن الصوتيـــ�ة واإليقاعية
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وال شـــك إذن أن أبـــرز ما يمـــزي أعمال غوميـــث يف هذا
املجـــال عن بقيـــة الدارســـن واملرتجمن كنيـــكل وكوالن
وبروفنصـــال ،هـــو أنـــه اســـتفاد منهـــم وصحـــح بعض
أفكارهـــم وآرائهـــم يف املوضـــوع وأضـــاف إليهـــا أخـــرى
جديدة حبكـــم مواكبت�ه الطويلة ملســـتجدات هذا املبحث
وإلشـــكاالته الـــي يطرحها.

متفرقة إىل أن فاجأنا يف ســـنة  1972بكتابه الضخم القيم
كل ما يتعلـــق بابن قزمـــان « »Todo Ben Quzmānيف
ثالثة مجلدات كبـــرة».16
والطريف العجيب يف ترجمـــات غوميث الي تن�اولت
عالـــم ابـــن قزمان الشـــعري أنهـــا لم تكـــن تتن�اولـــه كأفق
مســـتقل منعزل ،بل تعاملـــت معه يف ســـياق األفكار الي
تنتيم مرجعيـــا إىل املنظومة اإلســـباني�ة الغربي�ة.

«كل ما يتعلق بابن قزمان» ثمرة طيب�ة

وكان املس ــتعرب اإلس ــباين املح ــدث خولي ــان ريب ــرا إي
طاراغ ــو أول م ــن لف ــت االنتبــ�اه إىل دراس ــة وترجم ــة ه ــذا
الف ــن ،وأش ــار إىل إمكانيــ�ة التوص ــل بواس ــطته إىل معرف ــة
العناصـــر األوىل لنشـــأة وظهـــور اإليقاعـــات اإلســـباني�ة
املبكـــرة وتطورهـــا ،ومـــن ثـــم معرفـــة أوجـــه التأثـــر الـــي
خضع ــت له ــا اإليقاع ــات األوروبيــ�ة م ــن ج ــراء ذل ــك ،أي
عـــن طريـــق قانـــون التأثـــر والتأثـــر ،حيـــث أذاع رأيـــه يف
ذل ــك «من ــذ س ــنة  ،1912فق ــد الح ــظ التواف ــق يف أبنيــ�ة
املقاطــع ،ويف القافيــة املتكــررة يف أواخــره ،وقــال إن التوافــق
امللح ــوظ ب ــن اآلث ــار املبتك ــرة م ــن الش ــعر الش ــعيب الع ــريب
األندل ــيس وب ــن أغ ــاين الرتوب ــادور يف أكيت�انيــ�ا وبروفان ــس
يف العص ــر الوس ــيط ال يمك ــن أن يفس ــر عل ــى أن ــه مح ــض
صدفـــة .وانتقـــل ريبـــرا مـــن ذلـــك إىل دراســـة املؤثـــرات
املتب�ادلـــة بـــن شـــعر املالحـــم الفرنـــيس ،وشـــعر املالحـــم
القش ــتايل ،وذه ــب إىل رأي ج ــريء واض ــح :وه ــو أن النظ ــام
الشــعري الغنــايئ الــذي ابت�دعــه كفيــف قــره والــذي شــهره
بعـــد ابـــن قزمـــان بعبقريتـــ�ه هـــو املفتـــاح الســـري الـــذي
يفس ــر مقوم ــات األش ــكال الش ــعرية يف النظ ــم الش ــعرية
الغنائيــ�ة ال ــي عرفه ــا العال ــم الوس ــيط املتحض ــر».17

ملجهود عليم يف مقاربة فن الزجل باألندلس
كانـــت هذه اإلجنـــازات منذ ســـنة  1961بمثابة مقدمة
لسلســـلة أو ملشـــروع طويـــل وواع من الدراســـات وفيض
هائل من األعمال حـــول هذا املوضوع ،وهكـــذا وابت�داء من
تلك الســـنة سيشـــرع غوميث يف االهتمام الرسيم واجلاد
بالزجـــل حيـــث ســـيت�ابع ترجماتـــه يف ضوء قناعتـــه بعمق
اإلشـــكال الذي يطرحه الزجل األندليس عامـــة وأزجال ابن
قزمان بشـــكل خاص .ويمكن اعتب�ار كتابـــه «كل ما يتعلق
بابـــن قزمـــان» Todo Ben Quzmānبمثابـــة خالصات
لنت�اجئ طيب�ة ألغلب إجنازاتـــه وأعماله الي عاجلت املوضوع
من قريـــب أو من بعيـــد؛ فحاول بذلـــك إثبـــ�ات كفاءته يف
ترجمـــة هذا النوع العســـر من الشـــعر العايم ،فـــكان هذا
الكتـــاب أهم مـــا ختم به أحباثـــه يف مجـــال احلفريات حول
األزجـــال بصفة عامـــة حيث وصـــل إىل احللقـــات األخرة
مـــن تفكره وتأمالتـــه وأفقه العليم الذي غـــذاه بكل جديد
طيلة مســـرته العلمية حول فـــن الزجل.
والالفت لالنتب�اه أن من يقرأ بت�أن وبعمق هذه األشـــعار
القزماني�ة ســـيجد فيها كثافة داللية ،ليـــس مصدرها لغته
الشـــعرية احلية فقـــط ،بـــل الرؤيـــا العامة أيضـــا للحياة
ولواقـــع اإلنســـان األندلـــيس البســـيط بـــكل تفاصيلهما
وصراعاتهمـــا ،حيث نقل كل ذلك بذكاء ليس من شـــرفات
القصـــور وغرفهـــا وإنما مـــن ســـاحات املجتمع والشـــارع
واحلياة العامـــة .ولهذا أطلق غوميث علـــى أول إجناز عليم
عن ابن قزمـــان عنوان« :ابـــن قزمان صوت من الشـــارع»
«.»Aben Quzmān, una voz en la calle

ولهـــذا فقـــد تأثـــر غوميـــث كثـــرا بـــآراء أســـتاذه
ريبـــرا يف تن�اولـــه ملثل هـــذه املواضيـــع ،وكـــذا يف امليوالت
واالهتمامـــات العلميـــة املشـــرتكة يف املباحـــث األدبيـــ�ة
واللغويـــة واإليقاعيـــة ،إنه اســـتمرار رائع ومتن ملدرســـة
متينـــ�ة يف البحـــث االســـتعرايب احلديـــث لعلمـــاء نـــذروا
حياتهم ووهبـــوا جهودهم العلمية خلدمة ثقافة إســـباني�ا
اإلســـالمية يف جتلياتها املتنوعة والغني�ة .فكانت ترجمات
غوميـــث ودراســـاته لهذيـــن الفنن(الزجـــل واملوشـــح)
اســـتمرارا وتتمة لدراســـة أســـتاذه املمهـــدة لذلك.

وخالفـــا لـــأدب الرســـيم الـــذي كان يكتـــب بالعربي�ة
الفصىح كان الشعر الزجلي الشـــعيب يف إسباني�ا اإلسالمية
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خصوصـــا عنـــد ابـــن قزمـــان يســـتخدم لغـــة التخاطب
اليويم ،ويتن�اقل بالرواية الشـــفوية ،كما كان إنشاد النص
الشـــعري يف احلياة العامة يكســـبه بنيـــ�ة فضائي�ة تن�افس
بعـــده الداليل.

قزمـــان ص 59–56 :مـــن املجلد األول مـــن طبعة غارثي�ا
غوميث ســـنة  ،1972وكان قد نشـــر ترجمة له من قبل يف
مجلة «املعتمد ،شـــعر ونرث» املغربيـــ�ة» ،20يقول غوميث
عن ذلـــك« :ولنقدم نموذجـــا للزجل هو ما أســـميه «زجل
التصغرات» وهو من أشـــهر ما نظمه ابـــن قزمان ،وليس
من األزجـــال املفرطة الطـــول ،وقد قمت برتجمته شـــعرا
مـــع املحافظـــة على بنيتـــ�ه وإيقاعـــه األصلـــي ،وترجمته
هنا ختتلف عـــن ترجمة ســـابقة قمت بها مـــن قبل .21غر
أن ترجمـــي احلاليـــة ختتلف عـــن ترجمي الســـابقة فقد
صححتها بفضل بعـــض املعلومات الي أفـــادين بها جورج
كوالن وليفـــي بروفنصال ،وهنـــاك ترجمة نرثيـــة أوردتها
يف كتايب «خمســـة شـــعراء مســـلمن» يف الفصل اخلاص
بابن قزمان».22

ولهـــذا يـــرى كثـــر مـــن املســـتعربن املحدثـــن 18أن
إبـــداع الشـــاعر واملغـــين األوروبيـــن يف العصر الوســـيط
كان امتـــدادا فنيـــ�ا وشـــعريا وجماليـــا لمـــا كان ينهض به
ابـــن قزمان وغـــره مـــن الشـــعراء الزجالـــن اجلوالن يف
إسباني�ا اإلســـالمية آنذاك .فابن قزمان كان شاعرا منشدا
ومتجـــوال ،وغوميث نفســـه يقول عـــن البـــىن اإليقاعية
ألزجال ابـــن قزمـــان« :إن َعـــروض ابن قزمان موســـيقاه
وموســـيقاه عروضـــه» .19فأزجاله ختاطـــب العقل واألذن
معا فكان يرتاد األســـواق والســـاحات واألماكن العمومية
 .وإذا كان الشـــعر الكالســـيكي األندلـــيس حيـــرتم قواعـــد
اللغـــة الفصىح وال يتمرد عليهـــا ،ويف احرتامـــه لها امتث�ال
للســـائد الرســـيم يف الدولة ويف املجتمـــع ويف الثقافة ،فإن
الشـــعر العايم الزجلـــي كان شـــعر الثورة الفنيـــ�ة على ما
هو ســـائد ورســـيم ،حيث تتحول عنده هذه الثورة إىل نوع
مـــن العزوف واالنصـــراف التدرييج عـــن هياكلها اللغوية
والصوتيـــ�ة واإليقاعيـــة واالشـــتقاقية الرســـمية ،وخرق
لنظامهـــا بتوليـــد أنظمة لغويـــة وحنوية وصوتيـــ�ة بديلة،
غـــر متداولة ومعروفـــة يف الثقافة الرســـمية.

ولكن لماذا كان يسلك هذا املسلك؟
كان يسلكه العتب�ارات شى أهمها :
عثــوره علــى بعــض املعطيــات الــي تــيضء املوضــوع
أو بفضـــل ظهـــور مســـتجدات تغـــين إجنازاتـــه
وتزيدهـــا وضوحـــا ودقـــة وعمقـــا ،وكـــذا توصلـــه
بمعلوم ــات زوده به ــا بع ــض زمالئ ــه م ــن العلم ــاء
املشـــتغلن يف نفـــس امليـــدان.
أنهـــا كانـــت ترجمـــة نرثيـــة غـــر شـــعرية وكانـــت يف
بدايــة حياتــه العلميــة املبكــرة ،قبــل أن يمتلــك خــرة
وتراكم ــا وتمرس ــا واحرتافي ــة يف ه ــذا املج ــال.

وانطالقـــا مـــن هـــذه املعطيـــات يتضـــح أن غوميث
لـــم يســـتطع أن يتخلـــص من تـــراث ابـــن قزمـــان ،الذي
كرس حضورا بـــارزا يف أعمالـــه غوميث الكثـــرة ،وإليه يف
احلقيقة يعـــود الفضل يف ترجمـــة الديوان كلـــه ويف إقامة
الدراســـة عليه ،كما يرجع الفضل أيضا إىل أســـتاذه ريبرا،
إذ منـــذ أن اهتم بديوان ابن قزمـــان يف بداية القرن المايض
لـــم تنقطـــع العنايـــة بفـــن الزجـــل والبحـــث يف مكوناته
ومعطياتـــه داخل إســـباني�ا وخارجها.

ويســـتطيع املتتبع إلجنازاته يف هذا املجـــال أن يالحظ
وبيســـر الســـمة البارزة فيها وهي تلك النظرة التمجيدية
للشـــعر القزمـــاين ،مما يـــدل علـــى أن غوميـــث كان مياال
منـــذ البدايـــة إىل هـــذا النـــوع اجلديـــد مـــن الشـــعر ،مع
إيالئه املزيـــد من االهتمـــام والتتبع الالزمـــن  ،فأضحت
جـــل 23عنايتـــ�ه بعـــد ســـنة  1961مركـــزة علـــى هذيـــن
الفنن الشعرين املســـتحدثن (املوشح/الزجل) بشكل
دفعـــه إىل العـــزوف بعض الـــيء عن ترجمـــة النصوص
الشـــعرية الكالســـيكية ،فظـــل حينهـــا يفـــك مغالق فن
الزجـــل وحيل مشـــاكله وقضاياه املســـتعصية الي علقت
به وكانت ســـبب انصراف العلماء عن مدارســـته وترجمة
نصوصـــه وحتليلها.

واجلميـــل يف ترجمـــات غوميـــث أنها ال تتخـــذ صبغة
ثابتـــ�ة ونهائي�ة بل هـــي رغم دقتها وعمقهـــا يف حتول وحبث
مســـتمرين عن اجلودة والكمال املنشـــودين ،إذ كان يعيد
يف بعـــض األحيـــان ترجمة بعض أشـــعار ابن قزمـــان كان
قد نقلها إىل اإلســـباني�ة ســـابقا ،فيعيد ترجمتها مرة ثاني�ة
َْ
«مثلما حدث للزجـــل رقم  10يف ديـــوان ابن
ومـــن جديـــد ِ
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نظـــره – أكرث مـــن أنـــه يعيد هـــذه النصـــوص إىل أصولها
احلقيقيـــة (أصـــول إســـباني�ة) ،لذلـــك نـــراه يـــورد أدلة
وســـياقات حضارية وأخـــرى تاريخية فني�ة مـــررة لذلك.

ولهذا ففـــي كتابه الضخم «كل ما يتعلـــق بابن قزمان»
ســـيوضح بشـــاعرية وبإحســـاس القـــارئ املتـــذوق لهذه
األزجـــال ،وبقلـــم العالم الماهـــر اخلبر الذي خابـــر امليدان
منذ خمس عشـــرة سنة بسلســـلة متنوعة من الدراسات
والرتجمات ،ســـيوضح فيها كثرا من احلقائـــق حول عالم
ابن قزمان الشـــعري ،وســـيفك كثرا من األلغـــاز املرتبطة
بإيقاعاته وعروضه ولغتـــه ومواضيعه.

فكان دائما حيـــاول أن خيتار يف هذا الفـــن نصوصا ذات
ظـــالل ثقافية وفنيـــ�ة تنتيم مرجعيا إىل حياة املســـيحين
وإبداعاتهـــم ،أو ألن أصحابهـــا يف تصوره إســـبان يصدرون
عن واقع إســـباين ويتن�اولون معطيـــات تنتيم فني�ا وتصورا
إىل حياة املســـيحين وأســـاليب تفكرهـــم وتعبرهم عن
واقعهم بشـــكل عام.

َ ْ
ْ
«الكالكو ريت ِمكو» أو حنو تقني�ة بديلية

ولتحقيق تصوره يف إســـباني�ة هذا الفن توســـل بتقني�ة
 Calco Rítmicoيف الرتجمـــة الي جـــاءت معتمدة على
ما يلي:

يف ترجمة الشعر األندليس املستحدث
وربمـــا كان أبـــرز وأهم مـــا يمـــزي تعامله مع هـــذا الفن
(الزجـــل) على مســـتوى الرتجمة هـــو توظيفـــه لطريقة
أو لتقنيـــ�ة مغايـــرة عمـــا ألفنـــاه يف أعماله الســـابقة أثن�اء
ترجمتـــه للشـــعر األندليس الكالســـيكي ،وهـــذه التقني�ة
فريدة مـــن نوعهـــا أطلـــق عليها إميليـــو غارثيـــ�ا غوميث
َ ْ
ْ
مصطلـــح «الكالكـــو ريت ِمكـــو» «.»Calco Rítmico

اس ــتخدام الكتاب ــة الالتينيــ�ة عن ــد النق ــل اخلط ــي
الكاليغ ــرايف للنص ــوص الزجلي ــة العربيــ�ة ،أي أن ــه
أورد أزجــال ابــن قزمــان مكتوبــة بالرســم وباحلــرف
الالتيني ــن ولي ــس خبطه ــا الع ــريب األصل ــي ال ــذي
وردت ب ــه يف مظانه ــا.

فهل أراد غوميث باســـتخدامه لهـــذه التقني�ة االرتفاع
أســـلوبي�ا ومنهجيا وفني�ا بمســـتوى ترجمة الشعر الزجلي
كمـــا فعل عندما انتقل أثن�اء ترجمته للشـــعر الكالســـيكي
من أســـلوب الرتجمة النرثية إىل الرتجمة الشـــعرية؟

الزتامـــه بعـــدد أبيـــ�ات األزجـــال وترتيبهـــا بعـــد
كتابته ــا باحل ــروف الالتيني ـ�ة ،وتقي ــده ب ــكل م ــا ورد
يف األص ــل م ــع مقاب ــل له ــا باإلس ــباني�ة يف الصفح ــة
املقابل ــة ،ليوص ــل بالق ــارئ اإلس ــباين إىل اإلدراك يف
النهايــة بــأن التشــابه يف اإليقــاع قائــم بــن النصــن
(ن ــص الزج ــل الع ــريب وترجمت ــه باإلس ــباني�ة) ،وأن
لي ــس هن ــاك اختالف ــات جوهري ــة بينهم ــا ،لكنه ــا
اختالف ــات بس ــيطة حدث ــت بفع ــل عوام ــل تط ــور
ه ــذا األص ــل القدي ــم إىل م ــا جن ــده اآلن يف اإليق ــاع
اإلس ــباين احلدي ــث ،مم ــا يس ــهل مقارن ــة الرتجم ــة
اإلس ــباني�ة باألص ــل الع ــريب.

هـــل قصـــد بذلـــك االرتقـــاء بهـــذه الرتجمـــة إىل حـــد
املطابقـــة التامـــة مـــع النـــص األصلـــي ،أم كانـــت هناك
أهـــداف ونوايـــا أخـــرى مضمرة؟
وما هي القضايا األساســـية الي يمكن أن نستخلصها
من أعمالـــه وإجنازاته يف ترجمة نصوصهما؟
يف احلقيقـــة هناك أوال مســـألة يف غايـــة األهمية والي
تعتر أكـــرث اتصاال بموضوعنا وهـــي أن اختيـــ�اره لهذا الفن
ونقل نصوصـــه إىل اإلســـباني�ة جاء لتدعيـــم نظريت�ه حول
إسباني�ة إيقاعه ولغته وطريقة تن�اوله لأغراض الشعرية،
وأن هذا الرتاث الشعري املســـتحدث يف إسباني�ا اإلسالمية
– يف تصـــوره  -فيـــه مـــن العناصـــر الكثـــرة مـــا ينتيم إىل
املنظومة اجلمالية اإلســـباني�ة يف مظاهرهـــا األوىل املبكرة.

وللخلوص إىل نتيجة أساســـية حاســـمة وهـــي أن هذا
التوافـــق أو التشـــابه احلاصـــل بـــن إيقاع الزجـــل وإيقاع
الشـــعر اإلسباين عامة ال يمكن تفســـره إال حبقيقة واحدة
تب�دو وجيهـــة ومنطقية عنده ومن منطلقاتـــه وتصوراته،
وهـــي أن اإليقاع اإلســـباين إنما هـــو امتداد واســـتمرار فين
وصويت متطـــور لإليقـــاع األندليس الـــذي هو بـــدوره تأثر
بمعطيـــات أو روافد تنتـــيم إىل جذور إســـباني�ة إيبرية غر

وبالتايل وأثن�اء اعتماده طريقـــة «»Calco Rítmico
يف ترجمـــة نصوص هـــذا الفن ،فإنـــه لم يكـــن يفعل – يف
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عربي�ة كانت موجودة قديما بإســـباني�ا ،واستمرت جنب�ا إىل
جنب مـــع اإليقاع العـــريب اخلليلـــي ،وإن لـــم تأخذ حظها
مـــن العناية واالهتمـــام الضرورين نظرا لســـيادة الثقافة
الرســـمية آنـــذاك الـــي كانت ترعاهـــا الدولة اإلســـالمية
الرســـمية باألندلـــس ،وتـــرى يف بقائهـــا واســـتمرارها
وازدهارها اســـتمرارا وبقاء وازدهارا لســـيادتها وســـلطانها
يف تلـــك املرحلة.

وقـــد ســـاعده نفـــوذه العلـــيم وعالقته وطاقتـــه الي
ال تعـــرف الكلـــل وامللـــل يف العثـــور على نصـــوص مؤيدة
لتصوراتـــه ورؤاه حـــول أصول وامتـــدادات هـــذا الفن يف
األندلـــس ،فكان يعمـــل على ســـر أغوارهـــا وتقليبها من
جميـــع أوجههـــا القتن�اص منهـــا كل مـــا يريد ،ومـــا يزكي
منطلقاته املســـتبطنة ســـلفا عـــن املوضوع.
فظـــل يف أغلب مراحـــل حياته العلميـــة يبحث عن كل
جديد منهـــا كما كان يغتنـــم كل فرصة أو مناســـبة ليعلن
عـــن صحـــة أفـــكاره ومصداقيتهـــا ،ووجاهة النتـــ�اجئ الي
يتوصـــل إليها يف هـــذا الباب .ومن ثـــم كان يضع فرضياته
الـــي كانـــت محكومة بنتـــ�اجئ معروفـــة ســـلفا ،وبطريقة
مســـبقة حتما عـــن املوضوع املطـــروح ،فيبحـــث لها عن
مســـتن�د أو دليـــل مرجعـــي علـــيم ،أو فـــين ،أو تارييخ ،أو
اجتماعـــي يؤيد ما بنـــ�اه حول هذين الفنن مـــن قناعات.

إذن ففي هذه التقني�ة ( )Calco Rítmicoال يســـتلهم
غوميث الشـــكل الهنديس اخلطي الذي كتب بهما النصان
(النـــص العريب وترجمتـــه) وكالهما كتب بأحـــرف التيني�ة
ألغـــراض علميـــة خالصـــة ،وإنما يعمـــد إىل ذلـــك إلعطاء
صورة عن التماهي املوجود بينهمـــا إيقاعيا وخطيا ،وليؤكد
بأن هذا شـــعرالزجل لـــه إيقـــاع أو بني�ة صوتيـــ�ة عروضية
نرية كاإليقاع اإلســـباين وليســـت بني�ة مقطعية كعروض
اخلليـــل العريب الـــذي نظمت به كافة النصوص الشـــعرية
الكالســـيكية ،كما أن يف نصوصهما «تدوير» وهي طريقة
مخالفة لأســـلوب الشـــعري العريب املتن الذي تنتهي فيه
الفكرة أو املعـــىن مع نهاية كل بيت ،عكس مـــا جنده مثال يف
الزجل الذي تمتـــد معاني�ه إىل أبيـــ�ات موالية الحقة .

ولهـــذا فغوميـــث كان يمـــارس يف بعـــض األحيـــان
الرتجمة اإلســـقاطية ،خصوصـــا عند ترجمته أو دراســـته
لهـــذا الفـــن ،فهـــو ينطلق من مســـلمات نضجت ســـابقا
عنده فيبحـــث لها يف هذا الفـــن عما يزكيها ،وهـــذا ما كان
ينعكـــس على أعمالـــه يف بعض مظاهرهـــا ،حبيث تصبح
هذه التصـــورات هي الي تقود أعماله وإجنازاته وتســـرها
حنو النتيجة الي هي مرســـومة ســـلفا ومنـــذ البداية دون
أن ينطلـــق يف كل ذلـــك من هـــذا الفن وينتهـــي إليه.

ومـــن هنا يتضـــح يف تصـــوره الفرق بن الشـــعر العريب
العمودي الفصيح وشـــعر الزجل الذي هـــو أقرب يف كل هذا
إىل الشـــعر اإلسباين منه إىل الشعر العريب الكالسيكي ،إذ أن
الشـــعر العريب يفضل وحدة البيت ويقرنهـــا بوحدة معناه
ويكـــره التدويـــر ،ويمجه الـــذوق العريب األصيـــل ويعتره
عجزا من الشـــاعر لعدم قدرته على احتـــواء معاني�ه يف بيت
واحـــد ال يتعداه ،فغوميث يف ســـعيه املســـتمر هـــذا ومن
خـــالل اعتماده على هـــذه التقني�ة يف الرتجمـــة كان حيرص
كل احلرص على إجيـــاد الصالت أو عناصـــر االئت�الف بن
إيقاع الزجل واملوشـــح وبـــن اإليقاع اإلســـباين ،فقد حاول
من خـــالل أعمالـــه الـــي تن�اولت هـــذا الفن بالدراســـة أو
بالرتجمة إثبـــ�ات درجات التشـــابه ومســـتويات التماهي
احلاصلة بـــن اإليقاعن معا.

ولهـــذا اهتـــم كثـــرا بهـــذا املبحـــث (مبحـــث ترجمة
الزجـــل) وأواله معظـــم جهـــوده العلميـــة ،ولـــم يســـخر
ولـــو ربع هـــذه اجلهـــود مثـــال خلدمـــة العـــروض العريب
الكالســـيكي ،إال يف مناســـبات قليلة جدا ،حينما تطرق إىل
َ َّ
اإليقـــاع الكالســـيكي كما نظ َر لـــه التيفـــايش ،ال ليء إال
لكي يؤكـــد نظريتـــ�ه يف إســـباني�ة إيقاعـــات الزجل.
وحى طريقـــة  Calco Rítmicoالي اعتمدها يف نقل
نصوصه لـــم يلتجأ إليهـــا إال ألنهـــا حتافظ بصـــورة أمين�ة
علـــى عروض وإيقاعات هـــذا الفن أثنـــ�اء عملية الرتجمة،
وتتيـــح إمكانات أكـــر ملعرفـــة مكوناتـــه اجلوهرية ،حى
بعد أن خيضع لعمليـــة الرتجمة والنقل مـــن اللغة العربي�ة
إىل اللغـــة اإلســـباني�ة ،وذلـــك ألهـــداف كمـــا قلنـــا كامنة
يف تصوراتـــه مســـبقا وهـــي تأكيده علـــى التشـــابه الكبر

ومـــن ثم فليـــس غريبـــ�ا أن توجـــه جهـــوده الكرى يف
الرتجمـــة إىل نصوص من هـــذا الفن(الزجـــل) بعين�ه وأن
يت�ابـــع إجنازاتـــه العلمية يف ضـــوء قناعتـــه وتصوراته بأنه
إســـباين وليس عربي�ا.
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حقيقـــة أنه تعامل مـــع الرتاث األندليس يف شـــموليت�ه
ومباحثـــه املختلفـــة ،ولكنـــه كان يركـــز بشـــكل أســـايس
واســـرتاتييج على مـــا كان يتوفر فيه مـــن معطيات تنتيم
مرجعيـــا إىل املنظومة احلضاريـــة والثقافية اإلســـباني�ة.

بن اإليقـــاع اإلســـباين وإيقاعهمـــا ،وهي طريقـــة دقيقة
توســـل بها غوميـــث من أجـــل البحث عن أصـــول وجذور
وامتـــدادات العـــروض اإلســـباين اإليبـــري عمومـــا الذي
نمـــا  -يف اعتقاده – مع املوشـــحات واألزجـــال باعتب�ارهما
نماذجـــه وجتلياتـــه األوىل املبكرة.

وبذلـــك كان غوميـــث يصدر عـــن رؤى غربيـــ�ة يف كثر
مـــن آرائـــه حـــول تمجيـــد الـــذات اإلســـباني�ة يف جوانبها
املشـــرقة يف مرحلـــة العصر الوســـيط .

وحنن ال نشـــك إذن يف دقـــة ترجمات غوميـــث لهذين
الفنـــن أو لفنون شـــعرية أندلســـية أخـــرى ،أو نطعن يف
جودتهـــا أو كفاءتها وعمقها فهذه أمور وحقائق مســـلم بها
من قبل كبـــار العلماء والباحثن يف العالم ،وإنما نشـــك يف
أنـــه كان موضوعيا نزيهـــا وأنه كان ينجزهـــا بدون خلفيات
أو منطلقـــات أو رؤى مخالفـــة لما هو ســـائد يف التصورات
والقناعـــات العربي�ة ،بـــل إن هذه اخللفيات تظل تســـره
وتؤطر أعمالـــه وتوجهها مثـــل كيف خيتار؟ ومـــاذا خيتار؟
ومـــا هـــي املباحـــث أو النصـــوص الـــي تشـــكل األولوية
وتســـتحوذ على اهتمامه قبـــل غرها؟

إنغوميثوغرهمناملستعربناإلسباناملحدثنأمثال
خوليان ريبرا وآخنل غونث�الث بالنثي�ا وميغيل آسن بالثيوس
وغرهم ينطلقون يف تعاملهم مع الرتاث األندليس من مسألة
«املركزية اإلسباني�ة» يف مقابل «املركزية األوروبي�ة» ،ومن
مسألة تضخيم الذات اإلسباني�ة بإرجاع كل يشء تأثرت به
دول أوروبا إىل الرتاث األندليس ،هذا الرتاث الذي هو  -حسب
تصورهم  -يف عمقه وأصوله وامتداداته ثقافة إسباني�ة يف
جتلياتهاالقديمةاملبكرة،بن�اهاإسبانمسلمونبتفكروعقلية
إسبانينمحلينلكنبلغةعربي�ة.

تركيب

وبالتـــايل فـــإن تأثـــر هـــذه البلـــدان األوروبي�ة بشـــى
أنـــواع املعرفـــة واآلداب والفنـــون األندلســـية إنمـــا هو يف
بعـــده وجوهره تأثر باملعرفـــة واآلداب والفنون اإلســـباني�ة
القديمة للعصر الوســـيط .هذا التصور جنـــده حبدة بالغة
اخلطورة عنـــد آخنل غونث�الث بالينثيـــ�ا حينما يقول« :ويف
كل احلـــاالت عندما نت�ذكـــر الرتاث الذي أضافه اإلســـبان
املســـلمون إىل احلضـــارة األوروبيـــ�ة ،نشـــعر بالزهـــو ألن
هؤالء الذيـــن خلفوا لنـــا هذه الروائـــع الفني�ة مـــن الزجل
واملوشـــحات والنظريـــات الفلســـفية الـــي تـــرىب عليهـــا
املفكـــرون الغربيـــون وكتـــب العلم والطب الي أســـهمت
يف أن جتعـــل من احلياة اإلنســـاني�ة شـــيئ�ا أجمـــل وأفضل،
والذيـــن بلغوا القمـــة باحلضارة على أيامهـــم ،وجعلوا من
إســـباني�ا أرىق دول أوروبـــا ثقافة .هؤالء كانـــوا أجدادنا ،من
جنســـنا وليـــس عـــدال أن جنردهم مـــن إســـبانيتهم ملجرد
أنهم كانوا مســـلمن».24

وبنـــ�اء علـــى مـــا ســـبق فإننـــ�ا نقر هنـــا بضـــرورة عدم
االنســـياق الكلـــي واملطلـــق وراء األفـــكار الي تنـــ�ادي بأن
غوميـــث كان يـــدرس الرتاث الشـــعري األندلـــيس بتجرد
وبـــرؤى موضوعيـــة وبدون خلفيـــات أو قناعات مســـبقة
توجهـــه وتؤطر أعماله من وجهة نظرهـــا ،ومن منطلقاتها
املحكومة مســـبقا بنتـــ�اجئ معروفة.
فكل ذلك يؤكد لنا عدم براءة أهداف الرتجمة عنده وعدم
موضوعيتها إزاء هذا الرتاث رغم دقتها وعمقها وبالغتها
وكفاءتها ،فغوميث لم يكن عمله خالصا لوجه هذا الرتاث
وإنماكانتهناكبواعثومالبساتترتبطبالذاتاإلسباني�ة
يف سعيها إىل البحث عن أجزائها الثقافية واحلضارية
والتاريخية الكامنة يف هذا الرتاث العريب األندليس.
وهـــذا التصـــور فرض عليـــه اللجـــوء من وجهـــة نظر
انتقائيـــ�ة اختي�اريـــة إىل ترجمـــة نصـــوص لم يكـــن له بد
من اللجـــوء إليها لـــوال توفرها علـــى مختلـــف املعلومات
الهامة املحيطة بثقافة إســـباني�ا العصر الوســـيط يف شـــى
تمظهراتهـــا وتلوين�اتهـــا حى تكون منســـجمة مـــع ما كان
يطرحه ويبتغيـــه فيها.

ومـــن هنا تتجلـــى األهـــداف اإلســـرتاتيجية واملركزية
الـــي ينبين عليها االســـتعراب اإلســـباين احلديث عامة يف
رد كل إبـــداع أو فن أو تي�ار عليم أو فكري ظهر بإســـباني�ا إىل
جذور إســـباني�ة التيني�ة قديمة.
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بشـــكل مطلق وأحادي اجلانب للتصـــورات العربي�ة ،وإنما
حتتكم إىل منطق التاريخ والتــــفاعل الثقايف واحلضاري بن
الرتاثن :الـــرتاث العريب /اإلســـاليم واملســـييح اإليبري
الـــذي أضىح مـــن ثمراته نشـــوء هـــذه الفنون الشـــعرية
املســـتحدثة بإسباني�ا اإلســـالمية وتطورها.

بينمـــا اتصفت إجنـــازات العالمـــة محمد بنشـــريفة
يف تن�اولهـــا لأزجـــال األندلســـية كأفق للدراســـة والبحث
والتحليل بالزاهـــة واملوضوعية ،حيث ســـعى من خاللها
إىل وضع أســـس علمية قائمة على تصورات ورؤى ال تلغي
األثـــر اإلســـباين اإليبـــري يف هذه النشـــأة  ،كمـــا ال تنتصر
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ّ
الشاعر محمد املرزويق

وقصيدته الشعبية

د .أحمد الخصخوصي  -كاتب من تونس

موضـــوع هذا الدرس هو قصيدة من القصائد الشـــعبي�ة املفردة الي أنشـــأها الشـــاعر
ّ
التونيس ّ
محمـــد املرزويق ولعله مـــن املفيد -قبل طـــرق القصيدة وتنـــ�اول متنها بالتحليل
يتلبث املرئ بعض ّ
واالســـتقراء واالســـتنت�اج والتأويل  -أن ّ
التلبـــث ليقف وقفة تعريفية
موضوعها الشـــاعر وهـــو ّ
ّ
محمد بن مصطفى بن
علـــي ،وقد ولد بالعوينـــ�ة 1التابعة ملدين�ة
ّ
دوز 2الصحراويـــة يف  22ســـبتمر  1916وتـــويف بتونس يف  14نوفمـــر  .1981حفظ ّ
محمد
ّ
املـــرزويق القرآن الكريم بمســـقط رأســـه ّثم اجتـــه إىل تونـــس العاصمة ليلتحـــق بالتعليم
ّ
الزيتوين عـــام  1930وتابع الدروس الي كانت تقدم باملدرســـة اخللدوني�ة 3وأحرز منها عام
 1935ديبلومهـــا كما أحرز الشـــهادتن الزيتونيتن األهليةّ 4ثم التحصيل 5ســـنة .1944
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ّ
ّ
ملحمـــد املـــرزويق شـــخصية متعـــددة األبعـــاد ،ويظهر
ذلك مـــن خـــالل التكويـــن الـــذي اكتســـبه وكذلـــك من
خالل نشـــاطه الـــذي لم يقتصر علـــى مجال واحـــد ،ذلك
ّ
ّ
أنـــه اخنرط يف العمـــل الصحفي الـــذي كان يعـــد مذنب�ا من
ّ
تصب يف جـــدول احلركـــة الوطني�ة
مذانـــب النضال الـــي
املتن�اميـــة يف ذلـــك الوقـــت وقـــت االســـتعمار الفرنـــيس.
واحلاصـــل ّأن ّ
ّ 8
محمـــدا املـــرزويق أديب 6وشـــاعر 7ومـــؤرخ
ّ
11
ومحقق مخطوطـــات  9وحافظ ذاكرة تاريخيـــة  10وأدبي�ة
وشـــعبي�ة 12وقد ترك مكتب�ة ّ
ثريـــة ّ
متنوعة تربو على ثالثن
ّ
عنوانـــا ّ
مما يكســـب آثـــاره بعدا موســـوعيا إىل حـــد معتر.
ّ
علـــى أن اجلانـــب الـــذي يعنينـــ�ا أكـــرث مـــن غـــره هو
ّ
اجلانـــب املتصل من قريـــب أو من بعيد بالرتاث الشـــعيب
ســـواء من حيـــث التنظـــر أو من جهـــة اإلبـــداع .ويمكن
ّ
للمـــرء أن يذكـــر يف هذا الصـــدد ّ
خاصة مؤلـــف «مع البدو
ّ
يف حلهـــم وترحالهـــم»  13وكتـــاب «األدب الشـــعيب يف
ّ ّ
ّ
تونس» .14ويتبـــن من مجمل مـــا تقدم أن هـــذا األديب
ّ
ّ
ظـــل بدويا حـــى النخـــاع كمـــا يقـــال .ويظهـــر ذلك من
ّ
خالل اهتماماته وأنشـــطته وتآليفه ســـواء منها ما اتصل
ّ
ّ
بالتمثـــل النظـــري أو ما تعلـــق باملمارســـة اإلبداعية.
ويمكـــن القـــول ّإن ّ
محمـــدا املـــرزويق بـــدوي األصـــل
ّ
واملنشـــإ والرتبيـــ�ة والثقافـــة بمـــا هـــي تمثل وممارســـة.
ينتيم إىل قبيلـــة «املرازيق» 15وهي منبع الشـــعر تاريخيا
وواقعيـــا ،فمنطقـــة «دوز» الي يقطنونها تعتـــر من ّ
أهم
مواطن الشـــعر الشـــعيب 16ومخازنـــه يف القطـــر التونيس
ّ
شـــأنها يف ذلـــك شـــأن منطقـــة «املز ونة» 17أحـــد مواطن
قبيلـــة «املهاذبـــة» 18حيـــث مازال الشـــعراء ّ
متمرســـن
وناشئن ينشدون الشـــعر ارتجاال يف مختلف املوضوعات
واملعـــاين واألغـــراض والقوالب.19

ّرماية  24النب�ل 25بالعن
27

حربات 26على الصدر جاته
ّ
فكت 28سالحه مسيكن

29

ّ
وبشعورها 30كتفاته
ّ
وتنهض األبي�ات بوظيفـــة مخصوصة تتمثل يف تهيئ�ة
املســـتمع ّ
لتقبل القصيـــدة شـــكال ومضمونـــا .واألبي�ات
الثالثـــة  -يف هـــذا املقام -عبارة عن شـــعار ُيرفـــع وعنوان
ّ
ُيوضع إلعـــالن متجه القصيـــدة واإلفصاح عـــن طابعها.
ّ
فيتهيأ الســـامع ّ
ّ
ويتقبل متنهـــا يف نوع من
تهيـــؤا نفســـيا
االنســـجام من حيث يـــدري وال يدري.
ويف ما يلـــي نـــورد القصيـــدة بعنوانها ّ
ونصهـــا متبوعا
31

بشـــرح لعدد مـــن عباراتها:
عيون سود مكحولن
ّ 34
عيون سود مكحولن 32ع 33املسمية
كبوا ّ 37
قرابي�ل 35ملياننّ 36
يف
***
38

عيون سود ع املشكاية

منهم عذايب ومحني وشقاي
ّ
َ 42
شبوا 40قداي 41اللطف يا موالي

39

ّ
ّ
جوايج
ردفوا 43رداي 44ومزقوا
َ 46
عامن مالقيتش طبيب لداي
ّ
واللي فحصين زاد 47على ما ّيب

45

***
ما لقيت من داواين

ومجمـــل القـــول يف القصيـــدة الي نقبل علـــى حتليلها
ّإن بيئتهـــا ّ
العامة احلاضنـــة لها بيئ�ة بدويـــة صرف وذلك
تبعا لثقافـــة منتجها.
ُ ّ
قـــدم إلين�ا أحيانـــا من القصيدة أبيـــ�ات تمهيدية ثالثة
هذا ّ
نصها:

عامن يف سحر العيون نعاين
ّ
كل من يراين يقول هذا فاين

48
49

لو كان جاين تغتفر هالسيه

لكن هجرين وما بغى 50يهواين
ّ
53
مكر 51مكر خلى 52كبديت مشويه

ركبت 20ركوب 21الفراسن
23

حلقت 22خليل غزاته

***
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ّ
قرابي�ل يف يد مدلل

54

ــــــــــــــــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــــــــــــــــ ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــــــــــــــــ ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــــــــــــــــ ا

ّ
ّ
ولد رمح 55قلبه ع العدو متغلل

56

59

راكب 57مخلخل 58كيف بي�ه تزلزل
ّ
ّ
ّ 60
حرم وحلل ال عطف ع احليه
األول الثاين ّ
ّنوض 61قتل ّ
كمل
ّ
خلى جنايز ع الوطىّ 62
مرمية

ــــــــــــــــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــــــــــــــــ ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــــــــــــــــ ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــــــــــــــــ ا

األول ّ
وقد جاء البيـــت ّ
مصرعا 71والتصريع يف الشـــعر
عند صاحب (اللســـان) هو تقفية املصـــراع ّ
األول مأخوذ
من مصـــراع البـــاب وهمـــا مصراعـــان .72قـــال األزهري:
«واملصراعـــان مـــن الشـــعر ما كان فيـــه قافيتـــ�ان يف بيت
واحـــد» 73أي أن جيعل الشـــاعر عروض الشـــعر كضربه.
ّ
ّ
ّ
«وإنمـــا وقع التصريـــع يف الشـــعر ليدل علـــى أن صاحبه
قصة ّ
مبت�دأ ّإمـــا ّ
وإمـــا قصيدة».74
ّ
ولعـــل هـــذه الداللة املزدوجـــة تنطبق علـــى قصيدتن�ا
هذه إذ تـــروي ّ
قصة من القصص الـــي تنطلق منذ البيت
ّ
األول جبملـــة اســـمية إخباريـــة مبت�دؤها وصـــف وخرها

هكاك 64كيف كووين
66

زادوا محوين 67بسحرهم سحروين
ّ
68
خلوا عيوين دموعهم مجرية
يا هل ترى 69بعد ما قهروين
يسخفش 70صاحبهم ويرفق ّيب
جـــاءت قصيـــدة «عيون ســـود مكحولـــن» يف قالب
ّ
ّ
ّ
ّ
يســـى امللزومة املثن�اة تت�ألف
معن من الشـــعر الشـــعيب
مـــن طالع يشـــتمل علـــى غصنن اثنـــن تليهمـــا األدوار
ّ
ّ ّ
يتكـــون كل دور منهـــا من ســـتة أغصان،
وعددهـــا أربعـــة
ّ
ّ
ّ
ويســـى الغصن األخر من الـــدور « املكـــب» ويتفق مع
الطالـــع يف القافية.
ّ
العـــام علـــى الصورة
ويمكـــن رســـم هيـــكل القصيدة

حدث .ال يشء يظهر يف املشـــهد ســـوى عينن ســـوداوين
مكحولتن وال يشء حيصل ســـوى طلق نـــاري ّ
مدو يصيب
اجلســـم يف الصميم إصابـــة مكين�ة.
ّ
ولعـــل أقـــرب صـــورة إىل األمرين معـــا وآلفهـــا معىن
وأوفاهـــا مغزى ما ّ
يعر عنـــه الفرنســـيون بقولهم «ضربة
ّ
ّ
«باحلب من
فيعـــرون عنـــه
الصاعقـــة»ّ .75أمـــا العرب
نظـــرة واحدة» 76كمـــا يذهب إىل ذلك ابن حـــزم األندليس
ّ
ّ
ّ
يف مؤلفـــه «طوق احلمامة يف األلفـــة واألالف» .إنها نظرة
واحـــدة تصدر مـــن العينن صـــدور طلقـــة الرصاص من
البن�دقيـــة .يذكـــر الشـــاعر صاحبهمـــا يف االفتتـــ�اح وهو
«املســـمية» ّ
ّ
ثـــم يذكر يف االختتـــ�ام هـــذا الصاحب بقوله
«صاحبهـــم» ويعين بهـــذه العبارة صاحـــب العينن.

ا لتا لية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ا ـــــــــــــــــــــــــــــ ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــــــــــــــــ ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــــــــــــــــ ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــــــــــــــــ ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــــــــــــــــ ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــــــــــــــــ ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــــــــــــــــ ا

الدور 4

63

***

عيون ولفي 65حربات يف مكنوين

الدور 3

الطالع
الدور 1

ال يشء يذكر عـــن اإلطار املكاين اللهم مـــا يوحيه املقام
الذي ُيمايش الســـاحات الفســـيحة والفضاءات املفتوحة
ّ
ومـــن بينها الصحـــراء يف اتســـاع أرجائها وتـــرايم أطرافها
ووعث مـــا بها من مفـــازات ّ
وملمـــات وأهـــوال ال يطيقها
ّ
ّ
ّ
إال أصحاب الشـــدة وذوو البأس .ومن عجـــب أن صاحبة
العينن بمـــا هما مصدر للتعبر الوجـــداين ومعر للتواصل

الدور 2
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والتصـــوري علـــى تلك احلقبة الـــي ُ
ّ
ازدريـــت فيها بعض
ُ
وابتـــ�ذل فيها ّ
الفن الوطـــين وما ّ
ينجر
القصائد الشـــعبي�ة
عن ذلـــك من نيـــ�ل لذاتيتنـــ�ا األلقـــة وثقافتنـــ�ا الناصعة
ّ
املتطورة .ولقد شـــعر التونســـيون
وحضارتن�ا اإلنســـاني�ة
ّ
ّ
ّ
بـــأن ّ
هويتهم الثقافية مهـــددة إىل حد كبـــر ،وذلك بالنظر
إىل مســـاعي السلطات االســـتعمارية الفرنسية إىل فرض
ّ
إرادتهـــا على املجتمـــع التونيس .واملعروف أن الفرنســـين
 خالفـــا لثقافة االجنلو  -سكســـون ونهجهـــم الذريعي -ّ
ّ
التســـرب الثقايف وعلى تأثـــر الثقافة
يعولـــون كثـــرا على
ّ
ّ
إلقنـــاع البلـــدان املـــوىل عليهـــا بـــأن منـــوال الفرنســـين
ّ ّ
الثقايف هـــو األنموذج احلضاري األرىق الـــذي يتعن اتب�اعه
ّ
وتبني�هّ .
ومما زاد النخب الثقافية التونســـية خشـــية على
ّ
ســـالمة اجلســـم الثقـــايف الوطـــين ومناعته أن عـــددا من
املنتمن إىل اجلاليات األجنبيـــ�ة املتعاظمة من اإليطالين
ّ
ّ
وحى مـــن املواطنن املحليـــن من اليهود قـــد اخنرطوا يف
مثل ذلك املشروع االســـتعماري ســـواء كان ذلك بإرادتهم
ّ
أو بغـــر إرادتهـــم ودون وعـــي منهـــم .وقـــد ضـــاق مثقفو
ّ
تونس ووطنيوها ذرعـــا بتلك ّ
الهوة الســـحيقة الي تردت
فيهـــا جوانـــب مـــن الثقافة التونســـية ّ
خاصـــة من حيث
ّ
ّ
مضامينهـــا الهابطة وســـجلها اللغـــوي املســـف وقيمتها
ّ
املتدنيـــ�ة يف جملتها.
ّ
وممـــا يســـرتعي االنتبـــ�اه مظاهـــر الطبـــاق اللفظـــي
ّ
ومتممهـــا وهو املقابلـــة املعنوية ،هذه املقابلة الي تقســـم

اإلنســـاين ال تظهر بصفتها جســـما ّ
مجســـما .ويف مثل هذا
ّ
الرتفع عن األوصاف ّ
احلســـية
املنىح التصويري نـــوع من
ّ
واألشـــكال الماديـــة ،فـــال بدن يلـــوح وال جســـد يظهر وال
ُ
ّ
أطـــراف تلحظ وال أوصـــال تب�دو .صحيـــح أن لها صفات
ّ
لكنهـــا صفات يف عمومها متعالية ،فهي حســـب نســـخي
ّ
ّ
«املســـميه» باعتب�ار شـــهرتها السائدة
القصيدة املتوفرة
ّ
«املســـوية» بالنظر إىل اســـتوائها
وصيتهـــا الذائـــع .وهي
ّ
واعتدالها وكمالهـــا ،وهي «املعفيـــة» بصفتها مصونة يف
ّ
حرز حريـــز ال تمتد إليها يـــد املقرتب ولو أراد ذلك وســـعى
ّ
«العربيـــ�ة» نظرا إىل شـــريف أصلهـــا وكريم
إليه ،وهـــي
ّ
77
محتدها وصـــايف بداوتها طهـــارة وعفة ،وهي املشـــكاية
ّ
الـــي يعـــز نيلهـــا ويصعـــب إدراكها ،فشـــأنها أقـــرب إىل
ّ
الســـراب الـــذي حيســـبه الظمآن مـــاء حـــى إذا جـــاءه لم
ّ
ّ
بالتغر املنعوتـــة باحلؤولة
جيده شـــيئ�ا لصفاتها املتســـمة
ّ
واملحبة من جانـــب واحد.
الدائمـــة
ّ
ومجمـــل الصفـــات املذكـــورة قلما جتتمع يف شـــخص
واحد ،وهي مماهيـــة للكمال مقاربة للمثاليـــة .وال يفوتن�ا
يف هـــذا الباب أن نقيس البون الشاســـع الـــذي يفصل بن
هـــذه الرؤيـــا للمـــرأة مـــن جهة ومـــا حلق بعض األشـــعار
ُ
قبـــل مـــن إغـــراق يف الوصف
الشـــعبي�ة التونســـية مـــن
ّ
احلـــيس وإســـراف يف الســـطحية ومبالغـــة يف االبتـــ�ذال
الـــذي يصل أحيانـــا إىل أقىص درجات اإلســـفاف ّ
املعر عن
ّ
التـــام وعن ســـخافة العقـــل وبهيميـــة العاطفة
االحنـــدار
ّ
78
وفســـاد الذوق واحنطاط النفس  .وهنا يـــرز الرد العملي

القصيـــدة شـــطرين عموديـــن متالزمـــن مـــن مبت�دئها
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كار ّ
إىل مختتمهـــا .يلمـــح الالمح طرفـــن متقابلـــن ّ
وفار
الحق وملحوق ســـالب ومســـلوب كاتـــف ومكتوف غالب
ومغلوب آســـر وأســـر صائد وطريد ظالم ومظلوم جاذب
ُ َّ
ِّ
ومعذب فاتـــن ومفتون
ومجـــذوب تابـــع ومتبوع ُمعـــذب
ُ ِّ ُ َّ ٌ
ُ ّ
تلق لها ّ
وممزق
قـــوي وضعيف ممـــزق
مبادر باألفعـــال وم
ّ
ّ
هاجر ومهجور شـــاو ومشـــوي كاو ومكوي قاتـــل ومقتول
طاعـــن ومطعـــون قاهـــر ومقهـــور مبعث لأحـــداث من
ّ
ومســـتقر لهـــا من جهـــة ثاني�ة.
جهة
ّ
ويت�أكـــد هـــذا املنـــىح الثنـــ�ايئ عندمـــا يقبل املـــرء على
حتليـــل القصيـــدة حتليـــال صوتي�ا للوقـــوف علـــى بنيتها يف
أدىن مســـتوياتها اللغويـــة .ويف هـــذا الصدد جيـــد الباحث
ّ
أن مجمـــل املقاطع الطويلـــة يظهر علـــى املقاطع القصرة
فعـــدد األوىل  267وعـــدد الثاني�ة  ،69وبذلك تكون نســـبة
الثانيـــ�ة من األوىل مـــا مقـــداره  % 26.5مقابـــل .% 63.5
ّ
ويعـــين ذلـــك -يف مـــا يعـــين  -أن القصيـــدة -يف مجملهـــا
ّ
 غنائيـــ�ة الطابـــع على وجـــه العموم .غـــر أن الـــدارس إذاالتفـــت إىل ما بداخـــل املقاطع الطويلة مـــن تصنيف ألفى
املقاطـــع الطويلة املنغلقـــة طاغية على املقاطـــع الطويلة
املنفتحة ،فعـــدد األوىل  150وعدد الثاني�ة  117أي بنســـبة
 % 56مقابل  .% 44وملثل هذا الطغيان  -ولو كان نســـبي�ا-
ّ
داللتـــه الي تعكـــس نوعا مـــن الثن�ائي�ة الي فيهـــا حظ من
الكفـــاف ونصيب مـــن التعادلية ،وبهذا يضـــيح للقصيدة

عند ّ
تدبـــر عدد من مظاهرهـــا نوع من الثن�ائيـــ�ة الي يمكن
ّ
ّ
أن نقـــول إنهـــا عبارة عـــن وجه وقفـــا إن جاز القـــول وصح
ّ
التعبر ،ذلـــك أن املقاطع الطويلة املنغلقـــة تفيد يف مجرى
العادة التماســـك والصالبة ّ
والقوة والعـــزم واجلالد واحلزم
ّ
ورباطـــة اجلأش واحلســـم إضافـــة إىل خفة الـــروح ومراح
ّ
اخلاصيـــة الثاني�ة الي
الفارس وأرن اجلـــواد دون أن نقيص
ّ
تؤديهـــا املقاطع الطويلة املنفتحة والـــي تفيد بطء احلركة
ّ
ّ
ّ
ّ
وتأودهـــا وترحنها وتثنيهـــا وميالنها وميســـانها وترددها بما
ّ
ين�اســـب الطابع الغنايئ وهو الطابع الثـــاين .وعند هذا احلد
ّ
تب�دأ معالـــم القصيـــدة يف الظهور وتتضح شـــيئ�ا فشـــيئ�ا
مالمحها املخصوصة القائمة على الثن�ائي�ة التالية :نشـــيد
امللحمـــة من ناحيـــة ومغىن المأســـاة من ناحيـــة أخرى.
ّ
وعلى هـــذا النحو بـــرزت ّ
خاصية القصيـــدة هذه حى
ّ
الســـجل املعجيم الزاخر يف واديه ّ
األول بأدوات
قبل تن�اول
ّ
ّ
احلرب ومعداتها وآالتها ومتعلقاتها وأســـلحتها التقليدية
منها والعصرية ومنها النب�ل واحلربـــات والرمح والقرابي�ل
ّ
أو الغـــدارات إىل جانـــب األعمال احلربيـــ�ة كركوب اجلواد
ســـواء كان مضمـــرا 79أو ّ
مصرحـــا به 80أو بتوجيه الســـهام
وتســـديد الضربـــات والتدبـــر الماكـــر حليل املبـــارزة بما
يصيـــب األهـــداف إصابـــات مكينـــ�ة نافذة ّ
قويـــة عنيفة
ّ
ختـــرتق «اجلـــوايجء» وتمـــزق األحشـــاء وتشـــوي األكباد
ُ
وتكـــوي األبدان وجتـــري الدموع.
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ّ
ّ
ويف مـــا يتصـــل بالقصيدة مـــن حيث حبكتهـــا الفني�ة
يمكـــن القـــول ّإنهـــا ّ
تعم املـــن بأكملـــه على غـــرار بنيتها
الهيكليـــة من جهة اجلنـــس األديب ،ويمكـــن القول كذلك
ّ
إنهـــا قائمة أساســـا على التكثيـــف ،هـــذا التكثيف الذي
يشـــمل املفـــردات 87ويـــؤول بـــدوره إىل تكثيـــف معنوي.
ّ
ّ
وال يتوقـــف األمـــر عند ذينـــك احلدين بـــل يتجاوزهما إىل
التكثيـــف املجـــازيّ 88
ثـــم إىل التكثيـــف اإليقاعـــي القائم
ّ
يســـى بالرتصيـــع .وهذا
على القـــوايف الداخليـــة 89أو ما
التكثيـــف القائـــم علـــى أكرث مـــن مســـتوى 90هـــو الذي
ّ
يضفـــي على القصيـــدة نصيب�ا مـــن التماســـك وحظا من
االنســـجام الداخلي الذي جيعل حلمتها مرمة ونســـيجها
محكما كأحســـن مـــا يكـــون اإلحـــكام وخيرجهـــا يف أجمل
ّ
الصـــور الفني�ة.
وتروي امللزومـــة يف مجرى العادة ّ
قصـــة من القصص

والالفـــت لالنتب�اه هو الطاقـــة التحويليـــة الهائلة الي
ّ
تؤديهـــا صيغ التعديـــة و اجلعلية وأفعـــال التحويل 81الي
تنقل الطرف املقابـــل من حالة إىل أخرى ،هـــذه الطاقة الي
جتعل مـــن الفاعل ّ
قوة قاهـــرة مطلقة النفوذ الـــذي ال يلزتم
ّ
بقانـــون إال إذا كان من وضعه هـــو دون غره حتريما وحتليال.
ويجد املـــرء مقابل هـــذه املظاهـــر امللحمية عـــددا من
املظاهر المأســـوية فيها كثـــر من اآلالم واملحن وأشـــكال
الشـــقاء والعذاب املتواصل املتصاعد بما هـــو حتريق ّ
وكي
وتمزيـــق ّ
ويش .جنـــد لـــكل ذلك صـــدى أليفـــا يف خلجات
العواطف وخفقات الوجدان ،وذلك من خالل األســـلوب
اإلنشـــايئ القائـــم بالوظيفـــة التأثريـــة الي ينهـــض بها
ّ
النداء 82والدعـــاء 83والتمين.84
وعلـــى هذا النحو تتواصـــل الثن�ائي�ة الهيكليـــة :ثن�ائي�ة
امللحمة والمأســـاة لتخرتق القصيدة عموديـــا من مبت�دئها
إىل منتهاهـــا ،هـــذا املنتهـــى الـــذي يبقـــى مفتوحـــا علـــى
احتمالـــن أحدهمـــا موجود هـــو اليـــأس وبـــرده وثانيهما
منشـــود هـــو األمـــل يف أن يعطـــف صاحـــب القـــرار على
ّ
ّ
ّ
املحـــب ويرفـــق به ويـــرق لـــه وهذا هـــو املتمىن.
ّ
ومثلمـــا اســـتهلت القصيدة بفضاء مفتوح ومســـاحة
ّ ُ
ّ
العـــام ختتتـــم القصيدة
حـــرة وإطار رحـــب أوحاه املقـــام
بانفتاح علـــى مختلف االحتماالت امللحمية أو المأســـوية
أو كليهمـــا معا.
ّ
وكأن هـــذا الفضـــاء الرحـــب هو الـــذي يوائـــم وظيفة
ّ
املتمثلة ّ
خاصة يف عـــدم االلزتام بالقيود
الشـــعر اجلوهرية
ّ
ّ
وقلـــة الوقوف عنـــد احلدود .ويظهـــر ذلك خاصـــة يف أن
ّ
حييط الشـــاعر باألمـــر بنوع مـــن اإلحياء فـــال يتحدث عن
الـــذات بقدر ما يصـــف أثرها الصاعق وال يـــدري املرء على
وجـــه التحديد أهو أثـــر يف صاحب المأســـاة أم هـــو أثر يف
ّ
ّ
املحيـــط اإلنســـاين بأجمعـــه حى لكأننـــ�ا عند ســـماع نداء
االســـتصراخ ودعاء االســـتغاثة نـــرى رأي العـــن األعناق
ّ
ّ
مشـــرئب�ة واجلـــوارح متحفـــزة واأليدي ممـــدودة واألكف
ّ
مفتوحـــة يف ترقب وانتظار وخشـــية آملـــة إلرادة صاحب
ّ
الشـــأن ،ذلك أن الشـــعر يف جوهر وظيفتـــه ليس أن يقول
ّ
ّ
85
الشـــاعر كل يشء بـــل يـــويح كل يشء وحيلـــم النفـــس
ّ
النقادّ 86
حســـب ما يراه بعض
املتمرســـن بقضايا الشعر.

مثلمـــا هو احلال يف قصيـــدة احلال.
ّ
وإذا تســـنم الباحث شـــرفا من أشـــراف األدب ليلقي
نظـــرة إجماليـــة علـــى ســـبي�ل مقارنـــة هـــذه القصيـــدة
ُ
الشـــعبي�ة بالقصائد الماثلة يف األدب ســـواء منها ما أنشد
أو مـــا ُغ ّين ألفى لها وشـــاجئ جامعـــة ال تكاد ّ
تمـــزي بن هذه
واألخـــرى ســـواء من حيـــث اجلنـــس األديب أو مـــن حيث
ّ
األســـلوب الفين.
ّأمـــا مـــن الناحيـــة األوىل فال فـــرق يذكر بـــن قصيدة
احلـــال وأبيـــ�ات أيب الهيجاء جوهر بن عبـــدهللا العدين 91إذ
يقـــول [الطويل]:
إذا ّ
جيش األحباب جيشا من اجلفا
بنين�ا من الصر اجلميل حصونا
وإن ركبـــوا خيل الصـدود مغرة
أقمنا عليها للوصال كمينــا
وإن ّ
جردوا أسيــافهم لقتالنــا
ّ
لقين ُ
�اهم بالذل مذعنينـــــــا
ّ
وإن لم يروا يف ودنا ووصالنـا
ُ
أحكامهم ورضينـظا
صرنا على
ّ
ّ
واحلـــق ّأن قصيـــدة ّ
محمـــد املـــرزويق تبـــ�دو أقـــل حبثا
ّ ّ
ّ
حيوية وحرارة وأشـــد توهجا.
وصنعة وأقـــوى جزالة وأكرث
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ّ
وأمـــا مـــن الناحيـــة الثانيـــ�ة فمثلما يعـــرض األعىش
ّ
ّ
املشـــبه
املشـــبه (وهو املمدوح) ويقبل على
ميمون 92عن
بـــه (وهو نهر الفرات) يســـتدبر شـــاعرنا احلبيب�ة وخنوتها
ّ
ّ
ليختصـــه بســـتة غصون
ويســـتقبل الفـــارس املحـــارب
ّ
(وهو ما يقابل ســـتة مصاريع أو ثالثة أبيـــ�ات) يف نوع من
ّ
التوســـع الغنايئ واالســـتطراد الهـــادف إىل توفية احلبيب�ة
ّ
نصيبهـــا من الفتنـــ�ة والفتـــك وحظها يف احلـــوك والتأثر
ّ
ومقوماتها مع الفرق الماثل
الراجعن إىل حقل الفروســـية
ّ
يف تمجيـــد املبارز الفـــرد يف مواجهة اجليـــش املجيش.
يقول ّ
محمد املرزويق يف الدور الثالث من القصيدة:
ّ
قرابي�ل يف يد مدلل
ّ
ّ
ولد رمح قلبه ع العدو متغلل

ٌ
ضرع ٌ
واهن
احلرب ال
أخو
ِ
ٌ ْ
خليج الفرا
وما مزبد من ِ

ٌ
ْ
ُ
تلتطم
غواربه،
ت جون
ِ

َ
ّ
ّ
اخللية َ ذات القـال
يكب
ّ
تكأكأ مالحها وسطها
ْ َ ْ
َْ
أج َود ِمن ُه ِب َما ِعند ُه
ِب

َ
ْ
ينحطم
ِع قد كاد جؤجؤها
َ
من اخلوف كوثلها ْ
يلزتم
ِ

سماؤهم ْلم ْ
ْ
تغم
إذا ما
ّ
وبالعودة إىل اســـتعارة ّ
الرتشـــيحية جتدر
محمد املرزويق
ّ
ّ
اإلشـــارة إىل أنهـــا ذات قيمـــة يف ذاتهـــا من ناحية ســـجلها
املجـــازي ويف وظيفتها مـــن ناحية أخرى إذ لـــم تكن رياضة
أســـلوبي�ة أو ترفا بالغيا يغلـــب عليه طابع االســـتعراض
والتعالـــم بل كانـــت عبارة عـــن تعبر مخصـــوص يهدف
ّ
املمـــزية جلنس
إىل جتســـيم قاعدة أساســـية مـــن القواعد
ّ
امللحمـــة .إنهـــا قاعـــدة تكبـــر البطـــل وتضخيـــم أعماله
ّ
خـــص الشـــاعر بطل
وتفخيـــم آثـــاره مـــدى وبقـــاء ،فقد
ّ
ّ
القصيـــدة الفـــذ بســـتة أغصـــان كاملـــة غـــر منقوصـــة
ليضفـــي عليـــه ما شـــاء من صفـــات الكمـــال واجلالل.
94

راكب مخلخل كيف بي�ه تزلزل
ّ
وحلل ال عطف ع ّ
ّ
احليه
حرم
األول الثاين ّ
ّنوض قتل ّ
كمل
ّ
خلى جنايز ع الوطى ّ
مرمية
وهـــذا النـــوع مـــن املجـــاز ّربمـــا كان نوعـــا مـــن أنواع
ّ ّ
االســـتعارة يف معناهـــا ّ
العام على األقـــل ،إنها االســـتعارة
ّ
ّ
الرتشـــيحية أو االســـتعارة املرشـــحة الي ال تقل شأنا عن
ّ
تلـــك الـــي اســـتقلها األعـــىش ميمـــون بن قيس شـــكال
تعبريـــا طريفـــا وذلك يف قوله وهـــو يمدح هـــوذة بن ّ
علي
احلنفـــي [ املتقارب]:
ّ
فأنت اجلواد و أنت الذي

ومثـــل تلك املضامـــن واملعاين وما صاحبهـــا من صيغ
ّ
ّ
بالغية ومن أشـــكال تعبرية وأســـاليب فني�ة تـــؤدي نداء
ّ
املســـتصرخ البائـــس ودعاء الداعـــي امللهـــوف وكأنن�ا نرى
املســـتصرخ امللهوف جسما ّ
مجســـما ترجتف أطرافه وتهزت
ّ
جوارحـــه وترتعش فرائصـــه وترتعد أوصالـــه رافعا كفيه
ّ
وكأنن�ا نســـتبطن دقائق نفســـه ّ
ّ
احلرى
تضرعـــا وخضوعا
ّ ّ ّ
ومهجتـــه املكلومـــة وقـــد ُمـــزق كل ممزق وذهبت نفســـه
ّ
املحـــب لأمر
حســـرات على حالـــه ومآلهّ .أمـــا إذا خضع
ّ
ّ
الواقع واســـتكان إلرادة ّ
املحب
القوة املســـيطرة فإن نفس
ّ
تســـتكن يف لـــذة أليمة إن شـــئن�ا أو ألـــم لذيـــذ إن أردنا إىل
ّ
أقىص درجات القـــرارّ .
املحب ويرأف
لرق احلبيب حلـــال
به ويشـــفق عليه.

إذا ما القلوب مأن الصدورا
جدير بطعنة يوم اللقاء
يضرب منها النسا النحورا
و ما مزبد من خليج البحار
يعلو اإلكام و يعلو اجلسورا
بأجود منه بما عنده
فيعطي األلوف و يعطي البدورا

ْ
ْ
ينتعل بقبال ْ
خذم
ولم
ٍ

93

أو يف قوله يف ّ
توســـع أوســـع وهو يمدح قيـــس بن معد
يكرب [ املتقارب]:
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ّ
ّ
الفـــن الي حملها
أوســـع أرجاء وأرحـــب أفقا ،إنـــه ملحمة
الشـــاعر ّ
محمد املرزويق يف اســـتجابة أليفة حميمة ملشروع

ويكاد املســـتمع يف عديـــد املواطن يلمـــس يف عبارات
ّ
محمـــد املـــرزويق نغمـــات انتفاضـــة االســـتفهام اإلنكاري
وصولـــة النفي القاطـــع وتبكيـــت االســـتحالة اجلازمة.

ّ
فـــين ورؤيا ثقافيـــة نهضت بهما مدرســـة الشـــعر الرائدة
ّ
ّ
يف رد نظـــري وإجـــرايئ علـــى ما تهدد الشـــعر الشـــعيب من
ّ
وفق الشـــاعر ّ
محمد
محاوالت التغريب والتهجن وهكذا
ّ
وهويت�ه
املـــرزويق يف الدفـــاع عن ذاتيـــ�ة وطنـــه وثقافتـــه

ومهما يكن مـــن أمر اجتهـــاد الواصف لعمل الشـــاعر
ّ
فإنه يبقى قاصـــرا ال يفي باحلاجة ولـــو يف حدودها الدني�ا،
ّ
ذلـــك ألن الوصـــف ليس من جنـــس املوصـــوف الذي هو
مـــن مجـــال الســـماع واإلحســـاس اللذين يعجـــز عنهما
الـــكالم ويقـــف دونهما .وعلى هـــذا النحو ينتقـــل ّ
املتقبل
وهـــو يت�ابـــع مراحـــل امللزومة «عيـــون ســـود مكحولن»
ّ
احلـــب الي حملتهـــا القصيـــدة إىل فضاء آخر
من ملحمة

ّ
الســـمو بشـــعره إىل مراتب اإلبداع
احلضارية كما أفلح يف
ّ
الفـــين األصيل ذي القيمـــة اخلالدة.
أو الباكالوريا كما يقال يف منطقة البحث.
 - 6ملحمّ د املرزوقي مجموعات قصصية ،وهذه عناوينها
«عرقوب الخري» صدرت عام  1952و»يف سبيل
الح ّرية» صدرت سنة  ،1952و» بني زوجني» صدرت
سنة  1975و»جزاء الخائنة» صدرت عام .1946
 - 7ولهذا األديب مجموعات شعرية وهذه عناوينها «دموع
وعواطف» وهو ديوان صدر عام  1946ومجموعة
«بقايا شباب» صدرت سنة  ،1966و«مختارات من
شعر املهرجانات» وهو من جمعه وتحقيقه ،صدر عام
 1969و«بورقيبيات» صدرت سنة .1981
 - 8من مؤ ّلفاته يف مجال التاريخ كتاب «معركة الزالّج»
وهو كتاب مشرتك مع الجيالني بن الحاج يحيى أ ّرخا
فيه للمصادمات التي وقعت عام  1911بني التونسيني
والقوّات االستعمارية حول مقربة الزالّج وصدر عام
« - 1981الدغباجي ،حياته وأعماله» ،وقد أ ّرخ فيه
ألحد أشهر املقاومني التونسيني ،وصدر عام -1969
«ثورة املرازيق» ،باالشرتاك مع عيل ّ املرزوقي ،طبعة
« - 1979دماء عىل الحدود» ،وقد اهت ّم فيه بثورة
عام  1915بالجنوب التونيس وعىل الحدود التونسية
الليبية« -رصاع مع الحماية» ،وموضوعه حركة
املقاومة التونسية عند االحتالل عام  ،1881وقد صدر
عام « 1973-عبد النبي بلخري :داهية السياسة وفارس
الجهاد» ،وقد اهت ّم فيه بأحد أعالم الجهاد الليبي ض ّد
اإليطاليني ،وصدر عام « - 1978قابس جنّة الدنيا»،
وقد أ ّرخ فيه ملدينة قابس ،وصدر عام  1962-الطاهر
الحدّاد حياته وآثاره ،باالشرتاك كذلك مع ابن الحاج
يحيى ،وقد صدر هذا الكتاب عام .1963

الهوامش

 - 1العوينة هي أحد األحياء الثالثة ملدينة دوز والحيّان
اآلخران هما دوز الغربية ودوز الرشقية.
 - 2دوز :إحدى مدن والية قبيل بالجنوب التونيس ،وتبعد
عن العاصمة التونسية باتّجاه الجنوب حوايل 550
كيلومرتا .تتميّز مدينة دوز بمناخ صحراوي حا ّر
ّ
وجاف ،ولها واحة ممتدّة وتتبعها العديد من القرى.
كانت دوز إىل وقت قريب تعرف باسم املرازيق ّ
ألن أغلب
س ّكانها ينحدرون من قبيلة املرازيق العربية ،و تنقسم
دوز إىل ثالثة عروش كربى وقد سكنها إىل جانبهم
عروش أخرى أهمّ ها :الشتاوى والعجامنة والكمايلية
التي عاشت يف املنطقة قبل ومع وصول املرازيق.
 - 3املدرسة الخلدونية :تقع يف تونس العاصمة هي أوّل
مدرسة ذات طابع تجديدي ت ّم إنشاؤها يف تونس سنة
 1896من قبل حركة الشباب التونيس بقيادة بشري
صفر .كان الهدف منها إعطاء ثقافة علمية يف وسط
املجتمع الثقايف العلمي وخصوصا خ ّريجي جامع
الزيتونة ذلك ّ
أن تعليمهم ديني فقط .كانت تُد ّرس
فيها علوم الجغرافيا والرياضيات والحقوق إىل جانب
اللغتني العربية والفرنسية .كانت تموّل من خالل هبات
وتربّعات يقدّمها أعضاء حركة الشباب التونيس .يف 20
سبتمرب  1903قام املجدّد واملف ّكر محمّ د عبده بزيارة
املدرسة وقدّم بها محارضة.
 - 4شهادة األهلية هي ما يعادل شهادة ختم الدروس
اإلعدادية.
 - 5شهادة التحصيل هي ما يقابل شهادة الثانوية العامّ ة
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ّ (9
حقق محمّ د املرزوقي ديوان الفيتوري تليش :وهو
عبارة عن شعر شعبي قدّمه ورشحه ّ
وحققه  ،وقد
صدر عام « 1976-مؤنس األحبّة يف أخبار جربة»،
ملحمّ د أبو راس ،وقد صدر سنة « 1960-الرحلة
الصحراوية عرب أرايض طرابلس وبالد التوارق» ملحمّ د
بن عثمان الحشائيش ،وقد ع ّلق عليها وراجع ترجمتها
إىل العربية محمّ د املرزوقي وصدرت سنة 1988-
«ديوان الحكيم أبي الصلت أميّة بن عبد العزيز الداني
 ،»529 460جمعه ّوحققه وقدّم له محمّ د املرزوقي،
وصدر عام « 1974-جريدة القرص وجريدة العرص»
لألصفهاني باالشرتاك مع الجيالني بن الحاج يحيى.
 - 10من مؤ ّلفاته يف هذا املجال كتاب «الشعر الشعبي
واالنتفاضات التح ّررية» ،صدر سنة .1971
 - 11ممّ ا أ ّلف محمّ د املرزوقي كتاب «عبد الصمد قال
كلمات» ،نرش سنة  1970ومؤ ّلف «مختارات من
محالّت شاهد» ،وقد صدر سنة .1969
 - 12ممّ ا يندرج يف هذا الباب كتاب «الجازية الهاللية»،
وهو عبارة عن ّ
قصة من الرتاث الشعبي ،وقد صدر هذا
الكتاب سنة  1983وكتاب «عىل هامش السرية الهاللية:
دراسة ونمادج» ،وقد قدّمه رياض املرزوقي .صدر هذا
الكتاب سنة .2002
 - 13هذا الكتاب عبارة عن عرض مستفيض لحياة
البدو بالجنوب التونيس» ،وقد جمع فيه عادات البادية
التونسية ،صدر هذا الكتاب سنة .1984
 - 14صدر هذا الكتاب سنة  ،1967وفيه إملام بالشعر
الشعبي من ّ
كافة جوانبه النظرية واإلجرائية.
 - 15املرازيق :ينتسب املرازيق إىل مطر بن راشد بن
سليمان بن مساوي بن نشوان بن حدجه بن مرزوق
بن عيلّ»عجيم» بن هشام بن الغز بن مذكر»مذكو» بن
يام ابن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن
جنوان بن نوف بن همدان بن مالك بن زيد بن أوثلة بن
ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبا بن
يشجب بن يعرب بن قحطان.
* انتقل املرازيق من بادية نجد يف أواخر القرن العارش
للهجرة إىل ساحل عُ مان .وعن طريق رأس الخيمة التي
كانت تسمّ ى آنذاك جلفار ،وانتقلوا بصحبة القواسم يف
سنة  1169للهجرة إىل ب ّر فارس املشهورة بشيبكوه
ّ
املتوفرة آنذاك .وكان يرأس
بالسفن الرشاعية ،الوسيلة
القبيلة يف ذلك االنتقال الكبري راشد وسليمان ابنا مطر
بن راشد املرزوقي .ونزلوا يف مكان معروف اليوم بقرية

دوان الغربية أو )كافرخون( ،ومنها لينتقل أغلب
أفراد قبيلة املرازيق برئاسة كبريهم :راشد بن مطر
املرزوقي إىل مكان آخر يسمّ ى اليوم قرية مغوه التّساع
ضواحيها وصالحية موقعها للسكن ،وهي تقع عىل
ساحل الخليج العربي ،رشقي جبل يسمّ ى جبل اليارد،
وتبعد عنه مسافة  7كيلومرتات تقريباً .ومع وفود
القبائل العربية إىل املغرب العربي نجد اليوم حضورا
خاصة بمحافظة ّ
قويّا للمرازيق بالجنوب التونيس ّ
قبيل
كما انترش املرازيق بمدن أخرى يف تونس وقد سمّ يت
بعض األماكن باسمهم.
 - 16يُذكر منهم حسب األسبقية يف الرتتيب الزمني سالم
أبو ّ
خف وأحمد الربغوثي ومحمّ د الطويل وعيل عبد
العظيم والحبيب بن عبد اللطيف وعيل ّ األسود املرزوقي
وبلقاسم عبد اللطيف وبشري عبد العظيم ورمزي
خليفة وأيّوب األسود والنارص بن عون.
 - 17إحدى معتمديات والية سيدي بوزيد تقع بها محميّة
بوهدمة وهي من أه ّم املحميّات الطبيعية بالبالد
التونسية ،أغلب س ّكانها من بطون قبيلة املهاذبة يذكر
منهم )أوالد سيدي مه ّذب(.
- 18تنتميقبيلةاملهاذبةإىلالقبائلالرحّ لاملتواجدةبالبالد
التونسية منذ عدّة قرون ّ
وإن وجود هذه القبائل الرحّ ل
ضمن مجموعة معيّنة لم يكن أبدا مرتبطا بأرض لها
حدود واضحة فوجودها يعود أساسا إىل ارتباط رمزي
ومعنوي متع ّلق بالعائلة أو بالعشرية أو باملعتقدات
أو ساللة األجداد لذا ّ
فإن ما يسمّ ى بأرض املهاذبة أو
ّ
ّ
أرايض أي قبيلة أخرى ال يمثل يف الواقع إال األماكن التي
يتواجد فيها املهاذبة بكثرة يف فصيل الخريف لحراثة
األرايض إذا أمطرت أو يف فصل الصيف للحصاد.
ويستق ّر معظم املهاذبة يف مجال جغرايف محدّد نسبيّا
وهو جهة الصخرية اليوم حتّى وادي العكاريت ومن
جهة امل ّزونة حتّى البحر األبيض املتوسط.
وهو ينحدرون من ساللة سيدي مه ّذب أحد رجال
الدين القادمني من املغرب األقىص وبالتحديد من
الساقية الحمراء خالل القرن السادس عرش .وقد عهد
له الحفصيون ) األمري أبو زكرياء الحفيص ( بتهذيب
مكتبة جامع الزيتونة وقد ك ّلف من قبله بتسوية
النزاعات التي تفاقمت بني القبائل املتواجدة بمنطقة
األعراض حيث تم ّر الطريق الشهرية الرابطة بني
املرشق واملغرب العربيني وقد نجح يف تهدئة األجواء,
وهذه القبائل هي الهمامة و بني يزيد و املثاليث ث ّم أقام
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وكتف الرجل كتفا وكتّفه :ش ّد يديه من خلفه
بالكتاف ،والكتاف :ما يش ّد به» )لسان العرب ،مادّة
كتف(.
ُ
 - 32مكحولني :اسم مفعول من كحل « .الكحْ ل :ما يكتحل
به .قال ابن سيده :ال ُكحْ ل ما و ُِضع يف العني يُشتَفى به،
َكحَ َلها يَ ْكحَ لها ويَ ْكحُ لها َكحْ الً ،فهي مَ ْكحولة») .لسان
العرب ،مادّة كحل(.
 - 33ع :اختصار لحرف الج ّر عىل ،ع املسميّة أصلها عىل
املسميّة.
 - 34املسميّة :اسم مفعول من سما :لها سمة ولها اسم
بمعنى أنّها بارزة ذات شهرة وصيت.
 - 35قرابيل :جمع مفرد ُه ق َربيلة ،وهي سالح ناري شأنه
شأن البندقية ويمتاز باتّساع الفوهة ،وأصل تسميتها
من الالتينية سواء كانت عبارة ايطالية أو فرنسية
 Carabineويقال غدّارة أو قربينة ،وقد أبدلت النون
الما.
 - 36مليانني :جمع مليان ،وأصلها مآلن .غري ّ
أن العرب يف
مجرى عادتهم ينفرون عادة من نطق الهمزة وكثريا
ما يقبلون عىل تعويضها بحرف الياء أو الواو أو الهاء،
فيقولون بنّاي عوض بنّاء أو توليف عوض تأليف
ومسهول عوض مسؤول .مليانني :عامرتان بالبارود
معبّأتانبالذخرية.
 - 37كبّوا يف ّ :أُفرغت يف ّ.
 - 38املشكاية :صيغة مبالغة من فعل مشك واملشكاية هي
التي تكثر من الوعود وتؤجّ لها باستمرار وال تفي بعهد
من العهود .ويجوز أن يكون هذا الفعل إبداال من بشك
)ابن منظور ،لسان العرب مادّة بشك( الذي يفيد عدم
إتقان العمل ممّ ا يضفي عليه صفة اإلهمال والالمباالة.
ويتمثّل اإلبدال يف تعويض حرف بأخر كتعويض الباء
بامليم وهذا التغيري جار حتّى يف األسماء ،من ذلك أن
يقال ملدينة م ّكة املك ّرمة ب ّكه .وقد ورد ذلك يف القرآن
الكريم ،سورة الفتح ،اآلية  24وسورة آل عمران اآلية
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 - 39شقاي :شقائي.
 - 40شبّوا :اتّجهوا.
 - 41قداي :يف اتجاهي ،من فعل قدا )لسان العرب ،مادّة
قدا(.
ّ
وكأن البليّة قد
 - 42اللطف يا موالي :أسال الله اللطف.
ّ
وكأن الخلفية هي مضمون الدعاء
ح ّلت وحُ ّم القضاء
املأثور :اللهم ال نسألك ر ّد قضائك ولكن نسألك اللطف

مسجده الشهري الذي أصبح منارة للعلم والسلم.
 - 19يُذكر منهم بوزيان بن زنون امله ّذبي وابناه عيل ّ وعبد
النبي وكذلك الحاج عبد السالم الكيدي والشاهد األبيض
وعمر النيفر وأحمد السايح واملولدي هضب واألزهر بن
الوايف ومحمّ د الغزال الكثريي.
 - 20ركبت :امتطت صهوة الجواد.
 - 21ركوب الفراسني :مفعول مطلق وظيفته بيان النوع
أي نوع الركوب ،وهو ركوب املقاتلني .والفراسني جمع
مفرده فارس ،وهذا النوع من الجمع يفيد يف هذا املقام
التم ّرس واملهارة والتفنّن ،ومن ذلك الفعل املضارع
يتفرسن :بمعنى يبدي براعته وتفنّنه من خالل حركاته
البهلوانية.
 - 22لحقت خيل :التحقت به عىل سبيل الك ّر والهجوم.
 - 23غزاته :غزته .وهذا النوع من الترصيف دارج يف عدد
من املواطن بالقطر التونيس وبعدد من أقطار املغرب
العربي .ويقتيض أن يبقى الفعل عىل حاله يف صيغة
املايض ويضاف إليه الضمريّ .
وكأن التفاعل ال يحصل
ّ
بني العنرصين ) الفعل والضمري( ،وكأن هذه اآللية يف
الترصيف معمول بها يف القطر العراقي الشقيق لكن
يف صيغة املايض عندما يقال مثال :أك َلوْا فيبقى الفعل
املايض عىل حاله ويضاف إليه الضمري دون أن يقع
التفاعل الرصيف بني العنرصين ) الفعل والضمري(.
 - 24رمّ اية :صيغة مبالغة عىل وزن فعّ ال ،وتفيد اإلكثار
من الرمي.
 - 25النبل« :السهام وقيل :السهام العربية وهي مؤنّث
ال واحد له من لفظه ،فال يقال نبلة ،إنّما يقال سهم
ّ
ونشابة» )لسان العرب ،مادّة نبل(.
« - 26والحربة :اآللة دون الرمح وجمعها حراب» )لسان
العرب ،مادّة حرب(.
 - 27جاته :بمعنى جاءته ،وجاءت عىل صدره بمعنى
أصابت صدره.
ّ
ّ
 - 28ف ّكت« :وفككت اليشء :خلصته ،وكل مشتبكني
فصلتهما فقد فككتهما» )لسان العرب ،مادّة فكك(.
واملعنى هو افتكاك السالح ونزعه من صاحبه.
 - 29مسيكني :تصغري مسكني ،ويفيد هذا التصغري أنّه يف
ّ
خاصة وقد سلب سالحه والسالح هو
حالة يرثى لها
أثمن ما يمتلكه الفارس وأنفسه.
 - 30شعور :جمع شعر ،ويفيد الجمع هنا كثرة الشعر
وكثافته.
 - 31كتّفته :شدّت يديه»والكتف ش ّد اليدين من خلف
51

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ أدب ﺷﻌﺒﻲ ـ اﻟﻌﺪد  44ـ ﺷﺘﺎء 2019

فيه.
ّ - 43
دقوا :ثبّتوا أو أعلنوا.
 (44باليَ  :بالئي بمعنى املصيبة التي أبتيل بها.
 - 45جواجي :جواجئي :أحشائي وهو جمع مفرده جؤجؤ
وجمعه جآجىء وقد أبدلت الهمزة واوا .والجؤجؤ هو
الصدر ،ومثل مجتمع رؤوس عظام الصدر) .لسان
العرب ،مادّة جأجأ(.
 - 46دايَ  :دائي.
ّ
بي :ضاعف ما حل بي من ضنى ومعاناة.
 - 47زاد عىل ما ّ
 - 48فاني :فان من فني يفني فناء بمعنى ِبيل َ وتالىش
ونحف وضعف وهو يسري إىل املوت.
 - 49السيّة :السيئة .الخطأ الذي قد يصل إىل ح ّد الخطيئة.
 - 50بغى يبغي :يعني يف منطقة البحث أراد أو رغب
واشتهى.
 - 51مكر :أبى وامتنع.
ّ - 52
خىل :ترك ووذر.
 - 53مشويّة :اسم مفعول من شوى يشوي بمعنى اكتوى
كيّابالغا.
 - 54مد ّلل :اسم مفعول من د ّلل بمعنى ممتاز أو من
الطراز األوّل يف املهارة واإلتقان ألساليب القتال وفنون
الحرب.
 - 55ولد رمح :ناشئ يف هذا املجال ،مجال الحرب ،والرمح
آلة من آالت القتال )لسان العرب ،مادّة رمح(.
 - 56اسم مفعول من غ ّلل بمعنى يف صدره غ ّل ،وهو
مغتاظ أش ّد الغيظ وكأنّه موتور يطلب ثأرا.
 - 57راكب :فارس ممتط صهوة الجواد.
فتي قويّ متني
 - 58مخلخل :اسم فاعل من خلخل بمعنى ّ
وكأنّه يحدث بحركته زلزاال أثناء السري.
 - 59ح ّرم وح ّلل :بيده الحكم وبيده الترشيع منعا وإحالال.
الحي ،النفس الحيّة.
 - 60الحيّة :الكائن ّ
 - 61نوّض:أطلق النار ،أصلها من الثالثي املج ّرد ناض
ينوض نوضا كقولهم « ناض الربق ينوض نوضا إذا
تألأل» وناض بمعنى تح ّرك ،والنوض الحركة )لسان
العرب مادّة نوض(.
 - 62الوطى :أصلها الوطاء بمعنى األرض )ابن منظور
لسان العرب مادّة وطأ(.
 - 63مرميّه :اسم مفعول من رمى بمعنى ملقاة )ابن
منظور ،لسان العرب مادّة رمى(.
 - 64ه ّكا أو ه ّكاك :بمعنى هكذا أو عىل هذا النحو أو بهذه
الطريقة وعىل هذه الصورة وبهذه الكيفية.

 - 65ولفتي :أليفتي أو أليفي بمعنى حبيبتي املؤالفة ) ابن
منظور ،لسان العرب ،مادّة ألف(.
 - 66مكنوني :اسم مفعول من ّ
كن :كياني الداخيل،
أحشائي ) ابن منظور،لسان العرب ،مادّة كنن(.
 - 67محوني :بمعنى محني وهي جمع مفرده محنة أي
االمتحان والبليّة واملعاناة واملكابدة )ابن منظور ،لسان
العرب مادّة محن(.
 - 68مجريّة :اسم مفعول من فعل جرى ،واملعنى هو
دموع مجراة أو دموع جارية )ابن منظور ،لسان
العرب مادّة جرى(.
 - 69يا هل ترى؟ :بمعنى هل ترى؟
ّ
 - 70يسخف :فعل مضارع من سخف بمعنى رق يل
وأشفق عيلّ .وأصل فعل سخف يفيد الضعف.
 - 71ابن منظور ،لسان العرب ،مادّة رصع.
 - 72ابن منظور ،لسان العرب ،مادّة رصع.
 - 73ابن منظور ،لسان العرب ،مادّة رصع.
 - 74ابن منظور ،لسان العرب ،مادّة رصع.
 - 75وهي ما ّ
يعرب عنه لدى الفرنسيني بعبارات Le coup
de foudre
 - 76ابن حزم األندليس ،طوق الحمامة يف األلفة واألالف،
.13
 - 77ربّما كانت عبارة املشكاية يف أصلها مصدرا ميميا من
شكا يشكو شكوى وشكا وشكاة بمعنى أنّها مصدر
لشكوى ّ
العشاق.
 - 78هذه تقريبا مجمل النعوت التي لحقت عددا من
املق ّ
طعات الشعرية )أحمد خالد ،أضواء من البيئة
التونسية عىل الطاهر الحدّاد.(75 ،
 - 79يظهر ذلك يف قول الشاعر« :ركبت» أي ركبت جوادا.
 - 80وصف الجواد بعبارة «مخلخل» الدالة عىل القوّة
املزلزلة كما أوحته العبارة الالحقة «تزلزل».
ّ
 - 81تدّل عىل ذلك أفعال ّ
«خىل» و «خ ّلوا» و «خىل».
 - 82يا موالي.
 - 83اللطف.
 - 84يا هل ترى من بعد ما قهروني يسخفش صاحبهم
بي.
ويرفق ّ
 - 85اإليحاء وإحالم النفس هما تقريبا جوهر الشعر
ّ
ويعرب بعض الفرنسيني عن ذلك بقوله» .»faire rêver
 (86شارل أوغستان سانت ـ بوف )Charles Augustin
 (Sainte-Beuveكاتب وناقد فرنيس وُلد يف بولوني
سور مري يف  23ديسمرب عام  .1804تميّز أسلوبه
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بالدقة ،وكان نقده يعرف بالنقد البنّاء وكان مبنّيا عىل
التاريخ الطبيعي للفكر .وقد صنّف الباحث الفرنيس
جان ـ بيري ريشار منهج سانت  -بوف النقدي إىل
ثالثة مستويات وهي :األنا املبدعة )الشخص( ،واإلبداع
)العمل األدبي( ،والسرية الذاتية )البعد التاريخي لألنا
والعمل األدبي( وأشار سانت ـ بوف إىل ّ
أن العمل
األدبي ما هو إال نتاج أنا أخرى غري التي تظهر يف
ّ
وتويف يف باريس يوم 13
عاداتنا ومجتمعنا وحياتنا.
أكتوبر عام .1869
المصادر والمراجع:
 - 87مثال ذلك قوله :عيون سود مكحولني.
ّ
خاصة يف السواد
 - 88وجه الشبه بني القرابيل والعينني
* األعىش ،الديوان ،دار صادر بريوت .1994
واالتّساعوالفتنةالفاتكة.
* محمّ د بوذينة ، ،روّاد الشعر الغنائي يف تونس ،الطبعة
 - 89مثال ذلك املشكاية -وشقاي.
 2دار سرياس للنرش )املطابع املوحّ دة( ،تونس .1993
* وقوله :قداي -موالي-رداي-داي.
فاني-جاني-
نعاني-يراني-
* وقوله كذلك :داواني-
* أحمد خالد ،أضواء من البيئة التونسية عىل الطاهر الحدّاد.
يهواني.
املخفي،
* املختار املستيرس ، ،نشأة الرشيدية من املعلن إىل
ّ
ّ
ّ
ّ
* وقوله أيضا :مدلل -متغلل -مخلخل-تزلزل -وحلل-
مطبعة بونو برانت ،تونس .2014
األوّل كمّ ل.
* ابن حزم األندليس ،طوق الحمامة بني األلفة واألالّف،
كووني-مكنوني-محوني-سحروني-عيوني-
*ومنذلك:
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة ،طبعة
قهروني.
2012
 - 90منها ما هو لفظي ومنها ماهو مجازي ومنها ما هو
ايقاعي ومنها ما هو متع ّلق باالستعارة ّ
املرشحة أو
المراجع باللغة الفرنسية:
ّ
تتجىل يف الدور الثالث لتضفي عليه
الرتشيحية التي
تكبريا وتضخيما وتفخيما وتمجيدا بما يناسب الجنس
* http://sidimhedheb.over-blog.com/artiامللحمي.
ّ
cle-19-63135349.html
 - 91أبو الهيجاء جوهر بن عبد الله العدني توف سنة 626
*
هـ م  /1229سكن مدينة عدن ،وأصله من مدينة http://www.adab.com/modules.
)الجَ نَد( ،ضاحية مدينة تع ّز .عالم متصوّف .كان يف php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=200
بداية أمره يعمل حمّ اال ً يف أحد أسواق مدينة عدن ،أخذ * https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%
يف بعض العلوم حتّى انتهت إليه مشيخة الصوفية يف D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8
مدينة عدن ونواحيها ً
خلفا للشيخ سعد الحدّاد.
_%B2%D9%8A%D9%82
 - 92األعىش570م 629 -م ميمون بن قيس بن جندل من
بني قيس بن ثعلبة الوائيل ،أبو بصري ،املعروف بأعىش
الصور
قيس ،ويقال له أعىش بكر بن وائل واألعىش الكبري.
من شعراء الطبقة األوىل يف الجاهلية وأحد أصحاب
* الصور من الكاتب .
املع ّلقات.
* كان كثري الوفود عىل امللوك من العرب ،والفرس ،غزير 1 - https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85
الشعر ،يسلك فيه ك َّل مسلك ،وليس أح ٌد ممن عرف قبله %D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7
أكثر شعرا ً منه .وكان يُغنّي بشعره فسمّ ي )صناجة %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%
العرب(.
D9%88%D9%82%D9%8A

* قال البغدادي :كان يفد عىل امللوك وال سيّما ملوك فارس
فكثرت األلفاظ الفارسية يف شعره .عاش عمرا ً طويالً
وأدرك اإلسالم ولم يسلم ،ولقب باألعىش لضعف برصه،
وعمي يف أواخر عمره.مولده ووفاته يف قرية )منفوحة(
باليمامة قرب مدينة الرياض وفيها داره وبها قربه.
 - 93األعىش ،الديوان.88-89 ،
 - 94األعىش ،الديوان.198-199 ،
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جهود املؤسسات الثقافية اخلليجية
يف صون الرتاث الثقايف غر المادي:

ً
( وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان) أنموذجا
أ .عماد بن جاسم البحراني  -باحث من سلطنة عمان

تســـتعرض هذه الدراســـة اجلهود الي بذلتهـــا وزارة الرتاث والثقافة بســـلطنة عمان
يف احلفاظ علـــى الرتاث الثقـــايف غر المادي من خـــالل ثالثة محاور رئيســـية وهي:
ً
.1توثيق عناصر الرتاث الثقايف غر المادي دوليا.
.2القائمة الوطني�ة العـماني�ة حلصر الرتاث الثقايف غر المادي.
.3إصدارات الرتاث الثقايف غر المادي.
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ً
توثيق عناصر الرتاث الثقايف غري المادي دوليا

ملف الرعة ليكـــون أول ملف عماين يـــدرج ضمن القائمة
العاملية للرتاث غـــر المادي ،وذلك بعـــد أن أوىف امللف بكل
املعاير املتعلقة بالتســـجيل.

يف إطـــار اجلهـــود الـــي تب�ذلهـــا الســـلطنة لتســـجيل
مفـــردات الرتاث الثقـــايف العماين غـــر المـــادي يف القائمة
التمثيلية للرتاث الثقايف غر المادي بمنظمة اليونيســـكو،
جنحت وزارة الرتاث والثقافة حلد اآلن يف تســـجيل ســـبعة
مـــن عناصـــر الرتاث الثقـــايف غر المـــادي العمـــاين يف هذه
القائمة.

كمـــا قدمـــت وزارة الـــرتاث والثقافـــة خـــالل العـــام
2014م ملفات جديدة للتســـجيل يف قائمة اليونيســـكو،
باالشـــرتاك مـــع بعـــض دول مجلـــس التعـــاون اخللييج
(ســـلطنة عمان ودولة قطـــر واإلمارات املتحـــدة واململكة
العربيـــ�ة الســـعودية) .1وهذه امللفـــات هي:

ويـــأيت إدراج هـــذه العناصـــر ليعكس االهتمـــام الذي
توليـــه الســـلطنة ملوروثاتهـــا الشـــعبي�ة ،كمـــا أنـــه يمثل
ً
ً
اعرتافـــا دوليـــا بأهمية هذه املفـــردات الثقافيـــة كجزء من
الـــرتاث العمـــاين الـــذي حظـــي بالعديـــد من اإلشـــادات
الدوليـــة ،لعـــل أهمهـــا إدراج العديد من املواقـــع العماني�ة
يف الرتاث العالـــيم كقلعة بهال عـــام 1987م ،وموقع بات
ً
واخلطـــم والعن عـــام 1988م فضـــال عن طريـــق اللبان
عـــام 2000م واألفـــالج العمانيـــ�ة 2006م ،ويف املقابـــل
ً
مثلـــت مرحلة إعـــداد ملفات الـــرتاث غر المـــادي تفعيال
لالتفاقيـــة الدوليـــة ،وهو مؤشـــر علـــى نضـــوج التجربة
العماني�ة يف مجال جمع وحفظ الـــرتاث الثقايف غر المادي
العمـــاين ،وقد بدء العمـــل يف هذا املجال مـــن خالل تقديم
ً
 12ملفـــا لعدد من مفـــردات الـــرتاث الثقايف غـــر المادي
العمـــاين تم قبول ســـتة ملفات منها يف عـــام 2010م وهي
(الرعـــة ،تقطر مـــاء الـــورد ،اخلنجـــر ،الرزحـــة ،الرزفة ،
العيالة) يف حن تم حتويل ســـتة ملفات أخرى للســـنوات
الـــي تليهـــا ،ويف عـــام2011م قدمـــت الســـلطنة ملفن
جديدين همـــا (امليـــدان والعازي).

املجالس.
فن احلماسية (عمان واإلمارات).
القهوة العربي�ة.
وفيمـــا يلـــي الفنـــون العمانيـــ�ة املدرجـــة يف القائمـــة
التمثيليـــة للـــرتاث الثقـــايف غـــر المـــادي لالنســـاني�ة:
 .1فـــن الرعـــة :2هـــو أول عنصر عماين يتم تســـجيله
يف القائمـــة العامليـــة يف اجتماع الدورة اخلامســـة
للجنـــة الدوليـــة احلكوميـــة لصـــون الـــرتاث غر
المـــادي الـــذي عقـــد يف نـــرويب – كينيـــ�ا يف شـــهر
نوفمـــر عـــام 2010م  ،وكان امللف العـــريب الوحيد
ً
الذي تم تســـجيله منفـــردا .
 .2فـــن العـــازي :3تم تســـجيله يف القائمـــة الدولية يف
اجتماع الدورة الســـابعة للجنة الدولية احلكومية
لصـــون الـــرتاث غـــر المـــادي الـــذي عقـــد يف مقر
“اليونســـكو”– باريـــس يف شـــهر ديســـمر عـــام
ً
2012م  ،وامللـــف تـــم تســـجيله منفردا.

هـــذه امللفات تـــم إعدادهـــا يف البداية من قبـــل كوادر
عمانيـــ�ة بـــوزارة الـــرتاث والثقافـــة بالتعـــاون مـــع خـــراء
دولين وكذلـــك وزارة اإلعالم واللجنـــة الوطني�ة العماني�ة
للرتبي�ة والثقافة والعلوم باإلضافة اىل مندوبي�ة الســـلطنة
يف اليونســـكو ،وكانـــت البداية من خالل جمـــع معلومات
عـــن كل مفـــردة وتوثيقها من قبـــل املمارســـن واملعنين
يف املجتمـــع بهـــذا املـــوروث ،وذلك وفـــق قوائم وشـــروط
التســـجيل املنبثقـــة من اليونســـكو ،كمـــا قامـــت الوزارة
باالســـتعانة خبراء دوليـــن مختصن يف مجال اإلشـــراف
علـــى إعـــداد امللفـــات مـــن أجـــل مراجعـــة تلـــك امللفات
ً
ً
منهجيا وعلميا ،ومـــن بن تلك امللفات الســـتة تم اختي�ار

 .3فـــن التغرود :4تم تســـجيله يف القائمـــة الدولية يف
اجتماع الدورة الســـابعة للجنة الدولية احلكومية
لصـــون الـــرتاث غـــر المـــادي الـــذي عقـــد يف مقر
“اليونســـكو”– باريـــس يف شـــهر ديســـمر عـــام
2012م  ،وهـــو ملف مشـــرتك مع دولـــة اإلمارات
العربيـــ�ة املتحدة الشـــقيقة .
 .4فـــن العيالـــة :5تم تســـجيله يف القائمـــة الدولية يف
اجتماع الدورة التاســـعة للجنة الدولية احلكومية
لصـــون الـــرتاث غـــر المـــادي الـــذي عقـــد يف مقر
اليونســـكو باريس يف شـــهر نوفمر عـــام 2014م ،
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إن التحديـــد هـــو عملية وصـــف عنصر نوعـــي واحد
أو أكـــرث من عناصـــر الرتاث الثقـــايف غر المادي يف ســـياقه
اخلاص وتميزيه عـــن العناصر األخـــرى .وعملية التحديد
والتعريـــف هذه هـــي املقصـــودة يف االتفاقيـــة بمصطلح
«احلصـــر» وتشـــدد االتفاقية على أن يتـــم ذلك «بقصد
صونـــه» ،أي أن إجـــراء احلصر ليس مجـــرد عملية نظرية
وإنمـــا هي عمليـــة هادفـــة ذات مضمون عملـــي .ومن ثم
إذا تـــم فعال حتديد عـــدد من عناصـــر الـــرتاث الثقايف غر
المـــادي جيوز للـــدول أن تقـــرر البدء يف تنفيذ مشـــروعات
رائـــدة لصون تلـــك العناصر.
وإذ تقر االتفاقيـــة بأن الدول ســـتتخذ نماذج مختلفة
يف وضـــع القوائـــم ،فإنهـــا تنـــص علـــى أن كل دولة طرف
عليها أن تقـــوم بوضع قائمة أو أكرث حلصـــر الرتاث الثقايف
غـــر المادي املوجـــود يف أراضيها ،وتســـتويف هـــذه القوائم
بانتظـــام (المادة .)12

وهو ملف مشـــرتك مـــع دولـــة اإلمـــارات العربي�ة
املتحدة الشـــقيقة.

ولـــن كانـــت المادتـــان  11و 12أكـــرث إلزاما من ســـائر
مـــواد االتفاقيـــة فإنهما مع ذلـــك يوفران للدولـــة الطرف
ً
ً
قـــدرا كافيا من املرونة كـــي تقرر كيفية إعـــداد قوائمها .إن
الدول لهـــا حرية وضـــع قوائمها بطريقتها .غـــر أنه جيب
حتديد عناصر الـــرتاث الثقايف غر المـــادي حتديدا جيدا يف
القوائم للمســـاعدة على تطبيق تدابـــر الصون.

القائمة الوطني�ة العماني�ة
حلصر الرتاث الثقايف غري المادي
إن قوائـــم حصـــر الـــرتاث الثقايف غـــر المـــادي جزء ال
يتجـــزأ مـــن عملية صون الـــرتاث الثقـــايف غر المـــادي ،إذ
مـــن شـــأنها أن تزيد الوعـــي بالـــرتاث الثقايف غـــر المادي
وأهميتـــ�ه بالنســـبة إىل الهويـــة الفرديـــة واجلماعية .وإن
عمليـــة إعداد قوائـــم حلصر الـــرتاث الثقايف غـــر المادي،
وإتاحة تلك القوائم للجمهور من شـــأنها أيضا أن تشـــجع
القـــدرة اإلبداعيـــة ،واالعتـــداد بالـــذات بـــن اجلماعات
واألفـــراد الي تتولد يف كنفها أشـــكال التعبر واملمارســـات
املرتبطـــة بالرتاث الثقايف غـــر المادي .ومن شـــأن القوائم
أيضـــا أن توفر األســـاس لصياغـــة خطط عمليـــة لصون
الـــرتاث الثقـــايف غر المـــادي املعين.6
ً
وفقـــا للمادة ( )11مـــن االتفاقية ،فإن علـــى كل دولة
طـــرف أن تتخـــذ التدابر الالزمـــة لضمان صـــون الرتاث
الثقـــايف غـــر المـــادي املوجـــود يف أراضيها ،وأن تشـــرك
اجلماعـــات واملجموعات واملنظمات غـــر احلكومية ذات
الصلـــة يف حتديد وتعريـــف عناصر هـــذا الرتاث.

وال يفـــرتض أن تكـــون الدولـــة الطـــرف قـــد وضعت
قائمة حصـــر أو أكرث قبـــل أن تصدق علـــى االتفاقية ،رغم
أن الكثـــر مـــن الدول األطـــراف تفعل ذلك منذ عشـــرات
الســـنن .بل بالعكس إن تطوير واســـتيفاء قوائم احلصر
عملية مســـتمرة ال نهاية لهـــا .فليس من الضـــروري إجناز
قائمـــة من أجـــل البدء يف تلقـــي املعونة أو طلب الرتشـــيح
لقائمـــي االتفاقيـــة .غـــر أن املبـــادئ التوجيهيـــة لتنفيذ
االتفاقيـــة تقيض بـــأن الدولـــة الطرف الي تتقـــدم بملف
ترشـــيح لقائمة الـــرتاث الثقايف غـــر المادي الـــذي حيتاج
إىل صـــون عاجل جيب أن تثبت أن العنصـــر املقرتح إدراجه
ســـبق إدراجـــه يف قائمة حصر الـــرتاث الثقايف غـــر المادي
الواقـــع يف أراضيها.7
ومن مجاالت اهتمـــام وزارة الـــرتاث والثقافة العماني�ة
بالـــرتاث غر المادي :البدء يف إنشـــاء قوائم احلصر الوطني�ة
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 .2توثيـــق كل البي�انات واملعلومـــات املتعلقة بمفردات
الرتاث الثقايف غـــر المادي.
 .3مراجعـــة كل مـــا تـــم نشـــره أو كتابت�ه عـــن عناصر
الرتاث الثقـــايف غـــر المادي.
 .4وضـــع قاعـــدة بي�انـــات إلكرتونيـــ�ة تضـــم كل ما تم
جمعه حـــول عناصـــر الرتاث الثقـــايف غـــر المادي.
وكان للمجتمـــع املحلـــي دور يف تنفيـــذ قوائـــم احلصـــر
العمانيـ ـ�ة م ــن خ ــال اآليت:
.1االشـــرتاك يف إعداد االســـتمارات اخلاصة بتسجيل
العناصر.
.2قيام مجموعة من الباحثن واملهتمن واملمارســـن
من مختلـــف اجلهات احلكوميـــة واخلاصة جبمع
املعلومـــات والبي�انـــات املتعلقـــة بقوائـــم احلصر
الوطني�ة.

يف عـــام 2010م وذلـــك بمشـــاركة مختلـــف املؤسســـات
احلكوميـــة ذات العالقـــة بهـــذا املجـــال كـــوزارة الـــرتاث
والثقافـــة والهيئـــ�ة العامـــة للصناعـــات احلرفيـــة ووزارة
التنميـــة االجتماعيـــة ووزارة الشـــؤون الرياضيـــة وجامعة
الســـلطان قابوس باإلضافة اىل إشراك مؤسسات املجتمع
املدين كجمعية املرأة العماني�ة والنادي الثقايف واملمارســـن،
وقد ضمت القائمة عدة أبواب :الفنون الشـــعبي�ة واحلرف
التقليدية والعادات والتقاليد واألكالت الشعبي�ة واأللعاب
الشـــعبي�ة واآلالت املوســـيقية وغرها من مفردات الرتاث
الثقـــايف العمـــاين غر المـــادي ،وقد تـــم جمع هـــذه القائمة
ً
ميدانيـــ�ا من املجتمـــع العماين.

.3إجـــراء لقـــاءات مـــع املمارســـن لعناصـــر الـــرتاث
الثقـــايف غر المـــادي وذلك لتقديـــم البي�انات حول
ا لعنصر .
.4مراجعـــة البي�انـــات الـــي تـــم جمعهـــا مـــن خالل
مجموعـــة مـــن الباحثـــن واملهتمن واملمارســـن
قبـــل إدخـــال البي�انـــات يف الســـجل النهايئ.
وقد تم إعداد اســـتمارة حصر مفـــردات الرتاث الثقايف
غر المادي من خـــالل املنهجية املتبعة لدى اليونســـكو يف
إعداد قوائـــم احلصر الوطنيـــ�ة وفق المادتـــن ( 11و)12
من االتفاقية الدوليـــة لصون الرتاث الثقـــايف غر المادي،
حيـــث تضمنت االســـتمارة على معلومات عـــن العنصر،
ونطاقـــه اجلغـــرايف ،وحملـــة العنصـــر وحالتـــه من حيث
بقائه واســـتمراريت�ه باإلضافة اىل أســـماء حملـــة العنصر
وجامـــع البي�انـــات وصور للعنصـــر ،كما خضـــع الباحثون
واملشـــاركون يف عمليـــة إعـــداد قوائـــم احلصـــر الوطني�ة
لرامـــج تدريبيـــ�ة يف عمليـــة جمـــع البي�انـــات واملعلومات
املتعلقـــة باالســـتمارة وطريقة إجـــراء املقابـــالت وتعبئ�ة
البي�انات.

وقد نظمـــت الـــوزارة بالتعاون مـــع اللجنـــة الوطني�ة
العمانيـــ�ة للرتبيـــ�ة والثقافة والعلوم واليونســـكو ورشـــة
عمـــل إلعـــداد قوائـــم جرد الـــرتاث غـــر المـــادي .ويف عام
2011م تـــم طباعة كتابن من قوائم اجلـــرد الوطني�ة هما
من مفردات الـــرتاث الثقايف غر المـــادي املتعلقة باآلالت
املوســـيقية والكتـــاب اآلخـــر باألنماط املوســـيقية ،وذلك
بالتعـــاون مع مركز عمـــان للموســـيقى التقليدية.
أهداف القائمة الوطني�ة العماني�ة:
 .1حصـــر وتصنيف جميع مفردات الـــرتاث الثقايف غر
المـــادي العماني�ة بهدف صون هـــذا الرتاث ووضع
آليات احلماية املناســـبة لكل مفردة.

لقد اعتمـــدت قوائم احلصـــر الوطني�ة علـــى املصادر
اإلخبارية الشـــفهية يف جمع موادها ،فتـــم توثيق البي�انات
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يف هـــذا املشـــروع تـــم اختيـــ�ار مجموعة مـــن مفردات
الرتاث غر المـــادي العمـــاين كالفنون الشـــعبي�ة واحلرف
التقليدية واملناســـبات االجتماعية وغرهـــا وبعد ذلك يتم
تكليـــف باحثـــن للقيام بعمليـــة اجلمع والبحـــث امليداين
حـــول تلك املفـــردة من خـــالل النـــاس العارفن بهـــا .وما
يمزي هـــذا املشـــروع هـــو املقاربة بـــن الروايـــات الي يتم
اســـتعانتها من حملة العنصـــر وغرها مـــن البي�انات الي
تن�اولتهـــا مصـــادر علميـــة أو يمكن اســـتنت�اجها من خالل
القطـــع والشـــخوص الدالة علـــى العنصر.
وفيما يلي نب�ذة عن هذه االصدارات:
كت ــاب ع ــادات وتقالي ــد ال ــزواج يف والي ــة قري ــات:
وحيتـــوي علـــى نتـــ�اجئ حبـــث ميـــداين للعـــادات
واألف ــكار واملعتق ــدات املتعلق ــة بال ــزواج يف والي ــة
قري ــات ،ويعت ــر ه ــذا اإلص ــدار بداي ــة املش ــاريع
الهادفـــة إىل جمـــع املـــوروث الشـــعيب الشـــفهي
مـــن مناطـــق ومحافظـــات الســـلطنة ،وصـــدر
الكتــاب ضمــن برنامــج مســقط عاصمــة للثقافــة
العربيـــ�ة 2006م.

اخلاصـــة بأبـــواب القائمـــة مـــن حملـــة العنصر بشـــكل
مباشـــر بعد أن تم تقديم تعريف شـــامل لهـــم حول قوائم
احلصـــر وحقوقهم يف هـــذا الشـــأن .ومـــرت عملية جمع
مـــادة القوائم بمرحلتـــن ،هما:

كتـــاب اخلنجـــر العــــماين :يتنـــ�اول هـــذا الكتـــاب
اخلنجـــر كرمز من رمـــوز الهويـــة العمانيـــ�ة ،وإىل
جانـــب املراجـــع واملصـــادر املدونة تـــم الرجوع إىل
وصناع اخلنجر ُ
مراجع شفهية ملمارســـن ُ
العماين،
والكتاب صـــدر باللغتـــن العربيـــ�ة واالجنلزيية.9

.1عـــرض ما تـــم جمعـــه من الكتـــب واألحبـــاث على
املمارســـن عـــن كل عنصـــر ،مـــن أجـــل مراجعة
بي�اناتـــه والتدقيـــق علـــى مـــا ورد فيـــه وذلـــك من
خـــالل املعلومـــات الي يـــديل بهـــا أفـــراد املجتمع
املمارســـنملختلـــفعناصـــرالـــرتاثغـــرالمادي.

اخلنجر إحدى املفـــردات الرتاثي�ة العريقـــة الي يتمتع
بها الشـــعب العمـــاين ،ويتمتـــع بمكانـــة مرموقة لدى
الشـــخصية العماني�ة ،فهو شـــعار الدولة ،ولبسه من
العـــادات املتوارثة من اآلباء واألجـــداد ،يت�ألق به الرجل
يف املناسبات الوطني�ة الرســـمية واخلاصة ،وإن كان يف
القـــدم مثل اخلنجر ســـالحا للدفاع عـــن النفس ،فإنه
يف الوقـــت احلاضر أصبح شـــعارا للوجاهـــة ،وال خيلو
منـــه أي بيت عماين.

.2توثيـــق العناصـــر بصـــورة مباشـــرة مـــن خـــالل
اإلخباريـــن مـــن أبنـــ�اء املجتمـــع الذيـــن حيملون
عناصـــر الـــرتاث الثقـــايف غـــر المـــادي.

8

اصدارات الرتاث الثقايف غري المادي

كتـــاب التاريـــخ املـــروي لعـــادات املـــوت يف واليـــة
قريات :اإلصـــدار عبارة عن جمع ميـــداين لعادات
ومعتقـــدات املجتمع املتعلقة بالوفـــاة ،كما احتوى
هـــذا الكتـــاب على بعـــض القصـــص واحلكايات
املتعلقة بمعتقـــدات الناس.

أصـــدرت الوزارة ضمن سلســـلة من مفـــردات الرتاث
الثقايف غـــر المادي ،ومشـــروع جمع التاريـــخ املروي عدة
كتـــب هامـــة ســـاهمت يف توثيـــق هـــذه املفـــردات وهذا
ً
ً
التاريـــخ العريق ،والتعريـــف به محليـــا وخارجيا.
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املشـــهورة بممارســـة الرعـــة ،وقد صـــدر الكتاب
باللغتن العربيـــ�ة واإلجنلزيية واحتـــوى على صور
لفـــن الرعة.
كتـــاب امليدان فن وشـــعر :الكتاب تنـــ�اول التعريف
بهـــذا الفـــن وســـبب التســـمية وأدواره وأدواتـــه
وقوانين�ه واملناســـبات الي يقـــام فيها واملحافظات
الي تشـــتهر به .الكتـــاب صدر باللغتـــن العربي�ة
واإلجنلزييـــةواحتـــوىعلـــىقصائدمنفـــنامليدان.
كتـــاب اآلالت املوســـيقية التقليديـــة العمانيـــ�ة
وكتاب الفنـــون املوســـيقية التقليديـــة العماني�ة:
يعتـــران إحـــدى أهم إصـــدارات الـــوزارة يف مجال
الرتاث غـــر المادي ،ويرصـــدان الفنـــون العماني�ة
املغنـــاة وأدوات آدائها ،ويعدان بمثابـــة قائمة جرد
ً
ً
ميدانيـــ�ة وفهرســـا علميا لذلك الكـــز الثقايف الذي
أنتجـــه فكـــر اإلنســـان العمـــاين يف مجـــال الفنون
والفلكلور الشـــعيب.

كتـــاب العـــادات والتقاليـــد ملرحلـــة امليـــالد والية
ســـمائل :تن�اول اإلصدار العـــادات املتعلقة بامليالد
يف مجتمـــع محافظة الداخليـــة ،ومن خالل اجلمع
امليـــداين تـــم توثيـــق العديد مـــن أغـــاين األطفال
وألعابهـــم الي ورثوهـــا عر االبـــاء واألجداد.

الكتابـــان يمثـــالن باكورة إصـــدارات الـــوزارة املتعلقة
بالقائمـــة الوطني�ة للـــرتاث غر المـــادي العماين ،تلك
القائمـــة الي أشـــارت منظمـــة اليونســـكو إىل ضرورة
أن تقوم كل دولـــة بإعداد قائمة جـــرد وطني�ة ملفرداتها
املحليـــة ،وأن تســـتويف تلك القائمة باســـتمرار.

كتاب من قصصنا الشـــعبي�ة :الهدف منه التعريف
بهذه القصص واحلكايات الشـــعبي�ة ،وتذكر اآلباء
واألمهـــات بمـــا يمكـــن أن يقدمـــوه لأطفـــال من
حكايـــات تذكرهم بمايض املجتمـــع وتاريخه.

كتاب العــــازي فن الفخر والشعـر :تطرق الكتاب إىل
التعريف بهـــذا الفن وطريقة آدائه وشـــعر العازي
ونمـــاذج مـــن قصائد هـــذا الفـــن ،الكتـــاب صدر
باللغتن العربيـــ�ة واإلجنلزيية.

كتـــاب عن التاريـــخ املروي البحـــري لوالية صور :تم
مـــن خالله توثيـــق التاريـــخ البحـــري لوالية صور
وفـــق منهج عليم متكامل بالتعـــاون مع املختصن
يف هذا املجال

كتـــاب الرزفة :هـــذا الكتاب جيمـــع أوراق العمل الي
قدمـــت يف حلقة الفنـــون الشـــعبي�ة العماني�ة عن
فـــن الرزفة والي عقـــدت بوالية صحـــار يف مارس
2014م .ويتطـــرق الكتـــاب إىل التعريـــف بفـــن
الرزفـــة واملناطـــق الي تمـــارس به وكل مـــا يتعلق
بهـــذا الفن.

كتاب فن الرعة :صدر هذا الكتاب بمناســـبة إدراج
فن الرعة يف القائمة التمثيليـــة للرتاث غر المادي
لإلنســـاني�ة واحتوى علـــى كل ما يتعلـــق بهذا الفن
مـــن حيث املدلـــول اللغوي لالســـم وطريقـــة أداء
الرعة وأشـــهر املناطق يف الســـلطنة الـــي يمارس
فيهـــا هـــذا الفـــن ،باإلضافـــة إىل الفـــرق األهلية

كتـــاب فن الـــرواح :فـــن الـــرواح يعتر مـــن الفنون
اجلبلية األكرث شـــهرة يف محافظة مسندم ،ويقدم
الكتـــاب نبـــ�ذة تعريفيـــة عن هـــذا الفـــن العريق
وطريقـــة آدائه وحنـــو ذلك.
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نشـــيد التيمين�ة :وهو النشـــيد الذي يقال عند ختم
القرآن الكريم.
نش ــيد املعل ــم :وه ــو نش ــيد ي ــردده األطف ــال عن ــد
اخل ــروج م ــن الي ــوم امل ــدريس يف م ــدارس حتفي ــظ
الق ــران.
نشـــيد التهلولة :وهي نشـــيد يردده األطفال يف ليايل
عشر ذي احلجة.
نموذج من اإلصدارات «كتاب التعـليم يف نزوى»
صـــدر الكتاب بالزتامـــن مع االحتفال بـــزوى عاصمة
للثقافـــة اإلســـالمية (2015م) .ويتضمـــن خمســـة
ً
ً
فصـــول ،حمل أولهـــا عنوان «نـــزوى ثقافيـــا وحضاريا»،
وناقـــش العوامـــل الـــي جعلت نـــزوى تكتســـب مكانتها
ً
ّ
الثقافيـــة والعلميـــة ،حيث تعـــد املدينـــ�ة مركـــزا ومنارة
للعلـــم والتعليم.
ً
ووفقـــا للـــرواة الذيـــن ينقـــل عنهـــم الكتـــاب ،غدت
ً
نـــزوى لفرتة طويلـــة من الزمـــن مركزا للعلمـــاء واملثقفن
يفـــدون إليهـــا مـــن جميـــع اجلهـــات ،ولذلـــك أصبحت
املدينـــ�ة مصدر إشـــعاع حضاريا وعلميـــا يف جميع الفنون
وخاصة علـــوم اللغة العربي�ة ،والعلوم الديني�ة من تفســـر
ً
وحديـــث وفقه وعقيدة ،إىل جانـــب ختريجها مجموعة من
العلمـــاء يف ُعمان.

كتـــاب عصـــا اجلـــرز :يهـــدف هـــذا الكتيـــب إىل
التعريف بعصـــا اجلرز ،حيث إن عصـــا اجلرز تعد
ً
جزءا مـــن هويـــة املجتمـــع يف محافظة مســـندم،
وحيملهـــا الرجـــال يف مختلف املناســـبات الوطني�ة
واالجتماعيـــة .وبعـــد التعريـــف بعصـــا اجلـــرز،
يتطـــرق الكتـــاب إىل مكونـــات اجلـــرز ثـــم مراحل
صناعـــة اجلرز.
وبـــن الكتـــاب ارتبـــ�اط عصا اجلـــرز بثقافـــة املجتمع
يف محافظـــة مســـندم ،وأن العصـــا ارتبطـــت بالعماين يف
محافظة مســـندم منذ القـــدم ،فقد كانت ســـالحه الذي
حيميه مـــن احليوانات املفرتســـة ،واملعن له على تســـلق
اجلبـــال وقطع األشـــجار ،كما اســـتخدمها يف حمـــل زاده،
واتـــكأ عليها يف مشـــيه لتعينـــ�ه على املســـافات الطويلة.

ويكشـــف هذا الفصـــل من خالل شـــهادات الـــرواة،
أن نـــزوى حظيـــت بمكانـــة حضاريـــة كـــرى َ
يـــوم كانت
ملتقـــى للعلمـــاء وطالـــيب العلـــم ،وأنهـــا اســـتمدت هذه
ً
املكانـــة نظـــرا لدورها العلـــيم الكبر .كما يتم اســـتعراض
َ
ذاكرة احلضـــارة االقتصاديـــة واملكانة العلميـــة للمدين�ة،
فقـــد كان للحياة االقتصاديـــة دور كبـــر يف انتعاش احلياة
ً
ً
العلميـــة ،حيـــث اســـتقرت املدينـــ�ة سياســـيا وإداريـــا،
وانتعـــش االقتصاد بشـــكل تلقـــايئ ،وهذا بـــدوره انعكس
َ
ُ
اإلمـــام يف تلك املرحلة
فاســـتقدم
علـــى اجلانب التعلييم،
ً
َ
(وكانت املدين�ة مركـــزا للحكم) الطـــالب ليتلقوا التعليم
ً
يف نـــزوى وكان ُيغـــدق عليهم ماديا .وكتب اإلمام ســـلطان
ً
بـــن ســـيف اليعـــريب ســـبعة عشـــر أثرا مـــن فلـــج دارس
ً
ملتعليم الفقه ،وثالثة عشر أثرا ملتعليم القرآن الكريم.11

لذا أصبحـــت عصا اجلرز جـــزءا ال يتجزأ مـــن هندامه
وإحـــدى مفرداتـــه الثقافيـــة الي حيـــرص علـــى حملها يف
مختلف املناســـبات االجتماعية والوطني�ة والديني�ة ،فهي
املكملة لشـــخصيت�ه وهيبت�ه أمـــام الغر.10
كتـــاب أناشـــيد الطفولة :مـــن خالل هـــذا الكتاب
تـــم التطرق إىل ذلـــك اإلرث اجلميل الـــذي تغرد به
حناجر األطفال يف العديد من املناســـبات املرتبطة
باملجتمع العمـــاين ،ومن أبرز هذه األناشـــيد:
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الرواة أشـــكال هذه املـــدارس ،فهي يف الغالـــب من الطن
ً
والصاروج وســـقوفها من اخلشـــب .ونظرا لكرثة انتشـــار
املـــدارس يف مرحلـــة اإلمام غســـان بـــن عبـــدهللا واإلمام
ً
الوارث لم يكن مســـتغربا ،حبســـب أحد الـــرواة ،أن يكون
ً
ً
ً
بائع البصـــل مفتي�ا وقاضيا ،لكن األمـــر تراجع قليال يف آخر
راو آخر.12
عهـــد اليعاربة كما يقـــول ٍ

يف الفصل الثـــاين من الكتاب الذي حيمـــل عنوان «دور
العلـــم ..ذاكرة تعليميـــة خالدة» ،يركز البحـــث يف محوره
األول على انتشـــار التعليم يف مدين�ة نـــزوى ،حيث ُعرفت
املدين�ة منـــذ القدم بأهميتهـــا ومكانتها يف ختريـــج العلماء
والفقهـــاء .ويؤكد الـــرواة من خالل هذا الفصـــل ،أنه رغم
ً
انتشـــار التعليم يف ذلـــك الوقـــت ،إال أن هناك عـــددا من
التحديـــات الـــي واجهت املجتمـــع آنذاك ،ومنها ســـيادة
تعليـــم القـــرآن الكريـــم علـــى حســـاب العلـــوم األخرى،
ّ
والفقر وقلـــة المال ،وقلـــة عدد البنـــ�ات املتعلمات.

أمـــا الفصل الثالـــث الذي حمـــل عنوان «أســـاتذة دور
َ
العلم وطالبهـــا» ،فقد تنـــ�اول صفات املعلـــم وخصاله يف
ذلك الوقت وفق مـــا يذكره الرواة ،هذا إىل جانب الشـــروط
الـــي َيفرضها املعلم حـــى يقبل العمل بهـــذه املهنة.

ويذكـــر أحـــد الـــرواة أن الطلبـــة كانوا يدرســـون حتت
شـــجرة ليمـــون ،حبيث جيلـــس األوالد يف جانـــب ،وجتلس
البنـــ�ات يف اجلانـــب اآلخر.

ويوضـــح الكتـــاب أن املعلم يتـــوىل هـــذه املهمة ،إما
بالتكليـــف ،أو عن طريـــق وزارة األوقـــاف ،أو عن طريق
القـــايض ،أو بإجمـــاع األهـــايل ،أو برتشـــيح مـــن املعلـــم
الذي ســـبقه.

ويســـتعرض الكتـــاب يف هـــذا الفصل املســـاجد الي
ً
كانت تقام فيها حلقـــات التعليم على مـــدار اليوم تقريب�ا،
ً
وهـــي  18مســـجدا ،منهـــا جامـــع ســـمد ،وجامـــع نزوى،
ومسجد الشـــواذنة ،ومســـجد الفرض ،ومسجد الشيخ،
ومســـجد الشـــجرة ،وجامع سعال.

ويتحـــدث الكتـــاب عن املكانـــة االجتماعيـــة للمعلم،
حيث يلتقي به ضيـــوف الوالية ،وله صـــدر املجلس ،وهو
مـــن يعقد القـــران والطـــالقُ ،
ويعهد إليه حـــل اخلالفات
الي قد تقع يف محيط مدرســـته أو يف مدينت�ه بشـــكل عام.
ويذكـــر الرواة «الهيب�ة» الكبرة للمعلم ،ليس يف املدرســـة
ً
فقـــط ،وإنما يف احلياة العامـــة أيضا .13

كما يرصد الكتـــاب املدارس املشـــهورة يف ذلك الوقت
ً
ً
الي شـــكلت مع املســـاجد مركزا لإلشـــعاع ومكانـــا للكثر
مـــن التيـــ�ارات الفكريـــة والفقهية .ويصـــف الكتاب عر
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ويســـرد الفصل الرابـــع تفاصيـــل إدارة التعليم يف دور
العلـــم ،ومـــدد الدراســـة الـــي ترتبـــط يف العـــادة بنب�اهة
الطالب .أما املصـــادر املعتمدة يف التعليم حبســـب الرواة،
فمنها :القـــرآن الكريم وملحة اإلعـــراب ،وكتاب االيضاح
يف الفقه ،وكتاب تلقن الصبيـــ�ان ،واألجرومية ،واأللفية،
وكتـــاب اجلامع الصحيح ،وجوهر النظـــام ،وكتاب مدارج
الكمـــال ،وكتاب النـــور يف التوحيد.14
ُ
ّ
لتقـــيص طرائـــق
وخصـــص الفصـــل اخلامـــس
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16
17

التدري ــس ووس ــائله يف تل ــك املرحل ــة م ــن مراح ــل التعلي ــم
يف مدينـــ�ة نـــزوى.15
وتكمـــن أهميـــة هـــذا الكتـــاب أنـــه يوثـــق الذاكـــرة
الشـــفهية لتاريخ نـــزوى التعلييم قبل النهضـــة العماني�ة
احلديثـــ�ة (1970م) مـــن خـــالل الـــرواة الذيـــن عاصروا
احليـــاة العلميـــة والثقافية من علمـــاء ومعلمن وطالب،
وهو بالتايل نت�اج جهد مشـــرتك بـــن احلكومة واملجتمع.16
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العادات والتقاليد
األلعاب الشعبي�ة
األبواب
العامة

األكالت
احلرف التقليدية
الفنونالشعبي�ة

عناصر العادات والتقاليد

رقم
العنصر
1
2
3
4
5
6
7
8

اسم العنصر
الزواج يف شليم وجزر احلالني�ات
يوم النهضة  23يوليو
االتراح يف محافظة ظفار
أفراح استقبال املسافر
االنتقال إىل املزل اجلديد
عيد األضىح يف مرباط
عيد الفطر يف مرباط
الشعباني�ة

احلضرة
العيد الوطين
العزاء يف ثمريت
النذر او املسلومة يف والية ثمريت
السداد رجوع املرأة املطلقة إىل زوجها
العزا يف شليم وجزر احلالني�ات
العقيقة
املسلوت
مولد الرسول
عادات وتقاليد يف العيدين (الفطر،
االضىح)
االرجوحة
العادات والتقاليد يف الزي
العادات والتقاليد يف المأكل
العادات والتقاليد يف الصناعات
زفة الكيذا
حمل االسلحة عند الرجال
العادات والتقاليد يف املناسبات الوطني�ة
العادات والتقاليد يف شهر رمضان
احلول حول
قرنقشوه
احلناء
رضاعة الطفل
رعاية الطفل والعناية به
تسمية املولود
االجهاض
احلمل الكاذب
مرحلة امليالد ،بشمال الشرقية
مرحلة قبل امليالد يف ظفار
العادات والتقاليد يف االعراس
مرحلة ما قبل امليالد ،بشمال الشرقية
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يوم العرس
الفطام
يوم عقد القران
امراض االطفال يف محافظة ظفار
التأمين�ة
التغفن يف والية قريات
العادات والتقاليد يف نمط احلياة
الوضع واملكان املناسب للوالدة
قطع احلبل السري وكيفية التخلص
منه ومن املشيمة
التحويل
عادات تقديم القهوة
العزاء
كيفية التخلص من احلبل السري
الطفل يف االيام االوىل بعد الوالدة
حتنيك املولود
ثقب اذن او انف املولود
التغفن
العادات والتقاليد يف اللهجة
االعراض الي تصاب بها االم بعد الوالدة
عملية الوالدة يف محافظة ظفار
اخلطبة
الرغبة يف اجناب الذكور
من يفضله الزوج ملساعدة زوجته يف
عملية الوالدة
اسباب تأخر احلمل
االدوية الي تعطى لالم يف النفاس
املخرج
فرتة النفاس
االستعدادت قبل الوالدة
البشارة للمولود
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94

املواد املستخدمة يف طهارات االم بعد
النفاس
الوصفات الشعبي�ة لتسهيل الوالدة
معرفة نوع اجلنن يف محافظة ظفار
اخفاء اسم وجنس الطفل
االذان للمولود
العقيقة للمولود
العالمات الدالة على اقرتاب موعد
الوالدة
العناية بالطفل يف محافظة ظفار
بداية مرحلة احلمل يف محافظة ظفار
وسادة الطفل
االحتفال باملناسبات الديني�ة
اخلتان
العناية باالم الولود
الفرق بن الوالدة االوىل والوالدات
التالية
الكوك
الوصفات الشعبي�ة لتعسر الوالدة
حمل التوائم
ذبيحة اخلالة
رعاية الطفل املبتسر
الرضاعة
تأثر وفاة احد التوأمن على اآلخر
تسمية املولود يف ظفار
ليايل القمرية
اخلتانة يف المايض
اخلتانة يف الوقت احلايل
آداب املجالس
الثبوت
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املمارســـات العرفيـــة الـــي حتكـــم عمليـــة الوصـــول إىل
العنصـــر أو أي مظهـــر مـــن مظاهـــره:

استمارة قوائم احلصرالوطني�ة
حتديــد عنصر الرتاث الثقايف غر المادي
اســم العنصر كما هو مستخدم :

طرائق النقل إىل األعضاء اآلخرين يف اجلماعه:
عنـــوان قصـــر لعنصـــر الـــرتاث الثقـــايف غـــر المـــادي
( محتويـــا علـــى إشـــارة للمجـــال أو مجـــاالت الـــرتاث
الثقـــايف غـــر المـــادي الـــذي ينتـــيم إليـــه  /إليهـــا) :

املنظمـــات املعنيـــ�ة ( املنظمـــات  /اجلمعيـــات /
ومنظمـــات املجتمـــع املـــدين وغرهـــا) (إن وجـــدت):

املمارســون واجلماعات املعين�ه :

حالة العنصر :قابليت�ه على البقاء واالستدامه

املوقع اجلغرايف للعنصر وانتشــاره :

التهديـــدات الـــي حتدق بممارســـة العنصر يف ســـياق
اجلماعـــة  /اجلماعـــات املعنيـــ�ة ذات الصلة :

وصــف مختصر للعنصر :

البي�انـــات  :القيـــود عليهـــا ،واألذون اخلاصـــة (جبمعهـــا
والنفـــاذ إليها)

خصائص العنصر

موافقـــة اجلماعة  /اجلماعـــات واخنراطهـــم يف جمع
البي�انات:

املمارس ــون  /امل ــؤدون املعني ــون بش ــكل مباش ــر ب ــآداء
عنص ــر ال ــرتاث الثق ــايف غ ــر الم ــادي وممارس ــته (بم ــايف
ذل ــك االس ــم واجلن ــس والفئ ــة املهنيــ�ة  ...إل ــخ):

القيـــود املفروضـــة علـــى مســـألة النفـــاذ إىل البي�انـــات
واســـتعمالها :

مشــاركون آخرون مرتبطة أعمالهم بالعنصر:

األشـــخاص اخلبرون ( الرواة  /املـــزودون باملعلومات ) (
أســـماؤهم  ،ومكانتهم  ،وانتماؤهم ) :

اللغــة  /اللغات املســتخدمة ( يف العنصر) :
تواريخ جمع البي�انات وأمكنتها :
العناص ــر المادي ــة املرتبط ــة بممارس ــة العنص ــر وانتقال ــه
(حنـــو األدوات  /املعـــدات  /األزيـــاء  /الفضـــاءات /
واألدوات الطقوســـية ( إن وجـــدت):

مراجع حول عنصر الرتاث غر المادي ( إن وجدت )
األدبي�ات  :كتب  ،مقاالت  ...وغرها :

عناصـــر غـــر ماديـــة أخـــرى ( إن وجـــدت ) مرتبطـــة
بممارســـة العنصـــر املعـــين وانتقالـــه:

املواد الســـمعية والبصرية  ،تسجيالت إلخ يف األرشيفات
واملتاحـــف واملجموعات اخلاصة ( إن وجدت ) :
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تاريخ إدخال املعلومات إىل قائمة احلصر :

مـــواد وثائقيـــة  ،وأدوات يف دور األرشـــيفات واملتاحـــف
واملجموعـــات اخلاصـــة ( إن وجـــدت ) :

الصور :

بي�انات حول عملية احلصر
الشـــخص الذي  /األشـــخاص الذين قاموا بتصنيف
وجمـــع وإدخال احلصر :

املراجع :

دليل علـــى موافقـــة اجلماعـــة واملجموعـــات املعني�ة من
أجـــل ( أ ) حصـــر العنصـــر (ب ) موافقتهـــم علـــى توفر
املعلومـــات الـــي ســـتقدم للحصر :

تاريخ اإلنشاء :
تاريخ التعديل :
اسم املستخدم :
 .6املوقع االلكرتوني ملنظمة اليونسكوwww.unes- :
co.org/new/ar/unesco
 .7املوقع االلكرتوني ملنظمة اليونسكوwww.unesco. :
org/new/ar/unesco
 .8لالطالع عىل هذه االصدارات يرجى زيارة رابط مكتبة
الرتاث العماني غري املاديhttp://oman-heri- :
tage.blogspot.com
 .9الرتاث والثقافة تصدر كتابا عن الخنجر العماني،
جريدة الوطن العمانية2011 /26/1 ،م.
 .10البحراني ،عماد بن جاسم .عصا الجرز جزء من
هوية املجتمع ،مجلة تراث ،اإلمارات ،العدد ،187:مايو
2015م ،ص.117
 .11الدرمكي ،عائشة ،مرشوع جمع التاريخ املروي “
التعليم يف نزوى“  ،وزارة الرتاث والثقافة ،سلطنة عُ مان
2014 ،م ،ص .27 17-
 .12الدرمكي ،عائشة ،مرجع سابق ،ص .29-60
 .13املرجع نفسه ،ص.142 63-
 .14الدرمكي ،عائشة ،مرجع سابق،ص.178 145-
 .15املرجع نفسه،ص.-213 180
 .16الرحبي ،فهد .قراءة يف كتاب تاريخ نزوى التعليمي قبل
النهضة ،أرشعة،جريدة الوطن 28 ،ديسمرب2014,م.

الهوامش

 .1البوسعيدي لـ"الرشق"" :املجالس" من أبرز امللفات
املشرتكة بني قطر وعمان ،جريدة الرشق القطرية،
األربعاء 4/3/2015م.
 .2نمط من املوسيقى التقليدية يمارس يف مدن محافظة
ظفار جنوب السلطنة .أنظر :من مفردات الرتاث الثقايف
غري املادي )الفنون املوسيقية التقليدية العمانية( ،وزارة
الرتاث والثقافة،مسقط2011،م ،ص.10
 .3نمط موسيقي عبارة عن مزيج من اإللقاء والغناء يؤديه
شاعر أو حافظ لقصائد العازي ويمتلك صوتا ً جيدا ً
وقدرة عىل أداء مؤثر .أنظر :من مفردات الرتاث الثقايف
غري املادي )الفنون املوسيقية التقليدية العمانية( ،وزارة
الرتاث والثقافة ،مسقط2011،م ،ص.49
 .4نمط موسيقي تقليدي يمارسه الرجال بصفة خاصة
يف الساحات العامة وأمام القالع والحصون .أنظر:
من مفردات الرتاث الثقايف غري املادي )الفنون
املوسيقية التقليدية العمانية( ،وزارة الرتاث والثقافة،
مسقط2011،م ،ص.50
 .5نمط موسيقي تقليدي يمارسه الرجال بصفة خاصة
يف الساحات العامة وأمام القالع والحصون .أنظر:
من مفردات الرتاث الثقايف غري املادي )الفنون
املوسيقية التقليدية العمانية( ،وزارة الرتاث والثقافة،
مسقط2011،م ،ص.50

الصور
* الصور من الكاتب .
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1

املوروث السردي العريب:

التخييل وآليات اشتغاله
أ .عزيز العرباوي :كاتب وباحث مغربي

تعت ــر قص ــة يح ب ــن يقظ ــان ال ــي كتبه ــا األدي ــب والطبي ــب والفيلس ــوف األندل ــيس
أب ــو بك ــر محم ــد ب ــن طفي ــل ،م ــن أب ــرز النص ــوص األدبيــ�ة القديم ــة املؤث ــرة يف املدون ــة
األدبي ـ�ة العربي ـ�ة ،حي ــث تمت ــاز بعم ــق الفك ــرة وقوته ــا الرمزي ــة ،وم ــدى ق ــوة االبت ــكار يف
البن ـ�اء الس ــردي يف القص ــة وجمالياته ــا الفني ـ�ة يف احلك ــي والس ــرد الس ــلس ،كم ــا تمت ــاز
بالراع ــة يف الكتاب ــة واإلبداعي ــة ال ــي يتص ــف بهـــا الكات ــب يف العدي ــد م ــن إنت�اجات ــه
املتع ــددة ،وبالفعالي ــة يف الرتم ــزي واإلحي ــاء .إن م ــا يم ــزي القص ــة ه ــو كونه ــا تكت ــب س ــرة
معرفي ــة وإنس ــاني�ة ،تق ــدم رؤي ــة معمق ــة للقضاي ــا البش ــرية وتنتق ــد بالرم ــز واإلحي ــاء
العدي ــد م ــن املواق ــف والس ــلوكات البش ــرية املختلف ــة .ويف ه ــذا اإلط ــار يمكنن ـ�ا الق ــول
إن اب ــن طفي ــل ق ــد جن ــح إىل أبع ــد احل ــدود يف إب ــداع قص ــة م ــن ط ــراز مختل ــف لم ــا كان
ً
راجئ ــا آن ــذاك يف عص ــره.
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من الشفوي إىل الكتايب
ً
يمثـــل الســـرد العـــريب أشـــكاال شـــفوية متحولـــة إىل
نصـــوص مكتوبـــة يف حقـــول معرفيـــة متعـــددة وســـط
كتـــب األدب املختلفـــة ،ومؤلفـــات الســـر والرتاجـــم
والطبقـــات واملقامـــات واألخبـــار ،بـــل وكل التقييـــ�دات
املحســـوبة علـــى التاريـــخ واجلغرافيـــا والرحلـــة ،ويف
مؤلف ــات الفق ــه وعل ــم احلدي ــث وعل ــم ال ــكالم بفروع ــه
املختلفـــة .حيـــث إن عمليـــة التحـــول مـــن الشـــفوي إىل
املكت ــوب س ــجلت ،حس ــب ش ــعيب حليف ــي« ،بصم ــات
أساســـية يف رســـم ّ
حتـــول اســـرتاتييج لبنـــ�اءات مشـــتت�ة
حت ــت معط ــف الش ــعر ال ــدائف وأش ــكال صغ ــرى لتأري ــخ
الزمـــن ،وبعـــض أحداثـــه ضمـــن نســـق املكتـــوب».1
ّ
فدراس ــة تش ــكل اآلداب ،حس ــب م ــا يؤك ــد علي ــه ج ــان
بســـير  ،John Bessierتنتـــيم إىل التاريـــخ ،فتطـــرح
مس ــألة التجان ــس واالس ــتمرارية والطبيع ــة املش ــرتكة،
بمعـــىن االنتقـــال مـــن الشـــفوي إىل املكتـــوب ،ومـــن
املقـــدس إىل الدنيـــوي.2

لتنوع ــه يف البنــ�اء وطريق ــة ع ــرض األح ــداث والوقائ ــع،
فســـواء مـــن خـــالل األشـــكال الكـــرى أم الصغـــرى،
اخلالص ــة منه ــا أم الهجينـ ـ�ة ،ب ــل ترع ــرع ضم ــن ح ــدود
ً
ثقافيـــة ومحـــددات دينيـــ�ة سياســـية مؤطـــرة تأطـــرا
ً
ً
خالصـــا« ،ومتنوعـــا يت�القـــح ويتخصـــب بعناصـــره
ً
املتحركـــة ،فضـــال عـــن كـــون الســـرود القديمـــة الـــي
صيغـــت يف أشـــكال ختيليـــة مختلفـــة[ ،تفســـر رؤيـــة أو
تدعـــم شـــعرة دينيـــ�ة (أحمـــد كمـــال زكـــي :األســـاطر:
دراســـة حضاريـــة مقارنـــة)] ،األمـــر الـــذي يقـــود إىل
التقـــاط خالصـــات أوليـــة بالنســـبة للســـرد العـــريب
يف جانبـــ�ه احلـــكايئ» .6فالســـرد يتموقـــع بـــن التاريـــخ
والتقييـــ�د ،بـــل بـــن التجربـــة الفعليـــة والروحيـــة ،ممـــا
يمهــد لنــوع مــن اإلدراك والوعــي اخلــاص بالواقــع الــذي
يســـاهم يف آليـــة كتابيـــ�ة تســـعى إىل ختييـــ�ل احلقائـــق
وحتقيـــق اخليـــاالت.7
إن بنيــ�ة الس ــرد الع ــريب القدي ــم تتفاع ــل فيه ــا عناص ــر
التخييـــ�ل القصـــيص واحلـــكايئ وهـــو يشـــكل جتربـــة
مندمج ــة باللحظ ــة الوجودي ــة للمؤل ــف الس ــارد س ــواء يف
بيئت ـ�ه اخلاصــة أم يف محيطــه االجتماعــي حبيــث ال يهــدف
إىل تســـجيل األحـــداث والوقائـــع كمـــا هـــي بـــل يعترهـــا
كــردود أفعــال إبداعيــة متداخلــة مــع اللحظــات احلياتي ـ�ة
ّ
هدفه ــا غ ــر واض ــح أو ال مح ــدود ،وه ــي مول ــدة للخي ــال
املبحـــوث عنـــه مـــن طـــرف الســـارد والـــذي ال يمكنـــه أن
ً
ً
ّ
يواف ــق خيالن ــا ال ــذي نول ــده الي ــوم نقدي ــا أو إبداعي ــا.

ويؤكـــد شـــعيب حليفـــي يف اإلطـــار نفســـه علـــى أن
الس ــرد الع ــريب يف تش ــكالته الطويل ــة واملركب ــة ،والطاب ــع
املحايـــث لراغماتيـــ�ة النـــرث ووظيفتـــه املتن�اهيـــة ،قـــد
حق ــق م ــا يس ــى باالنتق ــال التدري ــيج ،حي ــث حتقق ــت
معـــه «مســـارات أخـــرى مـــن التحـــول يف مســـتويات
ش ــى أبرزه ــا حتوي ــل التجرب ــة الذهنيــ�ة أو املعيش ــة م ــن
أفع ــال وختي ــالت إىل لغ ــة ش ــفوية ومكتوب ــة ضم ــن نس ــق
ً
جتني ــيس مع ــن» .3فالس ــرد احل ــكايئ مث ــال ،وم ــن خ ــالل
ّ
تدثـــره بغايـــات دينيـــ�ة يهـــدف إىل الوعـــظ والتثبيـــت
ً
بالدرجـــة األوىل مســـتخدما متعـــة احلكـــي اجلميـــل
ً
طريقـــا للخـــروج مـــن الشـــفوي ،4بـــل التحـــول الـــذي
حيق ــق «عملي ــة دين�امي ــة ت ــؤدي إىل آث ــار بالغ ــة األهمي ــة
ً
ً
يف تكويـــن النـــص الشـــعيب شـــكال ومضمونـــا؛ ذلـــك أن
التن�اقـــل الشـــفوي حيـــرر النـــص الشـــعيب مـــن األطـــر
الثابتـــ�ة واملنتهـــى منهـــا نتيجـــة التقييـــ�د بالكتابـــة».5
هنـــا كان احلضـــور القـــوي للمؤلـــف وإمكانيـــ�ة التقاطـــه
للتفاصيـــل الدقيقـــة الـــي تســـعفه يف تـــرك األثـــر يف
مقولـــه علـــى املســـتوى الثقـــايف والديـــين والســـيايس.

إن الربـــط بـــن املـــوروث الثقـــايف والهويـــة حبكـــم
توحدهم ــا يف الظاه ــر ،يف ــرض علين ـ�ا اس ــتحضار ش ــكلن
مختلفـــن ومتضاديـــن مـــن أشـــكال الرتابـــط والتعالـــق
ً
بينهمـــا معـــا وهمـــا :احلديـــث عـــن املـــوروث بفلســـفة
ترتبـــط بالنقـــد البربـــري لهويـــة ترفـــض كل جديـــد أو
مختلـــف ،أو علـــى أكـــرث حتديـــد تنكـــره وترفضـــه خـــارج
ُ
الـــذات .ويف هـــذا الصـــدد ،تطـــرح مســـألة املـــوروث
الثقـــايف واألديب داخـــل منطـــق الوحـــدة والتعالـــق مـــن
خـــالل ارتبـــ�اط طرحهـــا بالبحـــث عـــن التأثـــر والوعـــي
واالســـتمرار والثبـــ�ات ســـواء مـــن خـــالل اللغـــة الـــي
نم ــارس به ــا التواص ــل ،أم م ــن خ ــالل املعرف ــة ال ــي نتب ــىن
صدقيتهـــا وواقعيتهـــا.

لقـــد تطـــور الســـرد العـــريب القديـــم وهـــو يؤســـس
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واحلكايـــة الشـــعبي�ة ،واألشـــكال الهجينـــ�ة مثـــل اخلـــر
واملحكيـــات الصغـــرى املتفرقـــة وأدب املقامـــة والرتاجـــم
والطبقـــات وأخبـــار األدبـــاء والشـــعراء...

إن الرجـــوع إىل عصـــر التدويـــن ليـــس مجـــرد عـــودة
إىل بداي ــة كرونولوجي ــة محض ــة ،ب ــل إنه ــا ع ــودة إىل ف ــرتة
ً ً
ً
ّ
مثلــت فرعــا وأصــال معــا .إن هــذا الرجــوع يمثــل «الفــرتة
الـــي رســـمت فيهـــا يف الوعـــي العـــريب صـــورة العصـــر
اجلاهلـــي ،والعصـــر اإلســـاليم األول ،وهـــي نفســـها
الف ــرتة ال ــي نقل ــت خالله ــا إىل اللغ ــة العربيــ�ة ،وبالت ــايل
إىل الوعـــي العـــريب ذاتـــه ،صـــور الثقافـــات األجنبيـــ�ة
حتـــت ضغـــط هـــذه احلاجـــة أو تلـــك» .8فالعـــودة إذن
إىل األص ــل باخلص ــوص ،وذل ــك بدراس ــة امل ــوروث تع ــين
مواصلـــة العمـــل علـــى ترســـيخ الطريقـــة الـــي ّ
تـــم بهـــا
ـرق يف العم ــل واإلنتــ�اج وأس ــاليب يف اإلقن ــاع
ترس ــيم «ط ـ ٍ
9
ومقاييـــس للقبـــول والرفـــض» .

ويســتحيل أن تنفصــل هــذه األشــكال اخلالصــة عــن
ً
الهجين ـ�ة إذ همــا معــا يتفاعــالن باســتمرار مــع املصنفــات
املدرج ــة ضم ــن م ــا أخضع ــه الفك ــر الع ــريب للتصني ــف،
فصنف ــت أنم ــاط الن ــاس وكت ــب ع ــن كل صن ــف حي ــث
ظهـــرت كتـــب يف أخبـــار الظرفـــاء واألذكيـــاء ،ويف أخبـــار
املجانـــن واملغفلـــن واحلمقـــى والطفيليـــن ،وعلـــى
هـــذا النمـــط ظهـــرت الكتـــب يف احليوانـــات وعجائـــب
املخلوق ــات وكت ــب يف خصائ ــص البل ــدان ،إىل غ ــر ذل ــك
م ــن الكت ــب ال ــي ختت ــص بظواه ــر احلي ــاة كاف ــة .حي ــث
تط ــورت وارتبط ــت بتقالي ــد املجتم ــع وعادات ــه وذاكرت ــه
ّ
الشـــطار
فالتقطـــت املقامـــة مادتهـــا اخلـــام مـــن أخبـــار
واملكديـــن يف عالقتهـــم بذواتهـــم وباملجتمـــع وباآلخريـــن
كم ــا س ــعت الس ــر واحلكاي ــات الش ــعبي�ة والرح ــالت إىل
رص ــد تفاصي ــل احلي ــاة االجتماعي ــة املتخيل ــة واملتعلق ــة
بأف ــكار ووع ــي املجتم ــع وأف ــراده.11

يـــرى الناقـــد املغـــريب شـــعيب حليفـــي أنـــه إذا كانـــت
مؤلفـــات التاريـــخ والنصـــوص ذات البنـــ�اءات املتنوعـــة
ق ــد تش ــربت بطريق ــة أو بأخ ــرى النص ــوص الديني ـ�ة ذات
اإلعج ــاز البالغ ــي وعل ــوم الفق ــه والتفس ــر ومحكي ــات
املغ ــازي وم ــا تش ــعب ع ــن كل ه ــذا ف ــإذا جمع ــت ش ــتاتا
ً
ً
حكائيـــ�ا ثريـــا يت�أرجـــح بـــن تاريـــخ الوقائـــع واألخبـــار
مـــن جهـــة ،والتخيـــالت الناعمـــة والقاســـية مـــن جهـــة
ثانيـــ�ة .محكيـــان ينتســـبان إىل دائـــرة واحـــدة تتخصـــب
وتتولـــد يف أشـــكال أخـــرى وبت�الويـــن مختلفـــة شـــأن
مؤلف ــات الرتاج ــم والس ــر وغرهم ــا وم ــع نض ــج الوع ــي
بالس ــرد باعتب ـ�اره كتاب ــة وس ــط تش ــكل الدول ــة ،ويف إط ــار
املثاقف ــة ،أصبح ــت احلاج ــة ضروري ــة إىل توس ــيع إض ــايف
يف دائـــرة الســـرد حـــى يســـاير يف ،التحـــوالت ،ويلتقـــط
الطـــارئ ،حبثـــا عـــن تفســـرات لـــه وأيضـــا تدويـــن مـــا
لـــم يكتبـــ�ه الـــكالم املـــوزون املقفـــى وعجنـــه يف نســـيج
ختييلـــي ،يربـــط الواقـــع بمـــا فـــوق الطبيعـــي الطاعـــن يف
ً
الغيـــب والعجيـــب .ويضيـــف يف ذلـــك أنـــه «وتدقيقـــا،
فابتـــ�داء مـــن القـــرن الرابـــع الهجـــري ظهـــرت أشـــكال
س ــردية ختي ــط الش ــتات وش ــذر التح ــول م ــن القبيل ــة–
ً
بعصبيتهـــا– إىل الدولـــة يف شـــكلها املســـتعار حينـــ�ا أو
ً
ٌ
الناق ــص حينــ�ا آخ ــر حب ــث ع ــن كم ــال مزع ــوم يضاه ــي
الـــروم حضـــارة ،واإلغريـــق ثقافـــة ،والعهـــد الراشـــدي
عقيـــدة» .10ومـــن هـــذه األشـــكال جنـــد نوعـــن همـــا:
األشـــكال اخلالصـــة يف الســـرد مثـــل املقامـــة والســـرة

مظاهر التخيي�ل السردي
ً
ً
ً
تعتـــر الفلســـفة نشـــاطا عقليـــا تأمليـــا يهـــدف إىل
دراس ــة ظاه ــرة م ــا وحتليله ــا قص ــد إدراكه ــا والعل ــم به ــا
والتعـــرف عليهـــا مـــن كل جوانبهـــا واكتشـــافها بدايـــة،
ث ــم إثب ــ�ات منطقهـــا لمـــا فيهـــا م ــن أســـباب ومســـبب�ات
منطقي ــة وفكري ــة ،ث ــم ،اكتش ــاف عالقاته ــا بغره ــا م ــن
الظواه ــر األخ ــرى املج ــاورة له ــا وكيفي ــة تفاعله ــا معه ــا،
وه ــي «تأم ــل الوج ــود» ،ويف كل وس ــيلة يمك ــن أن يفه ــم
بهـــا هـــذا الوجـــود ،ذلـــك أن الهاجـــس املعـــريف والقلـــق
الوج ــودي هم ــا الل ــذان يدفع ــان الف ــرد إىل تأم ــل م ــا حول ــه
ومراقبتـــ�ه ،ومـــن ثـــم البحـــث والتقـــيص واجلـــري وراء
احلقيق ــة إلض ــاءة نق ــاط الش ــك والقض ــاء عل ــى مبع ــث
ً
اخلــوف واحلــرة ،وصــوال يف النهايــة إىل نت ـ�اجئ تبعــث علــى
ً
االســـتقرار النفـــيس واالطمئنـــ�ان االجتماعـــي أيضـــا.12
وتتجلـــى عالقـــة الفلســـفة بالســـرد يف كونهـــا تلـــك
القصـــص والتواريـــخ الـــي تســـاعد يف فهـــم الوجـــود
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ّ
والكينون ــة البش ــرية ،بم ــا تضع ــه أم ــام الق ــارئ واملحل ــل
مـــن حـــوادث وأفعـــال حقيقيـــة أو متخيلـــة (ونشـــدد
هنـــا علـــى التخييـــ�ل باعتبـــ�اره األداة الطيعـــة يف اإلبـــداع
والتأليـــف) تـــؤدي إىل العلـــم بالـــيء ثـــم تســـاعد
بقراءاتهـــا املختلفـــة وتأويالتهـــا املتعـــددة علـــى إنتـــ�اج
تمثي ـ�الت احلقيقــة ،فالفلســفة أخــذت مــن الســرد مــادة
ً
واســـتوحت منـــه أفـــكارا ومعـــارف مختلفـــة واســـتقت
من ــه قضاي ــا كم ــا اس ــتعملته أداة ش ــرح وتفس ــر لظواه ــر
أو وقائ ــع .والس ــرد الفلس ــفي الرؤي ــوي عن ــد اب ــن س ــين�ا
واب ــن طفي ــل ،يع ــرض س ــببي�ة فلس ــفية عندم ــا توظ ــف
ً
رمـــوزا ومفاهيـــم تكـــون أساســـها ومدارهـــا ،إضافـــة إىل
الطاق ــة اخليالي ــة ال ــي تتول ــد عنه ــا التص ــورات واألف ــكار
عـــر التمثـــل ،تســـاعد الســـببي�ة الفلســـفية والتمثـــل
كالهمـــا بطريقـــة أو بأخـــرى علـــى النظـــر إىل العالـــم
وتدبـــره ممـــا أشـــار إليـــه التوحيـــدي ويتصـــل بمســـألة
تأم ــل الوج ــود والتفك ــر في ــه بطريق ــة أو بأخ ــرى ،وه ــذا
التدبـــر يمثـــل حقيقـــة التفكـــر الفلســـفي بوســـاطة
اإلبـــداع األديب والســـردي عامـــة.
ً
إن التخييـــ�ل يف النـــص األديب عمومـــا ،ويف النـــص
ً
ً
ً
الســردي خصوصــا ،ال يمكــن وصفــه بكونــه خطابــا زائفــا
ً
ً
أو كاذبــا أو محرفــا ،بــل إنــه خطــاب يلجــأ إىل الواقــع لكنــه ال
يقدمــه كمــا هــو بصــوره وحقائقــه ،ولكنــه حيــاول إفراغــه
م ــن دالالت ــه املرجعي ــة احلقيقي ــة وملئ ــه ب ــدالالت أخ ــرى
مختلفـــة توافـــق الســـياق اخلطـــايب التخييلـــي .وتكـــون
هـــذه الداللـــة اجلديـــدة متجـــاوزة بالضـــرورة لأحـــداث
الواقعيـــة فتســـتدعي أحداثـــا متخيلـــة تتخلـــل األوىل
ً
ً
ً
تدعيم ــا له ــا ،أو توضيح ــا أو ح ــى تفس ــرا لبع ــض منه ــا،
وال يمك ــن اس ــتحضار ه ــذه األح ــداث املتخيل ــة إال لغاي ــة
التأثـــر يف املتلقـــي وتوجيـــه فكـــره وتأويلـــه وفهمـــه حنـــو
فه ــم آخ ــر مقص ــود ،وحن ــو اجتاه ــات معرفي ــة أخ ــرى.

يســميه ســبيربر  Sperberإنتـ�اج مؤشــرات ينبغــي حلهــا
ً
والوصــول إىل تفكيكهــا لغويــا ،حيــث إنهــا تعكــس القــدرة
امليت�ا-تمثلي ــة للكائن ـ�ات البش ــرية ،وه ــذه الش ــفرات ق ــد
تك ــون لغوي ــة أو غ ــر لغوي ــة ،غ ــر أن م ــا يم ــزي اللغ ــة ه ــو
أنهـــا مؤشـــر غـــين يســـمح ملســـتعملها بوضـــع إمكانـــات
متع ــددة يف التواص ــل ،وه ــذا م ــا يمن ــح اللغ ــة إمكان ــات
االس ــتعماالت العادي ــة أو املجازي ــة .وم ــن هن ــا فالتخيي ـ�ل
ال يقـــوم علـــى اللغـــة وإنمـــا علـــى الســـياق التواصلـــي،
ويرتب ــط بالعوال ــم والكيان ــات ال ــي خيلقه ــا املب ــدع.
ارتبـــط مفهـــوم التخييـــ�ل األديب ،حســـب الدكتـــور
ســـعيد جبـــار ،بمـــا أتـــت بـــه التداوليـــة الـــي لـــم تغفـــل
ً
جانـــب التخييـــ�ل ،حيـــث يعتـــر «جتليـــا مـــن جتليـــات
التواصـــل اإلنســـاين ،وحـــاول التداوليـــون أن جيـــدوا
خلطـــاب التخييـــ�ل أرضيـــة تداوليـــة ملقاربتـــ�ه ،وتعـــرف
حقائق ــه وأهداف ــه ،والنتــ�اجئ ال ــي حيققه ــا عل ــى مس ــتوى
التطــور املعــريف لفعــل التواصــل» .13فالتداوليــة ،حســب
ً
الباح ــث دائم ــا ،تهت ــم باجلان ــب االس ــتداليل يف التخيي ـ�ل،
ألن ــه يعت ــر املب ــدأ األس ــايس ال ــذي يم ــزي اخلط ــاب اجل ــاد
الص ــادق ع ــن اخلط ــاب التخييل ــي ،وتؤك ــد م ــن خالل ــه
عل ــى ال كينون ــة الكيان ــات التخييلي ــة ،فوجوده ــا يرتب ــط
بالضـــرورة بتمثي�التهـــا الـــي تتجلـــى عـــر امللفوظـــات.
فهـــذه اخلصائـــص ال جتعـــل خطـــاب التخييـــ�ل يفقـــد
خاصيتـــ�ه املعرفيـــة التواصليـــة ،باعتب�ارهـــا خاصيـــة
تتمظه ــر م ــن خ ــالل املقوم ــات الس ــياقية واالس ــتلزامات
اخلطابي ـ�ة ال ــي يعي ــد املتلق ــي بن�اءه ــا م ــن أج ــل الوص ــول
إىل الداللـــة الـــي يهـــدف حتقيقهـــا املرســـل أو املتكلـــم.14
إن مهمتنـــ�ا كمتلقـــن للنـــص الســـردي القديـــم أو
حـــى احلديـــث واملعاصـــر ال تقـــف عنـــد مســـألة قبـــول
العم ــل األديب أو رفض ــه ،وإنم ــا مهمت ــه تتجل ــى يف البح ــث
واالجتهــاد وإعمــال عقلــه واكتشــاف أدوات الفكــر لديــه.
ورغ ــم أن لي ــس كل متل ـ ٍـق ق ــادر عل ــى اكتش ــاف ال ــدالالت
ال ــي حتتويه ــا النص ــوص ال ــي يقرأه ــا ويتفاع ــل معه ــا،
لكـــن الضـــرورة تتطلـــب منـــه علـــى األقـــل احلصـــول
عل ــى ق ــدرة أو معرف ــة تمنح ــه إمكانيــ�ة إدراك العالق ــات
ب ــن الص ــور املس ــتخدمة داخ ــل الن ــص ،وفه ــم مغزاه ــا.
فمعرفت ــه وخرت ــه اخلاص ــة يف مج ــال الق ــراءة املس ــبقة

اختلفـــت تعريفـــات «التخييـــ�ل» حســـب املـــدارس
الفكريـــة واألدبيـــ�ة ،ومـــا يهمنـــا يف هـــذا البحـــث هـــو
حتديـــد هـــذا املفهـــوم مـــن منظـــور التداوليـــة ومحاولـــة
تطبيقـــه علـــى نـــص ســـردي قديـــم يت�أســـس يف أغلـــب
عواملـــه وعناصـــره الســـردية علـــى التخييـــ�ل .فالفعـــل
التواصل ــي ب ــن مرس ــل ومرس ــل إلي ــه يت ــم ع ــن طري ــق م ــا
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ظبيـــ�ة حنـــت عليـــه ألنهـــا حســـبت�ه رضيعهـــا املفقـــود،
وكـــر الطفـــل ،وكان ذا موهبـــة فـــذة فلحـــظ وفكـــر
فاهتـــدى إىل أفـــكار كثـــرة طبيعيـــة ،أو تمـــت بصلـــة إىل
م ــا وراء الطبيع ــة ث ــم اهت ــدى كذل ــك إىل م ــا اهت ــدى إلي ــه
الفالس ــفة اإلش ــراقيون ،م ــن الفن ــاء يف هللا ع ــن طري ــق
الوج ــد والهي ــام يف معناه ــا الص ــويف .وح ــاول به ــذا الوج ــد
أن يرحــل مــن هــذا العالــم ،يف حــن أىت إىل نفــس اجلزيــرة
متص ــوف آخ ــر يق ــال ل ــه «أبس ــال» كان يف جزيــرة أخ ــرى
يعبـــد هللا علـــى ديـــن أهلهـــا الســـماوي وأراد أن يعـــزتل
الن ــاس يف اجلزيــرة ال ــي فيه ــا يح ب ــن يقظ ــان ،وأن يعب ــد
هللا فيه ــا عل ــى طريقت ــه الصوفي ــة ،معتق ــدا أن اجلزيــرة
خاليـــة مـــن الســـكان .وســـرعان مـــا التقـــى بـــيح بـــن
يقظ ــان ،فتعارف ــا وعلم ــه «أبس ــال» اللغ ــة ،ول ــم يك ــن
ً
مــن قبــل يعــرف عنهــا شــيئ�ا ،ثــم الشــرائع الســماوية ،ثــم
قــاده إىل اجلزيــرة املجــاورة الــي كان قــد أىت منهــا ،وهنــاك
ح ــاوال أن يهدي ــا أهله ــا إىل احلقائ ــق الك ــرى ال ــي تتج ــاوز
حـــدود الشـــريعة دون أن تضارهـــا وأن يبينـــ�ا لهـــم أن
اجل ــزاءات المادي ــة يف الكت ــب الس ــماوية ليس ــت س ــوى
رم ــوز ،وأن احل ــب يق ــود إىل الق ــرىب م ــن هللا والفن ــاء في ــه،
ولـــم يفلحـــا يف دعوتهـــا فاقتنعـــا أن هـــذه احلقائـــق الـــي
اهتديــا إليهــا بالفطــرة والعاطفــة ال ســبي�ل لهــا إىل قلــوب
العامـــة ،وأدركا حكمـــة الشـــريعة يف مســـايرتها عقـــول
العام ــة عل ــى ق ــدر م ــا تيس ــر له ــم فهم ــه ،وحينئ ـ�ذ نصح ــا
إىل ه ــؤالء العام ــة بالثب ــوت عل ــى دي ــن اآلب ــاء .ث ــم رجع ــا
إىل جزيـــرة يح بـــن يقظـــان ،ليتعبـــدا ،علـــى طريقتهمـــا،
ح ــى الرحي ــل م ــن دار الش ــر والب ــؤس.17

تقـــوم يف األصـــل علـــى املعرفـــة الذاتيـــ�ة وعلـــى الـــذوق
اجلمـــايل اخلـــاص بـــه ،وإال يصعـــب عليـــه يف النهايـــة
الوصـــول إىل اكتشـــاف حقيقـــة املكونـــات والعناصـــر
اجلماليـــة يف النـــص األديب .ومـــن هـــذا املنطلـــق يمكننـــ�ا
الق ــول إن عملي ــة التلق ــي وأف ــق انتظاره ــا ه ــي يف األص ــل
عمليـــة مشـــرتكة بـــن املؤلـــف والقـــارئ ،فـــاألول مـــن
خ ــالل جتربتـ ـ�ه وأدوات ــه الكتابيـ ـ�ة واإلبداعي ــة واللغوي ــة
الـــي حتتمـــل التحـــول واالنفتـــاح الـــداليل ،والثـــاين مـــن
خ ــالل خرت ــه الفنيــ�ة وذوق ــه وتأويل ــه اجلم ــايل للن ــص.
فـــأي قـــراءة نقديـــة أو حتليليـــة تســـتدعي منـــا الوقـــوف
علـــى أهـــم العناصـــر املكونـــة للنـــص الســـردي وعواملـــه
ً
املتع ــددة م ــن خ ــالل رؤي ــة املؤل ــف للعال ــم ولل ــذات مع ــا.
اشتغال التخيي�ل يف قصة يح ابن يقظان
 - 1البن�اء السردي يف القصة
كتـــب الفيلســـوف العـــريب ابـــن طفيـــل506( 15ه.
581ه1110 /م1185 .م) رســـالة عبـــارة عـــن قصـــة
بعن ــوان «يح ب ــن يقظ ــان» ،16يف أس ــلوب ح ــكايئ ورم ــزي
ً
ً
اس ــتطاع أن ي ــرتك أث ــرا واضح ــا يف ق ــراء العربي ـ�ة يف عه ــده
وح ــى يومن ــا ه ــذا ،فه ــي ذات طاب ــع ص ــويف ،يدع ــو فيه ــا
إىل فلســفة اإلشــراق الــرويح ،عــن طريــق التأمــل .وقصــة
«يح اب ــن يقظ ــان» ه ــي ال ــي س ــنحاول حتليله ــا يف ه ــذه
ً
الدراســة ،نظــرا لتمزيهــا األســلويب واإلبداعــي ولصبغتهــا
ً
األديبـ ـ�ة القصصي ــة .وموضوعه ــا يتلخ ــص يف أن طف ــال
اس ــمه «يح ب ــن يقظ ــان» االس ــم ج ــاء ذك ــره يف القص ــة
ً
رمزي ــا ومعن ــاه مطاب ــق لم ــا م ــر عن ــد اب ــن س ــين�ا ،حي ــث
نشـــأ يف جزيـــرة مـــن جـــزر الهنـــد دون خـــط االســـتواء،
ومـــن غـــر أب وال أم ،ألن تلـــك اجلزيـــرة أعـــدل بقـــاع
األرض ،وإلش ــراق الن ــور عليه ــا ،فتخم ــرت الطينــ�ة فيه ــا
ً
طوي ــال ح ــى صلح ــت لتول ــد احلي ــاة ،وحيك ــي اب ــن طفي ــل
أن ذل ــك الطف ــل -عل ــى حس ــب رأي آخ ــر -ل ــم يتول ــد م ــن
الطين ـ�ة مباش ــرة ،ب ــل كان اب ــن أخ ــت مل ــك تل ــك اجلزيــرة
ً
املجـــاورة ،حملـــت بـــه ســـرا مـــن زواج مشـــروع برغـــم
أخيهـــا امللـــك فلمـــا ولدتـــه وضعتـــه يف تابـــوت أحكمـــت
ّزمـــه ،وأســـلمته ألمـــواج البحـــر ،فحملتـــه األمـــواج إىل
ًّ
تل ــك اجلزي ــرة املج ــاورة ،وأي ــا م ــا كان مول ــده فق ــد ربتــ�ه

إن بنـ ـ�اء الس ــرد ل ــدى اب ــن طفي ــل يف القص ــة يدخ ــل
ضمـــن منظـــور التفـــرد يف اعتمـــاد الفكـــرة ،واالبتـــكار
يف البنـــ�اء الفـــين ،والراعـــة يف املعاجلـــة ،والفعاليـــة يف
اإلحي ــاء .لق ــد ع ــرض اب ــن طفي ــل يف ه ــذه القص ــة س ــرة
املعرفـــة اإلنســـاني�ة ،عـــر ســـرة «يح بـــن يقظـــان»،
وكي ــف اس ــتطاع بقدرت ــه اإلبداعي ــة وإمكاني�ات ــه األدبي ـ�ة
وبفطرت ــه الفائق ــة م ــن االرتق ــاء باملعرف ــة م ــن احل ــواس
والتجربـــة إىل املعرفـــة العقليـــة القائمـــة علـــى نتـــ�اجئ
ومعطي ــات م ــا جرب ــه وخ ــره يف عال ــم الك ــون والفس ــاد
حـــى خلـــص إىل احلكمـــة الشـــرقية .هـــذا البنـــ�اء
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املعتمـــد علـــى تقديـــم املعرفـــة األساســـية للمتلقـــي
وجعل ــه يش ــاركه إياه ــا ويداف ــع عنه ــا بطرق ــه اخلاص ــة،
اســـتطاع مـــن خاللـــه ابـــن طفيـــل أن يقـــدم لنـــا قصـــة
مـــن طـــراز مختلـــف ســـاهمت يف الـــريق بـــاألدب العـــريب
القديـــم وجبعلنـــا نفتخـــر بـــأن هـــذا األدب ينتـــيم إلينـــ�ا
وننتـــيم إليـــه.

 - 2التخيي�ل وآليات اشتغاله
إن ابـــن طفيـــل ،وهـــو املتكلـــم املعـــروف واملشـــهور
يف زمانـــه ،يريـــد أن يبلـــغ رســـالة مفادهـــا أن املســـؤولية
الدينيــ�ة تقت ــيض اكتش ــاف ال ــذات والعال ــم ع ــر التأم ــل
والتفك ــر املت ــأين يف األش ــياء ،وط ــرح األس ــئلة الفلس ــفية
الكـــرى الـــي تتعلـــق باملعقـــوالت واملوجـــودات وبأصـــل
ً
الوجـــود ،وصـــوال إىل اكتشـــاف العالقـــة بـــن العلـــة
واملعلـــول والفاعـــل واملفعـــول ،بـــن الوجـــود وواجـــب
الوج ــود ،وأن الك ــون واح ــد يف احلقيق ــة وأن ه ــذه الوح ــدة
ناجمـــة عـــن وحدانيـــ�ة اخلالـــق ووحـــدة التكويـــن .إن
«يح» هـــذا اإلنســـان البـــدايئ الـــذي تـــرىب يف جزيـــرة
ً
معزول ــة بعي ــدا ع ــن البش ــر وت ــدرج يف مراحل ــه العمري ــة
املختلف ــة وبنم ــو عقل ــه التدري ــيج ،يبــ�دأ إدراك اختالف ــه
ً
تمام ــا ع ــن كل م ــا حيي ــط ب ــه ،ويبــ�دأ يف اكتش ــاف نق ــاط
ضعف ــه وقوت ــه واختالف ــه ع ــن ب ــايق الكائنــ�ات .فه ــو ع ــار
بـــال مالبـــس وال يشء يســـرته علـــى خـــالف احليوانـــات
حول ــه وال ــي يغط ــي جس ــدها اجلل ــود والش ــعر والري ــش،
مـــا يدفعـــه الختـــاذ ملبـــس يـــواري ســـوءته ،ثـــم يـــدرك
م ــدى ضعف ــه الب ــدين وأن ــه أق ــل س ــرعة م ــن غ ــره ،ث ــم
يـــدرك أنـــه يتعلـــم فعـــل األشـــياء خـــالف غـــره مـــن
الكائنــ�ات ال ــي تول ــد وت ــدرك م ــا تفع ــل ،ث ــم ي ــدرك أن ــه

إن «اب ــن طفي ــل» ل ــم يتوق ــف عن ــد تقدي ــم األخب ــار
واملعلومـــات واألحـــداث ملتلقيـــه بصـــورة موضوعيـــة
ً
وجافـــة ،بـــل حـــاول ســـردها بأســـلوب شـــيق معتمـــدا
علـــى تنظيمهـــا يف إطـــار مـــن التخييليـــة واإلبداعيـــة،
حيـــث أســـس معرفـــة محـــددة املعالـــم ومضبوطـــة
املعلومـــات تعتمـــد علـــى قضايـــا وأحـــداث وأفـــكار
مرتبطـــة بالضـــرورة باملقارنـــة واالســـتدالل والتأويـــل
والتفســـر والتحديـــد .مـــن خـــالل كل هـــذه املســـائل
ً
حـــاول املؤلـــف أن يصـــل إىل توجيـــه القـــارئ إدراكيـــا
ً
وتأويلي ــا ،والوق ــوف عل ــى أه ــم احل ــاالت ال ــي يمكنه ــا
أن يضب ــط م ــن خالله ــا معرفت ــه ويعي ــد توجيهه ــا حن ــو
وجه ــة يريده ــا ،ب ــل ه ــدف ،م ــن خ ــالل التمثيــ�ل ال ــذي
ّ
ويفصـــل الوقائـــع
حيـــدد العوالـــم التخييليـــة يف القصـــة
ال ــي تب ــىن داخ ــل ممكن ــات التخيي ـ�ل املفت ــوح ،إىل حتقي ــق
املقصديـــة التواصليـــة مـــن النـــص.
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ق ــادر م ــن غ ــر تعلي ــم وال إرش ــاد عل ــى إدراك وج ــود هللا
بآثـــاره يف األرض ويف مخلوقاتـــه وإقامـــة األدلـــة
علــى ذلــك .بــل وأن هــذا العقــل قــد يعرتيــه العجــز
يف مس ــالك األدل ــة والع ــدم املطل ــق والالنهاي ــة
والزم ــان والق ــدم وه ــي املس ــائل ال ــي ح ــرت
الفالســـفة ووجـــدوا أنفســـهم عاجزيـــن
ً
أمامه ــا .فنح ــن نلم ــس بوض ــوح ش ــيئ�ا م ــن
الغ ــرض ال ــذي أراده اب ــن طفي ــل عندم ــا ش ــرع
يف التأليـــف حـــن يقـــول« :مـــا ظهـــر يف زماننـــ�ا
مـــن آراء مفســـدة نبغـــت بهـــا متفلســـفة العصـــر،
وصرح ــت به ــا ح ــى انتش ــرت يف البل ــدان وع ــم ضرره ــا،
وخش ــين�ا عل ــى الضعف ــاء الذي ــن اطرح ــوا تقلي ــد األنبيــ�اء
صل ــوات هللا عليه ــم وأرادوا تقلي ــد الســـفهاء واألغبيـ ـ�اء
أن يظنـــوا أن تلـــك اآلراء هـــي املظنـــون بهـــا علـــى غـــر
أهله ــا ،فزيي ــد حبه ــم فيه ــا وولعه ــم به ــا .فرأين ـ�ا أن نلم ــح
إليهـــم بطـــرف مـــن ســـر األســـرار لنجتذبهـــم إىل جانـــب
التحقيـــق ،ثـــم نصدعهـــم عـــن ذلـــك الطريـــق» .هـــؤالء
هـــم مـــن ســـعى ابـــن طفيـــل إىل املجاهـــدة يف تقويمهـــم
وإصـــالح أمرهـــم ،حينمـــا اختـــار «يح بـــن يقظـــان»
مغـــادرة اجلزيـــرة وحيـــاة العزلـــة ليعـــود مـــع رفيقـــة
«أبســـال» إىل األرض املعمـــورة ومجتمـــع النـــاس ،وهـــو
ينظـــر إىل مـــا آلـــت إليـــه أحوالهـــم مـــن الضـــالل ،وقـــد
ً
ظه ــر إش ــفاقه عليه ــم ورغبتـ ـ�ه يف الرف ــق به ــم طمع ــا يف
هدايته ــم إىل طري ــق احل ــق عله ــم يظف ــرون بالنج ــاة عل ــى
يدي ــه .فتصف ــح طبقاته ــم ،وتب ــن ل ــه أن كل ح ــزب بم ــا
لديه ــم فرح ــون .وق ــد اخت ــذوا إلهه ــم هواه ــم ومعبوده ــم
شـــهواتهم وتهالكـــوا يف جمـــع حطـــام الدنيـــ�ا .ألهاهـــم
التكاث ــر ح ــى زاروا املقاب ــر .ال تنج ــح فيه ــم املوعظـــة وال
تعم ــل فيه ــم الكلم ــة احلس ــنة ،وال ي ــزدادون باجل ــدل إال
ً
َّ
إص ــرارا .وأم ــا احلكم ــة ف ــال س ــبي�ل له ــم إليه ــا وال ح ــظ
له ــم منه ــا .وق ــد غمرته ــم اجلهال ــة وران عل ــى قلوبه ــم م ــا
كان ــوا يكس ــبون.18

يفك ــر وبه ــذا فه ــو يمت ــاز ع ــن غ ــره ...فعنـــد مـــوت
الغزال ــة ال ــي اعتن ــت ب ــه وربتـ ـ�ه وس ــاهمت يف حفاظ ــه
عل ــى بقائ ــه يبح ــث ع ــن الس ــبب لينته ــي ب ــه املط ــاف إىل
أن ــه ال ب ــد م ــن وج ــود يشء خف ــي داخله ــا وه ــو «ال ــروح»
وخبـــروج روحهـــا فارقـــت احليـــاة .وبمراقبتـــ�ه لـــكل مـــا
ً
حول ــه واس ــتخدامه لعقل ــه يف تفس ــر كل يشء كان دائم ــا
ً
ً
مــا جيــد عائقــا ســلبي�ا تنتهــي إليــه األشــياء فــأدرك وجــود
مســبب لــكل هــذا وهــو الــذي يديــر الكــون كلــه ...فيلجــأ
إىل عبـــادة الـــروح والتصـــوف حـــى يصـــل إىل درجـــات
التنويــر عن ــد الصوفي ــة .إن املذه ــب ال ــذي توص ــل إلي ــه
ابـــن طفيـــل يف كتابـــه «يح بـــن يقظـــان» هـــو املذهـــب
العقلـــي ،ألنـــه اعتقـــد أن يف وســـع اإلنســـان أن يرتقـــي
بنفســـه مـــن املحســـوس إىل املعقـــول ،ويصـــل بقـــواه
الطبيعيـــة إىل معرفـــة هللا .وهـــو يف ذلـــك كلـــه ال يعـــرف
الـــكالم .فهنـــاك فكـــر مســـتقل عـــن اللغـــة ،واســـتعداد
فط ــري يم ــزي الن ــاس بعضه ــم ع ــن بع ــض ،ألن ــه لي ــس يف
وســـع كل رجـــل أن ينتهـــي إىل معرفـــة اخلالـــق وحقيقـــة
الك ــون ع ــن طري ــق الفط ــرة واالكتس ــاب الش ــخيص م ــن
غـــر حاجـــة إىل معلـــم .ويؤكـــد الكاتـــب منـــر إبراهيـــم
تاي ــه أن اب ــن طفي ــل أب ــرز يف ه ــذه الرواي ــة املرات ــب ال ــي
يت ـ�درج به ــا العق ــل يف س ــلم املعرف ــة م ــن املحسوس ــات إىل
اجلزئيــ�ات ث ــم إىل األف ــكار الكلي ــة.وأن العق ــل اإلنس ــاين

يتجلـــى التخييـــ�ل يف النـــص مـــن خـــالل وقـــوف
املؤل ــف عل ــى العدي ــد م ــن املظاه ــر الثقافي ــة والدينيـ ـ�ة
الـــي ملســـها يف مجتمعـــه ،وخاصـــة لـــدى أفـــراده الذيـــن
ال س ــبي�ل إلخراجه ــم م ــن جهالته ــم وس ــقوطهم األخ ــاليق
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مختلفـــة توافـــق الســـياق اخلطـــايب التخييلـــي ،ولعـــل
م ــا حي ــاول املؤل ــف اس ــتدعاءه م ــن خ ــالل قص ــة ال ــزواج
الســـري وإجنـــاب الطفـــل ورميـــه يف البحـــر والدعـــاء إىل
هللا حلمايتـــ�ه ورعايتـــ�ه ،جيعلنـــا كمتلقـــن نـــدرك مـــدى
حض ــور املرجعي ــة الدينيــ�ة والثقافي ــة ل ــدى اب ــن طفي ــل
ً
م ــن خ ــالل قص ــة الن ــيب م ــوىس مث ــال .إن ه ــذه الدالل ــة
اجلديـــدة متجـــاوزة بالضـــرورة لأحـــداث الواقعيـــة
ً
والتاريخيـــة حيـــث تســـتدعي أحداثـــا متخيلـــة تتخلـــل
ً
ً
األوىل تدعيمـــا لهـــا وتأطـــرا لمـــا يعتمـــل داخلهـــا مـــن
ً
أفـــكار ومعـــارف محـــددة املعالـــم ،أو توضيحـــا أو حـــى
ً
ً
تفس ــرا لبع ــض منه ــا ،كأن يك ــون ه ــذا التفس ــر متخي ــال
ً
أو واقعيــا ال فــرق مــادام املؤلــف يســتثمر قصتــه املتخيلــة
للوص ــول إىل غاي ــة معرفي ــة وفكري ــة معينــ�ة ،وال يمك ــن
اس ــتحضار ه ــذه األح ــداث املتخيل ــة إال لغاي ــة التأث ــر يف
املتلق ــي وتوجي ــه فك ــره وتأويل ــه وفهم ــه حن ــو فه ــم آخ ــر
ً
مقص ــود ،وحن ــو اجتاه ــات معرفي ــة أخ ــرى تك ــون أساس ــا
جلعل ــه يع ــي أهمي ــة احلك ــي يف تكوي ــن ش ــخصية ثقافي ــة
وفكريـــة ونقديـــة.
ً
طبعـــا ،إن خطـــاب التخييـــ�ل يف «يح بـــن يقظـــان»
ً
ينطلـــق مـــن مرجعيـــة تاريخيـــة وواقعيـــة نســـبي�ا،
ليص ــل يف النهاي ــة إىل خل ــق ن ــوع م ــن الصدم ــة الفكري ــة
لـــدى املتلقـــي اخلـــاص .حيـــث ال جنـــد للحقيقـــة
وجـــودا يف النـــص ،اللهـــم بعـــض األفـــكار الـــي تعـــر
عـــن املحسوســـات واملـــدركات واحلـــوادث الطبيعيـــة
واإلنســـاني�ة ،بينمـــا جنـــد التخييـــ�ل األســـطوري يلعـــب
دوره يف العديـــد مـــن املواقـــف كتخيـــل إنســـان جبنـــايح
طائـــر أو ذنـــب ثـــور ،ومـــن هنـــا تتجلـــى قـــوة اخلطـــاب
ً
التخييل ــي ال ــذي يصن ــع أبع ــادا فكري ــة ال يمك ــن للح ــواس
أن تفهمهــا ببســاطة إال يف إطــار نــوع مــن اجلهــد الفكــري.
ً
ً
تلع ــب األس ــطورة دورا كب ــرا يف إنتــ�اج الن ــص األديب
التخييل ــي القدي ــم ،باعتب�اره ــا م ــادة حيوي ــة وأساس ــية
ألي مؤلـــف أديب يرغـــب يف إيصـــال فكرتـــه عـــن طريـــق
الرمـــز واإلحيـــاء ،مخافـــة رد فعـــل الســـلطة أو املجتمـــع
املحافـــظ .وهـــا هـــو ابـــن طفيـــل بـــدوره ال خيـــرج عـــن
ه ــذا اإلط ــار ،حي ــث يس ــتحضر األس ــطورة ويس ــتثمرها
ً
ً
ً
اس ــتثمارا جي ــدا يف حكايتــ�ه اجلميل ــة .ألن ــه ي ــدرك إدراكا

والقي ــيم .فمن ــذ البداي ــة يب ـ�دأ املؤل ــف يف حك ــي قص ــة يح
ب ــن يقظ ــان ال ــذي جيه ــل أصل ــه وال يع ــرف ل ــه أب أو أم يف
جزي ــرة م ــن ج ــزر الهن ــد .إن اب ــن طفي ــل وه ــو حيك ــي لن ــا
ه ــذه القص ــة العجيبــ�ة ي ــدرك م ــدى أهمي ــة التخييــ�ل يف
إيص ــال الفك ــرة إىل متلقي ــه ومحاول ــة توجي ــه رأي ــه حن ــو
معرفـــة معينـــ�ة يقصدهـــا ،أال وهـــي نقـــد ســـلوك أفـــراد
املجتمـــع وفضـــح عوراتـــه املتعـــددة .يقـــول يف ذلـــك:
«تل ــك اجلزيــرة جزيــرة عظيم ــة متس ــعة األكن ــاف كث ــرة
الفوائـــد عامـــرة بالنـــاس يملكهـــا رجـــل منهـــم شـــديد
األنفـــة والغـــرة وكانـــت لـــه أخـــت ذات جمـــال وحســـن
ً
باه ــر فعضله ــا ومنعه ــا األزواج إن ل ــم جي ــد ل ــه كف ــؤا وكان
ًّ
ً
ل ــه قري ــب يس ــى يقظان ــا فزتوجه ــا س ــرا عل ــى وج ــه جائ ــز
يف مذهبهــم املشــهور يف زمنهــم .ثــم إنهــا حملــت ووضعــت
ً
طف ــال فلم ــا خاف ــت أن يفتض ــح أمره ــا وينكش ــف س ــرها
وضعتـــه يف تابـــوت أحكمـــت زمـــه بعـــد أن روتـــه مـــن
الرض ــاع وخرج ــت ب ــه يف أول اللي ــل يف حمل ــة م ــن خدمه ــا
ً
وثقاته ــا إىل س ــاحل البح ــر وقلبه ــا حي ــرتق صباب ــة وخوف ــا
علي ــه ،ث ــم إنه ــا ودعت ــه وقال ــت :الله ــم إن ــك ق ــد خلق ــت
ً
ً
ه ــذا الطف ــل ول ــم يك ــن ش ــيئ�ا مذك ــورا ورزقت ــه يف ظلم ــات
احلش ــا وتكفل ــت ب ــه ح ــى ت ـ َّـم واس ــتوى وأن ــا ق ــد أس ــلمته
ً
إىل لطف ــك ورج ــوت ل ــه فضل ــك خوف ــا م ــن ه ــذا املل ــك
الغش ــوم اجلب ــار العنيــ�د ،وكان امل ــد ينته ــي إىل أقص ــاه يف
ال ــر ال يص ــل إىل ذل ــك امل ــكان إال بع ــد س ــنة فأدخل ــه الم ــاء
بقوت ــه إىل أجم ــة ملتف ــة الش ــجر عذب ــة الرتب ــة مس ــتورة
ع ــن الري ــاح واملط ــر محجوب ــة ع ــن الش ــمس».19
إن خطـــاب التخييـــ�ل يف النـــص ،يلجـــأ مـــن خاللـــه
املؤلـــف إىل الواقـــع أو علـــى األقـــل إىل كتـــب التاريـــخ
والقصـــص الشـــعيب الـــذي ســـمعه مـــن النـــاس وفهـــم
مغـــزاه ،حيـــث حـــاول أن يكيفـــه مـــع وعيـــه الثقـــايف
املتق ــدم ،وإمكانيــ�ة اس ــتثماره يف معرف ــة أدبيــ�ة وفكري ــة
تســـتمد قدرتهـــا علـــى التغيـــر يف الوعـــي اإلنســـاين مـــن
ـان وأف ــكار ومعلوم ــات تاريخي ــة
خ ــالل م ــا حتمل ــه م ــن مع ـ ٍ
متخيلـــة أو واقعيـــة ال فـــرق .هـــذا اخلطـــاب التخييلـــي
املســـتمد مـــن الواقـــع والتاريـــخ ال يقدمـــه املؤلـــف
كم ــا ه ــو بص ــوره وحقائق ــه ،ولكن ــه حي ــاول إفراغ ــه م ــن
دالالتـــه املرجعيـــة احلقيقيـــة وملئـــه بـــدالالت أخـــرى
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4

ًّ
تامـــا أن األســـطورة أو اخلرافـــة هـــي مـــادة غذائيـــ�ة
ل ــأدب بصف ــة عام ــة .يق ــول يف الن ــص وه ــو يس ــتحضر
ادعـــاء البعـــض حـــول حقيقـــة «يح» باعتبـــ�اره ســـليل
األرض ال أب لـــه وال أم« :وأمـــا الذيـــن زعمـــوا أنـــه
ً
تولـــد مـــن األرض فإنهـــم قالـــوا إن بطنـــا مـــن أرض
تلـــك اجلزيـــرة ختمـــرت فيـــه طينـــ�ة علـــى مـــر الســـنن
واألعـــوام حـــى امـــزتج فيهـــا احلـــر بالبـــارد والرطـــب
باليابـــس امـــزتاج تكافـــؤ وتعـــادل يف القـــوى ،وكانـــت
ً
ه ــذه الطين ـ�ة املتخم ــرة كب ــرة ج ــدا وكان بعضه ــا يفض ــل
ً
بعض ــا يف اعت ــدال امل ــزاج والتهي ــؤ لتك ــون األمش ــاج وكان
الوس ــط منه ــا أع ــدل م ــا فيه ــا وأتم ــه ،مش ــابهة بم ــزاج
اإلنس ــان فتمخض ــت تل ــك الطينــ�ة وح ــدث فيه ــا ش ــبه
نفاخـــات الغليـــان لشـــدة لزوجتهـــا وحـــدث يف الوســـط
ً
منه ــا لزوج ــة بنفاخ ــة صغ ــرة ج ــدا منقس ــمة بقس ــمن
بينهمـــا حجـــاب رقيـــق ممتلئـــة جبســـم لطيـــف هـــوايئ
يف غايـــة مـــن االعتـــدال الالئـــق بـــه فتعلـــق بـــه عنـــد
ذلـــك الـــروح الـــذي هـــو مـــن أمـــر هللا تعـــاىل وتشـــبثت
ً
بـــه تشـــبث�ا يعســـر انفصالـــه عنـــه عنـــد احلـــس وعنـــد
العق ــل إذ تب ــن أن ه ــذا ال ــروح دائ ــم الفيض ــان عن ــد هللا
ع ــز وج ــل وأن ــه بمزل ــة ن ــور الش ــمس ال ــذي ه ــو دائ ــم
الفيضـــان علـــى العالـــم».20

يلع ــب التخييــ�ل يف الن ــص الس ــردي القدي ــم وظيف ــة
ً
تأطـــر املعرفـــة وحتديدهـــا إبداعيـــا ،باعتبـــ�اره وســـيلة
خطابيـــ�ة مهيمنـــة يف أي نـــص ،حيـــث كان اخلطـــاب
التخييلـــي بمثابـــة الدافـــع األســـايس لتحويـــل المـــادة
التاريخيـــة أو العلميـــة أو الدينيـــ�ة إىل مـــادة أدبيـــ�ة
مح ــض .وال يت ـ�أىت ه ــذا األم ــر للمؤل ــف إال إذا أدرك قيم ــة
ه ــذا اخلط ــاب وقدرت ــه عل ــى التأث ــر يف املتلق ــي .إن اب ــن
طفيـــل وهـــو يكتـــب نصـــه اجلميـــل «يح بـــن يقظـــان»
كان ي ــدرك أهمي ــة التخييــ�ل حي ــث عم ــل عل ــى اس ــتثمار
األس ــطورة واخلراف ــة والم ــادة العلمي ــة والدينيـ ـ�ة ألنه ــا
مـــادة تؤســـس خلطـــاب أديب مؤثـــر وأســـايس يف املدونـــة
ً
األدبيـــ�ة عمومـــا .فالنـــص مفعـــم بالتنـــوع واالنفتـــاح؛
فق ــد ب ــات م ــن اجلدي ــر االنهم ــاك يف مالمس ــة جوانبـ ـ�ه
ً
ً
املتعـــددة؛ باعتبـــ�اره نصـــا تراثيـــ�ا حيتـــوي علـــى العديـــد
م ــن املظاه ــر والوقائ ــع واألف ــكار ال ــي تس ــتدعي التأوي ــل
والدراســـة والتحليـــل.
يســـتثمر ابـــن طفيـــل األســـطورة إليهـــام القـــارئ ،يف
كثــر مــن األحيــان ،وإن كان حيــاول أن يضفــي علــى مــكان
أحداثـــه مســـحة غرائبيـــ�ة وعجائبيـــ�ة ،تـــارة بواقعيـــة
اجلزيــرة عــر الوصــف مــن جهــة؛ وتــارة بت�أثيــث الفضــاء
بمكونـــات طبيعيـــة ،وعـــر االســـتعانة ببعـــض مـــن
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ًّ
ً
ختييلــي باعتبـ�اره موجهــا مهمــا للمتلقــي إلحــداث نــوع مــن
املفاج ــأة عل ــى مس ــتوى التأوي ــل والق ــراءة.

عاص ــره أو س ــبقه م ــن املؤرخ ــن لتأكي ــد أصله ــا اجلغ ــرايف
واالجتماع ــي .فاألس ــطورة تضف ــي عل ــى الن ــص مس ــحة
ختييليـــة قويـــة تســـهم يف تقويـــة اخلطـــاب الســـردي
ووســـم احلكايـــة بالعديـــد مـــن املواقـــف التخييليـــة
والغرائبي ـ�ة ال ــي حتب ــب إىل الق ــارئ تلق ــي الن ــص وحس ــن
قراءتـــه .إنهـــا مـــن صنـــع اإلنســـان ومـــن إنتـــ�اج فكـــره،
ُ
حي ــث كان الفك ــر اإلنس ــاين ال يس ــتطيع تمث ــل الظواه ــر
الطبيعيـــة والبشـــرية بواســـطة أسســـه املعرفيـــة
البســـيطة .فلـــوال األســـطورة لمـــا تركـــت لنـــا املدونـــة
األدبيـ ـ�ة اإلنس ــاني�ة ه ــذا التن ــوع والتع ــدد يف النص ــوص
األدبيــ�ة الس ــردية والش ــعرية ب ــكل تش ــكيالتها .ولذل ــك
كان يصعـــب علـــى أي مؤلـــف آنـــذاك أن يســـلم مـــن
ً
ً
األســـطورة يف نصوصـــه ألنهـــا تمثـــل جـــزءا أصيـــال مـــن
فكـــره وثقافتـــه.
ً
فانطالقـــا مـــن األحـــداث واملواقـــف والفضـــاءات
الســـردية يف النـــص ،جنـــد احلضـــور القـــوي لأســـطورة
حي ــث نش ــعر ب ــأن اب ــن طفي ــل حيك ــي وه ــو مؤم ــن به ــا
ً
ً
إيمان ــا قوي ــا ألنه ــا تس ــعفه يف الوص ــول إىل غايت ــ�ه ال ــي
تتجلـــى يف توجيـــه رأي متلقيـــه ودفعـــه إىل اعتنـــ�اق
تصورات ــه النظري ــة والفكري ــة واألدبيـ ـ�ة ح ــول موض ــوع
احلكايـــة ،حكايـــة «يح» باعتبـــ�اره شـــخصية مختلفـــة
ع ــن ش ــخصيات احلكاي ــات األخ ــرى .وال أدل عل ــى ذل ــك
إال ه ــذا املعج ــم التخييل ــي املوج ــود بالن ــص حي ــث حي ــدده
محم ــد العم ــري 21فيم ــا يل ــي :الب ــث ،األس ــرار ،الغراب ــة،
املش ــاهدة ،البهج ــة ،الس ــرور ،الل ــذة ،احلب ــور ،الط ــرب،
النش ــاط ،امل ــرح ،االنبس ــاط ،الب ــوح ،اإلرادة ،الرياض ــة،
الـــروق ،النـــور ...وهـــو معجـــم صـــويف شـــعري مفعـــم
باإلبداعيـــة علـــى مســـتوى التوظيـــف والتحديـــد.

حتتـــوي قصـــة «يح بـــن يقظـــان» العديـــد مـــن
ً
األفـــكار املضمـــرة الرمزيـــة ،وهـــي تعـــد نموذجـــا
للتمثيـــ�ل الكنـــايئ؛ بمـــا تنطـــوي عليـــه مـــن االبتعـــاد
مـــن املباشـــرة والوضـــوح باعتبـــ�اره يصطـــدم بعوائـــق
الســـلطة السياســـية والدينيـــ�ة يف املجتمـــع .إن والدة
«يح» كان يف جزيـــرة الواقـــواق األســـطورية،حيث
كان الفضـــاء اخلـــاص بالـــوالدة ،ينفتـــح علـــى املطلـــق
والالنهـــايئ ،كأنـــه اخللـــق األول الـــذي ارتـــد إليـــه آدم
بعـــد خطيئتـــ�ه الكـــرى الـــذي أخرجتـــه مـــن اجلنـــة،
ً
وإن كان يبـــ�دو ســـطحيا يف القصـــة أنـــه «ليـــس
هنـــاك ذكـــر قـــارة أو أرض ال يلفهـــا البحـــر ،وإنمـــا
جـــزر متجـــاورة ومنفصلـــة يف آن ،جـــزر ترمـــز إىل مـــا
هـــو مغلـــق ،إىل مـــا يكتفـــي بنفســـه ،إىل القطيعـــة
املطلقـــة .ليســـت جزيـــرة صاحلـــة لســـالمان ،وال
جزي ــرة س ــالمان صاحل ــة ل ــيح»  ،22ف ــإذا كان ــت تبـ ـ�دو
ً
ً
كذلـــك أو مـــا يشـــبهه أفقيـــا ،فإنهـــا منفتحـــة عموديـــا
عل ــى الالنه ــايئ؛ حبي ــث تف ــيض إىل أق ــايص املطل ــق .إن
ه ــذا الفض ــاء /الرم ــز يتع ــاىل عل ــى األفضي ــة الواقعي ــة
املرتعـــة بالقيـــود والفســـاد ،املدنســـة بالقيـــم الماديـــة
الفاســـدة ،لرســـم لنفســـه شـــكل اإلطـــالق والصفـــاء،
ً
ً
بمـــا جيعـــل مخلوقـــا إنســـاني�ا مثـــل «يح» ينشـــأ تلـــك
َ
النشـــأة اخللقيـــة واخللقيـــة املتفـــردة الـــي جعلـــت
ً
من ــه نموذج ــا لأصفي ــاء .فوحدت ــه يف امل ــكان الغري ــب
والعجي ــب ه ــو م ــا جع ــل من ــه قط ــب نفس ــه ،وه ــو «م ــا
أف ــىض ب ــه إىل التع ــرف عل ــى احل ــق والفن ــاء ع ــن ذات ــه،
حبي ــث غ ــدا ل ــه كون ــه املس ــتقل ع ــن كونن ـ�ا ،وغ ــدت ل ــه
مقامات ــه الكريم ــة اخلاص ــة ب ــه»  .23فالعزل ــة وظيف ــة
أساســـية للفضـــاء «جزيـــرة الواقـــواق» وهـــي املعـــىن
الـــذي يهيئـــ�ه املـــكان مـــن أجـــل العبـــور إىل احلقيقـــة
ال ــي يتع ــن عل ــى البط ــل الوص ــول إليه ــا .لق ــد كان ــت
ً
رحلتـــه مـــع العزلـــة يف هـــذا الفضـــاء املتخيـــل ،طريقـــا
إىل املعرفـــة ،الـــي بـــدأ يطلبهـــا باملفاجـــأة والتأمـــل،
والتجربـــة ،واملالحظـــة .24

ه ــذا املعج ــم ال ــذي يتع ــدد يف الن ــص ه ــو معج ــم غ ــين
حييلن ــا مباش ــرة عل ــى الق ــول إن اب ــن طفي ــل كت ــب نص ــه
وهــو يــدرك أهميــة التخيي ـ�ل واملعجــم التخييلــي يف التأثــر
ً
ً
ً
علــى متلقيــه ،نظــرا لكونــه معجمــا حامــال لرمــوز وإحيــاءات
الرتب�اط ــه بالش ــخصية األساس ــية يف الن ــص أو الرتب�اط ــه
الوثيــق بأحداثــه .كمــا أن هــذا املعجــم يت�أســس علــى أفــق
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كاتبا ًلعامل هذا البلد ،وألحد أبناء عبد املومن ،وعال أمره
حتى أصبح طبيبا ً ألبي يعقوب يوسف املنصور خليفة
املوحدين .وكانت له حظوة عظيمة عنده ،وهو الذي قدم
إليه ابن رشد يف ظروف معروفة ،ونصح هذا الفيلسوف
القرطبي بأن يدون رشوحه لكتب أرسطو .ثم تخىل ابن
طفيل عن عمله كطبيب للمنصور ،وتركه البن رشد،
وتويف يف مراكش سنة 580ه.
 - 16ابن طفيل ،حي بن يقظان ،تقديم :صالح فضل،
تعليق :عبد العزيز نبوي ،الدار املرصية اللبنانية،
القاهرة ،ط.2013 ،1 .
 - 17يمكن العودة يف ذلك إىل :أحمد أمني ،حي بن يقظان
البن سينا وابن طفيل والسهر وردي ،دار املعارف،
القاهرة ،ط ،1952 ،1 .ص.135.
 - 18منري إبراهيم تايه« ،حي بن يقظان» البن طفيل..
الفلسفة يف رداء األدب ،موقع :هوف بوست عربي،
بتاريخ ،6201 /01 /21 :رابط املوقع:
*
http://www.huffpostarabi.com/
moneer-taya/-_3654_b_9003316.
html.
 - 19ابن طفيل ،حي بن يقظان ،تحقيق فاروق سعد،
الدار العربية للكتاب ،الطبعة الرابعة ،1983 ،ص.
.32-33
 - 20ابن طفيل ،املصدر السابق ،ص.3-37 .
 - 21محمد العمري" ،الفضاء االستعاري يف الخطاب
النثري :حي بن يقظان بني التخييل والحجاج" ،أعمال
ندوة الصورة والخطاب :قضايا النقد األدبي بني
النظرية والتطبيق ،كيل اآلداب والعلوم اإلنسانية ،فاس،
املغرب ،2009 ،ص.241 .
 - 22عبد الفتاح كيليطو ،األدب واالرتياب ،دار توبقال
للنرش ،الدار البيضاء ،الطبعة األوىل2007 ،م ،ص:
.73
 - 23محمد عيل الغريب الشناوي ،القص يف النثر األندليس،
مكتبة اآلداب ،القاهرة ،الطبعة األوىل2003 ،م ،ص:
.345
 - 24إبراهيم الحجري« ،حي بن يقظان :شعرية الفضاء»،
دراسة منشورة عىل اإلنرتنيت ،نسخة إلكرتونية ،رابط
الدراسة:
* http://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/
handle/10498/15183/05_Hagari.pd.صf?sequence=1، 132 .

الهوامش

 - 1شعيب حليفي« ،الرسد العربي  :الشكل واالمتداد»،
مجلة آفاق ،اتحاد كتاب املغرب ،العدد ،62 /61
الرباط ،1999 ،ص.68 67- .
 - 2املرجع السابق ،الصفحة نفسها .ويمكن االطالع أيضا ً
عىل:
* Louis Ngandu Nkashama, Ecriture et discours littéraires (Etude sur le Roman
Africain), Ed. L’Harmathan, Paris, 1989,
P. 28.
 - 3شعيب حليفي ،املرجع السابق ،ص.68 .
 - 4نفسه ،ص.96 .
 - 5عبد الحميد حواس ،األدب الشعبي وقضية اإلزاحة
واإلحالل يف الثقافة الشعبية ،ضمن كتاب جماعي:
األدب العربي وتعبريه عن الوحدة والتنوع ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،جامعة األمم املتحدة ،بريوت،
ط ،1987 ،1 .ص.408 .
 - 6حليفي ،املرجع السابق ،ص.67 .
 - 7املرجع السابق نفسه ،ص.77 .
 - 8محمد عابد الجابري ،تكوين العقل العربي ،دار
الطليعة ،بريوت ،ط ،1981 ،1 .ص.70 .
 - 9املرجع السابق ،ص.16 .
 - 10شعيب حليفي ،الرحلة يف األدب العربي :التجنيس
وآليات الكتابة ،خطاب املتخيل ،دار رؤية للنرش
والتوزيع ،القاهرة ،ط .6200 ،1 .ص.29 .
 - 11املرجع السابق ،ص.30 29- .
 - 12إبراهيم صحراوي ،الرسد العربي القديم األنواع:
الوظائف ،البنيات ،دار االختالف ،ط ،1 .الجزائر،
.2008
 - 13سعيد جبار ،من الرسدية إىل التخيلية :بحث يف بعض
األنساق الداللية يف الرسد العربي ،منشورات ضفاف،
دار األمان ،منشورات االختالف ،بريوت ،الرباط،
الجزائر ،ط ،2013 ،1 .ص.57 .
 - 14املرجع نفسه ،ص.60 .
 - 15هو أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن محمد
بن طفيل القييس .ولد قبل سنة 506هـ ،وتويف سنة
580هـ أصله من وادي آش .ويذهب بعض املؤرخني إىل
أنه كان تلميذا ً البن باجة ،ولكنه هو نفسه يتذكر أنه لم
يتصل به اتصاال ًشخصياً .كان طبيبا ًبغرناطة ،وعمل
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* عبد الحميد حواس ،األدب الشعبي وقضية اإلزاحة
واإلحالل يف الثقافة الشعبية ،ضمن كتاب جماعي:
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1

مقابر البجوات  -بمدينة الخارجة

الفولكلور  -وحدة النص وتعدد القراءة

(الواحات المصرية  -الخارجة جبانة البجوات)
أ.د .سوزان السعيد  -كاتبة من مصر
تتمـــزي النصـــوص الفولكلوريـــة بأنها نصوص مرنـــة ،قابلة العـــادة القـــراءة ،واعادة
ترجمـــة الرمـــوز الـــى تشـــر اليهـــا .وهـــذة املرونـــة جتعلهـــا تعـــر احلـــدود التاريخية،
واجلغرافية ،والعقائدية .ففي مصر اســـتخدمت املقابر الفرعونيـــ�ة يف الواحات اخلارجة
كمالئج للمســـيحين األوائل الذين فروا من االضطهاد الروماىن يف فلســـطن فاستقروا
يف املقابـــر بعيدا عن الســـكان الذين كانـــوا يعتنقون الديانـــة املصريـــة القديمة .وظلت
املســـيحية يف بداية نشـــأتها حى القـــرن اخلامس امليـــالدى تعتمد على نصـــوص العهد
القديـــم مع إعادة تفســـر هذه النصوص من وجهة النظر املســـيحية وظهـــر ذلك يف مزار
اخلروج الذى اســـتوحت كل رســـوماتة من العهـــد القديم .ويف القـــرن اخلامس امليالدى
اجته الفـــن املســـيىح اىل الرمز واعتمـــد على الرمـــوز النب�اتيـــ�ة واحليواني�ة ،والهندســـية
وظهـــر ذلك يف مزار الســـالم ،ومزار العنـــب ،ويف الكنيســـة البازيليكية.
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تقـــع جبانـــة البجـــوات 1يف الواحـــات اخلارجـــة فوق
هضبـــة جبـــل الطـــر ففـــي عهـــد حتتمـــس الثالـــث تـــم
تنظيـــم الواحـــات وتقســـيمها إىل مجموعتـــن املجموعة
اجلنوبيـــ�ة ،واملجموعة الشـــمالية .واملجموعـــة اجلنوبي�ة
تضـــم اخلارجـــة والداخلـــة .ومـــن املرجـــح أن عاصمـــة
الواحـــات اخلارجة كانت علـــى مقربة مـــن معبد هيبس،
وأن جبانتها القديمـــة كانت بالتالل الـــي توجد بها جبانة
البجـــوات ،وظلت هـــذه اجلبانـــة تســـتخدم كمقابر بعد
انتشـــار املســـيحية يف الواحـــات اخلارجة.2

األســـطوري للرمـــوز املســـتخدمة يف املـــزارات .
وتف ــرتض الدراس ــة أن مفه ــوم اخل ــالص ،والس ــالم،
واخللــود ،والكــرثة،يف رســومات جبانــة البجــوات القبطيــة،
ً
ً
قـــد اختـــذ شـــكال جديـــدا ،خيتلـــف عمـــا جـــاء يف قصـــص
العه ــد القدي ــم واجلدي ــد ولكن ــه ارتب ــط بالفك ــر املص ــري
القديـــم وحضـــارات الشـــرق األدىن القديـــم والثقافـــة
الش ــعبي�ة املصري ــة.
اآلثار القبطية

وتضـــم اجلبانـــة عددا مـــن املـــزارات من أهمهـــا مزار
اخلـــروج ،ومـــزار السالم،والكنيســـة البازيليكيـــة ،ومزار
العنـــب ،وبعض املـــزارات الـــي حتتوي على مخربشـــات
ترجـــع إىل العصـــر القبطـــي أو اإلســـاليم .ويعتـــر مـــزار
اخلـــروج من أقـــدم هذه املـــزارات ،وترجع أهميتـــ�ه إىل أنه
حيتـــوي على تصاوير مســـيحية مبكرة ،يمكن نســـبتها إىل
النصـــف األول من القـــرن الرابـــع امليالدي.

إن عمليـــات التنقيـــب عـــن اآلثـــار القبطيـــة لـــم تن�ل
الدفـــع الـــالزم اال انطالقا من النصف الثاىن للقرن التاســـع
عشـــر ،عن طريـــق التنظيـــم الرســـيم لهـــذه العمليات يف
مصر ،حتت إشـــراف أغســـطس ماريـــت ()1881-1821
الذي أســـس متحف بـــوالق يف القاهرة يف عـــام  ،1861ومن
خالل عمليـــات التنقيب الـــي قامت بها متاحف النمســـا
يف ســـقارة ،والصنـــدوق املصـــري للحفريـــات يف الفيـــوم،
وجامعة سرتاســـبورج االلمانيـــ�ة يف أخميم ،وأصـــدر (ويدا
الفيـــدج بيلـــر) مجلدين لوصـــف الكنائـــس القبطية عام
 .1884وتمـــزيت الفـــرتة بـــن نهاية القرن التاســـع عشـــر
وفجـــر القـــرن العشـــرين ،بعمليـــات التنقيب عـــن اآلثار
الرومانيـــ�ة والقبطيـــة بصـــورة منظمـــة ،وتبع ذلك نشـــر
مطبوعات مكرســـة للمواقع املسيحية .وتأسست جمعية
أصدقـــاء الفن القبطي علـــى يد (مريت بطـــرس غاىل) يف
ُ
عـــام 1935ثم تســـمت باســـم (جمعية اآلثـــار القبطية)
عـــام  .1938وتم الكشـــف األثري يف الواحـــات اخلارجة يف
البجـــوات من خـــالل متحـــف املرتوبوليت�ان عـــام.31931

هذه الدراسة حتاول أن جتيب
عن التساؤالت التالية:
مـــا هي األســـباب الي جعلـــت الفنان خيتـــار معظم
مشـــاهده يف مـــزار اخلروج مـــن العهـــد القديم ولم
يعتمـــد على العهـــد اجلديد؟
كيف اســـتطاع الفنـــان أن يربط بن هـــذه القصص
ً ً
ويكـــون منها موضوعـــا عاما عن اخلـــالص؟ ومن
أين جـــاء بهذا التصـــور عن اخلـــالص أو اخلروج.
كيف صور مفهوم السالم يف مزار السالم؟
ماهـــى الرموز القبطيـــة يف املزار  ،25ومـــزار العنب،
وبعض املـــزارات األخرى؟

مصطلح قبطي
زاد اســـتخدام اللغـــة القبطيـــة يف مصـــر يف القـــرن
الث ــاين املي ــالدى .وحاف ــظ األقب ــاط ح ــى يومن ــا ه ــذا عل ــى
اســتخدام اللغــة القبطيــة يف طقــوس كنائســهم وإن كانــوا
يتكلمــون العربي�ة.واللغــة القبطيــة هــي آخــر الصيــغ للغــة
املصريــة القديمــة الــي اختــذت كتابتهــا أشــكاال مختلفــة،
بـــدأ مـــن الهراطيقيـــة وانتهـــاء بالديموطيقيـــة ،وكان
كهن ــة ايزي ــس آخ ــر م ــن اس ــتخدم اخل ــط الديموطيق ــى

ماهى مالمح العمارة يف الكنيسة القبطية القديمة؟
ماهـــى العالقة بن الفن القبطي والفنون الشـــعبي�ة
املصرية؟
ســـتحاول الدراســـة اإلجابـــة علـــى هذه التســـاؤالت
عن طريـــق التحليـــل التارييخ لالســـاطر والرمـــوز ،فمن
الضـــروري الرتكـــزي علـــى الطابـــع التاريـــيخ ،والطابـــع
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هللا) ،ولقـــد تهلـــل مرقص عند ســـماعه هـــذا االعرتاف ،
وبصق على جرج اإلســـكايف فشـــفى اجلـــرح ،ويصبح هذا
اخلـــراز أول من يعتنق املســـيحية هو وأهل بيتـــ�ه وجرانه،
ويدعى(أنبـــ�ا نـــوس) ويصبـــح ثـــاين بطريـــك ملدينـــ�ة
االسكندرية.

يف نقوشـــهم ،يف جزيـــرة فيلـــة ســـنة 452م .كانـــت
الهروغليفيــة تســتخدم يف الكتابــة املقدســة علــى جــدران
املعاب ــد ،ويف املقاب ــر ،وعل ــى أوراق ال ــردى ،مش ــتملة عل ــى
عالمــات مشــتقة مــن كتــاب الــوىت .وكانــت الهراطيقيــة
الصيغ ــة األق ــل رس ــمية واالك ــرث تبس ــيطا ،وكان الكهن ــة
يســـتخدمونها يف الوثائـــق امللكيـــة الرســـمية ،وإن كانـــت
يف أواخـــر مراحلهـــا اقتصـــرت تقريبـــ�ا علـــى الطقـــوس
الدينيـ ـ�ة .وم ــع م ــرور الوق ــت أصبح ــت هات ــان اللغت ــان
م ــن الصعوب ــة بم ــكان بالنس ــبة للبس ــطاءالذين وج ــدوا
أنفس ــهم عاجزي ــن ع ــن الرب ــط ب ــن صوتي�اتهم ــا ومخ ــارج
االلفــاظ ،ومــن هنــا ولــدت املرحلــة الثالثــة الديموطيقيــة
ال ــى كان ــت أبس ــط يف تصاويره ــا الكتابي ـ�ة ع ــن س ــابقيها،
وان ظل ــت عس ــرة بالنس ــبة لتس ــجيل متطلب ــات احلي ــاة
اليوميــة .ومــع مــيجء اليونــان ثــم دخــول املســيحية مصــر
يف عه ــد الروم ــان  ،جل ــأ الكتبـ ـ�ة املصري ــون اىل اس ــتخدام
أســـلوب جديـــد لكتابـــة النصـــوص املصريـــة حبـــروف
يونانيـــ�ة  ،ولكنهـــم اكتشـــفوا أن األجبديـــة اليونانيـــ�ة ال
حتتـــوى علـــى بعـــض الأصـــوات املصريـــة القديمـــة
(حـــروف احللـــق) ،فأضافـــوا اليهـــا ســـبعة حـــروف مـــن
اخلـــط الديموطيقـــى.4

ويعد إجنيـــل مرقص أقدم األناجيل الـــذي اعتمد عليه
كل مـــن القديســـين :مـــى ،ولوقـــا ،ويوحنـــا .والقديس
مرقص هو األول يف قائمة القديســـن والشـــهداء واعتنق
املســـيحية علـــى يـــد ابن عمـــه القديـــس برنابـــا ،وارتبط
بشـــخص الســـيد املســـيح واختاره واحدا من الســـبعن
املقربن ،وكان مثقفا مســـتنرا ،ونقل أخبارا شـــفاهية عن
الســـيد املســـيح ،وحيتوى إجنيلـــه على أحداث شـــاهدها
بعينـــ�ه ،ومـــن املحتمـــل أن القديـــس مرقص قد ســـجل
إجنيلـــه باليونانيـــ�ة واالالتينيـــ�ة وأيضـــا باللغـــة املصرية
خلدمـــة مـــن اليعرفـــون اليوناني�ة.وتمـــت كتابـــة اجنيـــل
مرقـــص يف مصر ســـنة 45م.5
مزار اخلروج(رقم )30
ويشـــمل مزار اخلـــروج على املشـــاهد التاليـــة :حواء
وآدم -دنيـــ�ال يف جب األســـود-العرين الثالثة يف النار-
تعذيب أشـــعيا – قصة يونـــان واحلـــوت –زواج رفقة من
اســـحق -أيوب –سوســـنة – الراعى -تعذيب القديســـة
تـــكال – العذراوات الســـبع أمـــام معبد الـــرب -حديقة–
اضافـــات متأخـــرة .وقد كـــون الفنـــان من هذه املشـــاهد
مفهومـــا جديـــدا عن اخلـــروج خيتلـــف عن معـــىن خروج
العرين مـــن مصر.

وعلى هـــذا يمكـــن تعريف اللغـــة القبطيـــة بأنها آخر
مراحل اللغـــة املصريـــة القديمة مكتوبة حبـــروف يوناني�ة
مضاف اليها ســـبعة حـــروف مـــن الديموطيقية.
أصول املسيحية املصرية
دخلت املســـيحية مصر عن طريـــق القديس مرقص،
وكان قد بشـــر يف قـــارة افريقيا يف املدائـــن اخلمس ،حيث
كان أكرث املســـتوطنن مـــن األفارقـــة واليهـــود ،ثم قصد
مدين�ة االســـكندرية متخـــذا طريقا دائريا يمـــر بالواحات
ومدينـــ�ة بابليون (مصـــر القديمة).

 - 1اخلالص كما صوره فنان مزار اخلروج:
اختـــار الفنان الـــذي رســـم التصاوير يف مـــزار اخلروج
عدة مشـــاهد من العهد القديم ،تصـــور اخلالص .وجعل
موضوعـــه الرئييس قصـــة اخلروج ،وأضاف مشـــاهد من
أســـفار األوبكريفا( 6االســـفر غر املعرتف بها بأنها أســـفار
مقدســـة) ،ومـــن القصـــص الشـــعيب املســـييح ،وصبغ
ً
ً
مشـــاهده بالطابـــع املصـــري ،وصـــاغ مفهوما عامـــا عن
اخلالص ،خيتلـــف عن املفهـــوم املذكور يف العهـــد القديم
ويب�دو كاآليت:

والروايـــة تقـــول :إن القديـــس مرقـــص عنـــد دخوله
اىل االســـكندرية من البوابـــة الشـــرقية انقطعت أوصال
حذائه ،فلجأ اىل خـــراز يهودي إلصالحه ،وعندما أمســـك
اخلـــراز أداة اخلرز إلصالح احلـــذاء ،اذا باملخـــرز جيرح يده
فيصيـــح باليونانيـــ�ة (هيس  -هـــو  -نيـــوس) (واحد هو
82

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ـ اﻟﻌﺪد  44ـ ﺷﺘﺎء 2019

ً
وهـــذا التفســـر الرمـــزي  ،خيتلـــف تمامـــا عـــن قصة
خروج مـــوىس بالعريـــن من مصـــر .فالفكر املســـييح ال
يهتـــم باألحـــداث احلرفية للقصـــة ،ولكنه يضفـــي عليها
ً
ً
مفهومـــا الهوتيـــ�ا ،يتفق مـــع العقيدة املســـيحية.

املشهد األول أسطورة اخلروج:
جعل مشـــاهده األساســـية مـــن قصة اخلـــروج ،فقد
احتلـــت قصـــة اخلـــروج مكانة هامـــة يف الفكر املســـييح
حيث أنها ترتبط خبروج الســـيد املســـيح مـــن مصر .فقد
جـــاء يف إجنيل مى:
ً
«حينئـــ�ذ دعا هـــرودس املجـــوس ســـرا ،وحتقق منهم
زمـــان النجـــم الذي ظهر ثم أرســـلهم إىل بيت حلـــم ،وقال
اذهبوا وافحصـــوا بالتدقيق عن الصـــيب .وبعد ما انصرفوا
ً
إذا مالك الرب قد ظهر ليوســـف يف احللـــم قائال :قم وخذ
الصـــيب وأمـــه وأهـــرب إىل مصر .وكـــن هناك حـــى أقول
لـــك ،ألن هرودس مزمـــع أن يطلب الصـــيب ليهلكه ،فقام
ً
وأخـــذ الصيب وأمه ليال وانصـــرف إىل مصر ،وكان هناك إىل
وفاة هـــرودس ،لكي يتم ما قيـــل من الرب بالنـــيب القائل
من مصر دعـــوت ابين».7

 - 2املشهد الثاين أسطورة الراعي:
صور العهـــد القديم مـــوىس ،باعتبـــ�اره الراعي األمن
ً
للقبائـــل العرية ،ألنـــه كان أمينـــ�ا على غنم يـــرثون (حما
موىس) .كما أن األدب الشـــعيب املســـييح ،صور النيب إليا
يف الصحراء ،مقابل أجون يف احلديقة ،وقد وصف الســـيد
املســـيح بأنه حمـــل هللا ،الذي يرفع خطيئـــ�ة العالم.10
كمـــا صور الســـيد املســـيح بأنـــه الراعي ،الـــذي يقود
القطيـــع وحيمـــل اخلـــروف الضائع فـــوق كتفيه.11
فالصحـــراء هـــي املـــكان الـــذي يتـــم فيـــه اخلـــالص
الــرويح لأنبي ـ�اء ،وهــي املــكان الــذي يعــره املؤمــن ليتــم لــه
اخلـــالص الـــرويح.

ويفسر سفر اخلروج من وجهة النظر
املسيحية كاآليت:

 - 3املشهد الثالث :أسطورة اخللق والطوفان:
ً
جـــزءا من قصة الطوفـــان البابلية،
قصة اخللق كانت

موضـوع السـفر الرئيـيس هـو الفـداء ،وال يظهـر هـذا
املوضـوع يف أي سـفر مـن أسـفار العهـد القديـم بوضـوح كما
يظهـر يف سـفر اخلـروج ،فالرمـوز العديـدة واملتنوعـة يف هـذا
السـفر تدور حول موضوع الفـداء من الدينونة والعالم وقوة
الشـيطان ،والعالقـة مـع هللا املؤسسـة علـى هـذا الفـداء.

وهي امللحمة الرئيســـية يف اإلنت�اج األديب لشـــعوب بالد ما
بن النهرين ،وقد ظهرت يف شـــكلها الكالســـيكي يف عصر
حمورايب ،12عندمـــا كتبت باللغة اآلكديـــة ،وهي أقرب إىل
ً
األدب الكهنـــويت والفلســـفة الديني�ة .وقد حققت شـــعرا
يف ملحمـــة جلجامـــش ،الـــي تعد أقـــدم ملحمـــة بطولية
يف العالـــم ،ولكنهـــا يف املفهـــوم املســـييح ترتبـــط خبطيئ�ة
اإلنســـان األول ،وطرده مـــن اجلنة.13

فخـــالص الشـــعب بواســـطة ذحب خـــروف الفصح،8
يرمـــز إىل الســـيد املســـيح الـــذي قـــدم فـــداء للبشـــرية.
وإنشـــقاق البحر بعصا موىس ،رمز للمســـيح الذي ضرب
ألجل البشـــر إلنقاذهـــم من عبوديـــة الشـــيطان والعالم،
وترنيمـــة موىس بعـــد عبور البحـــر األحمر ،صـــورة لنصرة
املؤمنن باملســـيح ،الذيـــن امتحنوا يف إيمانهـــم عن طريق
ميـــاه مارة املـــرة ،الي صارت عذبـــة ،وبميـــاه ايليم احلية،
ً
فهـــي تعطي مثـــال الختبـــ�ار النفس ،ثـــم فرحهـــا يف عبور
ً
االختبـــ�ار ،وإعطائهـــم اخلر مـــن الســـماء ،رمـــزا للنعمة
الســـماوية يف املســـيح ،الـــذي هو خـــز احليـــاة ،وضرب
موىس الصخرة ،وخـــروج الماء رمز حلضـــور روح القدس،
نتيجـــة لضـــرب املســـيح ألجـــل البشـــرية ،واحلـــرب مع
عماليق ،رمز للشـــيطان الذي حياول التســـلط على جسد
املؤمـــن الضعيف».9

 - 4املشهد الرابع :خالص دني�ال ونوح وأيوب:
تـــروي القصـــة أن امللـــك داريـــوس الفـــاريس ،أراد أن
ً
ينصب داني�ال حاكمـــا على اململكة كلها بســـبب حكمته،
ولكـــن الوزراء أوقعـــوا بن امللك ودني�ال ألنـــه كان يعبد إله
ً
ً
العريـــن .فاضطر امللك إلصـــدار مرســـوما ملكيا ،ينص
ً
علـــى أن كل مـــن يطلب طلبـــا من إلـــه غر آلهـــة الدولة،
ً
يمهل ثالثـــن يوما ،ثـــم ُيلقى يف ُجب األســـود.
ولكـــن دنيـــ�ال كان يركـــع علـــى ركبتي�ه ثـــالث مرات
يف اليـــوم ،ويصلـــي وحيمـــد هللا كمـــا كان يفعل مـــن قبل،
وعندمـــا أعلـــم امللـــك بأمر دنيـــ�ال ،أمـــر بإلقائـــه يف جب
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األســـود .فرغم محبة امللك لدني�ال ،إال أن شـــريعة ماداي
وفارس تقيض بـــأن كل أمر أو حكم يصـــدره امللك ال يتغر.
فيجء بدنيـــ�ال وألقي بـــه يف ُجب األســـود ،وقال امللك

 - 5املشهد اخلامس خالص العرين الثالثة من النار:
ً
وضـع امللـك نبخـذ نصـر تمثـاال من ذهـب ،طوله سـتون
ً
ذراعـا وعرضـه سـت أذرع ،وأقامـه يف بقعـة «دورا» بإقليـم
بابـل ،وأرسـل امللـك جيمـع الوالة،واحلـكام ،والعظمـاء،
والقضـاة ،وأمنـاء اخلزينـ�ة ،وعلمـاء الشـريعة والفقهـاء،
وسـواهم مـن كبـار موظفـي األقاليـم ،لتدشـن التمثـال
الـذي أقامـه ،فلمـا اجتمعـوا ،ووقفـوا أمـام التمثـال ،هتـف
منـاد بصـوت شـديد« :أمرتكـم أيهـا الشـعب مـن كل أمـة
ولسـان بأنكم عندما تسـمعون صوت البوق والناي والقيث�ار
والربـاب والـدف واملزمـار وسـائر أنـواع املعـازف تقعـون
سـاجدين لتمثـال الذهـب الـذي أقامـه نبخـذ نصـر امللـك،
ً
ومـن ال يقع سـاجدا ففي احلال يلقى يف وسـط أتـون النار».

لدنيـــ�ال :إلهـــك الـــذي أنـــت مواظـــب علـــى عبادته هو
ينقـــذك ،ويجء حبجـــر فوضـــع على فـــم ُ
اجلـــب ،وختمه
امللـــك خباتمه ،وخاتـــم عظمائه لئـــال يتغر الرأي يف شـــأن
ً
دني�ال ،ثم مىض امللـــك إىل قصره وبات ليلتـــه صائما ،ولم
تدخـــل عليه جواريـــه ،ونفر عنـــه النوم.
ً
ويف الفجـــر باكرا قام امللك وأســـرع إىل ُجب األســـود،
ولمـــا اقرتب مـــن ُ
اجلب نـــادى دنيـــ�ال بصـــوت ضعيف
وقـــال له :يـــا دنيـــ�ال عبـــد هللا الـــيح ،لعل إلهـــك الذي
أنـــت مواظب على عبادتـــه قدر أن ينقذك من األســـود.
فأجابه دنيـــ�ال :أيها امللك عشـــت إىل األبد ،إلهي أرســـل
مالكـــه فســـد أفـــواه األســـود ،فمـــا أســـاءت َّ
إيل ألنـــين
ً
ً
وجـــدت بريئـــ�ا أمامهـــم ،وأنا أمامـــك أيضا أيهـــا امللك ما
ً
ً
فعلت ســـوءا ،فطابت نفـــس امللك جدا ،وأمـــر بإخراجه
ً
مـــن ُ
اجلب ،فخرج ســـالما من كل ســـوء ألنه آمـــن بإلهه،
وأمر امللك فجـــئ بأولئك الرجـــال الذين وشـــوا بدني�ال،
وألقـــوا يف ُجـــب األســـود هم ونســـاؤهم ،فمـــا أن وصلوا
إىل أرض ُ
اجلب ،حى بطشـــت بهم األســـود ،وســـحقت
جميـــع عظامهم.14

وتقدم بعض البابلين ووشـــوا باليهـــود فقالوا :هناك
مـــن اليهود رجـــال وليتهم علـــى أعمال إقليم بابـــل ،وهم:
شـــدرخ ،وميشـــخ ،وعبـــد نغو ،لـــم يعبـــدوا آلهتـــك ،وال
ســـجدوا لتمثال الذهب الـــذي أقمته.
وتســـتمر القصة تروي عـــن رفض العريـــن الثالثة
الســـجود لتمثال امللك ،فيأمر امللك بإلقائهـــم يف أتون النار
بعد أن تقيـــد أيديهم وأرجلهم ،ولكن مـــالك الرب يأيت إىل
أتون النـــار وينقذهم.16
17

 - 6املشهد السادس خالص يونان (يونس)

والفنـــان الـــذي رســـم املـــزار ربـــط بن خـــالص نوح
ودنيـــ�ال وأيـــوب ،فقـــد جـــاء يف ســـفر حزقيال:

من بطن احلوت:
كان ــت كلم ــة ال ــرب إىل يون ــان ب ــن امت ــاي :ق ــم اذه ــب
إىل نين ــوى املدين ـ�ة العظيم ــة ،ون ــادي ب ــأن أخب ــار ش ــرورها
قـــد صعـــدت َّ
إيل ،فقـــام يونـــان ولـــم يصعـــد إىل نينـــوى،
ً
ب ــل إىل مدينــ�ة ترش ــيش هرب ــا م ــن وج ــه ال ــرب .ف ــزل إىل
ياف ــا ،فوج ــد س ــفين�ة س ــائرة إىل ترش ــيش ،فدف ــع أجره ــا،
ً
ون ــزل فيه ــا ليذه ــب م ــع مالحيه ــا إىل هن ــاك بعي ــدا ع ــن
وج ــه ال ــرب.
ً
فحـــرك الـــرب ريحـــا شـــديدة علـــى البحـــر ،فثـــارت
زوبعـــة عظيمـــة كادت حتطـــم الســـفين�ة .فقـــال البحـــارة
بعضهــم لبعــض تعالــوا نلقــي القرعــة لنعلــم بســبب مــن
أصابن ـ�ا ه ــذا الش ــر ،فألق ــوا القرع ــة فوقع ــت عل ــى يون ــان،
وعندم ــا ع ــرف الرج ــال من ــه أن ــه ه ــارب م ــن وج ــه ال ــرب
ً
ً
خاف ــوا خوف ــا عظيم ــا ،وقال ــوا ل ــه م ــا ه ــذا ال ــذي فعل ــت؟

«يا ابـــن آدم ،إن أخطـــأت إىل األرض وخانت ،فمددت
يـــدي عليها ،وكســـرت لهـــا قوام اخلـــر ،وأرســـلت عليها
اجلـــوع وقطعـــت منهـــا اإلنســـان واحليـــوان .وكان فيها
هـــؤالء الرجـــال الثالثة نـــوح ودنيـــ�ال وأيـــوب ،فإنهم إنما
خيلصـــون أنفســـهم برهم يقول الســـيد الـــرب».15
فســـفر حزقيـــال الـــذي يربـــط بـــن هـــذه األســـماء
الثالثـــة ،لـــه خلفيـــة بابليـــة ،فهـــو يقـــول :أن الشـــخص
التقــي قــد يتعــرض للمعانــاة ،ولكــن مــن املؤكــد أنــه ينجــو
يف النهايــة ،فالهــدف الرئيــيس هــو تعلــم القوانــن اخلاصــة
ً
باخل ــالص ،وكان بط ــل الطوف ــان يف األدب البابل ــي مث ــاال
للخ ــالص ،فن ــوح ه ــو أي ــوب يف األدب الع ــري ،ودنيــ�ال يف
األدب البابلـــي.
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رسم لتصاوير مزار الخروج (مقبرة) رقم  ، 30بجبانة البجوات

خاص املرأة

ث ــم قال ــوا م ــاذا نفع ــل ب ــك ح ــى يس ــكن البح ــر عن ــا؟ وكان
ً
البحر يزداد هياجا.

الفنـــان قـــدم لنـــا نمـــاذج مختلفـــة خلالص املـــرأة يف
احليـــاة الدنيـــ�ا ويف احلياة األبديـــة ،مثل :خـــالص رفقة،
خالص سوســـنه ،خـــالص ســـارة ،خـــالص تكال.

فقـــال لهـــم أحملـــوين وألقـــوا يب إىل البحر فيســـكن
البحـــر عنكـــم ،فأنـــا أعـــرف أن هـــذه الزوبعـــة العظيمة
حلت بكم بســـبيب ،ثـــم حملوا يونـــان وألقـــوه إىل البحر،
فوقـــف البحـــر عـــن هياجه.
ً
ً
أمـــا الرب فأعـــد حوتـــا عظيما البتـــ�الع يونـــان ،فكان
يونـــان يف جوف احلـــوت ثالثة أيـــام وثالث ليـــال ،فصلى
ً
يونـــان إىل الـــرب إلهه مـــن جوف احلـــوت قائال:

 - 1خالص رفقة:
رفقـة هـي نموذج للزوجـة املثالية ،فهي نموذج للحشـمة
واالحـرتام ألنهـا أخـذت الرقـع وغطـت وجههـا عنـد لقائهـا
األول بإسـحق ،كما نزلت عن دابتها عند لقاء عبد إبراهيم.20
والفنـــان يصور لنا عبد إبراهيم جبوار برئ الماء ،ومشـــهد
لرفقة وهي تمـــأ اجلرار ،فبرئ الماء من املشـــاهد املحبب�ة يف
األدب الشـــعيب .والقصـــة صورت هـــذا الـــزواج بن رفقة
ً ً
وإســـحق باعتب�اره عمال إلهيا خلـــالص القبائل العرية من
اإلندمـــاج يف األمم األخرى .والقصة تـــروي عن خروج رفقة
مـــن أور الكلداني�ة لكي تـــزتوج من إســـحق يف أرض كنعان،
ثم خترنـــا عن عقم رفقـــة وخالصها من العقـــم ،حيث تلد
التوأم عســـو ويعقوب أي العريـــن والكنعانين ،ويتغلب
األصغر على األكر عســـو أي يتغلب العـــري على الكنعاين.

(إليـــك يا رب صرخـــت فاســـتجبت يل يف ضيقي ،من
جوف املوت اســـتغيث ،فســـمعت يـــا رب صويت).18
فأمر الرب احلوت فقذف يونان إىل الر.
 - 7املشهد السابع اخلالص واملوت على الصليب:
الفنـان اختـار مشـاهد تمثـل فكـرة اخلـالص أو املـوت
على الصليب ،يف مشـهد تعذيب أشـعيا ،ويف مشهد تقديم
إبراهيـم ابنـ�ه إسـحق ذبيحـة للـرب .فالتفسـر املسـييح
للقصـة أن الـرب أراد أن جيـرب إبراهيم ملحبتـ�ه حيث جاء يف
اإلجنيـل( :من أحـب ابن�ا أو ابن�ة أكرث مين فال يسـتحقين).19
ً
واختذ إســـحق رمزا للســـيد املســـيح الـــذي أطاع حى
املوت علـــى الصليب.

وهـــذه القصة الـــي تروى عـــن الـــزواج املقـــدر ،يمكن
ً
أن جنـــد لهـــا مثيـــ�ال حتـــت املوتيـــف العالـــيم ()AT 930
والقصص الي تـــروى عن اللقاءات عند بـــرئ الماء يمكن أن
جندها حتـــت املوتيـــف العالـــيم (.)AT 930F
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جمال تعاليمـــه فلزمته ووهبـــت بتولها للـــرب ،وكان ذلك
ً
ســـبب�ا يف تركها خلطيبهـــا وتركها للزينـــ�ة ،وتميض القصة
تشـــرح كيف أن تكال تعرضت ألنواع من العذاب ،فأدخلها
ً
حاكـــم املدينـــ�ة النـــار ،ولكن املطـــر انهمر غزيـــرا فانطفأت
النار ،ويفـــرج عنهـــا وتهجـــر مدينتها مصاحبـــة القديس
إىل انطاكيـــا ،وهنـــاك يعجـــب جبمالهـــا أحد الشـــباب من
وجهـــاء املدين�ة ،وعندما تعـــرض عنه يي بهـــا إىل احلاكم
الـــذي يأمر بطرحهـــا للوحـــوش ،ثالثة مرات يف ثـــالث أيام
متوالية ،ولكـــن الوحوش لم تقرتب منهـــا ،وألقيت يف جب
مليء باألفاعي الســـامة فلـــم تؤذها ،فأمـــر احلاكم بإطالق
ســـراحها ،فتعود إىل أيقوني�ة ،وهناك يؤمن على يديها عدد
كبر مـــن أهلها.

 - 2خالص سارة:
وال ن ــدري ه ــل أراد الفن ــان س ــارة أم إس ــحق ال ــي تصل ــي
مـــن أجـــل خـــالص ابنهـــا ،أم ســـارة الـــي جـــاء ذ كرهـــا يف
س ــفر طوبيـ ـ�ا ،وه ــي امل ــرأة ال ــي تزوج ــت س ــبع م ــرات ويف
ً
كل مـــرة كان العريـــس يمـــوت ليلـــة العـــرس ،ألن شـــيطانا
كان حيبه ــا ولك ــن خالصه ــا ت ــم عل ــى ي ــد طوبي ـ�ا ال ــذي ش ــق
بطــن احلــوت وأخــذ قلبــه وكبــده ،وأحــرق أجــزاء منهــا ليلــة
ً
العــرس ففــر الشــيطان بعيــدا وتــم زواج طوبيـ�ا مــن ســارة.21
 - 3خالص سوسنة:
كان يف بابل رجل اســـمه بوياقيم ،تزوج من امرأة اســـمها
ً
سوســـنة ابن�ة حلفيا وكانت جميلة جـــدا ،وتعيش يف مخافة
الـــرب ،وكان أبواهـــا بارين ،فربي�ا ابنتهما حبســـب شـــريعة
ً ً
موىس ،وكان بوياقيـــم غني�ا جدا ،وكانـــت له حديقة جميلة
ً
يف داره ،جيتمـــع فيها اليهـــود إليه ألنـــه كان أوجههم جميعا.
فنصب يف تلك السنة شـــيخن ليقضيا بن الشعب ،وهما
اللـــذان قـــال الرب فيهمـــا (جاء الشـــر من بابل من شـــيوخ
وقضـــاة حيســـبون مدبري الشـــعب وهـــم ال يرونـــه) وكانا
يـــرتددان إىل دار بوياقيم كل صباح لينظرا يف الدعاوي ،وكانت
سوســـنة تدخل عنـــد الظهر وتتمـــىش يف احلديقـــة بعد أن
ينصرف الشـــعب ،فكان الشـــيخان يريانها كل يوم تتمىش
ففتن�ا بها ،فأفسدت الشـــهوة عقليهما وصرفا أعينهما عن
الســـماء ،لئال ينظرا ويت�ذكرا أحـــكام هللا العادلة.

وتنتهـــي القصة بـــأن تصـــور تـــكال عاكفة علـــى حياة
التأمـــل والنســـك ،وقـــد وهبهـــا هللا موهبة الشـــفاء ،وكان
الكثـــرون يذهبـــون إليهـــا طالبن الـــرء مـــن أمراضهم.23
 - 5خالص العذراوات السبع:
ً
صـور الفنـان مشـهدا لعـذراوات سـبع حيملـن الشـموع
أمـام كنيسـة ،وقـد صـور الكنيسـة يف شـكل هـريم وهـو رمـز
اإللـه رع إلـه الشـمس ،كمـا رسـم عليهـا ثـالث عالمـات
عنـخ ،وهـي العالمة املصريـة القديمـة الي تدل علـى احلياة
األبديـة ،وكررهـا ثـالث مـرات لتـدل علـى الثالـوث املقـدس
(األب ،االبـن ،الـروح القـدس) ورسـم السـبع عـذراوات ،ألن
هـذا الرقم يرتبط باملعتقدات الشـعبي�ة املصرية عن قداسـة
الرقـم سـبعة 24الـذي يرمـز إىل السـماوات ،فهـو يمثـل إيقـاع
احليـاة ،فاأليـام مقسـمة إىل سـبع بعـدد دورات األرض حـول
القمـر .بينما القصة الي جاءت يف العهد القديم تذكر خمس
عـذراوات ،والرقـم خمسـة يرتبـط باملعتقـدات املغربيـ�ة عـن
قداسـة الرقـم خمسـة ،فهو يمثـل عـدد أصابع اليـد ،ويرتبط
باملمارسـات القديمة عن القسم حيث كان الشاهد يرفع يده
عند القسم ،لتأكيد الشهادة وقد حتول يف املعتقد الشعيب إىل
تعويـذة تمنع احلسـد.

والقصــة تقــص عــن محاولة الشــيخن إغــواء سوســنة،
ولكنه ــا ترف ــض غوايتهم ــا ،فيدب ــران له ــا خط ــة ويتهمانه ــا
بالزنـــا ،ويشـــهدان عليهـــا بالـــزور ،فحكـــم علـــى سوســـنة
باملــوت ،ويف اللحظــة األخــرة يظهــر الشــاب دنيـ�ال ،فيصــرخ
يف اجلماع ــة (إين ب ــرئ م ــن دم ه ــذه امل ــرأة) فتع ــاد املحاكم ــة
ً
ويس ــتجوب كال م ــن الش ــهود عل ــى ح ــدة ،فيظه ــر كذبهم ــا
ويت ــم خ ــالص سوس ــنة.22
 - 4خالص القديسة تكال:
القديســـة تكال هـــي نمـــوذج العـــذراء مريـــم ،وكانت
ً
تلميذة القديس بولس الرســـول ،ومثاال للبتولة وللطهارة،
ونموذج اجلهاد واحتمال الشـــدائد .كانـــت مخطوبة ألحد
أشـــراف تلك املدين�ة ،وعندما وصل إليهـــا القديس بولس
يف أواخـــر األربعيني�ات من القـــرن األول امليالدي ،ســـحرها

تطور فكرةاخلروج:
حاولـــت كل حضـــارة أن حتـــل مشـــكلتن أساســـيتن:
املشـــكلة األوىل هي عالقة اإلنســـان بالطبيعة ،واملشـــكلة
الثانيـــ�ة هي عالقـــة اإلنســـان باملجتمع.
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ولتفســـر عالقة اإلنســـان بالطبيعة ،اختلفت احللول
من مجتمـــع إىل آخـــر .أما املشـــكلة الثاني�ة الي تـــدور حول
ً
عالقة الفـــرد باملجتمع ،فـــكان حلها دائمـــا أن جماعي على
حـــق ،واآلخريـــن على خطأ.

أم ــا يف أس ــفار األنبي ـ�اء فق ــد ارتبط ــت فك ــرة اخل ــالص
بفكـــرة اخلطيئـــ�ة واحلكـــم ،ويف أســـفار أشـــعيا وأرميـــا
بـــدأت بعـــض االجتاهـــات األخالقيـــة حنـــو العدالـــة،
وارتبـــط اخلـــالص بفكـــرة املســـيح املخلـــص وظهـــوره
وجتديـــد العهـــد.28

اخلاصيفمصر القديمة

ولكـــن بعـــض الفـــرق اليهوديـــة عارضـــت هـــذه
االجتاهات األخالقيـــة ،وجعلت اخلـــالص خاصا باليهود
دون ســـائر البشـــر مثـــل فرقـــة الفريســـين.29

دارت العقيــدة املصريــة حــول إجيــاد حــل ملشــكلة املــوت
وكيفي ــة احلص ــول عل ــى احلي ــاة األبدي ــة ،وكان ــت العقي ــدة
الشمس ــية يف ف ــرتة م ــا قب ــل األس ــرات ترتب ــط بالش ــمس
وظاهـــرة الشـــروق والغـــروب ،فامللـــك بعـــد املـــوت يتحـــد
م ــع وال ــده اإلل ــه رع ،أم ــا العقي ــدة األوزيري ــة ارتبط ــت بتغ ــر
الفصــول ونمــاء النب�اتــات يف فصــل الربيــع ،وكانــت العقيــدة
االوزيريـــة هـــي العقيـــدة الشـــعبي�ة حيـــث تـــرى أن امللـــك
يتح ــد م ــع اإلل ــه أزوري ــس أم ــا عام ــة الن ــاس فيذهب ــون إىل
العال ــم الس ــفلي.25

وتن�اولت أســـفار العهد القديم كل قصة من القصص
يف صورة مسلســـل تارييخ كامل األجزاء مـــرتايم األحداث
كمـــا تفعـــل كتـــب التاريـــخ ،ففكـــرة التاريـــخ يف العهـــد
القديم ال تتضمن فقط معاجلة األحداث والشـــخصيات
على حـــدة ،بل تشـــمل نظرة شـــاملة إىل كل تاريـــخ األمة
ومكانتهـــا يف التاريـــخ العـــام ،30وتصور النجـــاة من مصر
باعتب�ارها العمل اإللهي احلاســـم الـــذي تكونت به األمة،
وهـــو عمل أســـاىس يمـــزي العهد القديـــم ككل ويقـــدم لنا
صورة مختصـــرة عن هـــذا التاريخ يف العبـــارة التالية.
ً
«كان أيب أرامي ــا متج ــوال وق ــد توج ــه إىل مص ــر وأق ــام
هنـــاك وهنـــاك أصبـــح أمـــة عظيمـــة وقويـــة وكثـــرة
العــدد .فأخرجنــا «يهــوه» مــن مصــر بي ـ�د قويــة جبــارة»
(التثنيـــ�ة .)26:10

ويف مرحلـــة متقدمـــة مـــن احلضـــارة احتـــدت العقيـــدة
الشمســـية بالعقيـــدة األوزيريـــة ،وأصبـــح امللـــك املتـــويف
ينتقــل مــن عالــم اجلبانــة إىل عالــم الســماء ،ويقــوم برحلتــه
ع ــن طري ــق مراك ــب الش ــمس حت ــت رعاي ــة اإلل ــه أوزي ــر،
وقب ــل أن يص ــل إىل عال ــم اخلل ــود واخل ــالص األب ــدي ،تت ــم
محاكمتـــه عـــن طريـــق وزن قلبـــه الـــذي يوضـــح أعمالـــه
الطيب ـ�ة وأعمالــه الســيئ�ة ،فــإذا رجحــت كفــة اخلــر حصــل
ً
عل ــى اخلل ــود ،وأصب ــح ه ــذا املص ــر متاح ــا ل ــكل البش ــر إذا
تش ــبهوا باملل ــك اإلل ــه.26

اخلاص يف العقيدة املسيحية:
 - 1يف فلسطن:

فقـــد أدت ظاهـــرة الشـــروق و الغـــروب ،وفيضـــان نهر
النيـــ�ل ،ونمو النب�اتـــات يف موســـم احلصاد إىل تطـــور فكرة
اخللود لـــدى املصـــري القديم.

ظه ــرت الديان ــة املس ــيحية كحرك ــة إص ــالح للديان ــة
اليهوديــة ،وقــدم العهــد اجلديــد باعتب ـ�اره امتــدادا للعهــد
القدي ــم ،ولك ــن القدي ــس بول ــس أوض ــح أن الصل ــب ق ــد
أظهـــر رســـالة جديـــدة هـــي أن اليهـــود بقتلهـــم للســـيد
املس ــيح ق ــد فصل ــوا ع ــن العه ــد اجلدي ــد.31

اخلاص يف العقيدة اليهودية:

 - 2يف مصر:

ربطــت أســفار العهــد القديــم بــن اخلــروج مــن مصــر
والوع ــد ب ــاألرض ،وق ــد تأك ــد العه ــد ب ــن ال ــرب واآلب ــاء
مــن خــالل سلســلة مــن الوعــود ،تب ـ�دأ بالعهــد بــن الــرب
ون ــوح ،ث ــم العه ــد ب ــن ال ــرب وإبراهي ــم ،ث ــم العه ــد ب ــن
ال ــرب وم ــوىس.27

اندمجت املســـيحية يف مصر باملعتقدات املصرية عن
البعـــث واخللود يف اآلخرة ،وحتولـــت إيزيس وابنها حورس
إىل رمـــز للرحمـــة واندمجـــت يف التصـــورات عن الســـيدة
العذراء وابنها الســـيد املسيح.
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وحتـــول مفتـــاح احليـــاة (عالمـــة عنـــخ) املصريـــة،
إىل الصليـــب الـــذي حتـــول إىل رمـــز للخـــالص الـــذي
قدم ــه الس ــيد املس ــيح للبش ــرية عندم ــا صل ــب حس ــب
العقيـــدة املســـيحية.
كمـــا اندمجـــت املعتقـــدات املســـيحية باألفـــكار
الفلســـفية ،الي نشأت يف مدرسة اإلســـكندرية وخاصة
االجتاهـــات النســـكية الي تـــرى أن المادة شـــر وضرورة
التخلـــص من أدنـــاس اجلســـد ،فاالرثوذكســـية املبكرة
تـــرى أن املســـيح هو الصلـــة بـــن اإلنســـان وهللا ،ورأى
الرهبـــان أن اخلـــالص يتـــم باالبتعاد عن مباهـــج احلياة
واالعـــزتال يف الصحـــراء.32
ً
وكانـــت الواحات اخلارجـــة مفرا للمســـيحين الذين
هربوا مـــن االضطهاد الروماين ،وقد حولـــوا بعض املزارات
إىل كنائـــس ،ورســـموا علـــى جدرانهـــا قصصا تســـاعد يف
شـــرح تعاليم الديانة املســـيحية.

فداء إسحق الذي أصبح يرمز إىل جترد إبراهيم يف حب
هللا وإسحق الذي يرمز إىل السيد املسيح الذي قدم
نفسه على الصليب فداء للبشرية.
جتول اليا يف الصحراء مقابل أجون يف احلديقة.
دني�ال والعرين الثالثة يف النار.
رفقة جبوار برئ الماء.
حزقيال يف املركبة أو مركبت�ان يرمزان للعهد القديم
والعهد اجلديد.
ً
استر الي أصبحت رمزا للعذراء مريم.

 - 3تقاليد الفن القبطي:
تأث ــر الف ــن القبط ــي بمؤث ــرات عدي ــدة ،فق ــد نق ــل كل
تقالي ــد الف ــن املص ــري القدي ــم ،وتأث ــر بالف ــن اإلغريق ــي،
وانتقل ــت تقالي ــد الرس ــم بالفرس ــكو م ــن اإلس ــكندرية إىل
س ــائر أحن ــاء العال ــم املس ــييح.

قصة جدعون.
قصة شلوميت مع عبارات من نشيد اإلنشاد.

 - 4موضوعات الرسم:

ويف القرن الثاين امليالدي أضيفت مناظر من كتاب
(ابن سرا) الذي يشرح سفر التكوين ،ودخلت بعض
املوضوعات من املشنا ،وبدأت تظهر بعض التأثرات من
الفن الهيليين.

يف بدايـــة انتشـــار املســـيحية يف مصـــر ،اعتمـــدت
موضوع ــات الرس ــم القبط ــي عل ــى موضوع ــات مس ــتمدة
مـــن قصـــص العهـــد القديمـــة مثـــل:
قصة آدم وحواء واخلطيئ�ة األوىل للبشر.
قتل هابي�ل كرمز للخطيئ�ة.
ً
أيوب وعذابه الذي أصبح رمزا للمسيح.

أسباب شعبي�ة قصة اخلروج
تتمزي قصة اخلروج بطابع أسطوري ،ويمكن مقارنة
القصة بالقصص املصري القديم الذي جاء يف بردية
وستكار ،وهي ترجع إىل عصر الهكسوس ،وقصة املالح
الغريق الي ترجع إىل زمن الدولة الوسطى ،كما يمكن
مقارنة القصة باألدب البابلي وأسطورة سرجون االكاري
الي ترجع إىل  250ق .م ،33وبعد عودة اليهود من السيب
البابلي ( 444ق.م) بدأ شرح نصوص العهد القديم
باللغة اآلرمية ،وكانت نتيجة هذه الشروح أن ظهرت

ن ــوح وس ــفينت�ه ال ــي حتول ــت إىل رم ــز للكنيس ــة ال ــي
تن ــيج املؤمن ــن.
شمشون الذي يهزم األسد.
موت ابشالوم.
ص ــراع يعق ــوب م ــع امل ــالك ال ــذي يرم ــز إىل ص ــراع
اإلنس ــان ض ــد الش ــيطان.
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«املشنا» و«التلمود» ،وقد اعتمدت هذه الشروح على
األساطر والقصص الشعيب ،وظلت هذه الروايات
ً
تت�داول لسنوات طويلة شفاهيا ،قبل تدوينها على
يد «يهوذا هنيس» ،واختلفت الروايات عن القصص
ً
ً
املدونة يف العهد القديم ،وانتشرت انتشارا واسعا خاصة
أنها كانت تستخدم يف الوعظ بن الطبقات غر املتعلمة.

رمـــز العدالة :على هيئـــ�ة امرأة ترتدي ثوبـــا أرجواني�ا
بـــدون أكمـــام يصـــل اىل كعبيهـــا ،وترتـــدي عباءة
رمادية ،واملرأة شـــعرها أشـــقر مجعد ،وفوق رأسها
خمـــار أبيض ،وتمســـك بمـــزيان يف يدهـــا اليمىن،
وثمار وزهور يف اليد اليســـرى ،ويظهـــر النيب دني�ال
وشـــجرة محملة بالثمار.

وقد انتقلت هذه الروايات الشعبي�ة إىل العالم املسييح
واستخدمت يف التبشر واندمجت يف روايات أخرى من
آداب الشعوب ،وخاصة األدب اإلغريقي وطبعت بطابع
مسييح يتفق مع الديانة اجلديدة.34

رمز الصـــالة :عبارة عن امرأة ملتفـــة بالثي�اب وترفع
كلتا يديها مصلية وترتـــدي زيا أبيض.
يعقـــوب صور جبـــوار رمـــز العدالة وســـفين�ة نوح،
وهـــو يرتدي زيـــا رماديـــا فوقه عبـــاءة بيضاء.
رمز البشـــارة :على شـــكل الســـيدة العـــذراء واقفة
تصلـــي ،بينمـــا تقبـــل احلمامـــة طائـــرة لتعلمها
بالبشـــارة .وهـــي ترتدي ثوبـــا قصـــرا أرجواني�ا به
زخرفـــةباللـــوناألخضـــر،وشـــعرهاأشـــقر مموج.

مزار السام (رقم ( )80املقربة البزينطية) :
ترجع املقرة اىل القرن اخلامس امليالدى وهي تشتمل
على نفس مشاهد مزار اخلروج مع بعض اإلضافات الي
تؤكد مفهوم السالم فقد اشتملت على املشاهد التالية:

 - 1القديسة تكال والقديس بوال :

أدم وحواء-قصة تضحية ابراهيم بوحيدة – دني�ال
يف جب االسود – رمز العدالة – رمزالصالة -يعقوب -
سفين�ة نوح  -شكل البشارة-القديسة تكال مع القديس
بوال وهي من اهم املوضوعات املصرية -باإلضافةاىل
شكل الدوائر ،افرع الكروم ،عناقيد العنب،الزهرات رباعية
البت�الت ،كتبت أسماء الشخصيات باللغة القبطية.

جيلسان متقابلن على كرسين ليس لهما مساند ظهر
وذات أرجل متقاطعة .يرتدى القديس بوال ثوبا لونه أبيض
ويضع شاال على رأسه ويمسك بي�ده اليمىن قلما ويف يده
اليسرى محرة ،وحياول الكتابة يف كتاب تمسك به القديسة
تكال ،وهي ترتدي ثوبا أخضر اللون ،وشعرها أشقر مجعد.

العديد من املخربشات القبطية واإلسالمية تركها
الزوار بالقبطية والعربي�ة.

مزارات أخرى (رقم )210 ،25
 - 1املزار رقم :25

والفنان الذى قام بالرسم يتمزي بقدر عال من املهارة
على خالف الرسام يف مزار اخلروج،وقد استخدم األلوان
بمهارة فائقة والطراز بزينطي وكذلك املالبس .واستخدم
األلوان :األحمر  -األخضر  -الرمادى  -األبيض.

يشـــتمل املـــزار حتـــت القبـــة زخـــارف ملونـــة علـــى
ش ــكل قش ــور الس ــمك يف ش ــكل مثل ــث بالل ــون األحم ــر
والســـمك يرمـــز للكـــرثة .ويف الزوايـــا األربعـــة رســـم
مثل ــث بداخ ــل كل مثل ــث طائ ــر العنق ــاء املص ــري ال ــذي
يرمـــز للخلـــود واألبدية.فالرقـــم أربعـــة رمـــز مســـييح
يرمـــز للصليـــب ،ويف مصـــر القديمـــة يرمـــز جلهـــات
العالـــم األربعـــة.

رمز السالم :لقد استخدم الفنان املشاهد لكي يكون
مفهوما عاما عن السالم فقد استخدم عدة رموز من
العهدين القديم واجلديد والثقافة املصرية القديمة
واليوناني�ة كالتايل:

 - 2املزار : 210

رمزالســـالم (ارين�ا) :على شكل إنســـان يرتدى الزي
املصـــري القديم ويف يده اليمىن مفتـــاح احلياة ،ويف
يده اليســـرى ســـهم ،وحوله مجموعة مـــن الزهور
ذات البت�الت األربعة.

يســـى مزار العنـــب :وهـــو مزيـــن بعناقيـــد العنب
وأوراقـــه وثمـــاره ،ملونـــة باللـــون األحمـــر .وهـــي رمـــز
الستشـــهاد الســـيد املســـيح.
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العهدالقديمشعبي�ةواسعةبنالبسطاءبسببارتب�اطهذه
األساطر بالثقافة الشرقية ،فقد شاعت األساطر البابلية
والكنعاني�ة واملصرية يف كل من مصر وبابل وفلسطن بسبب
الصـالتالسيـاسـيةوالتجـاريـةبنبالدالشرقاألدىنالقديم.

 - 3الكنيسة البازيليكية (رقم )180
تقـــع يف وســـط اجلبانـــة ،مكونـــة مـــن ثالثـــة أروقة
وبعـــض جدرانها ترتفـــع أكرث من ســـتة أمتـــار ،املدخل يف
الركـــن اجلنـــويب الغـــريب ،يـــؤدي اىل ممر صغر به شـــرفة
تواجـــه املدخل ويف وســـطها حنيـــ�ة ،ويف اجلانـــب األيمن
صالـــة الكنيســـة ،واألقســـام الثالثة للكنيســـة يفصلها
صفـــوف مـــن األعمـــدة يتكـــون كل صـــف من خمســـة
أعمـــدة ،وهنـــاك بقايا ســـقف يف األجـــزاء الشـــرقية على
شـــكل قباب وأنصـــاف قبـــاب ،األجـــزاء األخرى ســـقف
مســـطح.ال توجد شـــرفات يف اجلدار الشـــريق ،ربما كانت
هنـــاك حواجز من اخلشـــب ،يف اجلـــدار الشـــريق للرواق
األوســـط ثـــالث حني�ات ذات شـــكل بيضـــاوي يف أعالها،
وثـــالث حنيـــ�ات صغـــرة ربما كانـــت تســـتخدم يف حفظ
األواين املقدســـة ،وأشياء أخرى تســـتخدم يف اخلدمة .وقد
كيس البنـــ�اء مـــن الداخل واخلـــارج باملـــالط األبيض.

الفنان الذي قام بالتصوير يف مزار اخلروج كان أقرب اىل
الفنان الشعيب البسيط فكان يفتقد اىل املهارة واحلرفية ،إال
أنة قدم مفهوما عاما عن اخلروج اعتمد فيه على مخزونه
الشعيب من الثقافة املصرية وثقافات الشرق القديم الي
عرفها من الروايات الشفهية .
يف القرن اخلامس امليالدي تأثر الفن املســـييح بالثقافة
اليوناني�ة الـــي امزتجت باملفاهيم املصريـــة ،وأصبح الفنان
أميل اىل تصويـــر الرموز املجردة من :النبـــ�ات ،والطيور ،كما
اســـتخدم ألوانا محـــددة لكـــي تعرعن األفكار املســـيحية
الي أصبحـــت مفاهيـــم متعارف عليهـــا ،وأصبـــح الفنان
أكـــرث مهـــارة وأتقـــن فنـــون الزخرفـــة والتصويـــر ،ولكنـــة
احتفظ بأســـاليب الفن الشـــعيب فحافظ على املوضوعات
األساســـية ،وعلى عادة كتابة أســـماء الشـــخصيات باللغة
القبطية ،وأصبح مفهوم الســـالم والعدالـــة رموزا واضحة
أضيفـــت اىل املفاهيـــم القديمة عن اخلـــالص واخللود.

اخلاصة
لعبت املوتيفات املستوحاة من العهد القديم دورا كبرا
يف الفن املسييح حى القرن الرابع امليالدي.وقد لقيت أساطر

تعدعمارةالبجواتنموذجاللعمارةالتقليديةيفمصر.
بن سرياخ،بارك،رسالة أرميا)،دنيال يونانى(الذى
يحتوىنشيدالفتياتالثالثة،سوسنة،بالوالتنني،،سفر
املكابينياألولوالثانى.راجعالكتاباملقدس،دارالكتاب
املقدس،الكتاب اليونانى من الرتجمةالسبعينية،لبنان
.1998
 - 7متى 15 – 7 : 2
 - 8القربان :يقدم يف الكنيسة يوم األحد ويف القدسات وهو
نوع من الخرب عليه عالمة الصليب ،والخروم التي ترمز
إىل املسامري التي وضعت يف جسد السيد املسيح عندما
صلب .وهذا الخبز يرمز إىل جسد السيد املسيح.
 - 9منى بهنام :مفتاح كنز األسفار اإللهية .مكتبة األخوة
بالقاهرة .طبعة ثانية منقحة ،1967 .املجلد األول ص
.43
 - 10يوحنا29 : 1 :
 - 11لوقا 7 – 4 : 15
 - 12حمورابي  :كان امللك السادس ألرسة )سامو ـ

الهوامش
 - 1البجوات  :تعني القبوات ألن القاف قلبت ياء يف النطق
املحيل ،والقبوات نسبة إىل القباب التي يبنى بها السقف.
 - 2أحمد فخري :الصحراء املرصية .جبانة البجوات يف
الواحات الخارجة .ترجمة عبد الرحمن عبد التواب.
وزارة الثقافة ،هيئة اآلثار ،القاهرة  .1989ص .18
 - 3الكتاب التذكارى ملعرض أقيم ف معهد العالم العربى ف
باريس:الفن القبطى ف مىص ف2000عاممن املسيحية
.الهيئة املرصية العامة للكتاب . 2008،صص. 19-22
 - 4عزيزسوريال عطية:تاريخ املسيحية الرشقية،ترجمة
اسحاق عبيد ،املجلس االعىل للثقافة  2005،ص. 21
 - 5املرجع السابق ص33-34
 - 6االوبكرفا ؛هى األسفار التى ضمت اىل الرتجمة اليونانية
للعهد القديم ولم يعرتف بها اليهود وتشمل األسفار
اآلتية :طوبيا ،يهوديت ،أستري يونانى،الحكمة،يةشع
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 - 28روبرت سميث :محارضات يف ديانة الساميني،
ترجمة عبد الوهاب علوب ،املجلس األعىل للثقافة،
القاهرة .1997 ،ص  42ـ .43
 - 29اشعيا  28 – 4 : 53زكريا  ، -11 9 : 9ارميا : 31
. 34 – 31
 - 30فرقة الفريسيني  :ظهرت يف القرنني السابقني مليالد
السيد املسيح ونشأت الخالفات بينها يف العقيدة .ففرقة
الفريسيني يعتقدون بالعهد القديم والتلمود بخالف
فرقة الصدوقيني ،راجع عيل عبد الواحد وايف ،اليهود
واليهودية.
31 - Ronald . H. Bain ton. The idea of the history in the Ancient Near East. Oxford u. Press
1955 . p 45.
 - 32إيرس حبيب املرصي :قصة الكنيسة القبطية وهي
تاريخ الكنيسة األرثوذكسية املرصية التي أسسها
مارمرقس البشري .مكتبة املحبة القاهرة ،الجزء األول،
ص  ،30راجع :صربي أبو الخري سليم :تاريخ مرص
يف العرص البيزنطي ،دار عني للدراسات والبحوث
االجتماعية ،القاهرة ،1997 ،ص .62
Gabriel Siren, Salon. M Paul. The Bible - 33
and Civilization . kilter Publishing. 1973. p.
.339
 - 34مقال فؤاد جميل :الطوفان يف املصادر السومرية
والبابلية والعربية واألشورية .مجلة سومر مجلة تبحث
يف آثار العراق وتاريخه .إصدار مديرية اآلثار وزارة
اإلعالم بالعراق .بأعداد  .1972الجزء األول والثاني
املجلد الثامن والعرشون.

آبي( حوايل القرن  23ق.م .ومن املحتمل أنه اعتىل
العرش حوايل عام  2285ق.م .وحرر بابل من عبودية
عيالم ووحد شمال وجنوب العراق .وتنسب إليه أقدم
مجموعة من القوانني يف القرن  26ق.م .وذكر يف التوراة
باسم امرافيل .وبعض اآلراء ترجح أنه من أصول عربية
يف كنعان.
 - 13مجموعة من العلماء :خلق اإلنسان والعالم يف نصوص
من الرشق األدنى القديم ،نقله إىل العربية األب سليم
دكانس اليسوعي .دار املرشق .بريوت  ،1999الطبعة
األوىل ص .48 – 45
 - 14يؤكد بعض الدارسني أن األجزاء العربية يف سفر
دنيال نسخت من اآلرامية وكان سفر دنيال وسفر عزرا
يف البداية سفر واحد.
* راجع كتاب  :زاملان شازار :تاريخ نقد العهد القديم
من أقدم العصور حتى العرص الحديث .ترجمة أحمد
محمد هويدي .املجلس األعىل للثقاقة ،القاهرة،2000 ،
ص .100
 - 15دانيال .25 – 2 : 6
 - 16حزقيال .14 : 14
 - 17دنيال .3 ، 2
) - 18يونس( ذكر يف القرآن الكريم باسم )ذو النون(
صاحب الحوت ،سورة األنبياء اآلية .87
 - 19يونان 2 ، 1 :
 - 20متى.37 : 10 :
 - 21نيافة االنبا يوآنس :يافات عطرة من سري األبرار
والقديسني )بدون بيانات نرش( ،ص .40
 - 22طوبيا . 8 - 3
 - 23دنيال يوناني.13 .
 - 24نيافة االنبا يوآتس :ص .89
 - 25يف مرص تنترش العديد من املعتقدات عن مواقع مقدسة
تخص سبع بنات ففي املنيا يف البهنسا يوجد مكان
مقدس تدور حوله قصص عن استشهاد )سبع فتيات(
عند الفتح اإلسالمي .ويف محافظة املنوفية يف قرية
الشيخ صالح مركز الشهداء يوجد مكان مقدس وسط
األرض الزراعية تدور حوله قصص عن استشهاد سبع
فتيات .ويف القاهرة يوجد جامع يف منطقة العطارين
يسمى جامع السبع بنات.
 - 26سليم حسن :موسوعة مرص القديمة .الهيئة العامة،
للكتاب القاهرة ،2000 ،الجزء السابع ،ص .106
 - 27جيمس هنري برستد :فجر الصمري .ترجمة سليم
حسن .الهيئة العامة للكتاب القاهرة ،1999 ،ص .376

الصور
* الصور من الكاتبة .
1 - https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7
%D9%84%D8%A8%D8%AC%D9%88%
D8%A7%D8%AA
2 - https://i2.wp.com/www.bawabetelmadar.
com/wp-content/uploads/2017/09/101
1073_611697318885008_7968119_n.jpg?zoom=2&resize=780%2C4053 - http://
www.alkhaleej.ae/file/GetImageCustom/
e5a3ab3e-3ee5-4833-86c8-7d7be2dba07d/460/355
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1

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

الجزء الثاني :تجهيز العروسين وإعدادات حفل الزواج
د .بدرية الشاميس  -كاتبة من اإلمارات
عقد القران (امللجة) يف المايض
اســـتخدم مجتمع اإلمارات يف المايض عـــددا من الرتاكيب والكلمـــات الي تدل على
عقـــد القران ،مثل :ملجة ،ملكـــة ،ملكوه ،قص احلق ،حيث خيتلف لفظ الكلمة حســـب
اختـــالف البيئ�ة ،ففـــي البيئ�ة الســـاحلية تلفـــظ (ملجـــة) ويف بعض املناطـــق اجلبلية
تلفظ (ملكـــوه) ويف البيئ�ات البدوية تلفـــظ (قص احلق ،أو احلية) لكـــن الكلمة الدالة
علـــى عقـــد القران يف المـــايض واألكرث شـــيوعا هي كلمـــة (ملجة) وملجـــة :كلمة خاصة
تســـتخدم للعقـــد الديين ،وتعـــين حرفيا «امللكيـــة» وهي عقـــد القرانُ 1
ويعـــر عن عقد
القران بالعبـــارات التاليـــة( :ملجة فالن على بنـــت فالنة) (قوم فـــالن الليلة ملجتهم)
(البارحـــة كانت ملجة بنت فـــالن على ولد فـــالن) ( أمس املجوا على فالنـــة ،بي�اخذها
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ولد فـــالن) (ملكو أمـــس علـــى فالنـــة) .وكان يفضل أن
ً
مســـاء ولم يكن هناك الكثر مـــن التكاليف يف
ُيعقد دوما
امللجة فاحلياة كانت بســـيطة حى يف أمـــور الزواج ،ويكون
عقـــد القران يف بيـــت والد العـــروس ،أو ُيعقـــد بعد صالة
العشـــاء يف املســـجد وعـــادة مـــا يكون المـــأذون هـــو إمام
املســـجد ،حيث يذهب إليـــه ويل أمر العـــروس والعريس
وشـــاهدان ُ
ويعقد القران عادة بعد صالة العشـــاء ،أو يايت
ً
مســـاء لعقد القران .والبعض
الشيخ إىل بيت أيب العروس
كان يذهـــب للمدين�ة لعقد القران كما ذكـــر الكثر من رواة
البيئـــ�ة البدوية والبيئـــ�ة اجلبلية بأن يذهـــب أبو العروس
والعريـــس وعدد مـــن الرجال ليعقـــدوا القـــران يف املدين�ة
حيث يوجد الشـــيوخ لعقد القران ثم يعـــودون ملناطقهم.
ويطلق على عاقد القران اســـم مطوع وهـــو مفهوم ارتبط
يف أذهان النـــاس بالتقوى والصالح والعلـــم وتويل وظيفة
ديني�ة ،فكان مســـى «مطوع» يشـــمل شـــرحية واســـعة
من النـــاس ،تضم جميـــع القائمـــن بالوظائـــف الديني�ة
(القايض-اإلمـــام -اخلطيـــب -المأذون -معلـــم القرآن
الكريم – وعلوم الدين -قارئ الرقية الشـــرعية  -مغســـل
ُ
األمـــوات) .وأحيانـــا جيمع بعـــض املطاوعة بـــن ثالث أو
أربع مـــن هذه الوظائف 2وكانت هنـــاك أيام مفضلة لعقد
القران كمـــا ذكـــر اإلخباريون .يـــوم األحد ،ليلـــة االثنن،
ويـــوم اخلميـــس ليلـــة اجلمعـــة .ألنها كمـــا ذكـــروا (أيام
فضيلة) أي أيـــام ذات فضل .وأجمـــع اإلخباريون على أن
هناك أيام وشـــهور يف المايض ال ُيســـتحب أن ُيعقد القران
فيهـــا ،مثل :يـــويم الســـبت واألربعاء وبـــن العيدين ،وال
ُيعقـــد القـــران عادة يف شـــهر رمضـــان .رغم تأكيـــد أغلب
عين�ة الدراســـة أن كل األشـــهر مســـتحبة .ولم يكن هناك
احتفـــال بيوم عقـــد القران إنمـــا هي وليمة عشـــاء مكونة
من(:العيـــش واللحـــم والهريس) يقيمها أهـــل العريس
للمدعوين يـــوزع فيها(احللوى) على اجلـــران .والوليمة
تكون حســـب مقـــدرة العريـــس وإمكاناته ،كمـــا ُيعر عن
ُ
االحتفال بامللجة بإطـــالق األعرة الناريـــة يف الهواء تعبرا
وإعالنـــا عـــن عقد القـــران .لم يكـــن عقد القـــران مرتبطا
باملحاكم وال بأشـــخاص معينن من قبـــل املحاكم كما هو
اليـــوم ،وإنمـــا كان إجراء عقـــد القران عمـــال تطوعيا حبتا،
يقـــوم به إمام املســـجد أو أي عالم دين موجـــود يف البلد ،أو
أي قـــاض يف أي إمارة ،وربمـــا قام بإجراء العقـــد عالم قدم

ضيفا على أهل البلد  ،فيتب�اركـــون بعلمه أو بصالحه ،وإذا
قام ذلـــك العالم بإجـــراء العقد ،فإن ذلك يكون مشـــافهة
وبشـــهادة شـــاهدين ،لكن مـــن غـــر أوراق وال توثيق حى
إىل وقـــت متأخـــر 3إال أن إحـــدى اإلخباريـــات ذكـــرت إن
البعـــض كان يكتب ورقـــة بن الطرفن يذكـــر فيها مقدار
املهر(التوامـــن) (انظـــر املالحق ،معجم الكتـــاب) املقدم
واملؤخـــر .وقـــد ذكرت عين�ة الدراســـة عددا من هم أشـــهر
المأذونـــن (املطاوعة) يف المـــايض الذين كانـــوا يعقدون
القـــران (امللجـــة) قبـــل ظهـــور املحاكـــم مـــن منتصف
خمســـين�ات القرن المـــايض حى قيـــام اإلحتاد.
جدول( )1أشهر المأذونن (املطاوعة) يف المايض:

م

االسم

اإلمارة

1

مجرن الكندي

أبو ظيب

2

محمدبن أحمد اخلزريج

أبوظيب/العن

3

محمد عبد السالم

ديب

4

عبد الرحمن بن حافظ

ديب

5

السيد الشنقيطي

ديب

6

علي اجلنايح

ديب

7

مطر عبي�د الماجد

ديب

8

حسن اخلزرىج

ديب

9

محمد سعيد بن غباش

رأس اخليمة

10

أحمد بن حجر

رأس اخليمة

11

عبد هللا أحمد املطوع

رأس اخليمة

12

عبد العزيز الرجباين

رأس اخليمة

13

يوسف املوىس

رأس اخليمة

14

عبد هللا بن جانس

الشارقة

 15محمد بن عبد هللا البديع الشارقة  /كلباء
16

عبدهللا سلمان سرحان

الشارقة  /كلباء

17

عبد هللا الشيب�ة

عجمان
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م

االسم

اإلمارة

18

حمد بن غانم الشاميس

عجمان

19

حميد بن فالو

عجمان

 20محمد بن سيف حميدان

رأس اخليمة

 21إبراهيم بن عيىس املطوع

رأس اخليمة

 22عيىس بن علي الشرهان

رأس اخليمة

23

حسن بن يعقوب

رأس اخليمة

24

محمد بن يعقوب

رأس اخليمة

25

عبد الرحيم املطوع

رأس اخليمة

26

حسن بن صالح

رأس اخليمة

27

عبد هللا بن سلمان

رأس اخليمة

28

أحمد بن هاشل

رأس اخليمة

29

أحمد خلف

رأس اخليمة

 30سعيد بن مساعد السويدي

ســـيعقد القران (املطوع) أو شـــيخ أو أمر املنطقة .وكانت
تســـأل من قبل الشـــهود الذين يتم اختي�ارهـــم كما ذكرت
عين�ة الدراســـة مـــن قبل الطرفـــن (أهـــل العريس وأهل
العـــروس) هـــل وكلت والـــدك؟ فتقـــول (هيـــه) أي نعم
ُ
وذكـــرت إحدى اإلخباريـــات كانت العروس تســـأل ثالث
مـــرات وال تـــرد ويف املـــرة الرابعة تـــرد عليهم ولو ســـكتت
ُ
ُ
بعـــد أن تســـأل أربـــع مـــراتُ ،يفهـــم أن ســـكوتها رىض
أي موافقـــة .وهنـــاك أعـــراف وتقاليـــد ،متبعـــة حلماية
العروســـن يف أثنـــ�اء إجـــراء عقد النـــكاح .فقـــد ذكر أحد
االخباريـــن« :يف حلظة عقد القـــران جيتمع املطـــوع وأبو
ً
العـــروس والعريـــس والشـــاهدان ،يف مـــكان يبعـــد قليال
عن املـــكان الذي جيلس فيـــه املدعوون ،ويعقـــد القران».
وذكـــر آخـــر« :أن (املطـــوع) قبـــل أن يبـــ�دأ بعقـــد القران
يأمر احلاضرين باجللوس جلســـة التشـــهد للصالة ،وأن
يضعوا أيديهـــم على أفخاذهم ،ثـــم يب�دأ يف عقـــد القران،
ثـــم خيرجـــون للمدعويـــن معلنـــن إتمـــام عقد القـــران،
معبرين عـــن ذلك باطالق ألعـــرة الناريـــة» .وذلك خوفا
أن يكون بن اجلالســـن من يضمر شـــرا ألحد العروسن
فيتحـــن حلظة عقـــد القران ويقـــوم بربط حبـــل أو عقد
ُعقـــدة ،أو حتريك خاتـــم يف يده ،أو حى حك رأســـه بهدف
إفســـاد الزواج ،بربـــط العريس عن عروســـه .كما أظهرت
ُ
املقابـــالت عددا مـــن العبـــارات واألدعية الـــي تقال عند
إتمـــام عقد القـــران مثل :هللا يبـــ�ارك لهم -عســـاها قدوم
الســـعد -هللا يســـعدهم( ،جبرك) بكرك ولد إن شاء هللا،
مروك مادبـــرت -هللا يكر خبتهم  -مـــروك عليك البنت
مروك عليك الولـــد  -منك المال ومنهـــا لعيال  -مروك
ملجـــة فالن على بنت فالن  -بالركـــة عليهم .ومن األمور
الي اتفق عليهـــا كل اإلخبارين أن الفتاة عنـــد عقد القران
البـــد أن تكون طاهـــرة أي (خاليـــة من الدورة الشـــهرية)
اعتقـــادا منهـــم أن العقد ال يصـــح إذا كانت غـــر طاهرة.
ُ
كما أن الفتـــاة بعد عقد القران ال تـــرتك وحدها كما ذكرت
إحـــدى اإلخباريات (ماخيلونها بروحهـــا مب زين) ( امللجة
ثقيلة خناف على البنـــت وخناف على الولـــد) وترجع ذلك
إىل خوفهـــم عليها من مس اجلن أو ضربة شـــيطان .لذلك
لم يكن يســـتحب أن تطـــول الفرتة بن عقـــد القران وبن
يوم الزواج ،بـــل إن البعض كان يعقد قبل الزواج بأســـبوع
أو يـــوم أو يومن .والبعـــض يعقد ليلة الزفـــاف .ولم يكن

الشارقة

31

سيف بن مجالد

الشارقة

32

جمعة املطوع

الشارقة

33

أحمد املشغوين

الشارقة

34

عبد الكريم أبوبكر

عجمان

35

حميد بن صالح املطوع

عجمان

36

خلفان بن حميد

عجمان

37

بن بهيو

عجمان

ولـــم يكـــن يف المـــايض وجـــود للعـــروس يف مجلـــس
العقـــد ،إذ كان حيضر (املطوع) والعريـــس ووالد العروس
باعتبـــ�اره وليهـــا ،وال نكاح إال بويل وشـــاهدي عدل ،وحيضر
شـــاهدان ومن تم دعوتهـــم يف ذلك املجلـــس مثل األعمام
واألخـــوال واألهـــل املقربـــن من أهـــل العروســـن .أما يف
حالـــة عدم وجـــود أقـــارب للخطيبـــ�ة( ،خاصـــة إذا كانت
يتيمـــة) ،فمن يقـــوم باإلنابة عنهـــا هو أحـــد اآليت ذكرهم:
شـــخص مشـــهود له باحلكمة والـــراي ،أو الشـــيخ الذي
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حيـــق للعريس أن يرى عروســـه بعد عقد القـــران أو جيلس
معهـــا ،فهو ال يراهـــا إال عندما تـــزف إليه.
املهر يف المايض
أن األب هـــو الـــذي حيـــدد املهر وهـــو الذي يتســـلمه،
والبعـــض ذكر أن األم هي الي تتســـلم املهر عندما يرســـل
جهاز العروس (احلاضر أو الزهبـــة) وكان أعلى مهر يمكن
أن ُيقـــدم للفتاة يف تلك الفـــرتة مـــن  100إىل  600روبي�ة.
حســـب مقدرة العريس والبعض ذكـــر  500روبي�ة 250
مقدم (حاضـــر) و 250مؤخر (غايب) ،ثم بـــدأ يف الزيادة
يف حقبـــة الســـتين�ات ليصـــل إىل  2000روبيـــ�ة والبعض
ً
قـــال قد يدفـــع بعضهم ريـــاال واحـــدا ،أما أقل مهـــر مادي
حســـب ما جاء يف إجابات عين�ة الدراســـة فهو  10روبي�ات،
وقـــد يكون املهـــر يشء عيـــين كقطعـــة أرض (ضاحية) أو
بقرة حلـــوب ،أو غنمن ،أو(قلة تمـــر) أي جراب من التمر.
واألمـــر يف النهاية يرجع ملقـــدرة العريس فهـــو الذي يقوم
بدفـــع املهـــر ،وبعض األســـر املقتـــدرة يدفع أبـــو العريس
املهر عـــن ابنـــ�ه إذا كان مقتـــدرا واالبن ال يعمل ،واألســـرة
تريـــد تزويـــج ابنهـــا .وكان البعـــض يقـــدم املهـــر ألهـــل
العـــروس كامال بعـــد االتفاق بن الطرفـــن ،والبعض كان
يقدمـــه على دفعات كمـــا ذكرت إحـــدى اإلخباريات وهي
تتحدث عـــن مهرهـــا (أنا مهريـــة  2200روبيـــ�ة ،خلص
زويج مهـــري وهـــو يف الكويـــت ،كان يطـــرش باملئتن ،لن
خلـــص) وتقصد أن زوجها كان يعمـــل يف الكويت وذلك يف
حقبة الســـتين�ات من القرن المايض قبل قيـــام احتاد دولة
اإلمـــارات العربي�ة املتحدة ،وكان يرســـل املهـــر ألهلها على
دفعات حـــى اكتمل املهر .كمـــا تعارف النـــاس على مؤخر
صداق يقدر حبـــوايل 100 :تومانُ .4ويرســـل املهر يف أغلب
االحيان عندما ُيرســـل جهـــاز العروس .وعـــادة ما يتصرف
أهل العروس باملهر بشـــراء احلاجيات األساسية للعروس
والي لـــم حيضرها أهـــل العريـــس يف جهاز العـــروس ،بأن
يعطي األب املهر لأم لتشـــرتي البنتهـــا املالبس والعطور
ُ
األشـــياء الناقصة .كما تعطى منه املـــرأة الي تقوم بتحني�ة
العروس كذلك تعطى منه (املعقصة) أي الماشـــطة الي
تمشـــط شـــعر العروس وتعتين به يوم العرس .كما ُيدفع
منـــه يف مناطق مثل دبا (للشـــداية) وهي املـــرأة الي تعتين

2

وتهتم بالعـــروس منذ أن تكـــون صغرة حى يـــوم زفافها،
كما ُيدفـــع منه للوليمة الي تقام للنســـاء الـــاليت يأتن إىل
بيت أهـــل العـــروس خلياطة مالبـــس العـــروس .وأجمع
جميـــع أفراد العين�ة أن املهر ُيســـرتد إذ لم يتـــم االتفاق بن
الطرفن وتم إلغـــاء الزواج.
كيفية حتديد املهر:
يذكر أحد اإلخبارين أن الرجـــال إذا مااجتمعوا يف بيت
أيب العـــروس لالتفـــاق على املهـــر حتدث كبـــر احلاضرين
وأكرثهـــم حكمة ،ثـــم طلب مـــن أيب العروس حتديـــد املهر،
فإذا حدد مهرا عاليا والعريس ال يســـتطيع دفعه أو ظروفه
ال تســـمح له بدفعه تدخل احلاضـــرون للتخفيف من املهر.
وعـــادة مايتفق اجلميع علـــى حتديد املهـــر ،ألن املجتمع كان
بين�ه تكافـــل اجتماعـــي كبر كما أن األســـر كانت تشـــرتي
رجـــال لبن�اتهـــا .وكان ُيعـــر عن مقـــدار املهر بـــأن يقال 50
تومـــان أو  100تومـــان .وهـــي العملـــة اإليرانيـــ�ة الي كان
يتعامل بهـــا فرتة مـــن الزمن قبـــل الروبي�ة الهنديـــة .يذكر
أحـــد األخباريـــن( :كان املهر يـــرتاوح مابـــن 600 – 100
روبي�ة ،وكانت مـــن الفضة عليها صـــورة (باني�ان) «يقصد
هنـــا العملة الهنديـــة» ولم تكـــن عملة ورقيـــة) .ولم يكن
األب يشـــرتط مهـــرا معينـــ�ا البنت�ه فمـــا يريده هو الســـرتة
البنتـــ�ه وليـــس المـــال ،وكان أغلـــب اآلباء يقولـــون عندما
يطلـــب منهم حتديد املهر( :حالها مثل حـــال بن�ات الفريج)
أي كمـــا هو حـــال بن�ات الـــيح ،أي املهـــر املتعـــارف عليه يف
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املنطقـــة .وذكر بعض إخباريي عين�ة الدراســـة أحيانا يؤخذ
ُ
رأي املطـــوع الذي يعقـــد القران بأن حيدد املهـــر كما هو دارج
ومعروف بن الناس .وبعد االتفـــاق على (احلاضر) املقدم
و(الغائـــب) املؤخـــر يتـــم االتفاق على يـــوم عقـــد القران.
وكان يقـــدم املهر بعد االتفـــاق مع جهاز العـــروس .وإذا كان
العريس اليســـتطيع أن يقدم املهر كامـــال فال مانع أن يقدم
نصـــف املهر والنصـــف اآلخر يصر عليـــه إىل أن يتمكن من
جمـــع املهر ،وعـــادة ما يكتـــب البعض ورقة بـــن الطرفن
يـــدون فيها مابقى عليه من املهر ،بـــأن يكتب العريس :بقي
مـــن املهر بمقدار كذا،أعطيه لكـــم يف موعد كذا ،أو يعطيهم
أي يشء مادي بدال منه كأن يعطيهم قطعة أرض أو شـــجرة
مثمرة أو (ضاحية) أي بســـتان صغر من األشـــجار املثمرة،
كل حســـب مقدرته .فقد ذكـــرت إحـــدى اإلخباريات أنهم
ال يســـمحوا بأن تطول اخلطبة دون أن يكـــون هناك مقدم
للمهـــر .فتقديم العريس للمهر دليل علـــى جديت�ه يف الزواج
ُ
فهم ال يســـمحون أن تعلق ابنتهـــم بالكالم(الكالم ماينصر
عليـــه لكن املهـــر ينصر عليـــه) والبعض ذكـــر أن املهر كان
(قطوعـــة) 5يقصد بـــه أن الطرفن يتفقان علـــى كل يشء
يف يـــوم (القصص) أي االتفاق يف يـــوم اخلطوبة فيفضالن
كل يشء ويوزعـــان بأن يقوال مثال :املهر بمقـــدار كذا واملقدم
بمقدار كـــذا ،واملؤخـــر بمقدار كـــذا ،والذهـــب بقيمة كذا،
و(املر) الطعام الذي ســـيقدم مثـــال 20 :ذبيحة( 5 ،يواين)
أكياس (عيـــش) أي رز ،كما ُيتفق على جهـــاز العروس بأن
يكون علـــى طرف مـــن الطرفـــن أمـــا أن يكون علـــى أهل
العريس أو أهـــل العروس.

3

ُيقـــدم خاتم فضة فقـــط ،ويف بعض األحيـــان ُ
اليقدم ذهب
إطالقـــا ،إال اذا اشـــرتط أبو العـــروس أن ُيقـــدم البنت�ه ذهبا
كأن يقـــول املهر كـــذا والذهب (مرية) أو خاتـــم  ،ومن أنواع
الذهب ومســـمياته :املريـــة ،الشـــغاب ،اخلزامة ،ملتفت،
نكلس ،الكوايش ،لفتـــور ،املرايم،اخلتوم ،لفتخ ،لشـــناف،
حيل بوالشـــوج ،املراصغ ،احليول ،ستيم ،مرتعشة(،انظر
صورة رقـــم ( )3 ،2انظر املالحق ،معجـــم الكتاب)
ودائمـــا أهل العريـــس وباألحرى أم العريـــس هي الي
ختتـــار الذهب .ويقـــدم الذهب عـــادة مع جهـــاز العروس
كمـــا ذكرنـــا .وال يتفق علـــى الذهـــب يف تلك الفـــرتة نظرا
لغالئـــه ،فليســـت كل األســـر قـــادرة على شـــراء الذهب،
وكانـــت أغلب األســـر املتوســـطة احلال تســـتلف لبن�اتها
يوم زفافهـــن الذهب من األســـر الغني�ة تلبســـه العروس
يوم العـــرس ويعـــاد ألصحابـــه بعـــد العـــرس ،وكان هذا
األمر شـــيئ�ا متعارفا عليـــه وليس يف ذلك حيـــاء بل هو نوع
مـــن التكافـــل االجتماعي .أما األســـر املقتدرة وامليســـورة
كانـــت تشـــرتي لبن�اتهـــا الذهـــب ،وعائلة العريـــس أيضا
تـــأيت لهـــا بالذهـــب .لكن بعـــد ظهـــور النفـــط يف بعض
الـــدول اخلليجيـــة املجـــاورة وذهـــاب الكثر مـــن الرجال
للعمـــل هناك حتســـنت احلالـــة االقتصادية واملعيشـــية
ُ
وأصبح بمقدور جميع األســـر املتوســـطة أن تقدم الذهب
للعـــروس عندما تـــزوج أبن�اءها.

نســـتنتج مما ســـبق أن أعلـــى مهر يف المايض حســـب
ماذكـــرت أفراد عين�ة الدراســـة املشـــمولة باملقابالت :من
( 100إىل  600روبيـــ�ة) وأقــــل مهر( :قطعـــة أرض  -قلة
تمر  4 -ريـــاالت 5 ،روبي�ات  60 -روبيـــ�ة) وبدأ يزيد املهر
يف حقبة الســـتين�ات بعد ظهـــور النفط .
ُحلي العروس ( الصوغ) يف المايض
يف المـــايض كان يطلـــق علـــى الذهب ،كلمـــة (صوغ)
وكان الذهـــب يقـــدم للعـــروس حســـب مقـــدرة العريس
وبشـــكل بســـيط ،نظرا للظروف االقتصادية الصعبة .وقد
96

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ـ اﻟﻌﺪد  44ـ ﺷﺘﺎء 2019

جهاز العروس يف المايض
ُيطلـــق علـــى جهـــاز العـــروس يف المـــايض مصطلـــح
زهبة ،وهـــي مأخـــوذة من كلمـــة (تزهيـــب) بالعامية
أي جتهـــزي وحتضر ،كذلـــك كانت تســـتخدم كلمة
(حاضـــر) واالســـم مأخـــوذ من كلمـــة حاضر،
أي التحضـــر للعـــرس واحلاضـــر يقصـــد
بها املوجـــود .أي املقدم الـــذي يقدمه
العريس لعروســـه مـــن مالبس ومهر
وغـــره .وقـــد تكـــون الكلمـــة مأخـــوذة مـــن التحضر أي
حتضـــر املالبس وغرها مـــن أدوات العروس ومالبســـها.
أمـــا املؤخر فيطلـــق عليه اســـم (غايب) .وعـــادة ما يتفق
علـــى مقـــدار وتكاليف ونـــوع اجلهـــاز بـــن الطرفن يوم
(القصص) أي يف اخلطوبة ،فـــإن كان جهاز العروس على
أهل العريس ،تقوم أم العريس بشـــرائه ،ويشـــرتى جهاز
العـــروس قبل موعـــد العرس بشـــهر فقد ذكـــرت إحدى
اإلخباريات أن جهـــاز العروس إذا كان علـــى أهل العريس
ال ُيشـــرتى دفعـــة واحدة إنمـــا علـــى مراحل( يولفـــوا كل
يـــوم يشء) كلما توفرت األمـــوال لديهم اشـــرتوا الناقص
من جهـــاز العروس ثم ُيرســـل إىل بيت أهـــل العروس قبل
موعـــد العـــرس بوقـــت مناســـب خلياطته .ومن أشـــهر
األماكن الي ذكرها اإلخباريون والي يشـــرتى منها الناس
املالبـــس يف المايض (مـــن منتصف القـــرن المايض حى
ســـبعين�اته) :بيت (عبـــدهللا املصلي) ،والذهب يشـــرتى
مـــن دكان (أحمـــد املربـــايخ) .ومحـــل بـــن جمـــل ،ومحل
عبدالكريـــم ،ومحـــل (خردقوه).كذلـــك كان أهل املناطق
اجلبليـــة كما ذكر بعض من اإلخباريـــن يذهبون للمدين�ة
لشـــراء جهاز العروس ،حيـــث ذكر إخباريو تلـــك املناطق
أن الرجـــال هـــم الذين يذهبـــون للمدين�ة لشـــراء املالبس
والعطـــور والذهـــب ،وذكر البعـــض أنهم كانـــوا يذهبون
لـــديب لشـــراء املالبس ،والبعـــض ذكر أنهم كانـــوا يوصون
بعـــض التجار الذين يذهبون للتجارة يف الهند بأن يشـــرتوا
لهم األقمشـــة واملالبـــس من هنـــاك .كما ذكـــرت إحدى
الراويات أن البعض كان يشـــرتي بعض مالبس العروس
مـــن اليمن ،فقد اشـــرتى لهـــا والدها أقمشـــة جهازها من
مدين�ة (املـــكال) .ويرجع ذلـــك لقرب اليمن مـــن املنطقة
باالضافة لنشـــاط حركـــة التجـــارة بن منطقـــة اخلليج

العـــريب واملناطق املجـــاورة لها .ويتكون جهـــاز العروس
عادة من أشـــياء بســـيطة كمـــا ذكرت إحـــدى اإلخباريات
« كندورة أو كندورتن ،ثالث ســـراويل ،ســـروال بو بادلة،
ثـــالث وقايـــات ،ثوبـــن ،برقعـــن أو ثالثه ،ثـــوب مزيع،
عباة ،غرشـــة عطر ،مضـــرب دهن عـــود ،قرحاف،وذهب
ُ
إن وجـــد» ومن أشـــهر األقمشـــة الي كانت تســـتخدم يف
تلك الفـــرتة  :بونســـيعة ،بوطـــرة حلواة صاخنـــة ،دمعة
فريـــد ،بودقة ،كيمـــري( ،انظر صـــورة رقم .)4
ويتـــم نقـــل جهـــاز العـــروس إىل بيـــت أهـــل العروس
بشـــكل احتفـــايل حتملـــه نســـاء مـــن جـــارات أم العريس
وقريب�اتـــه ،أو حيمله العبي�د ،يزغـــردن ويغنن يف طريقهن
ُ
لبيت أهـــل العروس.وختصـــص أم العريس إمـــرأة تكون
مســـؤولة عن نقل جهاز العروس إىل بيـــت أهل العريس،
كما خيصص أبـــو العريس رجال مســـؤوال أيضـــا عن نقل
األطعمة والمأكوالت (املـــر) إىل بيت أهل العروس وعادة
مايكون الشـــخص املســـؤول عـــن الفرقة (أبـــو الفرقة)
الـــي تغين احتفـــاال بهذه املناســـبة هو املســـؤول عن نقل
جهـــاز العـــروس واملحافظة عليـــه حى وصولـــه إىل بيت
أهل العروس .تســـتقبلهن أم العـــروس وتقيم لهن وليمة
(افالـــة) .رجال كان أو إمراة .من اجلـــران أو األقارب فالبد
أن يســـتقبل من قبل أهـــل البيت بهذا املظهـــر كقيمة من
قيم الكرم والضيافـــة .وبعد ذهاب ناقلـــي اجلهاز تقوم أم
العـــروس بفرزه لرتى الناقص منه ُوتكمل شـــراءه من املهر
وتضيفه جلهـــاز ابنتها ،فتأخذ مجموعة من النســـاء معها
لشـــراء الناقص من جهاز العروس كما تشـــرتي( :سحال
عـــود ومســـك يـــوز عنـــر) وغـــره مـــن معـــدات العطور
والبخـــور إلعداد خلطات العطور اخلاصـــة بالعروس .ويف
اليـــوم الثاين تعـــزم أم العـــروس جاراتهـــا خلياطة مالبس
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5

العـــروس ،وقبل ذلك ُينصـــب يف بيت أهـــل العروس كما
ســـبق ذكره (شـــراع) يف فناء البيت جتلس حتتـــه جارات أم
العـــروس ويب�دأن خبياطة مالبس العـــروس .حيث تدخل
إمـــرأة وتأخـــذ مقاســـات العـــروس ،فمـــن غر املســـموح
للعـــروس أن ختـــرج أمـــام النســـاء أو جتلـــس معهـــن بعد
ً
خطبتهـــا .ثم يبـــ�دأن اخلياطـــةُ ،
ويعتر هذا العمـــل نوعا
من التكافـــل االجتماعـــي بن أفـــراد املجتمـــع يف املجتمع
التقليـــدي اإلمارايت ،فهـــو عمل تطوعي تقـــوم به اجلارات
عـــن طيب خاطـــر وفرحـــا بالعـــروس ،ال يتقاضـــن عنه
ً
أجـــرا ،حيث يـــوزع العمل بن النســـاء املجتمعـــات فهذه
تقص القمـــاش ،وثاني�ة تفصلـــه ،وتلك ختيطـــه ،وأخرى
تضـــرب «التلي» أي تزينـــ�ه بنوع من أنـــواع اخليوط الي
يزيـــن بهـــا مالبـــس العروس(انظر املالحـــق ،معجـــم الكتاب،
ُ
ُ
ص ،)361-342:وأخـــرى تركبـــه ،وأخرى تركـــب (العقم
ُ
للكندورة) أي تركـــب أزرار الثي�اب ،وأخـــرى (تقرض) أي
ُ
تقـــص الرقـــع وثانيـــ�ة ختيطه وهكـــذا حى يتـــم االنتهاء
ُ
من خياطـــة كل مالبـــس العـــروس وجهازها .كمـــا خياط
للعريـــس «كندورة» خاصة يلبســـها صباح يـــوم العرس
ُ
تســـى (كندورة مورســـة) النها تنقع مع (وقاية ني�ل) أي
طرحة خاصـــة بالعروس وثـــوب ،يف قدر مملـــوء بالعطور
املنوعة مثل :الزعفران والورس واملســـك والياسمن ،ملدة
ليلة كاملة ثم تطبـــق «كندورة املعـــرس ،ووقاية العروس

وثوبها» وتوضـــع مع مالبس العروس .يلبســـها العريس
صباح يـــوم العـــرس .أمـــا اذا كان االتفاق بأن يكـــون جهاز
العـــروس على أهـــل العروس فتقـــوم أم العروس بشـــراء
جهـــاز ابنتها مصطحبة مجموعة مـــن صديقاتها املقربات
الختيـــ�اره ،ثم يبـــ�دأن يف خياطتـــه يف مزل والـــد العروس.
واجلدول رقـــم ( )2يوضح أشـــهر اخلياطـــات الاليت كن
خيطن املالبـــس يف المايض.
جدول ( )2اشهر اخلياطات يف المايض:

م

االسم

اإلمارة

1

موزه بنت درويش

رأس اخليمة

2

شيخه بنت احمد

رأس اخليمة

3

مريم بنت فرحان

رأس اخليمة

4

موزه بنت عثمان

رأس اخليمة

5

فاطمة بنت بن كلبان
مريم بنت راشد بن
مصبح
كليثم بنت خميس
فروز

رأس اخليمة

6
7
98

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ـ اﻟﻌﺪد  44ـ ﺷﺘﺎء 2019

رأس اخليمة
رأس اخليمة

م

االسم

اإلمارة

8

10

خدجية بنت صالح
موزه بنت جمعة
اجلرمن
لطيفة بنت مزينجا

رأس اخليمة

رأس اخليمة

11

سارة بنت القطان

رأس اخليمة

9

رأس اخليمة

 12هيا بنت سالم بن عبود

رأس اخليمة

13

فاطمة بنت سلمان

رأس اخليمة

14

شيخه بنت سباع

رأس اخليمة

15

شمسه بنت سلطان

رأس اخليمة

16

مهرة بنت علي

الشارقة/خورفكان

17

36

راية بنت علي
موزه بنت إبراهيم
الهولة
خلفان بن حميد

الشارقة/خورفكان

عجمان

37

بن بهيو

عجمان

18

عجمان

الـــيح تـــاركات بيوتهـــن وأزواجهـــن ومشـــغوالت خبياطـــة
مالب ــس الع ــروس ،وبع ــض م ــن النس ــاء ك ــن يأخ ــذن قط ــع
املالب ــس إىل بيوته ــن إلكم ــال خياطته ــا ث ــم يأت ــن به ــا إىل
بي ــت أه ــل الع ــروس .وتتح ــدث ع ــن ذل ــك االحتف ــاء إح ــدى
اإلخباريــات مــن البيئـ�ة اجلبليــة فتقــول« :كان يــدق الطبــل
ويب ـ�دأ الغن ــاء قب ــل الع ــرس بـــ  14يوم ــا وتع ــزم أم الع ــروس
(ياراتهــا) أي جاراتهــا ،يــوم اييبــون احلاضــر جيتمعــن حــوايل
 40حرم ــة خييط ــن ثي ـ�اب الع ــروس ك ــن خييط ــن بأيديه ــن
وح ــدة تق ــص وح ــدة تفص ــل ،وح ــدة تنش ــب الكن ــدورة،
وح ــدة ختيطه ــا ،وح ــدة تس ــوي التل ــي ،وح ــدة تركب ــه عل ــى
الكن ــدورة ،وح ــدة تس ــوي البادل ــة وح ــدة ختيطه ــا وتركبه ــا
علــى اخللــق ،خييطــن صبــح وعصــر عشــر أيــام إال احلاضــر
جاهـــز ،ينحـــط يف الشـــت وتشـــله الشـــدادية وياهـــا كـــم
حرم ــة ،وتدورب ــه عل ــى البي ــوت».6

ُ
ُ
وبعـــد االنتهاء مـــن خياطـــة املالبس ترتـــب وتصف
يف ســـلة كبـــرة مصنوعـــة مـــن الســـعف ،أو توضـــع يف
«ســـحارة» وهـــي على شـــكل شـــنطة لكنهـــا مصنوعة
مـــن املعدن والبعـــض يطلق عليهـــا «تنكـــة» .أو توضع
يف(بقـــش) أو صنـــدوق مـــن اخلشـــب .كماهـــو موضح
(انظـــر صورة رقـــم )6 ،5
وتس ــتغرق خياط ــة جه ــاز الع ــروس م ــا يق ــارب عش ــرة
أي ــام أو أك ــرث .يبــ�دا العم ــل خبياط ــة املالب ــس م ــن الصب ــاح
ُ
ح ــى موع ــد الغ ــداء حي ــث تق ــدم له ــن أم الع ــروس وجب ــة
اإلفطـــار املكونـــة مـــن« :الهريـــس واخلبيـــص واخلـــز
الرقـــاق ،تمـــر ،قهـــوة» .كمـــا تقـــدم لهـــن وجبـــة الغـــداء
املكون ــة م ــن« :األرز والس ــمك ،أو األرز واللح ــم» وتتع ــاون
النســـاء أيضـــا يف إعـــداد طعـــام الغـــداء ،كمـــا تعـــاون يف
اخلياطـــة .كل إمـــرأة تقـــوم بعمـــل يشء ،ويصاحـــب هـــذا
العمـــل غنـــاء ابتهاجـــا بالعـــرس .ويـــوزع أهـــل العـــروس
الطعــام علــى اجلــران خاصــة أن أغلــب اجلــارات مــن نســاء

هدايا العروسني يف المايض
ال ُيقـــدم للعروس هدايـــا من قبل األهـــل واألصدقاء بل
ُ
هـــي الي تهدي شـــيئ�ا من جهازهـــا للصديقـــات املقربات،
لكن ذكـــرت إحـــدى االخباريات عندما يمر جهـــاز العروس
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بعـــد أن تقدم لهـــن وليمة الغـــداءُ ،يعرض جهـــاز العروس
على اجلالســـات مـــن قبـــل إمـــراة ختصصهـــا أم العروس
جتلس أمام احلاضـــرات وأمامها جهاز العـــروس املرتب إما
يف «شـــت» أو «صندوق» أو «بقشة» كل حسب مقدرته،
وتب�دأ يف عرض املالبس قطعة قطعة بشـــكل اســـتعرايض
حيـــث حتمل كل قطعـــة تعرضها أمـــام احلاضـــرات مرددة
اســـمها ونوعها فمثـــال :ترفع القطعـــة أمام النســـاء قائلة
«هـــذي كنـــدورة أم التلي مـــن أم املعرس» ،تلـــوح بها أمام
ُ
احلاضـــرات ثـــم تعطيها ألقـــرب إمراة جتلس علـــى يمينها
لتتب�ادلهـــا أيدي اجلالســـات أمـــام املرأة الـــي تعرض جهاز
العـــروس على شـــكل دائـــري ،وعندمـــا تصـــل القطعة إىل
يـــد املرأة اجلالســـة على يســـار املســـولة عن عـــرض جهاز
العـــروس علـــى النســـاء تأخذها وتضعهـــا يف مكانهـــا ،ثم
تعـــرض قطعة أخرى مســـمية إياها مبينـــ�ة مصدرها فهذه
مـــن أم العـــروس وتلك مـــن أم العريـــس وهذه مـــن خالة
العروس وهكذا حى تنتهـــي من كل املالبس ،وإذا كان هناك
«صوغ» أي ذهـــب أو فضة ترفعه أمام اجلميع مرددة هذي
«حيـــول» من أم املعرس للعروس ،أو هذي «شـــغاب» من
املعـــرس للعروس ثـــم يتب�ادلها النســـاء لرؤيتهـــا لتعود مرة
أخرى للمرأة املســـولة عن عرض جهـــاز العروس .والبعض
كان حيمـــل جهاز العـــروس ويـــدور به على بيـــوت اجلران،
وحامـــالت جهـــاز العـــروس المارات بـــه علـــى البيوت كن
حيصلـــن على مكافـــآت مالية من قبل اجلـــران ،ويف بعض
ُ
األحيـــان تهدي العـــروس بعضا مـــن جهازهـــا لصديقاتها
املقربـــات أو قريب�اتها إذاكانـــت املالبس كثرة.

على بيوت اجلـــران لعرضه عليهم يضيـــف البعض عليه
شـــيئ�ا بســـيطا مثل :قطعة قماش أو زجاجـــة عطر .خاصة
اذا مـــروا بـــه على بيت أحـــد امليســـورين فيقدمون شـــيئ�ا
بســـيطا كهدية .وذكرت إحـــدى اإلخباريات إنـــه كان يقدم
للعروس مـــع املهر  40روبيـــ�ة بدل صنـــدوق ،وتقصد بدل
هدية يأيت بهـــا أهل العريـــس وهي عبارة عـــن صندوق من
اخلشـــب تضع فيه العروس مالبســـها وأدواتها (انظر صورة
رقـــم  5،6ص ،)208:فإذا لم ياتوا بالصندوق يرســـلون قيمته
ليشـــرتيه أهل العروس بانفســـهم  .7ونالحـــظ أن العريس
ُ
هو الـــذي تقدم لـــه «العينيـــ�ة» أي اإلعانـــات والهدايا من
ً
قبـــل أهلـــه وجرانه فهـــذا يقدم مقـــدارا من المـــال ،وذاك
يقدم ماعـــزا أو غنما (ذباح) لذحبها يـــوم العرس عند إعداد
الطعـــام ،وآخر يقدم مؤونـــة مثل :الطحـــن ،االرز ،القهوة،
وغره مـــن احتي�اجـــات االســـتعداد للعرس .وهـــذا اليء
ليس إلزامـــا أو إجبارا إنمـــا هي عادة اجتماعيـــة اعتاد عليها
املجتمـــع التقليـــدي كنوع مـــن التكافل االجتماعـــي ،وهذه
اإلعانـــات ملزمة الرد يف مناســـبات مماثلـــة يردها العريس
وأهلـــه ملن قـــدم لـــه تلـــك «العينيـــ�ة» .وجهـــاز العروس
يعـــرض على النســـاء مرتـــن ،خاصـــة إذا كان االتفـــاق أن
يكـــون جهاز العـــروس على أهـــل العريس فبعـــد أن تنتهي
أم العريـــس مـــن إعـــداد اجلهـــاز تعـــرض جهـــاز العروس
على جاراتهـــا وصديقاتهـــا يف بيتها قبل نقلـــه إىل بيت أهل
العـــروس .ثم ُينقل بعد ذلـــك إىل بيت أهل العـــروس يقوم
بنقلـــه مجموعـــة من النســـاء تكلفهـــن أم العريـــس وهن
ُ
مجموعـــة من العبي�د وتشـــرف عليهن «احلنايـــة  -الداية
 الزفافة-الشـــدادية» أو امرأة معين�ة مختصة بهذا االمر،وذكـــر بعـــض اإلخباريـــن أن بعض األســـر ختصص فرقة
لنقل جهاز العـــروس تمر به على بيـــوت املنطقة حى يصل
إىل بيـــت أهـــل العروس.يصاحب ذلـــك غناء تردد النســـاء
األغاين واألهازيج احتفاء بالعـــروس ،وبعد أن يصل املوكب
الـــذي حيمل جهـــاز العروس إىل بيـــت أهلها تســـتقبلهم أم
ُ
العـــروس وتكـــرم ضيافتهم.وعـــادة ماتعـــرض أم العروس
جهاز ابنتهـــا بعد االنتهاء مـــن إعداده وجتهزيه على النســـاء
واملدعـــوات قبـــل موعد يـــوم الزفاف بيـــوم أو يومـــن ،إما
ً
مســـاء .ولكن بعض األســـر كانت تكتفي بعرض
صباحا أو
جهـــاز العـــروس علـــى املدعـــوات يـــوم االربعاء ،قبـــل يوم
العـــرس ،فتدعو أم العـــروس جاراتها ملشـــاهدة جهاز ابنتها

االستعداد حلفل الزفاف يف المايض
كان االحتفـــال بالعـــرس يف المـــايض ،علـــى النحـــو
اآليت :عـــادة مـــا يبـــ�دأ االحتفـــاء بالعـــرس قبـــل موعـــده
بأيـــام ،ويســـتمر حـــى يـــوم العـــرس .يصف ذلـــك أحد
اإلخباريـــن فيقـــول :قبـــل  14يومـــا من موعـــد العرس
يوضـــع فوق بيت «املعاريس» (نشـــرة) أي علم إشـــهارا
بـــأن هذا البيت ســـيقام فيه عرس ،أو بيـــت فالن عندهم
عرس ،فبعـــد االتفـــاق يب�دأ أهـــل املعرس يف جتهـــزي جهاز
العروس(احلاضـــر ،أوالزهبة) ولوازمه إلرســـاله إىل بيت
العـــروس ،كما يبـــ�دأون يف جتهزي لوازم الطعـــام (العيش)
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الـــرز حيـــث يبـــ�دأون يف تنظيـــف األرز وجتهـــزي (الذباح)
الذبـــاحئ مـــن الغنـــم أو الماعـــز لطبـــخ اللحـــم ،إذ كان
الطبخ مشـــرتكا ،تذهـــب يف البداية النســـاء إىل بيت أهل
العريـــس (جـــارات أم املعـــرس) لتنقيـــة «العيش» أي
الـــرز وتنظيفه من الشـــوائب .حيث يـــؤىت «باليواين» أي
ُ
االشـــولة أو أكيـــاس الرز ،وتفـــرغ «اليواين» أكيـــاس الرز
ُ
على«ح ُصـــر» وهي جمع حصرة ،أي ســـجاد مصنوع من
ُ
ســـعف النخيل أو البالســـتك .تمد يف بيت أهل العريس
ُ
حتت ســـقف «شـــراع» وتفـــرش الســـجاجيد حتت ذاك
ُ
ُ
الشـــراع ،ثم تفرش(احلصر) ،وتفرغ عليهـــا أكياس الرز،
لتب�دأ النســـاء يف تنظيفـــه وتنقيت�ه من الشـــوائب ،حيث
يبـــ�دأن يف «نســـف العيش» وهي طريقـــة تتبع لتنظيف
الرز مـــن الغبار وذلك بوضعـــه يف صينيـــ�ة والقيام برفعه
إىل أعلـــى وخفضـــه إىل اســـفل إلخـــراج الغبـــار منـــه .ثم
ينظفنـــه من «الشـــلب» وهـــو الـــرز املوجـــود يف أغلفته
أي مـــع قشـــره ،فتقـــوم النســـاء بتنقيـــة الـــرز مـــن تلك
القشـــور واألشـــياء العالقـــة فيه مـــن حىص صغـــرة أو
حبوب ســـوداء غر صاحلـــة لـــأكل ،وبعد تنظيـــف الرز
يقمـــن بإرجاعـــه يف «اليواين» أي يف أكياســـة مـــرة أخرى،
وبهذا يكون الـــرز جاهزا للطبخ .وأثن�اء ذلك تقوم النســـاء
بالغنـــاء ودق الطبـــول احتفاال بهذه املناســـبة .مقابل هذا
تقدم لهـــن أم العريس طعام الغـــداء أو وجبة من الطعام
ً
ً
اخلفيف حلوا كان أو ماحلا «ســـاقوا ،مضروبة ،هريس»
وتســـتمر هذه العملية مايقارب أســـبوعا .ويكون قد بقي
على موعد العرس أســـبوع .ويف البيئ�ة الســـاحلية وصف
أحـــد اإلخبارين االســـتعداد حلفل الزفـــاف قائال :تعزف
الفرق الشـــعبي�ة «العيالـــة ،المالد ،الرزيف» كل مســـاء
أمام بيـــت أهل العريـــس .ويـــوم األربعاء ينتقـــل احلفل
إىل بيـــت أهـــل العـــروس ،حيث ُيعـــرض جهـــاز العروس
على النســـاء مـــن األهل واجلـــران .وتكون العـــروس قد
ُ
ُجهـــزت ،وأهمها حناء العـــروس الذي يكون قـــد أعد قبل
العـــرس بيومن .أما يـــوم اخلميس فيكـــون حفل الزفاف
يف بيـــت أهـــل العـــروس فيـــأيت أهـــل العريـــس وأقاربهم
وأصدقاؤهـــم مـــن املدعوين(.تعـــزف الفرق الشـــعبي�ة)
ويقـــدم «المالد» بعـــد العشـــاء .ويكون طبـــخ الطعام
أمـــام بيـــت أهـــل العـــروس أو قريب�ا منـــه ،يـــوزع الطعام
علـــى األهـــل واجلران(الكل يشـــارك يف توزيـــع الطعام)

ويف املســـاء تعـــزف الفـــرق الشـــعبي�ة .أمـــا إذا كان بيـــت
ً
العريـــس بعيدا عـــن بيت العـــروس فيايت أهـــل العريس
بأغراضهـــم من طعـــام «العيـــش ،اللحم» وقـــدور وكل
مايتعلـــق بـــأدوات الطبخ ،كمـــا يأتون بفرقهم الشـــعبي�ة
وكل مايتعلـــق باالحتفـــال .ويبـــ�دؤون الطبـــخ بمجـــرد
وصولهـــم فـــإذا وصلـــوا وقـــت الظهـــر يبـــ�دؤون يف طبخ
طعام العشـــاء ،ثم يطبـــخ يف اليوم املوايل طعـــام اإلفطار
والغداء والعشـــاء .وكان الكل يشـــارك عـــن طيب خاطر
فهـــذا يســـاعد يف الطبـــخ وآخـــر يف ذحب املـــوايش ،وآخرون
يرتبـــون املـــكان وأخـــرون يشـــاركون يف الغنـــاء والفنـــون
الشـــعبي�ة ،كما يقدم اجلران ماينقـــص أهل العروس من
حاجيـــات مثـــل« :زوايل ،مفارش ،أدوات طبـــخ من قدور
ومســـتلزمات طبخ الطعـــام ،أحلفة ومخدات ومســـاند،
ُ
الذهـــب للعـــروس» كمـــا تشـــارك النســـاء يف احلنـــاء
وجتهـــزي مالبس العـــروس وحاجياتها .فهنـــاك تكافل بن
النـــاس ،اجلميـــع يشـــارك يف احلفل مـــن أفـــراد املنطقة
من خالل التقســـيم ملجموعات مجموعة تســـاعد يف ذحب
األغنـــام ومجموعة تطبخ وأخرى تهتـــم بالعروس وأخرى
تقدم الطعـــام للمدعوين .كذلـــك الفرق الشـــعبي�ة.كان
أفرادهـــا من أهل (الفريـــج) اليح وكانوا يشـــاركون بدون
مقابـــل مـــادي ،واألمـــر نفســـه بالنســـبة إىل الطباخن.
ً
وكثـــرا ما يقـــدم املدعوون هدايـــا «عيني�ة» كمســـاعدة
ً
للعريـــس فالبعض يقـــدم أمواال والبعـــض يقدم موايش
والبعـــض يقـــدم أطعمـــة متمثلـــة يف «الـــرز ،الطحـــن،
القهـــوة ،الشـــاي ،الســـكر ،امللـــح» .أمـــا أهـــل املناطـــق
اجلبلية املتمثلن يف الشـــحوح (ســـكان اجلبـــل القريبن
مـــن الســـاحل) .والبداه (ســـكان اجلبل) فيكـــون التهيؤ
ليـــوم العـــرس أو ليلـــة الزفاف يتـــم قبل أســـبوع ،وتكون
أيـــام االحتفال مـــن اخلميـــس إىل اخلميس .فيبـــ�دأ أهل
العروســـن يف ارســـال (املطاريش) أي رجـــال خيصصهم
والد العريس لدعـــوة القبائل البعيدة ليـــوم العرس .كما
ُ
حيـــىن العريـــس يف كفه وقدميـــه على شكل(غمســـه) يف
احتفالية يقيمها لـــه األصدقاء ،وتقـــوم بتحني�ة العريس
خالتـــه أوعمتـــه ،ويجـــري إعـــداد صيني�ة احلناء بشـــكل
خـــاص يقـــوم بإعدادهـــا شـــخص متخصـــص يف ذلك.
ويتحـــىن مـــع العريـــس أصدقـــاؤه املحتفـــون بـــه ،وينرث
عليـــه النقـــود واحللوى.أما احتفاالت الشـــحوح ســـكان
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اجلبـــل «البداه» فيبـــ�دأ الناس من األهـــل واألقارب من
النســـاء والرجال بالتوافد إىل بيت العريـــس يوم األربعاء
منذ الصبـــاح يصعـــدون إىل أحـــد اجلبال القريبـــ�ة وغر
املرتفعـــه جيتمعـــون على شـــكل مجموعات ويب�اشـــرون
بالنـــداء «بالندبـــة» وهـــي فـــن من الفنـــون الشـــعبي�ة
اخلاصة بالبيئـــ�ة اجلبلية ويطلقون النـــران من بن�ادقهم
ابتهاجـــا ،ثـــم يزلـــون من علـــى اجلبـــل حيـــث يتلقاهم
أهـــل العريس ،وهكـــذا تتوافد كل قبيلـــة إىل منطقة أهل
العريـــس دون أن يتجـــاوزوا املنطقة املحـــددة لهم يؤدون
«الندبة».فيســـتقبلهم أهـــل العريـــس باطـــالق األعرة
الناريـــة ابتهاجا بقدومهم يســـتقبلونهم فيســـرون وهم
يغنـــون ويطلقـــون األعرة الناريـــة حى يصلـــوا إىل مكان
االحتفال يـــؤدون الرقصات الشـــعبي�ة (الرزفـــة) وهكذا
حـــى يكتمـــل وصـــول كل القبائـــل .وهنـــاك يقـــدم لهم
وجبـــة اإلفطـــار املكونة مـــن الهريس ،واخلـــز ،واجلنب،
التمـــر والعســـل واحللـــوى (انظر املالحـــق ،معجـــم الكتاب)،
وبعـــد االنتهاء مـــن وجبة االفطـــار ،يب�اشـــرون الرقصات
الشـــعبي�ة فيعج املـــكان بأصـــوات قرع الطبول ويســـود
املـــرح والفرح وتطلـــق األعـــرة النارية يف الهـــواء ابتهاجا.
وتؤدى الرقصات الشـــعبي�ة املتمثلـــة يف :الرزيف والرواح،
والوهابيـــ�ة .ويســـتمر االحتفـــال حى العصـــر فيكون قد
اكتمـــل وصـــول كل الوفـــود ،وبعد صـــالة العصـــر يتوزع
املدعـــوون يف مجموعـــات كل مجموعـــة تمثـــل قبيلـــة أو
جماعـــة انتظارا لتقديم وجبة العشـــاء .املكـــون من األرز
واللحـــم ،حيث يوضع علـــى كل صينيـــ�ة مملـــوءة باألرز
ذبيحـــة أو نصـــف ذبيحة ،كمـــا يقدم اخلـــز املصنوع من
الـــر والعســـل ،باالضافـــة إىل الهريـــس .ومـــن عـــادات
الشـــحوح ســـكان اجلبل «البداه» أن يكون رأس الذبيحة
موجودا عنـــد تقديمهـــا للطعـــام ،فمن العيب الشـــديد
ُ
أن تقـــدم الذبيحـــة بـــدون رأس فلـــكل جماعـــة ذبيحة أو
ذبيحتان بالـــرأس .لذلك فعلى والد العريس أن حيســـب
ً
ونساء ،الن
حساب الذباحئ الي ســـتقدم للمدعوين رجاال
نقصان الـــرأس على الوجبـــة املقدمة معنـــاه احتقار لهم
وتنزيل لقدرهـــم ومقامهم وســـيؤدي إىل غضب وقطيعة
وعـــداوة ويقلـــب الفـــرح إىل ترح ومشـــاكل ومشـــادات.
وبعـــد أن يتـــم تنـــ�اول طعـــام العشـــاء يعـــود النشـــاط
للضيـــوف اذ يب�اشـــرون قـــرع الطبـــول والرقـــص ورفـــع

عقرتهـــم «بالندبة» وإطالق األعـــرة النارية يف الفضاء.
وتســـتمر احتفاالت العـــرس عند «البداه» ملـــدة يومن،
يـــوم يف بيت والد العـــروس ،ويوم يف بيـــت والد العريس.
فـــإذا تقرر أن يكون العـــرس يوم اخلميس ،فـــإن إجراءات
احلنـــة والزهبـــة تتـــم خـــالل أيـــام األســـبوع قبـــل يوم
األربعـــاء .ألن يوم األربعـــاء هو اليوم الذي يتـــم االحتفال
بـــه يف بيـــت والـــد العـــروس فالعريـــس وأهلـــه وأقاربه
واملدعـــوون يتجهـــون منـــذ صباح يـــوم األربعـــاء إىل بيت
والـــد العـــروس .وحالما يظهـــرون على مشـــارف اجلبال
الـــي تطل علـــى البيـــت يب�اشـــرون «بالندبـــة» وإطالق
العيـــارات الناريـــة يف الفضـــاء ،ثم ينحـــدرون نازلن وهم
بأغان ،فيمـــا يتلقاهـــم والد العـــروس وإطالق
يهزجـــون ِ
طلقات نارية يف الفضاء ،وبعد الرتحيب بهم ،وجلوســـهم
تقدم لهـــم القهوة ،كما يقـــدم لهم طعام اإلفطـــار املكون
مـــن اخلز والعســـل والســـمن ،و«الـــكايم» وهـــو اللنب
الناشـــف ،كمـــا يقـــدم التمـــر ،والعصيـــد واخلنفروش.
وبعـــد االنتهاء من الطعام يب�اشـــرون بقـــرع الطبول وأداء
الرقصات الشـــعبي�ة ،مثل رقصة «صـــودر» ثم يتوقفون
ألداء صـــالة الظهـــر وبعد الصـــالة تدار فناجـــن القهوة،
و«مداخـــن» مباخـــر البخـــور «الدخـــون» ويواصلـــون
الرقصـــات مثل رقصـــات «الـــرواح» حـــى موعد صالة
العصر ،وبعـــد صالة العصـــر يقدم طعام العشـــاء .ومن
العادات أن يقـــف أحدأفـــراد العائلة ويقـــول للمدعوين
(يالربع كل قبيلة تـــدور يف مكانهـــا) أي لتجلس كل قبيلة
يف مـــكان خاص بها ،وجتلـــس كل قبيلة على شـــكل دائرة.
والهـــدف من ذلـــك التأكد مـــن أن كل فرد مـــن املدعوين
موجـــود .وبعـــد ذلـــك تقـــدم أطبـــاق الطعـــام مـــن األرز
وعلى كل طبق ذبيحـــة أو نصف ذبيحة برأســـها ،فالرأس
كمـــا ذكرنا عالمـــة علـــى االحـــرتام والتقديـــر للضيوف.
وبعد الطعـــام .يعود املدعـــوون لأهازيج والغنـــاء وتب�دأ
«الندبات» مـــرة اخرى .أما النســـاء فيبقـــن داخل بيت
العـــروس ،يقـــدم لهـــن الطعـــام والضيافـــة ،وكلما هبط
الظالم انســـحنب للمبيـــت يف بيوت األهـــل واألصحاب،
من أقـــارب أهـــل العروس،الرجـــال مع الرجال والنســـاء
مع النســـاء .8ومن أشـــهر الطباخن والطباخـــات الذين
كانوا يقومـــون بطبخ طعام األعراس بمشـــاركة أهل اليح
(الفريـــج) يف المايض
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جدول ( )3اشهر الطباخن والطباخات يف المايض:

م

اسم الطباخ

اإلمارة

1

عبي�دان

رأس اخليمة

2

فطيم بنت فرحان

رأس اخليمة

3

علي الظهوري

رأس اخليمة

4

بن�ات كياي

رأس اخليمة

5

خماس النعييم

عجمان

6

إمراة تسى عنرة
زايد فروز ويلقب بـ
(زيود)
خميس سرحان

عجمان

7
8

البيئـــ�ة اإلماراتيـــ�ة وأصبحوا من نســـيج املجتمـــع لكنهم
بقوا محافظن علـــى الكثر من عاداتهـــم خاصة العادات
اخلاصـــة بالـــزواج .أمـــا الرجـــال فيدعوهم أبـــو العريس
يف املســـجد بعـــد الصالة ،بأن يقـــول( :ياجماعـــة تفضلوا
يـــوم اخلميـــس عـــرس ولديـــه فـــالن علـــى بنـــت فالن،
حياكـــم هللا كلكم معزومن ،واحلاضر يبلـــغ الغايب) ،أما
ُ
البيـــوت البعيدة فرســـل لهم رجـــل على دابـــة لدعوتهم.
وكانـــت الدعوة تقدم لـــكل األهل واجلـــران واملعارف .أما
املناطـــق البعيـــدة عن املدينـــ�ة فكان التواصـــل حيدث عن
طريـــق التجـــار والبائعن الذين يأتـــون إىل املدينـــ�ة للبيع
والشـــراء ،ففي الصبـــاح يأيت البـــدو من مناطقهـــم وأهل
اجلبـــل مـــن مناطقهـــم للبيـــع والشـــراء يف املدينـــ�ة ،هنا
يلتقـــون بأهـــل املدين�ة ويوصلـــون الرســـائل أو املعلومات
ويأخذون األخبـــار ويأتون باألخبار بـــن بعضهم البعض،
ثم يعـــودون ملناطقهـــم حاملـــن األخبار وما اشـــرتوه من
املدين�ة مـــن بضائع .ويذهبون ألمر املنطقـــة حيث كان يف
المايض لكل منطقة أمر مســـؤول عن شـــؤونها ،ويســـلم
عليـــه ،فيســـأله أمـــر املنطقـــة (شـــو لعلـــوم) أي ماهي
األخبار؟ فيب�دأ بســـرد األخبارالي ســـمعها يف املدين�ة ،فإن
كان هناك عرس ،يقول له إن فالنا ســـزيوج ابن�ه يف الشـــهر
الفالين واليوم الفـــالين وأنتم معزومون للزواج ،فيســـتعد
حلضور الـــزواج هو وبقيـــة أفراد املنطقة.ولـــم يكن هناك
عدد محـــدد للمدعويـــن فالـــكل مدعو .وعـــدد املدعوين
يقل أو يكرث حســـب األســـرة ومعارفهـــا بالناس.

عجمان
الفجرة

ّ
ويتم دعـــوة النـــاس ليوم العرس بأن يرســـل للنســـاء
نســـاء ينتقلـــن مـــن بيت لبيـــت لدعـــوة النـــاس للعرس
بـــأن يقلـــن للمدعـــوات (عقب خمـــس أيام عـــرس فالن
بن فـــالن على بنـــت فالن ،تفضلـــوا ،يـــوم اخلميس ليلة
ُ
اجلمعة) وكانت أم العروس ترســـل نســـاء أو إمرأة معين�ة
تدعو نســـاء الفريج (اليح) ملشـــاهدة جهـــاز العروس وأم
العريس ترســـل نســـاء للدعوة ليـــوم العـــرس .وكانت كل
جارة تـــويص جارتهـــا وتذكرهـــا بموعد العـــرس .وتصف
إحـــدى اإلخباريـــات طريقـــة الدعوة للعـــرس عند بعض
من فئـــات املجتمـــع فتقـــول( :ختتـــار أم العـــروس من 4
إىل 6حريم ترأســـهن أكرهن ســـنا وأكرثهن معرفة باألسر
والبيوت وتتصف بالعقل واحلكمة ،تدعوا النســـاء باســـم
أم العـــروس أو أم العريس حســـب الطرف الذي يرســـلها،
وكانـــت فئـــات من املجتمـــع التقليـــدي تتحـــرى الدقة يف
املجموعـــة الي ترســـل لدعـــوة النـــاس ،فهناك شـــروط
ُ
جيـــب أن تتصـــف بها هـــذه املجموعـــة المرســـلة للدعوة
اعتقـــادا بـــأن ذلك جيلـــب الفال احلســـن للعـــروس كأن
تكون املرأة املرســـلة للدعـــوة مزتوجة (وجبرهـــا) أي بكرها
ولد وعالقتها جيـــدة بزوجها وأهله ،أي ســـعيدة يف حياتها
الزوجيـــة وأن ال يكـــون قـــد مات لهـــا ولد (وهـــذه عادات
ومعتقـــدات ســـائدة عنـــد العجـــم) والعجم فئة ليســـوا
بالعـــرب لكنهم ســـكنوا املنطقة منـــذ زمـــن واندمجوا يف

العناية بالعروسني يف المايض
كان املجتمع اإلمارايت التقليـــدي يعتين بالعروس عناية
ُ
خاصـــة ،وتهيأ ليـــوم العرس قبل ذلك بأســـبوع أو عشـــرة
أيـــام ،حيث ُيفرك جســـمها «بالـــورس والنيـــ�ل ،والكركم،
والضية» وهي مواد تســـاعد على تنظيف اجلسد واضفاء
ملعـــان وبي�اض عليه .والبعض كان يغلـــي (الرز) والكركم أو
الـــورس والكركـــم ،ويدهن به جســـم العـــروس .ويف اليوم
ُ
املخصـــص للحنـــاء تغســـل رجالهـــا ويداها فقـــط ،وتأيت
(املحنيـــ�ة) هي أمـــراة متخصصة يف احلنـــاء وحتنيها .ويوم
العـــرس ُيغســـل عنها االـــورس والنيـــ�ل ثم حتمـــم من قبل
إمراة متخصصة ،أو أمهـــا إذا كانت الفتاة صغـــرة أو أختها
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أشهر التســـرحيات أيضا :صوت مشـــرح :وذلك بان ُيسرح
ويضفر ُ
الشـــعر ُ
ويجمع للخلف على شـــكل دائري.وصوت
ُ
طلقي :وذلك بأن ُيســـرح الشـــعر على ضفائر جتمع للخلف
متواز من اليمن إىل اليســـار .وهناك أيضا تسرحية
ُبشـــكل ِ
تســـى دواريـــة تشـــبه العجفـــة لكنهـــا أقل منهـــا كثافة
والتســـرحية املخصصة للعـــروس هي «العجفـــة» (انظر
صورة رقم  )7ومن أشـــهر النســـاء الآليت كـــن «يعقصن»
الفتي�ات والعرائـــس يف المايض.
جدول ( )4أشهر املعقصات يف المايض:
7

الكـــرى املزتوجـــة ،كما ذكـــرت إحـــدى اإلخباريـــات ،لكن
يف أغلـــب األحـــوال الفتاة تتحمم بنفســـها وقد تســـاعدها
إحـــدى أخواتهـــا املزتوجـــات .وال جيـــري حتميـــم العـــروس
بشـــكل احتفـــايل انمـــا يكـــون بصمت وهـــدوء .ثـــم تقوم
إمرأة متخصصة يف االعتن�اء بشـــعر العـــروس ُيطلق عليها
اســـم (املعقصـــة) حيـــث تقوم بتســـريح شـــعر العروس
ودهنـــه (باحلـــل) وهو نـــوع من أنـــواع الزيـــوت ،وتعطره
بالزعفران والياس :وهو ورق يـــدق ويطحن ُ
ويعجن بالماء.
ُ
ُ
ُ
والبضاعـــة :وهـــي أوراق ورد تدق وتطحـــن وختلط بالعطر.
ُ
والزعفـــران الذي خيلط باملحلـــب واملخمرية .9ومن أشـــهر
التســـرحيات الي تعمل للعروس يوم عرســـها« :العجفة»
أو تكـــون علـــى شـــكل «شـــونقي» وتصـــف لنـــا إحـــدى
االخباريات 10طريقة تســـريح شـــعر العروس يوم عرســـها
فتقول :بعـــد حتميم العـــروس تأيت «املعقصة» لتســـريح
ُ
شـــعر العروس على شـــكل ضفائـــر وجتمع تلـــك الضفائر
ُ
للخلـــف بشـــكل دائـــري ،وكل ضفـــرة تعطـــر بالزعفـــران
والياس ،فإذا كان شـــعر الفتاة طويال تزل لها الشـــعر على
جوانـــب صدغيها ويســـى ذلك «زلوف» ،كمـــا تقص لها
«قصـــة» غرة علـــى جبهتها .والشـــعر الطويـــل والكثيف
يشـــكل لها تســـرحية جميلة كبـــرة ،تويح بكثافـــة وجمال
ً
شـــعر الفتاة .أما الفتـــاة الي ال تملك شـــعرا كثيفا وطويال
فكانت «املعقصة» تضفر مع الشـــعر خرقـــا من القماش
األســـود لتعطـــي كثافة للشـــعر .كما تضع الزعفـــران على
جبهتها وخلـــف أذنيها (انظـــر املالحـــق ،معجم الكتـــاب) ومن

م

اسم الطباخ

اإلمارة

1

فاطمة بنت راشد

رأس اخليمة

2

آمنة بنت سالم

رأس اخليمة

3

مريم بنت متوت

رأس اخليمة

4

لطيفة بنت جوهر

رأس اخليمة

5

بنت حسان

رأس اخليمة

6

صويلحة بنت محبوب

رأس اخليمة

7

زليخة بوخلود

رأس اخليمة

8

موزة بنت حميد كاكوليه

رأس اخليمة

9

لطيفة بنت عنر

رأس اخليمة

10

لطيفة بنت عبي�د

رأس اخليمة

 11فاطمة بنت صقر النعييم

عجمان

أمـــا العريـــس يف المـــايض لـــم يكن لـــه حمـــام خاص
وال حيتفـــى بـــه إال يف املناطـــق اجلبلية وبعض مـــن املناطق
ُ
الســـاحلية يف إمارة الفجـــرة وخورفكان حيـــث كان حيتفى
ُ
بالعريس بان حيمم بشـــكل احتفايل،حيث جيلس العريس
علـــى كـــريس ويـــأيت رجـــل ويقـــوم بتحليقـــه وحيمـــل بعد
ُ
ذلـــك ملكان(عـــن مـــاء ،أو برئ،أوحوض) حيمم فيه بشـــكل
احتفايل حيث يغـــين أصدقـــاؤه ويدقون الطبـــول احتفاال
بـــه .ويصـــف أحـــد اإلخبارين طريقـــة حتميـــم العريس
يف منطقـــة خورفـــكان :توضـــع مالبس(املعرس)العريس
املكونة من :كنـــدورة جديدة ،فانيلة ،غرتة ،عقال ،بشـــت،
نعال) يف صيني�ة ويســـر العريس يصحبـــه اثن�ان من كبار
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8

9

ُ
فـــال ن ســـايرة حتين العـــروس) .وحتـــىن العـــروس عادة يف
بيت والدها تقـــوم بذلك إمرأة متخصصـــة ،واليقام حفل
ُ
بمناســـبة يـــوم حناءالعـــروس بل حتـــىن يف غرفـــة خاصة
اليكون معها إالبعـــض األهل أو أخواتها .وهـــذا اليمنع أن
تغين لهـــا الصديقات واألخـــوات ابتهاجا بهـــا وفرحا .وإذا
ً
ً
ً
كان بيت أيب العروس صغرا اليســـتوعب عـــددا كبرا من
ُ
املعزومـــن ،خاصة أن العـــروس حتىن ثالث أيـــام متت�الية
ُ
(مـــن الثالثـــاء ،األربعاء ،اخلميـــس) ،تنقـــل العروس إىل
بيـــت اجلـــران ،أي البيت األقـــرب لبيت أهـــل العروس،
ُ
وحتىن هنـــاك ،وكان ُيغطـــى وجه العـــروس واليظهر منها
إال قدماهـــا ويداها يف بعض املناطق من البيئ�ة الســـاحلية
كما ذكـــر بعـــض اإلخبارين.

(الفريـــج) اليح أو أكـــر رجال العائلة ،ويـــدق الطبل ويعلو
صوت الغنـــاء ،حتمـــل الصيني�ة إمـــرأة من أهـــل العريس.
ويســـر الرجـــال حيمل أحدهم (نشـــرة) أي علمـــا ،تتبعهم
ُ
النســـاء والكل يغـــين ابتهاجـــا بالعريس .وحيمـــم العريس
حتت ســـدرة ،أي شـــجرة ســـدر ،أو يف مزرعة بهـــا حوض أو
بركة مـــاء ثم يرتدي مالبســـه اجلديدة ،ويعـــود به املوكب
ُ
من جديـــد إىل بيت�ه ،ويكـــون قد أعـــدت وليمة للمبتهجن
باملعـــرس ،حيـــث يكـــون الوقت قد قـــارب وقـــت العصر.
بعـــد الوليمة يغادر اجلميـــع ليعودوا بعد العشـــاء ملواصلة
ُ
االحتفـــال فتعـــزف الفـــرق الشـــعبي�ة مـــن رزيف،هبان،
العيالـــة وغـــره مـــن أنـــواع الفنـــون (انظـــر املالحـــق ،معجم
الكتـــاب) ،وقبـــل منتصف الليـــل خيرج املوكـــب مصطحبا
العريـــس يف موكب حيملون اإلنارات املتمثلـــة يف الفوانيس
(الفـــر) (الرتيكات) يســـرون حى بيت العـــروس يغنون
أغـــاين مخصصة لزفـــة العريس .وأشـــهر املغنـــن يف تلك
الفرتة يف خورفكان :مســـعود املـــال ،عبدالرحمن عبدهللا .11

ومـــن األمور الي ذكرها اإلخباريـــون :أن العروس تتمنع
عندما ُيطلب منهـــا أن تمد يدها لتقـــوم املحني�ة بتحنيتها،
بل مـــن العيب أن تمـــد يدها مباشـــرة فهذا يـــدل على أنها
راغبـــة يف الـــزواج وليس فيها حيـــاء .وال حيضر يـــوم احلناء
العريـــس وال أهلـــه إال إذا كانوا من أقـــرب املقربن ،فتحضر
أخواتـــه أحيانـــا .فالعـــروس دائما تكـــون (مخبايـــة) كما
ذكرت إحدى اإلخباريـــات ال يراها أحـــد إال املقربات .وعادة
ُ
ُ
ماحتىن العـــروس باحلنـــاء الطبيعي الذي خيلـــط بالليمون
ُ
ويكـــون قد أعـــد قبل يوم احلنـــاء بليلة ،وهـــو حناء طبيعي
ال تضـــاف له أي أدويـــة أو مواد كيميائي�ة ضـــارة إنما ُيعجن
بالمـــاء املغلي بالليمـــون (لـــويم) أي ليمون جـــاف ،وخيمر
عدة ساعات أو يوما كامال( ،انظر صورة رقم .)9 ،8

حنة العروس يف المايض
كان اســـتخدام احلنـــاء عـــادة أساســـية مـــن عـــادات
احتفـــاالت الـــزواج يف المـــايض وكان ُيطلـــق علـــى احلناء
مصطلـــح «حنـــا» ،وهواإلســـم املســـتخدم يف المـــايض
ُ
للتعبـــر عـــن احلنـــاء أو اليـــوم الـــذي حتين فيـــه العروس
فيقـــال :حناالعـــروس( ،اليوم بيحنون العـــروس)( ،بنت
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ُ
وتوضـــع احلنـــاء يف طبـــق حولـــه الشـــموع ،وحيتفـــى
بالعـــروس ،بـــأن ترقـــص لهـــا صديقاتهـــا وينـــرث عليهـــا
األمـــوال أو احللويـــات حبســـب املســـتوى االجتماعـــي
لأس ــرة ،لك ــن أغل ــب فئ ــات املجتم ــع يك ــون ي ــوم احلن ــاء
يوم ــا عادي ــا حيتف ــى بالع ــروس فق ــط ب ــأن جتل ــس حوله ــا
صديقاتهـــا املقربـــات وأخواتهـــا يتحنـــن معهـــا ،دون أن
ُ
تزي ــن أو تلب ــس مالب ــس معينــ�ة ،تغس ــل يديه ــا ورجليه ــا
ُ
م ــن ال ــورس وحت ــىن ،والبع ــض يغ ــين والبع ــض ال يغ ــين
يف ي ــوم احلن ــاء .أم ــا العري ــس فق ــد تب�اين ــت اإلجاب ــات يف
حتنيتـ ـ�ه ،فبع ــض اإلخباري ــن املنتم ــن للبيئـ ـ�ة اجلبلي ــة
أكـــدوا علـــى ضـــرورة حتنيـــ�ة العريـــس بـــل هـــي عـــادة
أساســـية مـــن احتفـــاالت الـــزواج يف المـــايض ،حيـــث
حيتف ــي ب ــه أصحاب ــه وخيص ــص رج ــل لتحنيتــ�ه والبع ــض
ذك ــر أن أم العري ــس ه ــي ال ــي تق ــوم بتحنيتــ�ه ،والبع ــض
ذكـــر أن الـــي تقـــوم بذلـــك امـــرأة كبـــرة يف الســـن مـــن
عائلت ــه ،أو رج ــل م ــن أقارب ــه يق ــوم بتحني ـ�ة أس ــفل الق ــدم
ً
فقـــط ،وال ُيـــرتك احلنـــاء يف قـــدم العريـــس كثـــرا بـــل
س ــاعة وي ــزال ع ــن قدم ــه .ويش ــارك أصحاب ــه يف حف ــل
احلن ــاء ويتحن ــون مع ــه ،وتق ــوم أم ــه وأهل ــه وأقرب ــاؤه بن ــرث
احلل ــوى والنق ــود م ــن حول ــه احتف ـ ً
ـاء ب ــه .أم ــا اإلخباري ــون
م ــن البيئ ـ�ة البدوي ــة فل ــم يذك ــروا أنه ــم حين ــون العري ــس،
أمـــا إخباريـــو البيئـــ�ة الســـاحلية أرجعـــوا األمـــر لرغبـــة
العري ــس وحس ــب العائل ــة ،كذل ــك بع ــض م ــن س ــكان
املناط ــق اجلبلي ــة رغ ــم وجوده ــم يف بيئ ـ�ة س ــاحلية مطل ــة
علـــى البحـــر إال أنهـــم يمارســـون عـــادة حتنيـــ�ة العريـــس
واالحتفـــاء بهـــذه الليلـــة كمـــا يفعـــل ســـكان املناطـــق
اجلبليـــة (البـــداه ســـكان اجلبـــل) .وللمحنيـــ�ة أجـــر
بس ــيط إم ــا يك ــون مادي ــا أو عينيـ ـ�ا تعطيه ــا أم الع ــروس
مـــن ( 5-2روبيـــ�ات) أو قطعـــة مـــن القمـــاش ،حســـب
املقـــدرة الماديـــة ألهـــل العروســـن .وذكـــرت إحـــدى
اإلخباري ــات ال ــي كان ــت تمته ــن مهن ــة حتنيــ�ة العرائ ــس
أن أج ــر املحنيــ�ة ب ــدأ يف االرتف ــاع م ــع األي ــام ح ــى وص ــل
إىل  30لاير ،وذل ــك قب ــل قي ــام اإلحت ــاد وظه ــور الدره ــم
اإلم ــارايت .12ويف الم ــايض كان هن ــاك نس ــاء متخصص ــات
يف حتنيــ�ة العرائ ــس ذك ــر اإلخباري ــون أش ــهرهن م ــن ج ــاء
ذكرهـــن يف جـــدول (.)5

10

وعـــادة ما ُيعـــاد وضـــع احلناء يف يـــد العـــروس عدة
ُ
مـــرات (طرقـــن ثالثـــة لـــن حيمـــر) وحتىن مرتـــن من
الصبـــح حى الظهـــر ،ثم بعـــد الظهر حـــى العصر ،.حى
يأخـــذ احلناء لونـــه الطبيعي وهو العنـــايب المائل لأحمر.
ُ
والبعض يفضـــل أن يكـــون عنابي�ا مائل لأســـود ،وحتىن
العروس بأشـــكال مختلفـــة من احلناء مثـــل :قصة وهي
ُ
أن تمـــأ اليدان باحلناء على شـــكل دائـــري ،وروايب وهي
أن يوضع احلنـــاء حول األظافر على شـــكل قمع ،وبيطان
وهـــي علـــى شـــكل مثلثـــات متقابلـــة بشـــكل عكـــيس.
ومـــن األشـــكال أيضـــا :بيـــ�ارج ،وحبـــة العســـو ،وهالل
وجنمة ،ومـــي احلمامة (صبيعات احلمامـــة) أو(ريول
احلمامـــة) وتنقـــش يديهـــا ورجليها بنقـــوش تظهر فيها
األشـــكال على شـــكل نقـــاط ومثلثات ،وأشـــكال النخلة
أو أوراق الشـــجر وغـــره (انظر صورة رقـــم  )11 ،10ويوم
حنـــاء العروس جتتمـــع حولهـــا صديقاتهـــا يتحنن معها
ويغنـــن ويرقصـــن  ،وهـــذا خيتلف من أســـرة ألخرى.
وذك ــر اإلخباري ــون أن احتف ــال احلن ــاء أو ي ــوم احلن ــاء
لـــه عـــادات مختلفـــة بـــن بيئـــ�ات املجتمـــع املختلفـــة
(الســـاحلية ،اجلبليـــة ،البدويـــة) فهنـــاك فئـــات مـــن
املجتمـــع (كالعجـــم) مثـــال يقيمـــون احتفـــاال خاصـــا
بي ــوم احلن ــاء وللع ــروس مالب ــس خاص ــة ع ــادة ماتك ــون
خض ــراء ،وجتل ــس يف غرف ــة مغط ــاة بالس ــتائر اخلض ــراء،
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م

االسم

اإلمارة

14

سليمة بنت غريب

رأس اخليمة

15

مريم بنت إسماعيل

رأس اخليمة

16

عائشة بنت كرم

رأس اخليمة

 17كليثم بنت خميس فروز
18

صاحلة بنت مزينجا

 19بنت خميس بن حميدان
20

11

21
جدول ( )5أشهر املحني�ات يف المايض:

م

22

2

االسم
مريم محمد سيف
حميدان
بنت بوعكلوة

رأس اخليمة

3

مريم بنت علي

رأس اخليمة

4

آمنة بنت سالم

رأس اخليمة

5

فاطمة بنت راشد
شيخة بنت سلطان
بوالعري
شيخة بنت لبقيي

رأس اخليمة

رأس اخليمة

8

مريم بنت حبوش

رأس اخليمة

9

مريم بنت فرحان

رأس اخليمة

10

شيخة بن سلطان بن
يوسف

رأس اخليمة

11

بنت اإلستاد

رأس اخليمة

1

6
7

اإلمارة

13

لطيفة بنت مزينجا

فاطمة الشيح
فاطمة بنت محمود
البن�اي

رأس اخليمة
الشارقة /
خورفكان
الشارقة /خور
فكان
عجمان
عجمان

وحـــول احلناء ذكرت اإلخباريـــات أن الفتاة يف المايض
لم يكن ُيســـمح لهـــا أن تتحىن إال يـــوم العيـــد ،وال تتحىن
باألشـــكال الســـابقة الذكر من نقـــوش وأشـــكال إال يوم
عرســـها ،والفتي�ات غر املزتوجات ُيســـمح لهـــن أن حينن
ُ
أيديهن (غمســـة) وهي أن تغمس يدهـــا باحلناء بالكامل
ُ
أي بـــدون نقـــوش ،والقدمـــان ال حتـــىن قصة أي ال يرســـم
احلناء يف قدميها بشـــكل ُمرتب ،ومقصوص ،يبن جمال
ُ
القدمـــن ،كمـــا حيـــدث للعـــروس ،بـــل تغمـــس قدميها
باحلنـــاء أو ُيســـمح لهـــا بان حتـــين قدميها (جـــويت) أي أن
احلنـــاء يغطـــي قدميها كاملة كمـــا يغطي احلـــذاء القدم،
و(اجلـــويت) أســـم ُيطلق على احلـــذاء الذي ُيغطـــي القدم
بالكامـــل .فمن العيـــب أن تنقش الفتاة قدميهـــا ورجليها
قبـــل الزواج.

رأس اخليمة

 12موزة بنت جمعة اجلرمن

شيخة زوجة سيف بن
راشد

رأس اخليمة

رأس اخليمة

ماحظات وإستنت�اجات
نالحـــظ أن عقـــد القـــران ُيطلـــق عليـــه مصطلـــح
ُ
«ملجـــة» أو «ملـــكا» كمـــا تنطـــق يف بعـــض املناطـــق.
وأكـــد اجلميـــع علـــى أن عقد القـــران يكون قبـــل العرس
مباشـــرة إمـــا ليلـــة العـــرس أو قبلهـــا بيـــوم أو يومـــن،

رأس اخليمة
رأس اخليمة
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وإن طالـــت كانـــت املدة أســـبوعا بـــن العقـــد وبن يوم
العـــرس .و«للملجة» أوقـــات وأيام مفضلـــة يف المايض
رغـــم تأكيد أغلـــب اإلخباريـــن أن كل الشـــهور مفضلة
إال إنهـــم ال يفضلـــون عقد القـــران بن عيدين أو يف شـــهر
رمضـــان ويرجـــع هـــذا أن األوقـــات الـــي ذكـــرت هي يف
األشـــهر احلرم (ذو القعـــدة ،ذو احلجة ،محـــرم ،رجب)
أمـــا األيام فكلها مســـتحبة لكـــن اجلميع اتفـــق أن العقد
غالبـــا مـــا ُيعقـــد يـــوم اخلميـــس ليلـــة اجلمعـــة أو يوم
االثنن ليلـــة الثالثاء .كمـــا اتفق جميـــع اإلخبارين على
ً
مســـاء بعد صالة املغرب
أن وقت عقـــد القران كان ُيعقد
أو صـــالة العشـــاء .واملكان إمـــا أن يتم العقد يف املســـجد
بعـــد صـــالة العشـــاء ويقـــوم بـــه (املطـــوع) وهـــو إمام
املســـجد أو يـــأيت (املطـــوع) إىل بيـــت أهل العـــروس بعد
صـــالة العشـــاء ويعقـــد القران يف بيـــت والـــد العروس.
وقد اشـــتهر يف املجتمـــع التقليدي عدد كبر من الشـــيوخ
(املطاوعـــة) الذيـــن كانـــوا يقومـــون بعقد القـــران .كما
جاءت أســـماؤهم يف جدول رقم ( )1ولـــم يكن يف المايض
عقود زواج موثقـــة ومكتوبة .13إال أن بعـــض اإلخبارين
ذكر أن البعـــض كان يكتب ورقة ُيســـجل فيها اآليت( :تم
زواج فـــالن مـــن فالنـــة بمهر وقـــدره كذا تومـــان وغائب
قدره كـــذا تومـــان) .وأكـــد بعـــض اإلخبارين انـــه بعد
قيام اإلحتـــاد وقيام املؤسســـات اإلحتادية قـــام الكثر من
الناس بتوثيـــق العقود يف محاكم الدولـــة .وإصدار وثيقة
الزواج(انظـــر املالحـــق ،نمـــاذج من عقود الـــزواج).

حقبـــة الســـتين�ات مـــن القرن المـــايض بـــدأت األحوال
االقتصاديـــة تتغـــر خاصـــة بعد ظهـــور النفـــط يف دول
اخلليـــج القريبـــ�ة وســـفر الكثر للعمـــل هناك بـــدأ يكرث
تقديم الذهـــب يف مناســـبات الزواج.
نالحـــظ أن يف البيئـــ�ة الســـاحلية والبيئـــ�ة اجلبليـــة
تســـتخدم مصطلـــح «حاضـــر» ومصطلـــح «زهبة» يف
البيئـــ�ة البدويـــة للتعبر عن جهـــاز العـــروس ،واجلهاز يف
اللغـــة هو :كل مـــا حتتـــاج إليه العـــروس ،وقبل اإلســـالم
كان األب يمتلـــك املهـــر ويشـــرتي البنتـــ�ه ما حتتـــاج إليه.
ويف اإلســـالم كانت املرأة تشـــرتي من مهرهـــا الذي تملكه
ماحتتـــاج إليه .وإذا كانت من الطبقة املوســـرة اشـــرتى لها
األب جهازهـــا مـــن ماله.14
ويتكـــون جهـــاز العـــروس يف المـــايض مـــن مجموعـــة
مـــن املالبـــس واحللـــي إن وجـــدت ،والعطـــور والبخـــور
«الدخـــون» وغرهـــا مـــن مســـتلزمات العـــروس ،كمـــا
نالحـــظ أن جهـــاز العـــروس يتفـــق عليـــه يف مرحلـــة
اخلطوب ــة ،فإم ــا أن يك ــون عل ــى أه ــل العري ــس أي يق ــوم
بشـــرائه أهـــل العريـــس ،ثـــم ُيرســـل ألهـــل العـــروس
خلياطتـــه ،أو يقـــوم أهـــل العـــروس بشـــرائه وحيســـب
ذل ــك م ــن امله ــر ،لك ــن أغل ــب اإلخباري ــن أك ــدوا أن جه ــاز
العـــروس يكـــون عـــادة علـــى أهـــل العريـــس تقـــوم أم
العري ــس بش ــرائه وجته ــزيه بع ــد أن ختت ــار مجموع ــة م ــن
النســـاء املقربـــات منهـــا وتذهـــب معهـــن لشـــرائه ،ثـــم
جيه ــز إم ــا يف بق ــش أو صنادي ــق م ــن اخلش ــب ،كل حس ــب
إمكانات ــهُ ،
ويرس ــل إىل بي ــت أه ــل الع ــروس يف موك ــب م ــن
النس ــاء وق ــد تصاحبه ــم فرق ــة ش ــعبي�ة إىل أن يصل ــوا ب ــه
بيـــت أهـــل العـــروس ُ
ويســـلم إىل أم العـــروس بواســـطة
إمـــراة تكـــون مســـؤولة عنـــه قـــد كلفتهـــا أم العريـــس
بذلـــك .كمـــا نالحـــظ أن العـــروس لـــم يكـــن لهـــا أي دور
يف اختيـــ�ار جهازهـــا ،وال نوعـــه ،فالتصـــرف فيـــه يرجـــع
لأهـــل .وعـــادة ُ
مايرســـل اجلهـــاز لبيـــت أهـــل العـــروس
قبــل العــرس بأســبوعن ليتســىن لهــم خياطتــه وترتيب ـ�ه،
وكم ــا ذكرن ــا أن نق ــل جه ــاز الع ــروس كان ي ــوكل إىل إم ــراة
معينــ�ة ختتاره ــا أم العري ــس لتك ــون مس ــؤولة ع ــن جه ــاز
ُ
الع ــروس وتنق ــل رأي أه ــل الع ــروس فيم ــا ق ــدم البنته ــم
وتســـتمع ألي طلـــب مـــن طلباتهـــم لتوصلـــه إىل أهـــل

ونالحـــظ مـــن إجابـــات اإلخباريـــن أن طعـــام وليمة
يـــوم «امللجـــة» بســـيط مكون مـــن احللوى «طشـــت
حلوى» وبعـــض من الفواكة البســـيطة حســـب مقدرة
أهل املعـــرس .ومـــا يزيد من احللـــوى تقـــوم أم العروس
بتقطيعـــه وتوزيعه علـــى اجلران.
واتفـــق جميـــع اإلخبارين على أن الذهـــب كان ُيطلق
عليه يف المايض اســـم «صوغ» ومصطلـــح صوغ مأخوذ
مـــن الصياغـــة،أي املشـــغوالت الذهبي�ة .واتفقـــوا على
ً
أن الذهـــب كان قليـــال رغـــم تنوعه ،فاملقتـــدر يقدم ذهبا
لعروســـه« ،خاتم ،حيـــول ،مرية» كل حســـب مقدرته،
وقـــد ال يقدم ذهبـــا إن كانت ظروف العريس ال تســـاعده
على شـــراء الذهـــب .لكن أكـــد أغلب اإلخباريـــن انه يف
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بيـــوم عـــادة مايكـــون يـــوم األربعـــاءُ .ويعـــرض جهـــاز
العـــروس مرتن للنســـاء مرة يف بيت أهـــل العريس ،قبل
خياطتـــه تقـــوم أم العريس ،بعرضـــه علـــى جاراتها قبل
إرســـاله ألهل العـــروس ،ومرة يف بيت أهـــل العروس بعد
أن ينتهـــى من خياطتـــه وترتيب�ه .قبل يـــوم العرس بيوم،
ُ
ُ
وختصـــص لعرضه إمـــراة تعن مـــن قبـــل أم العروس.
ً
ونالحـــظ أن هنـــاك عطـــورا ترتبـــط بأيـــام العـــرس
وعاداتـــه وتقاليـــده فهنـــاك عطـــور خاصـــة وممـــزية
ُ
تســـتخدم للعـــروس يف يـــوم عرســـها ،وهنـــاك عطـــور
خاصـــة بالعـــروس ومالبســـها .ومنهـــا ماهـــو خـــاص
ُ
باملـــكان الـــذي يقـــام فيـــه العـــرس والغرفـــة الـــي تزف
فيها العـــروس (اجللـــة) كذلك هناك عطور الســـتقبال
النـــاس وإكرامهـــم ،نالحظ أيضـــا من اجابـــة اإلخبارين
ُ
أن احلنـــاء يشء أســـايس للعـــرس ،وحتىن العـــروس أكرث
من مرة باحلنـــاء للحصول على اللـــون املطلوب وبالحظ
أن احلنـــاء يف المـــايض يتكون مـــن مواد طبيعيـــةُ ،خيلط
ويصنـــع يف البيـــت معتمديـــن علـــى معطيـــات البيئ�ة،
وتقـــوم بهـــذا العمـــل إمـــراة متخصصة يف رســـم احلناء،
وعـــادة مـــا تكـــون مـــن أهـــل (الفريـــج) أي الـــيح .كما
نالحظ أثر البيئـــ�ة الي تظهر يف نقوش احلنـــاء فجميعها
مســـتوحاة من البيئ�ة مثل :رســـم شـــكل النخلة ،النجمة

العريـــس وكان أهـــل العريـــس ،حيرصـــون علـــى إرضـــاء
أهـــل العـــروس بســـؤالهم عـــن أي يشء ناقـــص مـــن
اجلهـــاز ليســـارعوا يف اســـتكماله ،ويعـــر أهـــل العـــروس
ع ــن رضاه ــم عم ــا قدم ــه أه ــل العري ــس ،البنته ــم بعب ــارة
الشـــكر والثنـــ�اء «بيـــض هللا ويهكـــم ماقصرتـــوا» أي
وجهكـــم أبيـــض كنايـــة عـــن الرضـــا وعـــدم التقصـــر.
ونالح ــظ ض ــرورة اك ــرام أم الع ــروس للموك ــب أو الوف ــد
ال ــذي ج ــاء جبه ــاز ابنته ــا ُ
المرس ــل م ــن قب ــل أم العري ــس
وذل ــك بتقدي ــم وليم ــة م ــن الطع ــام أو «فوال ــة» مكون ــة
مـــن األطعمـــة إمـــا أن تكـــون ماحلـــة مثـــل «الهريـــس،
والرثي ــد ،أو املضروب ــة» أو حل ــوة مث ــل« :التم ــر ،والس ــاقو،
واخلبيــص» ،وينعكــس املوقــف هنــا عندمــا يــأيت املوكــب
املصاحـــب للعـــروس يـــوم نقلهـــا لبيـــت زوجها(حـــوال
العـــروس) تســـتقبلهم أيضـــا أم العريـــس ،وتكرمهـــم
بوليم ــة تع ــد خصيص ــا له ــم مكون ــة من(:الرز(العي ــش)
واللحـــم ،أوالهريـــس ،واخلبيـــص ،والرثيـــد).
ونالحظ عـــادة أخرى من عـــادات الـــزواج يف المايض
وهـــي أن ُيعرض جهـــاز العـــروس على املهنئـــن واألهل
واألصدقـــاء بعـــد أن تكتمـــل خياطتـــه ويتم ترتيبـــ�ه إما
يف :بقـــش ،أو شـــت ،وهـــي ســـلة مصنوعة من ســـعف
النخيـــل ،أو صنـــدوق مـــن اخلشـــب ،قبل يـــوم العرس
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خاص ــة تتم ــزي بلونه ــا األخض ــر ،واالحتف ــاء به ــا بالرق ــص
والغنـــاء ونـــرث احللويـــات واملكســـرات.

والقمر ،بكـــرة وقعود (البكـــرة أنىث الناقـــة ،والقعود ذكر
ُ
الناقة) حـــى األداة الـــي كانت تســـتخدم لنقش احلناء
مأخوذة مـــن البيئ�ة وهـــي (خوصة) أي ورقـــة من أوراق
النخيـــل وهـــي ســـعفة النخيـــل ،حيث كانـــت تغمس يف
احلنـــاء ثـــم يوضـــع بواســـطتها احلنـــاء يف يـــد العروس
تنقـــش لهـــا النقـــوش ُوترســـم لها خطـــوط دقيقـــة ،أو
تســـتخدم أصابـــع اليد لوضـــع احلنـــاء ،ثم تطـــور األمر
ُ
يف اســـتخدام األدوات وأصبح تســـتخدم أعواد الكريت
كأداة لرســـم احلناء.

نالحـــظ أيضـــا أن هنـــاك مالبـــس خاصـــة وممـــزية
للعروســـن .فتتمـــزي العروس بلبـــس الكنـــدورة املخورة
املزينـــ�ة بالتلـــي «الكنـــدورة أم التلـــي» وســـروال مزين
بالبادلـــة باإلضافـــة إىل الثـــوب املـــزيع املتمـــزي بألوانـــه
الزاهيـــة املختلفـــة املختلطـــة بـــن األحمـــر ،والذهـــيب،
واألزرق ،واألصفـــر .والوقاية املنقـــدة ،والرقع .باإلضافة
إىل لبســـها للذهب بأنواعه وأشـــكاله .كما تتمزي بتسرحية
الشـــعر «العجفة».

ونالح ــظ ايض ــا أن االحتف ــاء بي ــوم احلن ــاء ي ــكاد يك ــون
معدوم ــا يف أغل ــب مناط ــق البيئ ـ�ة الس ــاحلية يف الم ــايض،
وإن وجـــد يكـــون علـــى نطـــاق أفـــراد العائلـــة املقربـــن
مـــن العـــروس ،لكـــن يظهـــر االحتفـــاء بيـــوم احلنـــاء
للعري ــس أك ــرث يف البيئــ�ة الس ــاحلية يف مناط ــق س ــاحلية
مثـــل الفجـــرة ،وخورفـــكان .كذلـــك البيئـــ�ة اجلبليـــة يف
حنـــاء العريـــس ،حيـــث يقـــام للعريـــس حفـــل يشـــاركه
في ــه األه ــل فهن ــاك أن ــاس متخصص ــون يقوم ــون حبن ــاء
العريـــس .كذلـــك هنـــاك فئـــات جـــاءت إىل املجتمـــع
اإلمــارايت واندمجــت فيــه وأصبحــت مــن نســيج املجتمــع
ســبق ذكرهــم التــزال حتتفــظ بعــادات يــوم احلنــاء وذلــك
بتخصيـــص يـــوم حلنـــاء العـــروس وإلباســـها مالبـــس

وال يقتصـــر هـــذا األمـــر علـــى العـــروس فقـــط،
فالعريـــس أيضـــا يتمـــزي بمالبـــس خاصـــة يـــوم عرســـه
تمـــزيه عـــن بقيـــة احلضـــور ،فهـــو يلبـــس الكنـــدورة
البيضـــاء والغـــرتة البيضـــاء والعقـــال ،مرتديـــا البشـــت
األســود الــذي عــادة ُ
مايلبــس يف فصــل الصيــف ،أو البــين
الثقيــل يف فصــل الشــتاء .كمــا حيمــل يف يــده عصا،ويرتــدي
نعـــاال جديـــدة ويضـــع علـــى خصـــره اخلنجـــر كمـــا هـــو
موضـــح يف الصـــورة (انظـــر صـــورة.)13 ،12:
كمـــا نالحـــظ أن هنـــاك اعتنـــ�اء خاصا بالعروســـن،
فللعـــروس أنـــاس متخصصـــون باالعتنـــ�اء بهـــا قبـــل
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أمـــا االســـتحمام فإمـــا أن يتحمم بنفســـه ،ثم تقـــوم أمه
بتبخـــره وتعطره ،أو حيمم باحتفال كمـــا ذكر اإلخباريون
مـــن مناطق مثـــل :خورفـــكان التابعـــة إلمارة الشـــارقة،
وإمـــارة الفجرة ،أو الذهاب به إىل إحـــدى العيون المائي�ة،
وإركابـــه على خيـــل واالحتفاء بـــه بالغنـــاء والرقص كما
تفعل بعـــض الفئات مـــن البيئ�ة الســـاحلية (البلوش).
كذلـــك تقوم بعض الفئـــات بتحني�ة العريـــس ،باحتفال
ُ
وغنـــاء كما ذكر ســـابقا.

موعـــد العرس بفـــرتة طويلـــة ،متمثلـــون يف «املعقصة،
او الشـــدادية ،الزفافـــة ،املحنيـــ�ة» واملحنيـــ�ة حتين يديها
ورجليهـــا ،واملعقصـــة تضفـــر شعرها.والشـــدادية تقوم
بكل تلـــك املهـــام باإلضافـــة إىل اصطحاب العـــروس إىل
بيت زوجهـــا والبقاء معها عـــدة أيام تهتم بشـــؤونها حى
تعتـــاد حياتهـــا اجلديـــدة ثم تغادرهـــا .كذلـــك العريس
لـــه احتفاء يف يـــوم عرســـه ،فيذهـــب «للمحســـن» أي
احلالق ليتوىل تنظيف شـــعر الرأس والوجه ،وتنســـيقه،

 - 13يف دبي  1960بدأ ترسيخ النظام القضائي وإرساء
األسس للمحاكم وإقرار القوانني والتنظيمات القضائية
ويف أبوظبي  1968صدر قانون يف أبوظبي بإنشاء
محاكم أبوظبي وتنظيمها ،ويف عام  1969أنشأت
إمارة الفجرية محكمة رئيسية ،وأسست كل من عجمان
والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين محاكمها من
خالل إقرار القوانني التنظيمية يف عام 1971م .أنظر:
ميزان العدالة،نصف قرن من محاكم دبي ،غريم
ويلسون :ص 143 :و ص190:
 - 14آل ثاني )نورة نارص( ،مرجع سابق،ص31 :

الهوامش
 - 1يماني) ،مي( ،مرجع سابق ص.117 :
 - 2املطر ويش )عيل محمد( ،تاريخ التعليم التقليدي يف
مدينة عجمان.منذ مطلع القرن العرشين حتى عقد
السبعينات منه ،املجلس الوطني لإلعالم ،دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،2013،ص.208-209 :
 - 3د .عارف الشيخ مأذون رشعي .يف محاكم دبي .تم
اللقاء يف .20/9/2012
 - 4الجروان) ،محمد راشد( مرجع سابق ص57 :
 - 5هي دراهم محدودة لجهاز العروس من ثياب وزينة.
وتختلف حسب حالة الناس وظروفهم املادية .ماعدا
الوليمة ومايتبعها من أفراح فهي عىل الزوج والغالب
عند أهل املدن وليمة مكونة من هريس وفقاع ،وحلوى،
ثم الدخول يف نفس الليلة ،ويسبق ذلك احتفال ملدة
ثالثة أيام.
 - 6اإلخبارية) :خديجة عبد الله سعيد /الشارقة  /دبا
الحص ،تم اللقاء بها يف .15/4/2011
 - 7اإلخبارية :خديجة حميدان /رأس الخيمة  ،تم اللقاء
بها يف .10/6/2012
 - 8لقيوس )عبد الله راشد( ،مرجع سابق ،ص.56 :
 - 9املعلومات قامت بجمعها :آمنه محمد صالح بوكفيل،
بحث مقدم ملتحف عجمان ،بدولة اإلمارات العربية
املتحدة.
 - 10اإلخبارية :موزة محمد عيل بن سيف ين بخيت
الفاليس.
 - 11اإلخباري :خالد محمد حرية /منطقة خورفكان/
الشارقة /تم اللقاء يف 10/6/20012
 - 12اإلخبارية :مريم محمد سيف /رأس الخيمة .تم اللقاء
يف15/5/2011 :م

الصور
* الصور من الكاتبة .
_1 - https://cache.albayan.ae/polopoly
fs/1.1477532.1476104718!/image/image.png
 - 11 ،10 ،4 ،3 ،2متحف الشارقة للرتاث التابع إلدارة
متاحف الشارقة .إبريل 2013م
 - 6 ،5الصور تم التقاطها من متحف عجمان ديسمرب
2012م
 - 7تم التقاطها يف أحد املعارض الرتاثية يف مدرسة البيضاء
للتعليم األسايس ،بإمارة رأس الخيمة،اإلمارات العربية
املتحدة.
 - 9 ،8تم التقاطهم يف مركز الحرف اإلماراتية التابع إلدارة
الرتاث بدائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة.
 - 13 ،12الصور تم التقاطها من متحف الشارقة للرتاث
التابع إلدارة متاحف الشارقة ،إبريل 2013م ،ومركز
الحرف اإلماراتية التابع إلدارة الرتاث بدائرة الثقافة
واإلعالمبالشارقة.
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لعبة الدوامات

ألعاب األطفال الشعبي�ة يف

الموروث األندليس

د .محمود أحمد هدية  -كاتب من مصر
مقدمة
لـــم تغـــب عـــن احلضـــارة اإلســـالمية روح اللعـــب والرتفيـــه باعتب�ارهمـــا ظاهـــرة
إنســـاني�ة وطبيعيـــة وتلقائيـــ�ة تنبـــع مـــن النشـــاط اإلنســـاين ملكونـــات املجتمـــع مـــن
األطف ــال والفتيــ�ان والش ــباب وكذل ــك الكب ــار ،وال ــي ابتكروه ــا وش ــكلوها م ــن خ ــالل
ً
أنموذجــا
تأثرهــم بمجمــل العناصــر االجتماعيــة ملجتمعهــم وبيئ�اتهــم املحيطــة باعتب�ارهــا
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ً
حيــا ومــرآة صادقــة ملظاهــر احليــاة ألنهــا تعلــم وترســخ العــادات والتقاليــد املوروثــة مــن
القيـــادة والتعـــاون والعزيمـــة واإلرادة والقـــوة والشـــجاعة والســـرعة.
ل ــذا تعت ــر األلع ــاب بمختل ــف أش ــكالها وأنواعه ــا م ــن أق ــدم الص ــور التعبري ــة ال ــي
رافق ــت احلض ــارة اإلنس ــاني�ة ،واملتتب ــع لتاري ــخ األلع ــاب بصف ــة عام ــة يكتش ــف م ــدى
تمك ــن اإلنس ــان عل ــى وج ــه العم ــوم للعدي ــد م ــن الط ــرق واألس ــاليب ال ــي م ــن خالله ــا
يس ــتطيع أن يفت ــح لنفس ــه ً
أبواب ــا م ــن الرتوي ــح ع ــن روح ــه حل ــل املش ــكالت والصعوب ــات
112

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ـ اﻟﻌﺪد  44ـ ﺷﺘﺎء 2019

ال ــي يتع ــرض له ــا ،كم ــا يش ــكل اللع ــب للف ــرد باخت ــالف
جانب ـ�ا ً
وس ــائله ً
مهم ــا م ــن جوان ــب حيات ــه ،يف الوق ــت ال ــذي
ً
ال يمكــن أن نعتــر كل ترفيــه مجونــا أو مضيعــة للوقــت لمــا
ل ــه م ــن جوان ــب وفوائ ــد إجيابي ـ�ة حلي ــاة األف ــراد كونه ــا  -أي
األلع ــاب  -متصل ــة بالفن ــون والرياض ــات.
ُ
كم ــا أنه ــا تعك ــس وتس ــلط الض ــوء عل ــي أه ــم وأب ــرز
املوروثــات الثقافيــة والرتاثيـ�ة ألي مجتمــع مــن املجتمعــات
والـــي تتن�اقلهـــا وتتوارثهـــا ،ومـــن بينهـــا شـــكل املعيشـــة
وطـــرق احليـــاة يف تلـــك املجتمعـــات ،لـــذا فاأللعـــاب
ً
ً
ُ
الرتاثيـــ�ة تعـــد إرثـــا خاصـــا لـــه مكانتـــ�ه البـــارزة يف ذاكـــرة
األفـــراد واملجتمعـــات.

أن تك ــون ل ــه فائ ــدة ،كم ــا يش ــكل الله ــو م ــا في ــه تروي ــح
للنفـــس وإبعـــاد للســـأم والتعـــب عنهـــا ،شـــريطة أن
َ َ َّ
ـاس
اليك ــون في ــه مح ــرم حي ــث يق ــول ربنـ ـ�ا ﴿و ِم ــن الن ـ ِ
َّ
ـل َع ــن َس ــبي�ل َّ َ ْ
َم ــن َي ْش ـ َ َ ْ َ ْ َ
ـر
ـث ِل ُي ِض ـ
ـرتي له ــو احل ِدي ـ ٰ ِ
ِ ِ ِ
هللا ِبغ ـ ِ
ْ َ َ َّ ِ َ َ ُ ُ ً ُ َ َ َ ُ ْ َ َ
ٌ
ُّ
ٌ
3
ـــم ويت ِخذهـــا هـــز وا أول ِئـــك لهـــم عـــذاب م ِهـــن﴾ ،
ِعل ٍ
َ َّ َ ْ ٌ ِّ َ َّ ْ َ َ ِّ
ُ ْ
الت َج ــارةَ
َ
هللا خ ــر م ــن الله ـ ِـو و ِم ــن
ِ
ويق ــول ﴿ق ــل م ــا ِعن ــد ِ
َ
ـــر َّ
هللا َخ ْ ُ
َو َّ ُ
الر ِاز ِقـــن﴾.4
وقـــد اشـــتهر العـــرب يف العصـــور الســـابقة لإلســـالم
بالكث ــر م ــن األلع ــاب املختلف ــة وال ــي تع ــود جذوره ــا إىل
ً
أم ــد بعي ــد ،حي ــث ع ــرف الع ــرب يف جاهليته ــم ألوان ــا م ــن
6
ض ــروب الله ــو وأصن ــاف اللع ــب م ــن الصي ــد 5والقن ــص
وس ــباق اخلي ــل وغره ــا م ــن فن ــون اللع ــب ،7كم ــا تفنن ــوا
يف الوس ــائل والط ــرق ال ــي ش ــغلوا به ــا أوقاته ــم وأوق ــات
أطفالهـــم مـــن الفتيـــ�ان والفتيـــ�ات والـــي ابت�دؤوهـــا أو
اكتســـبوها أو طوروهـــا نتيجـــة احتكاكهـــم بالشـــعوب
واحلضـــارات بعـــد الفتـــح اإلســـاليم.8

وارتبطــت أيضــا –أي األلعــاب -بالطرائــف واللطائــف
وحس ــن التص ــرف يف مواقفه ــا ،وه ــو م ــا جن ــده يف املجتم ــع
األندلـــيس والـــذي بـــدأ يف محـــاكاة الطبيعـــة وتشـــكيل
نم ــاذج منه ــا لتظه ــر لن ــا م ــدى الزخ ــم احلض ــاري لتل ــك
البقع ــة متمثل ــة يف ألعابه ــا وط ــرق الله ــو ملجتمعه ــا ،وال ــي
يف األصـــل هـــي نتـــ�اج لرتاكـــم ثقـــايف واجتماعـــي وديـــين
وســـيايس.

كمــا مــارس املســلمون العديــد مــن األلعــاب والرياضــات
واختذوه ــا م ــن وس ــائل الرتوي ــح ع ــن النف ــس ،وم ــن أهمه ــا
املصارعـــة والســـباحة والـــريم والســـباق والقفـــز وحمـــل
األثقـــال وألعـــاب اخليـــل والفروســـية والصيـــد ،مارســـوا
ً
أيضــا ألعــاب الكــرة وكان لهــم الفضــل يف تطويرهــا ونقلهــا إىل
األم ــم األخ ــرى.

تعريف اللعب يف اللغة
 - 1اللعب يف اللغة واالصطالح:
اللع ــب لغ ــة :يذك ــر اب ــن منظ ــور قول ــه ع ــن اللع ــب
ً َْ ً
ِّ َ َ َ ْ َ ُ َ
ُّ
بـــاَ ،ول َّع َ
ـــب،
ـــب ل ِعــــبا ولع
اجلـــد ،ل ِعـــب يلع
بأنـــه «ضـــد
ِ
ُ
ِّ ُ
ـبَ ،وت َل َّع ـ َ
الع ـ َ
َوت َ
ـب َم ـ َّـرة بع ــد أخ ــرى ،والل ْعب ــة ،ن ــوع م ــن
ْ
ُّ
َّ
ِّ
والل ْعب ـ ُـة :ج ـ ْـرم م ــا ُي ْل َع ـ ُ
ـب ب ــه كالش ـ ْـط َرن وحن ــوه.
ـب.
الل ِع ـ ِ
ِ
ِّ
ُّ ُ
الت ْمث ـ ُ
قي ــل ع ــن الل ْعب ــة ه ــي
ـال».1
ً
اصطالحـــا ،فهـــو تلـــك احلـــركات الـــي
أمـــا اللعـــب

 - 2نظرة اإلسالم للعب:
حـــث اإلســـالم علـــى جملـــة مـــن األشـــياء وشـــجعها؛
ومـــن بينهـــا اللعـــب وتأديـــة بعـــض الرياضـــات لبنـــ�اء
الش ــخصية القوي ــة والفتي ـ�ة للش ــباب املس ــلم ،م ــن خ ــالل
بن�ائ ــه اجلس ــماين ومقومات ــه اإلنس ــاني�ة ،وأيض ــا م ــن مب ــدأ
الرتويــح عــن النفــس باعتب ـ�اره أمــرا أباحتــه الشــرائع كلهــا؛
ولكون ــه م ــن متطلب ــات الفط ــرة البش ــرية؛ فق ــد أخرن ــا هللا
س ــبحانه وتع ــاىل ع ــن إخ ــوة يوس ــف حينم ــا احتال ــوا ألخ ــذ
أخيهــم يوســف عليــه الســالم مخاطبــن أباهــم حيــث قــال:
َ ْ ْ ُ َ َ َ َ ً َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
حل ِافظ ــون﴾.9
﴿أر ِس ــله معن ــا غ ــدا يرت ــع ويلع ــب و ِإن ــا ل ــه

يقصــد بهــا املتعــة يف تأديتهــا ،والــي حتتــوي علــي مجموعــة
م ــن النش ــاطات احليوي ــة ال ــي تدخ ــل الس ــرور والبهج ــة
عل ــي صاحبه ــا ،باعتبــ�اره م ــن احلاج ــات الغريزي ــة عن ــد
الفــرد وبصفــة خاصــة األطفــال ،والــي تســاعد علــى نمــو
عقل ــه وجس ــمه عل ــي ح ــد س ــواء.2

لـــذا نـــرى رســـول هللاﷺ يشـــجع حركـــة الفرســـان
وتدريب�اتهـــم اليوميـــة ،ورياضـــة ســـباق اخليـــل وأشـــرف
عليه ــا بنفس ــه؛ فع ــن أن ــس ريض هللا عن ــه ق ــال :كان ــت

ويتســـق مـــع اللعـــب أيضـــا مصطلـــح اللهـــو والـــذي
يع ــين كل فع ــل يش ــغل اإلنس ــان ويلهي ــه عم ــا ينفع ــه دون
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ناقـــة لرســـول هللا صلـــى هللا عليـــه وســـلم تســـى
ُ
«العضب ــاء» وكان ــت ال تس ـ َـبق ،فج ــاء أع ــرايب عل ــى قع ــود
ل ــه فس ــبقها ،فاش ــتد ذل ــك عل ــى املس ــلمن ،فق ــال ﷺ:
ًّ
«إن حقـــا علـــى هللا أن ال يرتفـــع يشء مـــن الدنيـــ�ا إال
وضعـــه» (رواه البخـــاري).

لبنـــ�اء جســـمه وعقلـــه وهـــو مـــا ذكـــره اإلمـــام ســـحنون
بقولـــه «وممـــا يـــدل علـــي مســـلك الســـلف يف حســـن
ّ
الرتبيــ�ة أنه ــم كان ــوا ال يعيب ــون عل ــى الصبيــ�ان اللع ــب يف
أوقـــات الفـــراغ ،لمـــا يتحققـــون مـــن أن تلـــك الرياضـــة
ضروريـــة لنمـــو أبدانهـــم وســـالمة أجســـامهم».10
ً
َ
ولمـا لألعـاب مـن دور يف تقويـة البـدن وفوائـد صحيـة
ُ
عديـدة كونهـا تزيل عن اجلسـم املخلفـات الضـارة ،وتعمل
َّ
علـى تقويـة العضـالت وتنشـيط الـدورة الدمويـة جنـد أن
ِّ
«وتعـود البـدن
ابـن القيـم يشـدد علـي هـذا األمـر بقولـه:
ُ ِّ
ً
ُ
اخلفـة والنشـاط ،وجتعله قابـال للغذاء ،وتصلـب املفاصل،
َ
ِّ
األوتار والرباطات ،وتؤمن جميـع األمراض المادية
وتقـوي
ُ
َ
ُ
القـدر املعتـدل منهـا
عمل
وأكـرث األمـراض املزاجيـة ،إذا اسـت ِ
ً
صوابـا ،وقـال :كل عضـو لـه
يف وقتـه ،وكان بـايق التدبـر
رياضـة خاصة َيقـوى بها ،وأما ركوب اخليل وريم النشـاب

وشـــجع أيضـــا ﷺ املصارعـــة والـــريم وممارســـتها؛
فح ــن خ ــرج عل ــى ق ــوم م ــن أس ــلم يتن�اضل ــون بالس ــوق
ً
فق ــال« :ارم ــوا ب ــين إس ــماعيل ف ــإن أباك ــم كان رامي ــا» (رواه
البخ ــاري) .كم ــا ش ــجع حم ــل األثق ــال ،ق ــال اب ــن القي ــم:
«م ــر الن ــيب صل ــى هللا علي ــه وس ــلم بق ــوم يرفع ــون حج ـ ًـرا
ليعرف ــوا األش ــد منه ــم فل ــم ينك ــر عليه ــم» ،وورد أن ــهﷺ
كان يـــرى أصحابـــه يتســـابقون علـــى األقـــدام (اجلـــري)
ّ
ويقره ــم علي ــه .وع ــن عائش ــة ريض هللا عنه ــا أنه ــا كان ــت
مــع رســول هللا ﷺ يف ســفر قالــت :فســابقته علــى رجلــي،
فلمــا حملــت اللحــم ســابقته فســبقين ،قــال« :هــذه بتلــك
الس ــبقة»(رواه أب ــو داود).

والصـراع واملسـابقة علـى األقدام فرياضة للبـدن كله ،وهي
قالعـة ألمـراض مزمنـة».11
 - 3موقف املجتمع األندليس من األلعاب:

ومـــن دالئـــل إباحـــة الرتويـــح واللعـــب املبـــاح ،مـــا
جـــاء يف حديـــث عائشـــة ريض هللا عنهـــا يف قصـــة لعـــب
احلبشـــة يف املســـجد يـــوم العيـــد أن النـــيبﷺ قـــال:
َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َّ
َ ُ ْ َ ٌ ِّ ُ ْ ْ ُ َ
يف َّي ـ ٍـة
« ِلتعل ــم يه ــود أن يف ِد ِيننــ�ا فس ــحةِ ،إين أر ِس ــلت ِحب ِن ِ
َس ْ
ـــم َحة» (رواه أحمـــد).
كمـــا جنـــد رســـول هللا ﷺ ُيالع ُ
ـــب أهلـــه ويمازحهـــم
ِ
ِّ ُ
ـروح عنه ــم ،ولك ــن يفع ــل ذل ــك ب ــكل خصوصي ــة؛ فق ــد
ويـ

إن الناظ ــر للحض ــارة العربيــ�ة اإلس ــالمية يف األندل ــس
ً
جيـــد نفســـه غارقـــا يف غياهـــب العلـــم والفـــن اللذيـــن
ً
كثـــرا
شـــكال مضمـــون املتخيـــل األندلـــيس ،والـــذي نـــراه
ً
ممزوجـــا باألســـاطر والقصـــص والنـــوادر
مـــن األحيـــان
ً
ال ــي تضف ــي نوع ــا م ــن أن ــواع الدهش ــة والتعج ــب ال ــذي
يصاحبــه تســاؤالت تدفعنــا للبحــث والتنقيــب عــن تلــك
املوروثــات ،لكــي نكتشــف مــدى القــدر الــذي وصلــت إليــه
األندل ــس م ــن حض ــارة صبغ ــت الغ ــرب األورويب بالطاب ــع
األندلـــيس وهـــو مـــا جنـــد مـــردوده يف احليـــاة األوروبيـــ�ة
جمع ــاء ح ــى اآلن وال ــي م ــن بينه ــا فن ــون اللع ــب والله ــو.

كان -عليـــه الصـــالة والســـالم -يســـابق زوجـــه عائشـــة
ـيض َّ
ريض هللا عنه ــا ،بع ــد أن يأم ــر اجلي ــش ُ
بالم ـ ِّ
والس ــبق؛
َ َ ْ ُ َ َ َّ
الن ـ ِّ
ـيب
فع ــن عائش ــة ريض هللا عنه ــا قال ـ
ـت(َ :خرج ــت َّم ــع َ ِ
ﷺ يف َب ْع ــض َأ ْس ـ َـفاره َو َأ َن ــا َجار َي ـ ٌـة َل ـ ْـم أ ْحم ــل الل ْح ـ َـم َول ــمْ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ
َ َ َ َّ
َ َ َّ
ُ َّ َ َ
ُ
ُ
ـــاس :تقدمـــوا ،فتقدمـــوا  ،ثـــم قـــال ِيل:
لن
ل
ـــال
ق
ف
،
ن
أبـــد
ِ ِ
َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ِّ
ـابق ِك؛ فس ــابقته فس ــبقته ،فس ــكت ع ــين،
تع ــايل ح ــى أس ـ
ُ َ َ ْ ُ
َ َّ َ َ َ ْ ُ ِ َّ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ
ـت َم َع ــهُ
ح ــى ِإذا حمل ــت اللح ــم وبدن ــت ون ِس ــيت ،خرج ـ
َْ َ
ََ َ
ـال ل َّلن ــاسَ :ت َق َّد ُم ــواَ ،ف َت َق َّد ُم ــواُ ،ث ــمَّ
َْ
ـض أس ــف ِار ِه ،فق ـ ِ ِ
ِيف بع ـ ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
ُْ
َ
ـابق ِك ف َس ـ َـابقت ُه ،ف َس ـ َـبق ِين ،ف َج َع ــل
ق ــال :تع ــايل ح ــى أس ـ ِ
ْ َ
َ ْ َ ُ َ ُ َ َُ ُ َ
يضح ــك ،وه ــو يق ــول :ه ـ ِـذ ِه ِب ِتل ــك) (رواه أحم ــد).

حيــث عــرف املجتمــع األندلــيس العديــد مــن األلعــاب
الــي ارتبطــت برتاثــه وعاداتــه وتقاليــده ،والــي بــدت ً
نوعــا
مـــن أنـــواع التســـلية والرتفيـــه مـــرة ،ومـــرآة تعكـــس روح
املجتم ــع بمختل ــف طبقات ــه وعناص ــره م ــرة أخ ــرى ،له ــذا
ً
فق ــد ط ــور وابتك ــر األندلس ــيون ع ــددا م ــن األلع ــاب ال ــي
ُمورس ــت يف مجتمعه ــم بكاف ــة طبقات ــه وش ــراحئه ،منه ــا
م ــا اخت ــص ب ــه فق ــراؤه قب ــل أغني�ائ ــه يف أماك ــن جتمعه ــم
خاصـــة يف الشـــوارع واألزقـــة واحلـــارات فضـــال عـــن

وأكــد الفقهــاء علــي ضــرورة ممارســة األلعــاب خاصــة
عنـــد األطفـــال باعتبـــ�اره مـــن احلاجـــات األساســـية لـــه
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ومدينـــ�ة اشـــبيلية والـــي كانـــت مـــن أكـــرث مياديـــن
اللهــو واللعــب واملضحــكات فكانــت تســى مدين ـ�ة األدب
والله ــو والط ــرب يف األندلس«ق ــد تق ــدم يف نه ــر اش ــبيلية
ومتزهـــا مـــن النـــوادر املضحـــكات مـــا فيـــه كفايـــة وهـــو
مي ــدان لهوه ــم ومضحكاته ــم وتن�ديره ــم ،أه ــل اش ــبيلية
ً
ً
وتهكم ــا ،ق ــد طبع ــوا عل ــي ذل ــك»،18
أك ــرث العال ــم ط ــزا
فـــكان أهلهـــا «أخـــف النـــاس ً
أرواحـــا ،واطبعهـــم نـــوادر،
واحملهــم ملــزاح» ،19ومدينـ�ة شــرش الــي تشــبه يف جمالهــا
مدين ـ�ة اش ــبيلية يف متزهاته ــا ومالهيه ــا ال ــي انتش ــرت يف
معظ ــم أرجائه ــا فتخ ــرج إليه ــا األس ــر واألصح ــاب بقض ــاء
ً
العطـــالت واألوقـــات فـــكان «ال تـــرى بهـــا إال عاشـــقا
ً
21
ومعشـــوقا» ،20ونفـــس األمـــر بالنســـبة ملدينـــ�ة أبـــدة
املعروفـــة بأصنـــاف املالهـــي واملراقـــص فكانـــت ترقـــص
بهـــا راقصـــات مشـــهورات ومعروفـــات حبســـنهن فكـــن
يمارس ــن العدي ــد م ــن األلع ــاب واحل ــركات أثن ـ�اء رقصه ــن
كاللعـــب بالســـيوف كمـــا يذكـــر املقـــري بقولـــه «فإنهـــن
َّ
أحــذق خلــق هللا تعــاىل باللعــب بالســيوف والــدك وإخــراج
القـــروي واملرابـــط واملتوجـــه».22

األس ــواق ،فالت ــف حوله ــا الكب ــار قب ــل الصغ ــار ،واس ــتمتع
بهــا أهــل الريــف مــع ســكان احلضــر خاصــة يف املناســبات
العام ــة يف الس ــاحات والط ــرق حي ــث «س ــئل مال ــك ع ــن
الرج ــل يم ــر عل ــي الطري ــق ف ــإذا بالالعب ــن عل ــي الطري ــق
أت ــرى أن يم ــيض أم ي ــرج» ،12فش ــاهدوا ألع ــاب مختلف ــة
مــا بــن ســحرية وبهلواني ـ�ة مارســها العبــون أجــادوا تأديــة
حركاتهــا بإتقــان وفــن ،ومنهــم مــن مارســها خلــداع النــاس
وس ــرقتهم كاحل ــواة والس ــحرة.
وق ــد س ــاعد عل ــى انتش ــار مث ــل ه ــذه األلع ــاب تل ــك
الرتكبيـــ�ة الثقافيـــة والفنيـــ�ة ملـــن قطنـــوا األندلـــس قبـــل
وبع ــد احلك ــم اإلس ــاليم عل ــى م ــدى العص ــور التاريخي ــة
املتالحقـــة مـــن رومـــان واســـبان وبربـــر وقـــوط وعـــرب
وغره ــم ،فش ــكلوا موروث ــا فني ـ�ا طب ــع بطاب ــع األندل ــس.13
وأهـــل األندلـــس بطبيعتهـــم محبـــون للهـــو والـــرتف
واملجـــون واالحتفـــال بأعيادهـــم الكثـــرة ومناســـباتهم
العديــدة واملختلفــة ،منهــا مــا هــو إســاليم كعيــد األضــىح
وعيـــد الفطـــر واملناســـبات الدينيـــ�ة كعاشـــوراء ونصـــف
شـــعبان وليلـــة القـــدر ،ومنهـــا غـــر اإلســـاليم كعيـــد
العنص ــرة وين ــر والعص ــر وغره ــا ،وال ــي كان ــت مدع ــاة
للخ ــروج للحدائ ــق واجلن ــان واملتزه ــات ،14حي ــث تم ــزيت
األندل ــس بالعدي ــد م ــن املعطي ــات الطبيعي ــة ال ــي أهلته ــا
ألن تكــون ملجــأ لهــم للتنفيــس وقضــاء العطــالت ،حيــث
تم ــزيت جبماله ــا ،واعت ــدال هوائه ــا ،وخضرته ــا ،وأنهاره ــا
املتدفق ــة ،ومروجه ــا اليانع ــة ،وس ــحر طبيعته ــا .فكان ــت
ً
ً
أغــىن بــالد املســلمن منظــرا وأوفرهــا جمــاال ،فرتتفــع فيهــا
اجلب ــال اخلض ــراء وتمت ــد يف بطاحه ــا الس ــهول الواس ــعة
وجتـــرى فيهـــا اجلـــداول واألنهـــار وتغـــرد علـــى أفنـــان
أش ــجارها العن ــادل واألطي ــار وتنس ــاب الماش ــية واألنع ــام
يف مراعيهـــا اجلميلـــة ويعمـــل الفالحـــون يف حقولهـــا
اخلضـــراء ويعطـــر النســـيم جوهـــا املعتـــدل وبســـاتينها
املش ــرقة كمدينــ�ة املري ــة املعروف ــة بمتزهاته ــا والعدي ــدة
والشـــهرة كمنـــزتة الصمادجيـــة ،ومـــىن عبـــدوس ،ومـــىن
غســـان ،ومنـــزتة برجـــة ،15والبطحـــاء والغديـــر والعـــن
الكبـــرة ،16كمـــا اشـــتهرت غرناطـــة بمتزهاتهـــا؛ كمنـــزته
كح ــور مؤم ــل ،وح ــور ال ــوداع ،وع ــن الدم ــع ،والس ــبيكة،
يضـــاف لذلـــك أنهارهـــا وجناتهـــا اخلالبـــة.17

كمــا امتــدح العديــد مــن املؤرخــن والرحالــة روح املــرح
والتســلية واللهــو الــي تمتعــت بهــا األندلــس بــأن «ألهــل
األندل ــس دعاب ــة وح ــالوة يف محاوراته ــم ،وأجوب ــة بديه ــة
مســـكتة ،والظـــرف فيهـــم واألدب كالغريـــزة ،حـــى يف
حياته ــم وبهجته ــم ،فض ــال ع ــن علمائه ــم وأكباره ــم».23
واختصـــت بعـــض املناطـــق يف األندلـــس ببعـــض
األلع ــاب يف ح ــن غاب ــت ع ــن بعضه ــا ،كقرطب ــة فكان ــت
مدينــ�ة األلع ــاب والفن ــون الهزلي ــة واملضحك ــة واملبهج ــة
كمـــا أشـــار لذلـــك املقـــري بقولـــه «وهـــي مختصـــة
بأصح ــاب فن ــون اله ــزل وم ــا ينح ــو منح ــاه» ،24كم ــا أنه ــا
عجـــت باملهرجـــن واملهذريـــن الذيـــن ينطقـــون بتوافـــه
الــكالم ،األمــر الــذي أشــار إليــه املحتســبة بعــدم جلوســهم
أي املهرجـــن واملهذريـــن -يف الطرقـــات والشـــوارعالعام ــة لم ــا يف ذل ــك م ــن مض ــرة عل ــي الماري ــن وه ــو م ــا
ذك ــره الس ــقطي بقول ــه «وال ي ــرتك املبهرج ــن واملهذري ــن
جيعلـــون مجالســـهم إال يف الشـــوارع الســـالكة أو حيـــث
جيتم ــع الن ــاس ويمنع ــون م ــن أن يه ــذروا عل ــى النس ــاء وال
جهـــال الرجـــال».25
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ً
ً
النـــوع والـــي يف بعـــض األحيـــان تتخـــذ أبعـــادا ســـلوكية
ً
ً
ومعرفي ــة ووجدانيـ ـ�ة ،ومنه ــا م ــا اتس ــم خبصوصيته ــا.

واعت ــرت ألع ــاب األطف ــال م ــن أب ــرز وأه ــم األلع ــاب
والــي يمكــن أن تن ـ�درج حتــت ذلــك النــوع الــذي يهــدف إىل
الرتفيــه وتمضيــة الوقــت يف مقامهــا األول لأطفــال ومــن
الفتيـــ�ات والفتيـــ�ان ،والـــي مارســـوها دونمـــا ختطيـــط أو
إع ــداد مس ــبق له ــا ،ويف الغال ــب ه ــي عب ــارة ع ــن مجموع ــة
م ــن األلع ــاب ال ــي تس ــتلزم ً
نوع ــا م ــن النش ــاط واحلرك ــة
ممــا يتن�اســب مــع طبيعــة تكويــن العبيهــا ،ويذكــر يف هــذا
الشــأن اإلمــام ســحنون بقولــه ومــا ذكــر أيضــا عــن اإلمــام
الغ ــزايل بقول ــه «ينبغ ــي أن ي ــؤذن للص ــيب بع ــد اإلنص ــراف
ّ
ً
الكت ــاب أن يلع ــب ً
لعب ــا جمي ــال يس ــرتيح إلي ــه م ــن
م ــن
تعــب املكتــب حبيــث ال يتعــب يف اللعــب ،فــإن منــع الصــيب
مــن اللعــب وإرهاقــه يف التعليــم ً
دائمــا يميــت قلبــه ويبطــل
ذكائــه» .26ومــارس األطفــال مــن عــوام األندلــس العديــد
م ــن األلع ــاب ال ــي ذكرته ــا كت ــب الفق ــه واحلس ــبة وال ــي
اختذوه ــا وس ــائل لله ــو واللع ــب ،فاستأنس ــوا به ــا.

ومنهـــا األلعـــاب الذهنيـــ�ة وهـــي تلـــك األلعـــاب
املعتم ــدة عل ــي التفك ــر وحس ــاب العق ــل يف تأديته ــا ،وق ــد
تس ــتغرق بع ــض الوق ــت يف القي ــام به ــا كلعب ــة الش ــطرن،
واخلميســـة والقـــرق ،والـــي تهـــدف لرتقيـــة الوظائـــف
العلي ــا ل ــدى األف ــرد كاإلدراك والتفك ــر والتوق ــع والتنب ــؤ
وغرهـــا مـــن العمليـــات القائمـــة علـــي التفكـــر ألنهـــا
تســاعد أيضــا يف إنمــاء القــدرة علــى التشــخيص واإلبــداع
والفحـــص واملالحظـــة.27
ومن أبرز األلعاب
اليت مارسها األطفال يف املجتمع األندليس
 - 1لعبة اخلميسة:

وتنوع ــت ألع ــاب األطف ــال م ــا ب ــن فردي ــة وجماعي ــة،
فاأللعـــاب الفرديـــة هـــي تلـــك احلـــركات الـــي يؤديهـــا
ش ــخص واح ــد أو أك ــرث يمتل ــك املوهب ــة وامله ــارة يف تأدي ــة
حركاتـــه وأقوالـــه ومواقفـــه ،باســـتخدام بعـــض األدوات
الـــي تســـاعده يف إجنازهـــا ،وتعـــددت تلـــك األدوات مـــا
ب ــن فصاح ــة اللس ــان وحس ــن الق ــول وال ــذكاء والفطن ــة
وســرعة البديهــة ،فضــال عــن اخلفــة والــي تتســم أغلبهــا
حبري ــة املمارس ــة ،واخلض ــوع لبع ــض القوان ــن والقواع ــد
اخلاص ــة به ــا ،وختتل ــف أيض ــا تل ــك األدوات م ــن حي ــث

اخلميســـة لعبـــة اشـــتهر بهـــا األطفـــال وخاصـــة
الفتيــ�ات م ــن الع ــوام يف األندل ــس ،28وه ــي م ــن األلع ــاب
الش ــبيهة بالش ــطرن م ــن حي ــث اعتماده ــا عل ــى بع ــض
القط ــع احلجري ــة الصغ ــرة ،وال ــي تعتم ــد عل ــى التفك ــر
واحلس ــاب والرتك ــزي ،فه ــي م ــن األلع ــاب البديل ــة عنه ــا
عنـــد العامـــة ولكنهـــا ســـهلة بالنســـبة لهـــا ،فهـــي علـــى
رأس األلعـــاب الـــي اعتـــاد النســـوة والفتيـــ�ات لعبهـــا
وذلـــك باســـتخدام خمـــس قطـــع صغـــرة مـــن احلجـــارة
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مخططات للعبة القرق

وه ــي اآلخ ــرى تش ــبه الش ــطرن واخلميس ــة ،ولكنه ــا
تش ــبه بدرج ــة كب ــرة لعب ــة (الس ــيجة) يف مص ــر ،وه ــي
عب ــارة ع ــن مجموع ــة م ــن اخلط ــوط ال ــي ترس ــم عل ــى
األرض وعددهـــا أربعـــة وعشـــرون ً
خطـــا ،تصـــف بهـــا
بعـــض احلصيـــات بطريقـــة حســـابي�ة ،وقـــد يمارســـها
العب ــان أو اك ــرث ،ومورس ــت تل ــك اللعب ــة يف الش ــارع ع ــن
طريـــق األطفـــال أو بعـــض الكبـــار.34

واحلص ــوات ،وتس ــتن�د إىل مه ــارة الرتك ــزي  ،حي ــث تعم ــل
كل العبـــة علـــى التقـــاط احلجـــارة الـــي يتـــم تقاذفهـــا يف
اله ــواء  ،وذل ــك بش ــكل متن�اغ ــم حي ــول دون إس ــقاطها ،إذ
يعتــر إســقاط إحــدى قطــع احلجــارة بمثابــة هزيمــة أمــام
الفري ــق املناف ــس ،ل ــذا جن ــد اب ــن قزم ــان يتن�اوله ــا يف إح ــدى
أزجال ــه حي ــث يصفه ــا بأنه ــا ليس ــت كلعب ــة الش ــطرن يف
تأديته ــا ولكنه ــا أس ــهل بكث ــر بقول ــه:29
قال يل :أشنه نرك بو عبيسه

 - 3الدوامات:

لسنه الشطرن كلعب اخلميسة

الدوامـــة لعبـــة مـــن لعـــب الصبيـــ�ان عرفهـــا العـــرب
ً
قديمــا قبــل اإلســالم وهــي مــن اللعــب املشــهورة عندهــم،
وه ــي عب ــارة ع ــن قطع ــة م ــن اخلش ــبه يرمونه ــا باخلي ــط
فتـــدور ،وتســـى أيضـــا املرصـــاع ،وســـميت بالدوامـــة
لدورنهـــا.35

 - 2لعبة القرق:
الق ــرق واجلم ــع ق ــرق ،وه ــي لعب ــة للصبيــ�ان خيط ــون
خطـــا ً
بهـــا أربعـــة عشـــر ً
مربعـــا ،كل مربـــع منهـــا داخـــل
اآلخ ــر ،ويصف ــون ب ــن تل ــك املربع ــات حصي ــات صغ ــرة
عل ــي طريق ــة معين ـ�ة ،30وتع ــرف أيض ــا بع ــدة أس ــماء م ــن
الس ــدر أو الط ــنب وتس ــى أيض ــا الرح ــة.31
ُ
والق ــرق بكس ــر الق ــاف لعب ــة للصبي ـ�ان يف األندل ــس،32
ِ
اش ــتهر بلعبه ــا أه ــل احلج ــاز ،وه ــي عب ــارة ع ــن خ ــط مرب ــع
يف وســـطه خطـــوط متوازيـــة ومتقاطعـــة ثـــم خيـــط مـــن
كل زاوي ــة م ــن اخل ــط األول ،إىل اخل ــط الثال ــث وب ــن كل
زاويت ــن خ ــط ،فيص ــر أربع ــة وعش ــرين خط ــا ،وس ــميت
األربع ــة عش ــر ،وم ــن كالمه ــم اس ــتوى الق ــرق فقوم ــوا بن ـ�ا،
أي اس ــتوين�ا يف اللع ــب فل ــم يقم ــر واح ــد من ــا صاحب ــه.33

وتتك ــون م ــن قطع ــة م ــن اخلش ــب مهي ــأة عل ــى وض ــع
خـــاص إذ تكـــون مخروطيـــة الشـــكل ،ويوجـــد بطرفهـــا
مســـمار صغـــر لتـــدور عليـــه ،ويقـــوم األوالد بتجويفهـــا
بمســـمار حـــاد ،ومـــن ثـــم يفتحـــون بهـــا أكـــرث مـــن فتحـــة
جانبيـــ�ة وفتحـــة كبـــرة مـــن أعلـــى.36
ويلــزم الالعــب خيطــا مــن القمــاش مــن النــوع القــوي،
يلــف بــه حــول الدوامــة ًلفــا ً
دائريــا ،وحبركــة فنيـ�ة منــه يبـ�دأ
بلــف الدوامــة باســتخدام اخليــط علــي األرض ،ويبـ�دؤون يف
اســتعراض مهاراتهــم يف اســتخدام الدوامــة.37
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اس ــم َ
«الم ــزدا» ،45كم ــا لعب ــوا أيض ــا لعب ــة «ال ــزدوة أو
الســـدو» وهـــي لعبـــة قائمـــة علـــى اللعـــب باجلـــوز.46

واش ــار املحتس ــبة يؤم ــرون بع ــدم اللع ــب به ــا كم ــا
ذك ــر اب ــن عب ــد ال ــرؤوف بقول ــه «ويمن ــع كذل ــك ش ــراء
الدوامـــات وشـــبهها للصبيـــ�ان» ،38يف حـــن أشـــار
البعـــض كالـــرزيل بإباحـــة اللعـــب بهـــا بقولـــه «وقلـــت
اآلالت ال ــي يلع ــب به ــا الصبيـ ـ�ان كالدوام ــات وحنوه ــا
ال بـــأس بهـــا».39

 - 5لعبة «الركل»:
مـــن األلعـــاب الـــي تتطلـــب حركـــة وقفـــزا وجريـــا
بش ــكل مس ــتمر وه ــو م ــا يفه ــم م ــن مس ــماها ،مارس ــها
العــوام يف الشــارع األندلــيس لــذا نــرى يف أمثالهــم بعــض
العبـــارات الـــي تنهـــي عـــن ممارســـة املـــرأة احلامـــل
لتل ــك اللعب ــة لم ــا له ــا م ــن خط ــورة عليه ــا وعل ــى جنينه ــا
حي ــث يذك ــر املث ــل «احلبل ــى م ــا تلع ــب ال ــركل».47

 - 4الصور والدىم:
ً
قديمـــا،
مـــن ألعـــاب الفتيـــ�ات ،عرفتهـــا العـــرب
وه ــي عب ــارة ع ــن تماثيــ�ل صغ ــرة تلع ــب به ــا اجل ــواري،
وكانـــت الســـيدة عائشـــة ممـــن لعـــنب بتلـــك اللعبـــة
بقوله ــا (كن ــت ألع ــب بالبنــ�ات عن ــد الن ــيب ﷺوكان يل
صواح ــب يلع ــنب مع ــي ف ــكان رس ــول هللاﷺ إذا دخ ــل
يتقمعـــن منـــه فيســـربهن إيل فيلعـــنب معـــي).40

 - 6لعبة الغبار:
مـــن ألعـــاب الـــي تعتمـــد علـــى النظـــر القـــوي يف
تأديتهـــا فـــال يســـتطيع ممارســـتها األعـــى أو األعـــور
أو أصحـــاب النظـــر القصـــر أو الضعيـــف ،ومارســـها
األطف ــال ولعله ــا كان ــت تق ــوم عل ــي ن ــرث الغب ــار واجل ــري
فيـــه واإلمســـاك ببعضهـــم البعـــض ،كمـــا يفهـــم
مـــن املثـــل الشـــعيب «صاحـــب فـــرد عـــن مـــا يلعـــب
الغب ــار» ،48أو قوله ــم أيض ــا «أعم ــش يلع ــب غب ــارا»،49
وكذلـــك قالـــوا «نـــص غبـــار تكفـــي ألعمـــث».50

وهـــي عبـــارة عـــن أشـــكال آدميـــة حيـــث ذكـــر
ال ــرزيل عنه ــا أنه ــا تصن ــع م ــن العظ ــام وه ــي يف هيئــ�ة
آدمي ــة تنح ــت وترس ــم وج ــوه وأع ــن تزي ــن وتض ــاف
لهـــا بعـــض األلـــوان  ،41كمـــا يذكـــر ابـــن رشـــد أيضـــا
بقول ــه «مخروط ــة عل ــى ص ــور اإلنس ــان إال أن ــه عم ــل
فيهـــا شـــبه الوجـــه بالزتويـــق»  ،42وهـــي قـــدر شـــر
ً
تقريبـــ�ا ،وكان األطفـــال يف املنـــازل يتخذونهـــا بنـــ�ات
لهـــم ويلعـــب بهـــا األطفـــال واجلـــواري يف القصـــور
وقـــد ســـئل حيـــى بـــن عمـــر عـــن الدوامـــات والصـــور
وبيعهـــا للصبيـــ�ان فقال«ســـئل مالـــك عـــن التجـــارة
يف العظـــام تتخـــذ قـــدر الشـــر ،فيجعـــل منهـــا صـــور
تلعـــب بهـــا اجلـــواري ،فقـــال :ال خـــر يف الصـــور» ،43
وق ــد س ــئل اب ــن رش ــد ع ــن تل ــك األلع ــاب وخاص ــة يف
األعي ــاد ومنه ــا عي ــد الن ــروز م ــن الزراف ــات والكمادي ــن
وم ــا يش ــبهها ،فاج ــاب« :ال حي ــل عم ــل يشء م ــن ه ــذه
الصـــور وال جيـــوز بيعهـــا وال التجـــارة بهـــا والواجـــب أن
يمنعـــوا مـــن ذلـــك» .44

 - 7اللعب بالكرة:
مـــارس األطفـــال والصبيـــ�ة األندلســـيون لعبـــة
الكـــرة يف الشـــوارع واألزقـــة  ،51وهـــي عبـــارة عـــن كـــرة
مصنوعـــة مـــن اجللـــد حتـــىش ببعـــض القصاصـــات
الباليـــة مـــن األقمشـــة والثيـــ�اب خاصـــة اخلـــرق
والزبـــل نظـــرا لرخصهـــا وتوافرهـــا يف مجتمعهـــم ،وهـــو
م ــا أش ــارت إلي ــه أمث ــال الع ــوام يف األندل ــس كم ــا ج ــاء
يف املثل«حشـــو الكـــور ،خـــرق وزبـــل»  ،52وتبـــ�دأ هـــذه
اللعب ــة بتق ــاذف الك ــرة وم ــن ث ــم جي ــري ويه ــرول خلفه ــا
الالعبـــون ،وقـــد ينتـــج عنهـــا بعـــض اإلصابـــات جـــراء
احلماســـة يف احلصـــول عليهـــا ويتخلـــل هـــذا صيـــاح
الالعبـــن واملشـــاهدين ،ويف وصـــف لهـــذه اللعبـــة يف
مراكـــش ببـــ�الد املغـــرب اإلســـاليم يذكـــر «إن الكـــرة
الـــي يلعـــب بهـــا يتبعهـــا المائتـــ�ان وأكـــرث مـــن خلفهـــا
وينكســـر النـــاس وينجرحـــون وقـــد يموتـــون ويكـــرث
الصي ــاح واله ــول ،ف ــإذا فتش ــت ل ــم جت ــد إال ش ــراويط
ً
ملفوفـــة فيهـــا أي خرقـــا باليـــة» .53

لـــم تقتصـــر تلـــك األلعـــاب علـــى املختصـــن بهـــا
ولكـــن مارســـها األطفـــال مـــن الصبيـــ�ة والصبايـــا يف
الش ــوارع واملتزه ــات واحلدائ ــق أو يف املن ــازل اخلاص ــة
بهـــم ،كلعبـــة َ
«المـــزدا» بـــأن يقـــوم األطفـــال حبفـــر
بعـــض احلفـــر للعـــب فيهـــا وأطلـــق علـــى هـــذه احلفـــر
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 - 8لعبة الكرج:
مـــارس األندلســـيون ً
أنواعـــا مـــن األلعـــاب تتطلـــب
مهـــارات خاصـــة وحـــركات معينـــ�ة وهيئـــ�ات محـــددة يف
تأديتهـــا ،والـــي كان لهـــا جمهورهـــا الـــذي حيـــرص علـــي
مش ــاهدتها ،وم ــن بينه ــا لعب ــة الك ــرج ،وال ــي أورده ــا اب ــن
خلـــدون يقـــول عنهـــا «واختـــذت آالت أخـــرى للرقـــص
تســى بالكــرج وهــي تماثي ـ�ل خيــل مســرجة مــن اخلشــب
ومــن ناحيــة أخــرى يتحــدث يف نفــس العصــر عــن أفــراس
مص ــورة م ــن اخلش ــب ،مع ــدة لتلع ــب عليه ــا خمس ــمائة
جاري ــة يف س ــاحة قص ــر اب ــن جام ــع بمراك ــش اجلدي ــدة،
وكان هـــذا مـــن وزراء املوحديـــن ،وقـــد جـــاء توضيـــح
حقيق ــة ه ــذه الص ــور اخلش ــبي�ة م ــن ط ــرف اب ــن خل ــدون
لـــدى حديثـــ�ه عـــن اللهـــو واللعـــب ،بـــل اختـــذوا للرقـــص
آالت تســـيم الكـــرج وهـــي تماثيـــ�ل خيـــل مســـرجه مـــن
اخلش ــب معلق ــه فيه ــا أقبيــ�ة تلبس ــها النس ــوة وحياك ــن
بهــا امتطــاء اخليــل ويمثلــن الكــر والفــر ،وأقيمــت يف ذلــك
حف ــالت س ــمر يف الوالئ ــم واألع ــراس واألعي ــاد ومجال ــس
املجـــون» ،54وهكـــذا يتبـــن مـــن وصـــف ابـــن خلـــدون
حقيق ــة ه ــذه اخلي ــول اخلش ــبي�ة املوحدي ــة وصف ــة لع ــب
اجل ــواري به ــا ،كم ــا نس ــتفيد أن ه ــذه اللعب ــة ه ــي عب ــارة
عـــن تقمـــص اجلـــواري شـــخصيات كاخليـــل والغـــرض
منه ــا إمت ــاع احلاضري ــن وه ــي أش ــبه يف يومن ــا بالفق ــرات
االســـتعراضية بالســـرك.

لس علي قميص ذاب

ً
إال قميصا مرقع

وطويشر غفارة

الطر كله مقطع

سل لو كان لعنقي

أو كان علي رأيس قزع

باب كنت أن نرقص
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 - 10املقرع واللعب بالعىص:
لعـــب األطفـــال العـــوام تلـــك اللعبـــة باعتب�ارها من
األلعاب اخلشـــنة العنيفة والي لعبها األطفال والشـــبان
علـــى حـــد ســـواء ،حيـــث كان يتجمـــع الشـــباب يف أحـــد
الشوارع مســـلحن بالهراوات والعيص واملقارع ويأخذون
يف التضارب بها وتتوســـط الصيحـــات والهياج فضال عن
التقـــاذف يف بعض األحيـــان باحلجارة وغرهـــا األمر الذي
كان يؤدي يف بعـــض األوقات إىل حـــدوث إصابات ،58وهو
ما نهى عنه املحتســـب الشـــبان والصبي�ان عن ممارستها؛
«ويمنع مما يفعله الســـفلة والصبيـــ�ان  .واللعب باملقارع
والعـــيص يف الشـــوارع» ،50وهـــو األمـــر الذي أشـــار إليه
ابن عبـــدون أيضا لمـــا ينتج عنهـــا من نفاق وهـــرج بقوله
«جيـــب أن ُينهـــى الشـــبان والصبيـــ�ان عن لعـــب اللطمة
واملقـــرع فإن ذلك ينـــ�ذر بالنفـــاق والهرج».60
خاتمة
مما ســـبق يتبن لنـــا أن لـــكل مجتمع مـــن املجتمعات
مجموعة مـــن املوروثـــات الثقافية املنقولـــة والي تعكس
طبيعـــة هـــذا املجتمـــع وأســـلوب حياتـــه والي مـــن بينها
املجتمع األندليس باعتب�اره من أكرث املجتمعات اإلســـالمية
ً
احتكاكا بالثقافـــات الغربي�ة ،إذا تعتر ألعابـــه الرتاثي�ة جزءا
ال يتجـــزأ مـــن املـــوروث الثقايف والشـــعيب ،والـــي قد ينظر
إليهـــا البعـــض علـــى أنها مجـــرد وســـيلة للهو والتســـلية
وقضـــاء وقت الفراغ جلـــأ اليها أفراد املجتمع من الشـــباب
واألطفـــال يف المـــايض للتخفيـــف مـــن قســـوة احليـــاة
وصعوباتهـــا ،إال أن احلقيقـــة أن هذه األلعـــاب حتمل معاين
وقيمـــا عميقة وأهدافا ســـامية  ،بـــل إنها تســـهم يف تنمية
شـــخصية أفراد املجتمع يف مختلف اجلوانـــب االجتماعية
واالنفعالية والتربويـــة والتعليمية واجلســـمية واللغوية.

كمـــا ورد ذكـــر اللعبـــة أيضـــا عنـــد ابـــن بســـام زمـــن
املعتم ــد ب ــن عب ــاد بقول ــه «ويف م ــزل راحت ــه غاف ــال عم ــا
ن ــزل بس ــاحته ،ذك ــر أن ــه كان س ــاعتئ�ذ يلع ــب ب ــن يدي ــه
بالكـــرج» ،فيمـــا عـــرف الشـــقندي أن الكـــرج هـــي مـــن
أصنـــاف أدوات الطـــرب خاصـــة يف أشـــبيلية.55
 - 9القلياين:
م ــن األلع ــاب الش ــعبي�ة القائم ــة عل ــى احلرك ــة وال ــي
انتشـــرت يف شـــوارع األندلـــس ،وتعتمـــد علـــي الرقـــص
وبع ــض احل ــركات يف تأديته ــا وحتت ــاج لع ــدد م ــن األف ــراد
للقي ــام به ــا ،وم ــن أه ــم م ــا يمزيه ــا أن عل ــى الالعب ــن أن
يرت ــدوا الثيــ�اب واملالب ــس املم ــزية والغريبــ�ة والعجيبــ�ة،56
وه ــو م ــا أىت ب ــه اب ــن قزم ــان أثنــ�اء وصف ــه بأنه ــا:
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اإلسالمي ،بريوت ،لبنان1408 ،هـ1988/م،
ص. 324-325
 - 15رغد جمال مناف :العمارة األندلسية من القرن الثاني
إىل القرن الخامس الهجري ،رسالة دكتوراه ،كلية
ابن رشد للعلوم اإلنسانية ،جامعة بغداد2013 ،م،
ص.255
 - 16رغد جمال مناف :املرجع السابق ،ص.261
 - 17رغد جمال مناف :املرجع السابق ،ص .261 :256
 - 18ابن سعيد ،أبو الحسن عىل بن موىس بن سعيد
املغربي )ت 685هـ1286/م( :املغرب يف حىل املغرب،
تحقيق :شوقي ضيف ،دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة
الرابعة1964 ،م ،ج ،1ص.287
 - 19املقري ،شهاب الدين أحمد بن محمد املقري التلمساني
)ت1041هـ1631/م( :نفح الطيب من غصن
األندلس الرطيب ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر،
بريوت ،لبنان1388 ،هـ1968/م ،ج ،3ص.212
 - 20املقري :املصدر السابق ،ج ،1ص.184
 - 21أبدة :مدينة باألندلس من كورة جيان ،تعرف بأبدة
العرب .بينها وبني بياسة سبعة أميال وعىل مقربة من
النهر الكبري .الحمريي ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله
بن عبد املنعم الحِ مريى )ت900هـ1494/م( :صفة
جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض املعطار،
عنى بنرشها وتصحيحها وتعليق حواشيها :ليفي
بروفنصال ،دار الجيل ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية،
1408هـ1988/م ،ص.11
 - 22املقري :املصدر السابق  ،ج ،3ص.217
 - 23املقري :املصدر السابق ،ج ،3ص.381
 - 24املقري :املصدر السابق ،ج ،1ص.457
 - 25السقطي ،أبى عبد الله محمد بن محمد السقطي
املالقي األندليس :يف آداب الحسبة ،تحقيق :ليفي
بروفنسال ،باريس) ،د.ت( ،ص.67
 - 26سحنون :املصدر السابق ،ص54
 - 27عز الدين بوزيد :األلعاب الذهنية الرتاثية ،ص.122
 - 28الزجايل ،أبي يحيى عبيد الله بن أحمد الزجايل
القرطبي)ت694هـ( :أمثال العوام يف األندلس ،تحقيق
ورشح ومقارنة :محمد بن رشيفة ،منشورات وزارة
الدولة املكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم األصيل،
املغرب ،.ج ،1ص . 256

الهوامش
 - 1ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن أبى
مكرم )ت711هـ1311/م( :لسان العرب ،دار
املعارف ،القاهرة) ،د.ت( ،مادة )لعب(.
 - 2عز الدين بوزيد :األلعاب الذهنية الرتاثية ،مجلة كراسات
الطفولة التونسية ،املعهد العايل إلطارات الطفولة،
تونس ،عدد ) ،2009 ،(20 19-ص.109
 - 3سورة لقمان :آية ).(6
 - 4سورة الجمعة :آية ).(11
 - 5الصيد كان من عادات امللوك واألمراء للتنزه من طول
املقام يف املدينة والخروج للرب والصخر وتنسم الهواء.
نبيل عبد العزيز :رياضة الصيد يف عرص سالطني
املماليك ،مكتبة األنجلو املرصية1999 ،م ،ص.11
 - 6القنص من اقتناص الحيوان الوحيش وأخذه برميه من
الرب والبحر ،وكان عند بعض الناس من سبل تحصيل
الرزق وكسبه .نبيل عبد العزيز :املرجع السابق ،ص.11
 - 7خالد حسن الجبايل :األلعاب املسلية عند العرب قبل
مجيء اإلسالم ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة طنطا ،عدد
) ،(23ج2010 ،1م ،ص .-240 239
 - 8لطفي أحمد نصار :وسائل الرتفيه يف عرص سالطني
املماليك يف مرص ،الهيئة املرصية العامة للكتاب،
1999م ،ص .8
 - 9سورة يوسف :آية ).(12
 - 10سحنون :كتاب آداب املعلمني ،تحقيق :حسني عبد
الوهاب ،تونس ،1972 ،ص.53
 - 11محمد سالمة الغنيمي :الرياضة  ..رؤية إسالمية،
موقع اآللوكة.
 - 12يحيى بن عمر)ت ق3هـ( :أحكام السوق ،تحقيق:
محمود عيل املكي ،مجلة املعهد املرصي ،الرشكة
التونسية للنرش والتوزيع ،تونس ،ص.121
 - 13صالح حيدار :الفنون الشعبية يف األندلس اإلسالمية
وصلتها بالتمثيل  ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،األردن ،املجلد  ،9ع)،(1
1994م ،ص.93
 - 14عصمت عبد اللطيف دندش :األندلس يف نهاية
املرابطني ومستهل املوحدين «عرص الطوائف الثاني
546 –510هـ 1151 – 1116/م» ،دار الغرب
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 - 49ابن عاصم ،محمد بن محمد بن محمد ،أبو بكر ابن

 - 29ابن قزمان ،محمد بن عبد امللك بن عيىس ابن قزمان
)555هـ1160/م( :ديوان ابن قزمان إصابة األغراض
يف ذكر العراض ،تحقيق وتصدير :فيديريكو كورينتى،
تقديم :محمود عىل مكى ،املجلس األعىل للثقافة،
1995م ،ص  38زجل . 7
 - 30خالد حسن الجبايل :املرجع السابق ،ص .260
 - 31شاكر مجيد كاظم :ألعاب األطفال عند العرب قبل
اإلسالم ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة البرصة ،عدد )،(43
2007م ،ص.79
 - 32ابن هشام اللخمي )ت577هـ( :املدخل إىل تقويم
اللسان ،تحقيق :حاتم صالح الضامن ،دار البشائر
اإلسالمية ،دبي2003 ،م ،ص.250
 - 33ابن منظور ،املصدر السابق ،مادة )قرق(.
 - 34الفريوز آبادي :القاموس املحيط ،ج ،3ص271؛ نادر
فرج زياد :الرتف يف املجتمع األندليس )668 – 92هـ(،
رسالة ماجستري ،كلية اآلداب ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
2010م ،ص.175
 - 35شاكر مجيد كاظم :املرجع السابق ،ص.78
 - 36محمد عبد العزيز القويعي :من تاريخ ألعابنا الشعبية
الرتاثية وأدواتها الشاعور )الدوامة( ،مجلة التوباد،
السعودية ،عدد )2002 ،(22م ،ص.152
 - 37محمد عبد العزيز القويعي :املرجع السابق ص.152
 - 38ابن عبد الرؤوف :املصدر السابق ،ص.83
 - 39الربزيل :جامع َ
مسائِل األحكام ملا نزل من القضايا
باملفتني والحكام املعروف بفتاوي الربزيل تحقيق :
محمد الحبيب الهيلة  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت
2002م ج ،3ص .-195 194
 - 40شاكر مجيد كاظم :املرجع السابق ،ص.80
 - 41الربزيل :املصدر السابق ،ج ،3ص .194
 - 42ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد
)ت520هـ1126 /م( :فتاوى ابن رشد ،دار الغرب
اإلسالمي1407 ،هـ1987/م  ،ص.940
 - 43يحيى بن عمر :املصدر السابق ،ص
 - 44ابن رشد :املصدر السابق ،ص.940
 - 45ابن هشام :املصدر السابق ،ص.250
 - 46ابن هشام :املصدر السابق ،ص.434
 - 47الزجايل :املصدر السابق ،ج  ،2ص .361
 - 48الزجايل :املصدر السابق ،مثل رقم .1591

عاصم القييس الغرناطي )املتوف829 :هـ) :حدائق
األزاهر يف مستحسن األجوبة واملضحكات والحكم
واألمثال والحكايات والنوادر ،املكتبة العرصية للطباعة
والنرش1992 ،م ،مثل رقم .229
 - 50ابن عاصم :املصدر السابق ،مثل رقم .771
 - 51ابن هشام اللخمي :املصدر السابق  ،ص.203
 - 52الزجايل :املصدري السابق ،ج  ،2ص 192مثال رقم
).(842
 - 53الزجايل :املصدري السابق ،ج  ،2ص 192هامش
.842
 - 54ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن
خلدون الحرضمي اإلشبييل املالكي )ت  808هـ(:
املقدمة ،تحقيق :عيل عبد الواحد ،القاهرة ،الهيئة
املرصية العامة لقصور الثقافة2007 ،م ،ج ،2ص
.228
 - 55صالح حيدار :املرجع السابق ،ص.112
 - 56مجدي شمس الدين :ابن قزمان والزجل يف األندلس،
الهيئة املرصية العامة للكتاب2007 ،م ،ص.250
 - 57ابن قزمان ،املصدر السابق ،ص .327
 - 58أحمد محمد الطوخي :مظاهر الحضارة يف األندلس يف
عرصبنياألحمر،مؤسسةشبابالجامعة،اإلسكندرية،
1999م ،ص.124
 - 59الجرسيفي :املصدر السابق ،ص.124
 - 60ابن عبدون :املصدر السابق ص.52
الصور
* الصور من الكاتب.
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فنون غنائي�ة وافدة
اجلويب العرايق أنموذجا

124
التأصيل ملوسيقى
اآللة املغربي�ة

140

123

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ ـ اﻟﻌﺪد  44ـ ﺷﺘﺎء 2019

1

فنون غنائي�ة وافدة

الجوبي العراقي أنموذجا
أ .محمد الخالدي  -كاتب من العراق
ُّ
يعد الرقص أحد الطقوس الديني�ة واألســـطورية والســـحرية القديمة الي مارســـها
ّ
اإلنســـان منذ أقدم العصور.وقد ارتبط الرقص مع الغناء بوشـــيجة قوية ،إذ أن بعضهما
يكمـــل بعضا .وال تقل أهميـــة الرقص عن أهمية الغنـــاء ،إذ أن الغناء مازال يشـــغل حزيا
كبرا يف تراث األمم والشـــعوب.
وقـــد تنوع الرقـــص تبعـــا لثقافة اإلنســـان وطقوســـه الـــي كان يمارســـها يف حياته
ّ
اليوميـــة .من هنـــا يمكن تقســـيم الرقـــص علـــى أربعة طقـــوس مهمـــة تتمثل بـ:
الرقص يف الطقس اجلنائزي.
الرقص يف الطقس الديين (الوثين).
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يف احلرب .تفعل النســـوة ذلك بن ً�اء على إيمانهن الراســـخ
بأنه لـــو فعلنها لوقع أزواجهن قتلـــى أو جرىح.كما يعتقدن
أن الرقـــص يمنـــح أزواجهـــن القـــوة والشـــجاعة واحلظ
اجليد ،وال يمنحن أنفســـهن أي قســـط مـــن الراحة ،كما
ّ ّ
يعدن هـــذه العادة ممارســـة ديني�ة.2

الرقص يف الطقس األسطوري والسحري.
الرقص يف الطقس اجلنيس.
كما يمكن تقسيم الرقص تبعا لعدد الراقصن:
الرقص االنفرادي أو فردي .
الرقص الزويج .

تأثري الغناء األفريقي على الغناء العريب

الرقص اجلماعي .

ّ
إن عمليـــة التأثـــر والتأثـــر قائمة يف كل عصـــر ومكان،
ولم تقتصر علـــى زمان أو مكان محـــدد .وطالما أن أفريقيا
غني�ة بطقوس فن املوســـيقى ومتمزية يف إيقاعات طبولها
ذات النكهـــة اخلاصة ،لذا فـــال غرابة أن تفـــد بعض هذه
الفنـــون إىل العراق وأقطـــار اخلليج العريب ،والســـيما بعد
أن عـــرت املحيطـــات والبحار لتصـــل إىل أمريـــكا وبلدان
أوربيـــ�ة أخرى .إذ ليس من املعقـــول أن تصل لتلك البلدان
البعيـــدة ،وال تصل إىل البلـــدان العربي�ة الي أشـــرنا إليها.
ّ
ومـــن املؤكـــد أن املوســـيقى األفريقيـــة الوافـــدة لتلـــك
ّ
قد«فرع ــت أغ ــان ش ــعبي�ة ،ورقص ــا ش ــعبي�ا ي ــدور
البل ــدان

ً
ويمكـــن أن نضيـــف تقســـيما آخـــر تبعـــا جلنـــس
الراقصـــن:
الرقص اخلاص بالرجال.
الرقص اخلاص بالنساء.
الرقص املختلط أو املشرتك بن الرجال والنساء.
وحيتـــل الرقـــص مكانـــة مرموقـــة يف األســـاطر
الشـــعبي�ة لـــدى كثـــر مـــن الشـــعوب واألقـــوام ،وتعـــده
بعضه ــا كممارس ــة دينيــ�ة ،وس ــنضرب مثال ــن يتعلق ــان
باعتقـــادات احلـــرب.

م ــع التعب ــر املوس ــيقي ضم ــن املقايي ــس والش ــروط ال ــي
ســـمحت».3

املثال األول:
عند هنود ثومبســـون يف كولومبيـــ�ا الريطاني�ة ،وبينما
يذهـــب الرجـــال يف طريقهـــم إىل احلـــرب كانت النســـوة
يؤديـــن رقصات على فـــرتات متكررة .إذ يعتقـــدن أن هذه
الرقصـــات تضمـــن النجـــاح يف مهمتهـــم ،لهـــذا ّ
يلوحـــن
بســـكاكينهن ويرمن بالعـــيص املدبب�ة الـــرأس ،ويدفعن
بعـــيص معقوفة الـــرأس إىل اإلمـــام ،ثم إىل اخللـــف مرارا
وتكـــرار .كما كانت النســـاء تلون وجوههـــن باللون األحمر
وتغنـــن وترقصـــن وتصلن للســـالح كي حيـــيم أزواجهن
ويســـاعدهن على قتل األعداء وبعضهن يثبن نسرا على
ُ
رأس عصـــا وعندما تنتهـــي الرقصة ختبأ هذه األســـلحة.1

من هنا فـــال عجب أن نرى تأثر تلك املوســـيقى واضحا
وجليـــا يف بعض اإليقاعـــات العراقيـــة ،والســـيما يف إيقاع
ّ
اخلشـــابة البصرية ،الي يـــرى بعض الدارســـن أن تاريخ
ظهورهـــا مقـــرتن حبركة الزن الـــي ظهرت يف نهايـــة الدولة
العباســـية ،فرزت هـــذه اإليقاعات وطغـــت يف تلك الفرتة
ُّ
حبكـــم تعلق الـــزن بهـــا ومهارتهم بالضـــرب عليهـــا 4ويعد
إيقاع الهيـــوة 5من اإليقاعات املتمزية يف غنـــاء أهل البصرة.
كما يمكن مالحظة التأثر األفريقي والهندي يف بعض
أنـــواع الغناء اخلليـــيج ،والســـيما يف الكويـــت والبحرين
وغرهمـــا .ففـــي الكويـــت  -مثـــال  -جنـــد «اســـتخدام
الســـاللم واإليقاعـــات واملقامـــات العربيـــ�ة باإلضافة إىل
وجود بعـــض اإليقاعات األفريقيـــة والهندية» .6وكذلك
يف البحريـــن ،إذ وفـــدت إليها بعض الفنـــون الغنائي�ة ذات
ّ
اجلـــذور غر العربي�ة كفـــين «الطنبـــورة ،7والليوة » 8ففي
األوىل نلمح اجلـــذور الصوفيـــة والوثنيـــ�ة األفريقية ،ويف
الثانيـــ�ة جند آثار فـــن الزنوج منذ العصر العبـــايس ،وهاتان

املثال الثاين:
يف أثنـــ�اء غيـــاب الرجـــال يف احلرب وحـــى عودتهم ال
تكف النســـاء عـــن الرقـــص ليال نهـــارا وال يســـتلقن يف
بيوتهن أو يدخلـــن الطعام إليه .ورغم رغبتهن اجلنســـية
ال يمكـــن علـــى اإلطـــالق – مهما بلغـــت املغريـــات  -أن
يمارســـن اجلنس مع شـــخص آخر يف أثن�اء وجود أزواجهن
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الرقصتـــان ذابت�ا يف مأثـــورات اخلليج رغـــم أنهما تعتمدان
على إيقاعات ذات تأثرية أفريقيـــة ،9وهناك فنون أخرى
وفـــدت للبحرين كفـــن اجلربة 10ذي اجلذور الفارســـية.11
ّ
12
ويـــرى بعض الدارســـن أن فنون (الليوة – الســـوما
– الكتمـــري )13وفـــدت من ُعمـــان إىل البحريـــن « ّ
وربما
إىل الـــدول املجـــاورة لهـــا عـــن طريـــق ُ
العمانيـــن الذين
قدمـــوا إليها لكســـب العيش ،فقـــد كانـــت البحرين منذ
وقت ليـــس ببعيد تضم عـــددا كبرا من األيـــدي العاملة
ُ
العمانيـــ�ة الذيـــن أصبحـــت رقصـــات الليوه -الســـوما-
الكتمـــري مـــن وســـائل الرتفيـــه املحببـــ�ة لهـــم» ،14ثـــم
يستشـــهد بدليـــل على صحة ذلـــك بقولـــه « :ومما يؤكد
ذلك أن أحســـن عـــازيف الصرنـــاي 15يف البحريـــن ُعمانيون
ونذكر منهم على ســـبي�ل املثال شـــخصا يدعى (دارتي)
وآخر يدعى (شـــاميب) ويقـــال أن األخر ال يـــزال على قيد
احليـــاة يف ُعمـــان ويزاول العـــزف علـــى الصرناي».16
ّ
والشـــك أن أغلب الدبـــكات العربي�ة ،قد اســـتوحيت
مضامينهـــا وحركاتها بت�أثـــر من الرتاث الوثـــين األفريقي،
فضال عـــن الرتاث الفاريس .وهذان الرتاثـــان ما زاال يزخران
بمثـــل هـــذه الرقصات املمـــزية الي تعـــد جـــزءا حيويا من
ثقافتهمـــا الديني�ة والقبليـــة .ثم ّ
طورت هـــذه الدبكات يف
البلـــدان العربي�ة الي وفدت إليهـــا ،إذ أضفى عليها كل بلد
عريب ســـمة من ســـماته الثقافيـــة والرتاثيـــ�ة حبيث غدت
وكأنهـــا من صميـــم وروح فولكلـــوره وثقافته اخلاصة.
تأثري الفولكلور الفاريس على بعض الدول العربي�ة
ترتبـــط بالد فـــارس مع بعـــض الدول العربيـــ�ة حبدود
طويلة ،والســـيما العـــراق وبعـــض دول اخلليـــج العريب.
وحبكم هذا اجلـــوار ،فضال عن وجود بعـــض القبائل ذات
األصول العربيـــ�ة يف إيـــران ،ونتيجة لهجرة هـــؤالء العرب
من وإىل إيـــران وفدت معهـــم فنون غنائيـــ�ة ذات طقوس
فارســـية وجد فيهـــا العـــرب طوابع شـــعبي�ة قريبـــ�ة من
بيئ�اتهـــم االجتماعية ،ولهـــذا احتضنوهـــا وأذابوها يف روح
ّ
تراثهـــم حبيث غـــدت وكأنها جـــزء ال يتجزأ منـــه .وتتمثل
هـــذه الفنون الوافـــدة يف بعـــض الرقصات واألغـــاين الي
تـــؤدى يف العـــراق وبعـــض دول اخلليج العـــريب ،كاجلويب،

وفـــن اجلربـــة ،ورقصـــة العـــيص «دار بـــازي» ،ورقصـــة
املناديـــل أو الشـــال ،ورقصة كاســـر وغرها .
وســـنأخذ مثـــاال واحدا مـــن تلـــك الفنـــون الوافدة إىل
مملكـــة البحريـــن واملســـى بفـــن (كاســـر) ،وسنســـلط
الضـــوء على نوع واحد منـــه ،املعروف بـ(كاســـر اجلفي).
تبـــ�دأ طريقة أدائه حبلقة واســـعة يكونهـــا الراقصون،
إذ يتحركون فيهـــا بطريقة الـــدوران يصاحبها هز األكتاف
والتصفيـــق والغنـــاء ،ويمكـــن اســـتعراض تفاصيل هذه
الرقصـــة مـــن خالل مـــا وصفـــت بـــه ،إذ قيل عنهـــا :إنها
«من الرقصات املحتشـــمة الي انتقلت مـــن بن�در عباس
ّ
وتتكون آالتها املوســـيقية مـــن الزمارة
واملناطق املجـــاورة
الـــي تعـــين (املـــرتادف) ،وهما قصبتـــ�ان يثقـــب كل منها
بســـتة ثقوب وكلتاهما مربوطتان ببعـــض وال يعمالن إال
بوجود قصبتن صغرتن كل قصبة منها مجهزة بلســـن
تزمر ،وتولج القصبت�ان الصغرتان يف مأســـويت القصبتن
الكبرتـــن امللتصقتـــن ،وبالنفخ يعـــزف العـــازف الذي
يســـى بالفارســـية (قليم) باإلضافة إىل الطبول مع فارق
ّ
أن الطبـــل الكبـــر ينقر بالعصـــاة من اجلهـــة اليمىن بينما
ينقر بأصابع أو كف اليد اليســـرى مـــن اجلهة األخرى».17
ّ
يبـــ�دو أن آلـــة النفـــخ املســـتخدمة مـــع هـــذا النـــوع
مـــن الغنـــاء والرقص تتشـــابه إىل حـــد كبر مـــع املطبك
املســـتخدم يف غنـــاء ورقـــص اجلـــويب العـــرايق.
غناء ورقص اجلويب العرايق
ُّ
يعـــد اجلويب أحـــد أنواع غنـــاء الفولكلور العـــرايق الذي
تصحبـــه رقصـــة خاصة تمزيه عـــن غره من فنـــون الغناء
الشـــعيب ،فضال عن كونه أحـــد أنواع الرقـــص اجلماعي.
ينتشـــر هذا اللون الغنايئ يف بغداد ،وبعـــض املدن والقرى
العراقية ،والســـيما يف املحافظـــات الوســـطى واجلنوبي�ة
مـــن العـــراق ،وكان يـــؤدى يف اليـــوم الثـــاين من أيـــام عيد
الفطـــر واألضىح.
ويعد الســـيد عبـــد ّ
اجلبـــار فـــارس أول كاتـــب عرايق
يشـــر إىل هذا الغنـــاء ،فقد وصفـــه بالقـــول« :وفريق من
املشـــاة جيتمعون ويشـــكلون حلقة ويكونون لعبة خاصة،
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ّ
يســـمونها (اجلويب)
وهي نـــوع من الرقص بأنغـــام خاصة
ّ
ويقف يف وســـط احللقة ّ
مزمـــر وبي�ده (املطبـــك) يزمر به
وقد يرأس حلقـــة اجلويب غالم جميل طويل الشـــعر وعلى
رأســـه قلنســـوة ملونة 18ويكون رئيســـا للعبة» .19ويكمل
قائـــال« :ولعبة اجلويب ،لعبة خاصـــة ،فيميل كل راقص إىل
ً
الذي جبانب�ه أثنـــ�اء القفز طورا لليمن وآخر لليســـار وإيعاز
احلركـــة يكون بي�د رئيس احللقة ،وهذه اللعبة منتشـــرة يف
الفرات كثـــرا وال ختلو من بهجة ومســـرة».20

وقـــد اختلف املهتمـــون باملوســـيقى والـــرتاث يف أصل
نشأته فنســـبه بعضهم للفولكلور الكردي ،ونسبه آخرون
للفولكلـــور الفاريس ويمكـــن تلخيص ما قيـــل عنه باآليت:
ّ
إن كلمـــة اجلـــويب باجليـــم الفارســـية تنســـب إىل
عشـــرة جويب أو شـــويب الكرديـــة ،ومنهـــا أخذ هذا
االسم .27
اجلـــويب رقصة كردية وأصـــل اللفظ من (اجلوب)
ّ
أي اخلشـــب ،ولعلـــه يتبـــن لداريس هـــذه اللعبة
أنهـــا كانـــت تلعـــب بالعيص..ولفظـــة اجلـــوب
فارسية .28

والواقع أننـــ�ا ال نعرف معىن كلمة (اجلـــويب) على وجه
الدقـــة ،ولم جنـــد من الباحثـــن العراقين مـــن توصل إىل
معرفة ســـبب تســـميتها احلقيقي .أما ما قيل ويقال عن
ســـبب تســـميتها فهو مجرد اجتهادات شـــخصية يتبن�اها
بعضهم ،ال نـــكاد جند فيها مـــا يمكن الوثـــوق واألخذ به.
ّ
ّ
وعلـــى كل حـــال فـــإن الـــذي متأكـــدون منـــه هـــو أن
اجلويب أحـــد الفنون الغنائيـــ�ة الوافدة من بـــالد فارس إىل
العـــراق ،وذلك يف مطلـــع القرن التاســـع عشـــر امليالدي،
وكان للقبائـــل العربي�ة اجلنوبيـــ�ة الدور الكبر يف انتشـــاره
يف بعـــض املدن العراقية ،والســـيما الوســـطى واجلنوبي�ة.
أمـــا طريقـــة غنائه فإنـــه يؤدى بشـــكل جماعـــي من قبل
مجموعـــة مـــن الراقصـــن يف مناســـبة األعيـــاد .وهؤالء
الراقصـــون قد يقـــل أو يـــزداد عددهم.
أمـــا بالنســـبة لتعريفـــه ،فهنـــاك َم ْ
ـــن يعرفـــه بأنه:

رقصـــة إعرابي�ة ويقال لها جوبيـــ�ة يرقصها جماعة
علـــى هيئـــ�ة حلقـــة مســـتديرة  ..ومـــن ألفـــاظ
األطفـــال وأهازيجهـــم:
ّ
29
وكل الذهب بساليح
جويب جويب ماليح
اجلـــويب ،هو اجلوبـــة ،فجوة أو خلوة بـــن البيوت.
ســـميت كذلك الجنياب الشـــجر عنها.30
لفظة اجلويب اشـــتقت مـــن لفظة (جش)  -اجليم
الفارســـية -وهي كلمة تنطلـــق تلقائي�ا مـــن أفواه
الراقصـــن عندما يقفزون لتنظيـــم اإليقاع.31
ّ
وبعـــد أن اســـتعرضنا هـــذه اآلراء البد من القـــول أن ما
يمكـــن اإلقـــرار به  -وهـــذا ما يتطابق مـــع الواقـــع  -هو أن
اجلـــويب رقص أو لعـــب يصاحبه نـــوع من الغناء الشـــعيب
اخلـــاص ،وهو من الفنـــون الوافـــدة إلين�ا من بـــالد فارس،
وإن الذي يؤكـــد ذلك أنن�ا جند جذور كلمـــة (اجلويب) جذورا
فارســـية؛ كونها تكتب بث�الث نقاط من حتت ،وهذا شـــائع
يف الكلمات العاميـــة العراقية ذات األصـــل الفاريس.

«الرقصـــة اإلعرابيـــ�ة الـــي يصاحبها غناء خاص تشـــيع
يف ثن�ايـــاه معـــاين احلـــب ولوعـــة املحبـــن ،فضـــال عـــن
معـــاين يقصد منـــه النكتة والتهكـــم إلثـــارة الضحك».21
ويعرفـــه آخـــر بأنـــه «رقصة مـــن الرقصـــات الشـــعبي�ة
العربي�ة(الدبكـــة)» .22
ويعرفـــه ثالـــث بأنـــه« :غنـــاء يشـــبه البســـتة 23من
قريب أو بعيـــد ،ولكنه له شـــعره اخلاص وحبره الســـريع
مع اختـــالف بطريقة نظمـــه وقافيت�ه ُ
ويلقـــى منغوما مع
خفة الـــوزن».24

الباحثون العراقيون وغناء اجلويب
ّ
مـــن الغريـــب أن هـــذا النـــوع مـــن الغنـــاء لم يـــرد أي
ذكـــر له يف كتـــب تن�اولت األدب الشـــعيب والغنـــاء العرايق
ككتـــاب األغـــاين الشـــعبي�ة للمـــؤرخ الراحل عبـــد الرزاق
احلســـين ،وكتـــاب (الطـــرب عنـــد العـــرب) للكاتـــب
ّ
والشـــاعر الراحل عبد الكريم العالف ،وموســـوعة (فنون

ويعرفـــه رابـــع بالقـــول« :هـــو ضـــرب األرض بالقدم
اليمـــىن أوال ،ثم القفـــز إىل األعلى و ضـــرب األرض بالقدم
اليســـرى ،ثـــم القفـــز إىل األعلى ومســـك منديـــل بإحدى
اليديـــن أو خزيرانة ،25ويتمـــزي بمرافقة املطبـــج معه».26
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األدب الشـــعيب) للشـــيخ الراحل علي اخلاقـــاين ،وكتاب
األغنيـــ�ة الفولكلورية لأســـتاذ الراحل عبـــد األمر جعفر،
وكتـــاب (الشـــعر الشـــعيب والغنـــاء يف العـــراق واجلزيرة
العربيـــ�ة ) للدكتـــور محمـــد عبـــد الرضا الذهـــيب وكتاب
(غنـــاء ريف العراق) لأســـتاذ ثامر العامـــري ،غرهم .أما
ّ
من ذكـــره من الباحثـــن العراقيـــن فإن دراســـتهم كانت
فقرة وغـــر ناضجـــة ،كما أن بعضهـــم ال يفرق بـــن غناء
ورقـــص الدبكات وبـــن غناء ورقص اجلويب الذي يتســـم
بطابعـــه الريفـــي اخلالص.
 - 1طريقة أدائه وغنائه:
يـــؤدى هـــذا النوع مـــن الغناء مـــن قبـــل مجموعة من
الراقصـــن بمصاحبة عازف املزمـــار (املطبك) ،32ويصف
بعضهم طريقـــة غنائه ،بالقـــول« :وتـــؤدى الرقصة بعد
اصطفاف الراقصـــن جنب�ا إىل جنب متماســـكي األيدي.
أما حتركهـــم فيكون عـــادة حســـب نغمـــات الماصول،33
ويتم برفع األرجـــل إىل األمام وإرجاعهـــا إىل اخللف مع هز
للوســـط ،ويكون املطـــرب يف هذه األثن�اء ُيســـمع اآلخرين
أغاني�ه الـــي وضعت لهـــذه الرقصة».34
ّ
ويصـــف آخـــر هـــذه الرقصـــة ،قائـــال« :يشـــكل
الراقصـــون حلقـــة مفتوحة من الشـــباب يســـى (حزام
اجلـــويب) وتنعقـــد احللقـــة هـــذه بتشـــابك الذراعـــن.
أمـــا طرفـــا الدائـــرة فتســـى (الـــرأس) ويف رأس الدائرة
شـــخصان آخـــران ،همـــا( :الـــرادود) أي منشـــد األغاين،
و(الداكـــوك)  -وهو العـــازف على اآللة املوســـيقية الي
غالبا مـــا تكون (املطبك) ،ويشـــرتط أن يكـــون الراقص
مجيـــدا لإلشـــرتاك باجلـــويب».35
ّ
ويعـــر عنه آخـــر بالقـــول« :أمـــا اجلوبي�ة فيشـــرتك
فيهـــا أكرث مـــن اثنن ،وقـــد يصلـــون إىل عشـــرين أو أكرث،
وتكـــون علـــى شـــكل دائـــري دون التقـــاء املحيـــط ،وعلى
طـــرف الدائرة يرقـــص رئيس اللعبة وبيـــ�ده منديل ويغين
النوع املناســـب للرقصة وعلـــى صوته أو نغـــم املزمار 36أو
الصرناجـــة والطبل تتـــم الرقصة.وهي على أشـــكال منها
الدبكـــة العربيـــ�ة والكردية وهما شـــائعتان يف بغـــداد».37
ويصـــف هـــذا الرقص غـــره ،قائـــال« :وأعضـــاء هذا
الرقص يشـــكلون تشـــكيالت نصـــف دائريـــة ،ويف مركز

الدائـــرة يقـــف ضارب علـــى الطبـــل وعـــازف يف املزمار أو
املطبـــج ،وحالمـــا يبـــ�دأ العـــزف بآلـــة املزمار مـــع اإليقاع
ينطلـــق أعضـــاء الرقـــص برقصـــة اجلـــويب علـــى إيقـــاع
الطبـــل 38ونغمـــات املزمـــار ويرافقهـــم يف ذلـــك الرقص
مطـــرب لينشـــد األغـــاين الشـــعبي�ة اخلاصة بهـــذا اللون
ّ
من الرقـــص العريب ،ويقـــف هذا املغـــين يف أول الراقصن
وبيـــ�ده منديلـــه الـــذي حيركـــه إىل األعلـــى واألســـفل مع
حركات العـــزف والغنـــاء».39
ّ
ّ
إن هذي ــن الوصف ــن األخيري ــن ال ينطبق ــان إال عل ــى
رقـــص وغنـــاء مدينـــ�ة بغـــداد وضواحيهـــا ،إذ أن مـــدن
وقـــرى املناطـــق الوســـطى واجلنوبيـــ�ة ال يصاحـــب هـــذا
الن ــوع م ــن الغن ــاء فيه ــا الطب ــل ،وإنم ــا يكتف ــي الراقص ــون
بع ــازف (املطب ــك).
 - 2املراحل الي يمر بها غناؤه:
يذهب بعـــض الباحثـــن العراقيـــن إىل تقســـم هذا
النوع مـــن الغناء الشـــعيب علـــى ثالثـــة مراحل:
املرحلة األوىل:
تب ـ�دأ ه ــذه املرحل ــة بوقف ــة الراقص ــن «وعن ــد احلرك ــة
يدقـــون األرض بأرجلهـــم اليســـرى ،يرفعونهـــا حبـــدود
نصـــف قـــدم ويضعونهـــا اعتمـــادا علـــى عـــزف اآللـــة
املوســـيقية املصاحبـــة للرقصـــة».40
املرحلة الثاني�ة:
وتوصــف باألعنــف حيــث «تتــم برفــع الرجــل اليمــىن
ح ــوايل نص ــف ق ــدم ،فيم ــا ترف ــع اليس ــرى بمس ــتوى ركب ــة
الرج ــل اليم ــىن ث ــم يدك ــون األرض مع ــا».41
املرحلة الثالثة:
«وتس ــى (التثليثي ـ�ة) ،وذل ــك بقف ــز الالعب ــن حبي ــث
تك ــون أرجله ــم بنف ــس املس ــتوى لث ــالث م ـ ّـرات بس ــرعة،
وه ــم ينظم ــون اإليق ــاع».42
ّ
واحلـــق إن غنـــاء ورقـــص اجلويب قـــد بدأ باالحنســـار،
والســـيما يف مدن الفرات األوســـط ومنها النجف األشرف
وتوابعهـــا ،ولم يعد هنـــاك من يمارســـها إال القلة القليلة،
وربما يف أماكـــن محدودة.وبوصفي أحد أبنـــ�اء هذه املدين�ة
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فإنين لم أشـــهد جتمعـــا مورس فيـــه هذا النوع مـــن الغناء
منذ مطلـــع ثمانيني�ات القـــرن املنصرم ،وإىل هـــذا اليوم.

احللقـــة وأن يقوم بدبك منفرد يظهر فيـــه مهارته وتفنن�ه،
ومثلـــه يف ذلك مثل املغين الذي يشـــذ عـــن اللحن ويرجتل
حلنـــا قريب�ا منـــه ولكنه أكـــرث زخرفـــة وأعقد حتاليـــا .وأما
الشـــخص الذي يتخذ الطـــرف اآلخر مـــن احللقة فيقال
له (:على اجلحشـــة)».43

وهنـــا البد من اإلشـــارة إىل أن غناء اجلـــويب يف مدنن�ا لم
َ
يـــؤد إال من قبل الرجال ،ومع هذا ال نســـتبعد أن تمارســـه
النســـاء يف مدن أخرى ،ويف ظـــروف وأماكن خاصة.
نموذج من الدبكات العربي�ة

وهنـــا البد من القـــول أن هـــذا اللون مـــن الدبكات قد
ينفـــرد به الرجـــال دون النســـاء «مـــا عـــدا يف بعض قرى
الشـــمال حيث يسمح للمرأة باالشـــرتاك بالدبك جنب�ا إىل
جنـــب الرجل».44

يزخر الفولكلور الفلســـطيين كبقية بلدان بالد الشـــام
بكثر من الفنـــون الغنائي�ة الي يصاحبهـــا الرقص ،ومنها
الدبكة الشـــعبي�ة املعروفة الي يؤديها الرجـــال والي تعد
األكرث شـــيوعا يف أغلب مـــدن وقرى فلســـطن .أما كيفية
أداء هذه الدبكة من قبل الشـــبان الفلســـطينين فتصفها
لنا يســـرى جوهريـــة غريطة بالقول« :يرقص الشـــبان يف
حلقـــة مفتوحة علـــى أنغام املجوز أو الشـــبانة وباشـــرتاك
املغـــين أو (القويل) .ثم تب�دأ بســـرد تفاصيـــل هذه الدبكة
قائلة « :يمســـك مـــن حيتل طـــرف احللقـــة محرمة (أي
ّ
ويلـــوح بها أثنـــ�اء الدبكة ،لذا
منديال) معقـــودة األطراف
ّ
يعـــرف ّ
باللويح ،وتســـمح التقاليد للويـــح أن ينفصل عن

ويشـــر الســـيد حســـن الباش إىل أنـــواع هـــذه الدبكة
قائـــال« :ومن هـــذه الدبكات :الشـــعراوية – الشـــمالية-
الكراديـــة – البداوية .وختتلـــف األغني�ات الـــي تغىن أثن�اء
كل دبكة.وقـــد يفضـــل كل شـــخص لونـــا علـــى لـــون رغم
تفـــوق دبكـــة الشـــعراوية على غرهـــا» .45ثـــم يعلق على
ســـبب ذلك بالقول« :ويكمن ســـبب ذلك يف تنوع حركاتها
واشـــرتاك األيـــدي فيها ،فتلعـــب األرجل وتصفـــق األيدي
أو تمتـــد على طولهـــا لتوضع على األكتـــاف ،فتكر احللقة
وختلـــق جماال فنيـــ�ا رائعا .وأســـهل هذه الدبـــكات تلك الي
تســـى بداوية فليس فيها من التعقيد يشء وتغىن أثن�اءها
أغنيـــ�ات خفيفة تن�اســـب حركة الدبكة وشـــكلها».46

الدبكة الفلسطيني�ة
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 - 2اآلالت املوسيقية املستعملة:

مقارنة بني اجلويب والدبكة
ال يفـــرق بعـــض داريس الفولكلـــور العـــرايق بـــن غناء
ّ
اجلـــويب ،وغنـــاء الدبـــكات العربي�ة الـــذي يعد أحـــد أنواع
الفولكلـــور الغنـــايئ يف بالد الشـــام ،إذ ينتشـــر يف ســـوريا
ولبنـــ�ان وفلســـطن ،وكذلك ينتشـــر يف األردن ،فضال عن
بعض املحافظـــات العراقية ،والســـيما يف املنطقة الغربي�ة
وبعـــض ضـــوايح بغـــداد ،وديـــاىل ومناطـــق متعـــددة يف
محافظـــة نينوى.
نعم ،قد تتشـــابه بعض الدبكات الشـــعبي�ة مع رقص
اجلـــويب العرايق ،كما هو احلال يف بعض الدبكات الشـــعبي�ة
الي تؤدى يف القطـــر األردين ،وهذا ما يؤكـــده أحد الباحثن
األردنيـــن ،بالقـــول« :تعـــرف يف األردن ألـــوان أخـــرى من
الرقص مثل (الدبكـــة الرمثاويـــة ،واملعانيـــ�ة ،والدرزية)،
وهي علـــى نظر دبكة اجلـــويب يف القطر العـــرايق».47
ّ
إن هـــذا التشـــابه الـــذي حتدثنـــ�ا عنـــه يـــكاد يكـــون
قلي ــال بالقي ــاس إىل االخت ــالف اجلوه ــري احلاص ــل ب ــن
الدبكـــة بشـــكلها املتعـــارف عليـــه مـــع طبيعـــة رقـــص
اجلـــويب العـــرايق .وســـوف جنـــري مقارنـــة بســـيطة بـــن
االثن ــن لتبيــ�ان ه ــذا االخت ــالف ،ال ــذي يمك ــن تلخيص ــه
بالنقـــاط اآلتيـــ�ة:
 - 1األزياء الشعبي�ة:
األزيـــاء الشـــعبي�ة الـــي يرتديهـــا املشـــاركون يف غناء
ورقـــص اجلـــويب يف املناطـــق الوســـطى واجلنـــويب مـــن
ّ
العراق تتمثل بارتـــداء الراقصن(الدشـــاديش) ،واعتمار
اليسشـــماع (الكوفيـــة) ،والعقال ،وربما يكـــون بعضهم
مكشـــوف الرأس ،ويتمـــزي قائـــد املجموعـــة (الروييس)
باعتمـــار القلســـنوة امللونة.

يف مـــدن الفـــرات األوســـط وجنـــويب العـــراق يكتفـــي
الراقـــص بآلـــة املطبـــك ،بينمـــا يف الدبـــكات الشـــعبي�ة
يســـتخدم املزمار(الزرنـــة) والطبل الكبر ،وقد يســـتخدم
أكـــرث مـــن طبـــل واحـــد يف الدبكـــة الواحـــدة ،وأحيانـــا
يســـتعاض عن املزمـــار بآلـــة البي�انو .ويف بعـــض األحيان
تكون املوســـيقى واملطرب خارج املســـرح الذي يؤدي عليه
الراقصـــون رقصتهـــم وهـــذا النوع هو الشـــائع بكـــرثة يف
رقـــص الفـــرق الشـــعبي�ة على املســـارح.
 - 3حركة الرقص:
ّ
يتمـــزي رقـــص اجلـــويب حبـــركات منتظمـــة يؤديهـــا
الراقصـــون ،تتخللها بعـــض القفزات بن احلـــن واآلخر.
ودائمـــا مـــا تكون أيـــدي الراقصـــن متشـــابكة.أما رقص
الدبكـــة فبعض أنواعه ،والســـيما رقص الفرق الشـــعبي�ة
فإنـــه يب�دأ بشـــبك أيـــادي الراقصـــن ،ويف أثنـــ�اء الدوران
بالرقـــص يرفـــع الراقص يـــده اليمىن إىل األعلـــى ،ويضع
يـــده اليســـرى علـــى خصـــره لبعـــض الوقـــت ،ثـــم يعاد
تشـــابك األيدي مـــن جديـــد وهكذا.
 - 4املناسبة الي يمارس بها الرقص:
تنحصر ممارســـة رقصة اجلويب يف املناطق الوســـطى
واجلنوبيـــ�ة من العراق يف مناســـبة عيـــد الفطر واألضىح،
إذ يـــؤدى هذا اللـــون من الرقـــص والغناء يف صبـــاح اليوم
الثـــاين من كل عيـــد .أمـــا الدبكـــة فتمارس يف مناســـبات
عديـــدة كاألفراح واألعـــراس واألعيـــاد وغرها.
 - 5الراقصون:
يف لعبة اجلويب الريفي يقتصر الرقص على الرجال فقط.
أما رقص الدبكة فيمكن أن تمارس على ثالثة وجوه:

ومثل هـــذا الزي يرتديه الراقصون للدبكات الشـــعبي�ة
الي تمـــارس يف محافظات عراقية كاألنبـــ�ار ودياىل وبعض
ضوايح املوصل وبغداد ،بإســـتثن�اء القلسنوة.
أما يف بالد الشـــام فاألمر مختلف تماما عمـــا ذكرنا ،إذ
يرتدي الراقصون هناك الســـراويل والقمصان أو البنطال
والقميـــص ،وقد يعتمر بعضهـــم الطاقية على رأســـه ،أو
يضع اليشـــماغ على أحد كتفيـــه أو حوله رقبت�ه.

رقص خاص بالرجال.
رقص خاص بالنساء.
رقص مشرتك بن الرجال والنساء.
 - 6عدد الراقصن:
تض ــم حلق ــة اجل ــويب عش ــرة راقص ــن ،وربم ــا يزي ــد
الع ــدد قلي ــال ،بينم ــا يتش ــكل رق ــص الدبك ــة م ــن ع ــدد
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أمـــا يف الفـــرق الشـــعبي�ة يف بغـــداد وغرهـــا ،فتكـــون
اجلـــذور االجتماعية للراقصـــن من املدن .بقـــي أن نقول
ّ
أن راقـــيص الدبـــكات الشـــعبي�ة يف مدينـــ�ة بغـــداد ودياىل
واألنب�ار هـــم يف األغلب األعم من أبن�اء املدن وقد يشـــرتك
معهـــم بعض األفـــراد من أبنـــ�اء القـــرى واألرياف.

ق ــد يزي ــد أو ينق ــص م ــن الرج ــال أو النس ــاء أو الرج ــال
والنس ــاء مع ــا.
 - 7مكان الرقص:
تـــؤدى رقصة اجلـــويب يف الســـاحة القريب�ة مـــن املكان
واملخصصة لالحتفـــال بالعيد وحيضرهـــا جمهور كبر من
الناس بوصفها ممارسة شـــعبي�ة عفوية.أما مكان الدبكة
فيختلـــف عن ذلك فقد تكون على مســـرح قاعـــة كبرة أو
يف باحة دار واســـعة أو يف ســـاحة قريب�ة من موقع املناسبة،
ويكون احلضـــور خاصا ومنتخبا.

الفنون والسمات اإلنساني�ة
التشابه والتطابق-الفنـــون الغنائيـــ�ة كغرها مـــن الفنون األخرى تتســـم
بطوابعهـــا اإلنســـاني�ة ،والـــي ال تقـــف أمامهـــا احلـــدود
اجلغرافيـــة والطبيعيـــة ،وإنما تنتقـــل من مـــكان إىل آخر
نتيجـــة الهجـــرة والتجارة والســـياحة.

 - 8قائد احللقة (الروييس):
يف رقـــص اجلويب الريفي تكتفي احللقـــة بقائد واحد -
ضمن تشـــيكل احللقة  -تكون مهمتـــه توجيه الراقصن
وقيادتهـــم  .وقد تتشـــابه بعـــض الدبكات مع مـــا ذكرنا،
وقد الحظنـــا يف بعض الدبـــكات أن حلقـــة الرقص توجه
من قبـــل راقص واحد يكـــون موقعه يف وســـط احللقة ،ال
كمـــا هو متعارف عليـــه ،ويف بعض األحيـــان توجه احللقة
من قبل راقصـــن اثنن.

وقـــد يشـــرتك أكـــرث مـــن بلد عـــريب بنـــوع أو أكـــرث من
األغـــاين أو الرقصـــات ،وذلـــك ناجت عـــن تشـــابه البيئ�ات
االجتماعيـــة والظـــروف احلياتي�ة واملســـوغات العاطفية
فـ«ال عجـــب أن نـــرى أغنيـــ�ة شـــعبي�ة نشـــأت يف العراق
وانتشـــرت يف أقطـــار اخلليـــج العـــريب أو شـــمال أفريقيا
وبالعكـــس» ،48إذ أن املشـــهور واملتعـــارف عليه أن بعض
مالمـــح الفن الغنـــايئ واملوســـيقي العريب قـــد انتقلت من
بـــالد األندلـــس إىل أوربـــا فأثرت هنـــاك ،وهذا مـــا يؤكده
ّ
ســـيمون جاريج ،بقوله« :إن التأثر العـــريب يف أوربا العصر
الوســـيط كان أكرث عمقا وأهمية مما يمكـــن أن يعتقده أي
ّ
إنســـان:إن أمثولة وفن النظرين واملوســـيقين العرب يف
أسباني�ا املســـلمة ،يتجدد بداية ميالد املوســـيقى األوربي�ة
البدائيـــ�ة ،وهـــذا ما يب�دو لنـــا واضحا يف األغـــاين الالتيني�ة
القديمـــة يف أســـباني�ا ،وجنوب فرنســـا ،فضال عـــن التأثر
العريب يف األغـــاين الدينيـــ�ة والرتاتي�ل الكنســـية».49ومما
الشـــك فيـــه أن هذا التأثر مـــازال قائمـــا إىل اآلن يف بعض
فنون الغنـــاء واملوســـيقى األوربي�ة.

 - 9المادة املستخدمة بي�د رئيس احللقة:
يف رقـــص اجلـــويب يمســـك رئيـــس احللقـــة قطعـــة
قماش (املنديـــل) بي�ده ،ويقـــوم بتحريكها أثنـــ�اء الرقص
والقفز ،وتتشـــابه بعـــض الدبكات يف هذه املمارســـة ،وقد
يســـتعاض عن قطعـــة القماش باملســـبحة.
وهنـــا البد مـــن القـــول أن هنـــاك نوعا مـــن الدبكات
الشـــعبي�ة يف فولكلـــور كـــرد العـــراق وغرهم يتشـــابه يف
بعـــض تفاصيله مـــع الدبـــكات العربي�ة الي أشـــرنا إليها.
 - 10االنتماءات االجتماعية للراقصن:
ينتـــيم راقصـــو اجلويب يف املـــدن الوســـطى واجلنوبي�ة
من العـــراق إىل ثالثـــة جذور:

والفنـــون الشـــعبي�ة العامليـــة تتشـــابه يف ســـماتها
وعناصرهـــا اإلنســـاني�ة لـــدى أغلـــب الشـــعوب واألمـــم،
ّ
فقـــد جنـــد فنـــا غنائيـــ�ا أو نمطـــا شـــعريا يتشـــابه إىل حـــد
مـــا مـــع فـــن أو نمـــط يف بلـــد آخـــر ،وقـــد تت�داخـــل بعـــض
األنمـــاط والفنـــون الغنائيـــ�ة والشـــعرية بـــن البلـــدان
العربيـ ـ�ة نفس ــها ،ف ــرى يف الع ــراق – مث ــال  -فن ــا أو أك ــرث

اجلذور الريفية  :القرى واألرياف.
اجلـــذور البدويـــة :يشـــرتك معهـــم بعـــض البدو
القاطنـــن علـــى مقربـــة مـــن املناطـــق الريفية.
اجلذور احلضرية :يشـــرتك يف هـــذا الرقص بعض
األفراد من ســـكنة املدن.
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يتشـــابه مـــع فنـــون يف بلـــد عـــريب آخـــر ،50وربمـــا يشـــرتك
معـــه بنفـــس الطوابـــع والصفـــات والرتاكيـــب.
وينطبـــق ذات الـــيء علـــى فنـــون عامليـــة ،ولنأخـــذ
مثاال على ذلك فن الرقص الشـــائع يف أســـباني�ا واملســـى
(فالمنكـــو) .فهـــذا الرقـــص الشـــعيب يتشـــابه يف بعض
حركاتـــه مـــع اجلـــويب العـــرايق ،وهـــذا مـــا يؤكـــده بعض
الدارســـن للحضارات األوربيـــ�ة عند ذكرهم لهـــذا النوع
مـــن الرقص ،إذ يقـــول أحدهم « :والرقصـــة الي يرقصها
كل أفراد الشعب األســـباين هي الفالمنكو51الي تستعمل
الصاجـــات اخلشـــبي�ة ،وتعتمـــد الرقصة علـــى عضالت
الســـاقن واحلـــركات التعبريـــة ويتعلمهـــا األطفال من
اآلبـــاء واألمهـــات وتشـــبه رقصة(اجلـــويب) يف الريـــف
العـــرايق» .52ثم يسرتســـل حديثـــ�ه لبيـــ�ان تفاصيل ذلك
الفـــن ،قائال« :ورقص الفالمنكو بالنســـبة لأســـبان أمر
حيوي يـــؤدى يف كل مـــكان ،وقـــد ترقص راقصـــة وحدها
أو يقـــوم بالرقـــص راقـــص أو راقصـــة أو راقصتـــان معا.
كل واحـــدة يف ثـــوب مختلـــف اللون وقد صففت شـــعرها
بطريقـــة مختلفة عـــن غرها فقد ترشـــق واحـــدة الوردة
احلمـــراء التقليديـــة يف خصالت شـــعرها ،وتلـــف وتنثين
وتعتـــدل وتضـــرب األرض حبذائهـــا بينما ترشـــق زميلتها
يف شـــعرها مشـــطا أبيض اللـــون وتزين أذنيهـــا بقرط من
طراز املشـــط عين�ه ومن لونه ثم تشـــرع الفتاتـــان بالغناء
ّ
حـــب كل منهما لبلدتها،
وهـــو عبارة عن أنشـــودة تعر عن
مســـقط رأســـها وتصف فيها ســـهولها وأغوارها وتتغزل
يف شـــجاعة رجالهـــا كل ذلـــك وهـــي ترقص علـــى أطراف
قدميها وتهـــزت اهزتازا شـــديدا».53
ومن خالل متابعـــي لبعض أنمـــاط الفولكلور العاليم
وجـــدت أن هنـــاك نوعـــا مـــن الرقـــص والغنـــاء يف أمريكا
يتشـــابه يف بعض ســـماته مع غناء ورقصة اجلويب املعروفة
لدينـــ�ا يف العراق .وســـوف أســـلط الضوء على هـــذا الفن،
ومن ثـــم أجري مقارنـــة بين�ه وبـــن غناء اجلـــويب العرايق.

3

«بأنـــه نوع من الرقص يشـــارك فيه عدد مـــن الراقصن،
لكن ال يظهر يف وســـط احللقة إال راقـــص أو اثن�ان يف وقت
واحد.ويتـــ�داول الراقصون تواثبهـــم يف داخل حلقة كبرة.
وال ّ
يثبتـــون اإليقاع خبطـــوات موحدة فقط ،بل يمارســـون
رقصا لطيفا بشـــكل منســـق خيبطـــون فيـــه بأرجلهم على
التت�ابع فوق األرض فيســـتجيب اخلبط لـــكل كلمة ولكل
مقطع أحيانا مـــن األغني�ة الي يرددهـــا املوجودون يف مركز
الدائرة ،واألغني�ة الي تصاحب الرقصة الشـــعبي�ة اجلوبا
( )Jubaهـــي – بـــدون شـــك -ذات إيقاع مقفـــى بصورة
مدهشـــة  .وال ينقطـــع املجتمعـــون عن الصفـــق بأيديهم
خالل ذلـــك ،أو اخلبـــط بأرجلهم مع الغنـــاء وقد يرقصون
فـــرادى أو أزواجا».54
أمـــا النمـــاذج الشـــعرية الـــي تغـــىن مـــع هـــذا النوع
من الرقص فسنستشـــهد بنصـــوص مرتجمـــة إىل اللغة
العربيـــ�ة بهـــدف التوضيح.
 - 1النموذج األصلي بلغة الزنوج:55
Juba dis، an juba dat،

غناء ورقص اجلوبا

!Juba skin dat yalle cat، Juba ! Juba

ّ
تعـــد رقصـــة اجلوبـــا ( )Jubaاألمريكيـــة مثـــاال ّ
حيا
علـــى التعبر الوثين ،وقد أشـــر إىل هذا النـــوع من الرقص

Juba jump an Juba sing
!Juba cut dat pigean s wing- Juba! Jubaـ
132

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ ـ اﻟﻌﺪد  44ـ ﺷﺘﺎء 2019

احنن أمام اخليب�ة
ثم ِ

( -النموذج املرتجم)

وكلما درت دورة
أقفز يا جيم ّ
وصرخ

جوبا هنا ..جوبا هناك
جوبا أسلخ يل جلد القطة
جوبا ،جوبا
جوبا أقفز ..جوبا ْ
غن
جوبا ّ
قص جناح الطر

املقارنة بني اجلويب واجلوبا
 - 1غناء اجلوبا األمريكي:

جوبا ،جوبا

يمكن توصيف أهم ممزياته باآليت:

 - 2النموذج األصلي بلغة الزنوج:56

هـــذا النـــوع مـــن الرقـــص والغنـــاء مســـتوىح من
التعبـــر الوثين.

Git fus upot yo heel

يظهـــر يف وســـط حلقـــة غنـــاء اجلوبـــا ،راقـــص أو
راقصـــان يف وقـــت واحـــد.

; An den upon yo toes
An ebry time you tu n round،

يتـــ�داول الراقصون تواثبهـــم يف داخل حلقـــة الغناء
الي تكـــون يف العـــادة كبرة.

You Jump gim crow .
Now fall upon yo knees

يثبـــت الراقصـــون اإليقـــاع خبطـــوات موحـــدة
ويمارســـون رقصـــا لطيفـــا بشـــكل منســـق.

; Jump up an bow low
An ebry time you tun round

خيبـــط الراقصـــون األرض بأرجلهـــم علـــى تت�ابع مع
الكالم املنشـــد واملقاطع الغنائي�ة الـــي يرددونها يف
داخل حلقـــة الغناء.

You Jump Jim Crow
Put yo hans upon yo hips،
; Bow low to yo beau

ختتلف طريقة نظم الشعر السائدة لديهم يف غناء
اجلوبا ،عما هو شائع ومعروف يف فولكلورنا العرايق.

An ebry time vou tu n roud
You jump Jim Crow .

 - 2غناء اجلويب العرايق:

( -النموذج املرتجم)

ويمكن توصيف أهم ممزياته باآليت:

أقفز على كعبيك
أقفز على أصابع رجليك

هـــذا النـــوع مـــن الرقـــص والغنـــاء مســـتوىح من
طبيعـــة البيئـــ�ة الريفيـــة العراقيـــة ،ويســـى يف
بعـــض املناطـــق بـ(لعبة اجلـــويب).

واآلن أركع على ركبتيك

يكـــون عازف املطبـــك خـــارج تشـــكيلة الراقصن،
ويكـــون موقعـــه بالقـــرب مـــن قائد احللقـــة ويف
بعـــض األحيـــان يتوســـط حلقـــة الغناء.

وكلما درت دورة
أقفز يا جيم ّ
وصرخ
احنن
أقفز عاليا ثم ِ
وكلما درت دورة
أقفز يا جيم ّ
وصرخ

توض ــع ي ــدا كل راق ــص م ــن الراقص ــن عل ــى كتف ــي
الراقــص املجــاور لــه ،وقــد تســتب�دل هــذه الطريقــة
بمس ــك أو ش ــبك زن ــد كل راق ــص م ــع زن ــد الراق ــص
القري ــب من ــه.

ضع يديك على خصريك
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تتواص ــل ضرب ــات أرج ــل الراقص ــن بش ــكل منتظ ــم
علـــى األرض مـــع عـــزف املطبـــك وغنـــاء قائـــد
اجلوقـــة أو احللقـــة.

أركض وراه أشجندوب
تكطع عـصب رجليه
 - 2نـــص مـــن تـــراث محافظـــة صـــالح الديـــن
وضواحيهـــا :58

تتخلـــل غنـــاء اجلـــويب ثـــالث قفـــزات ســـريعة إىل
األعلـــى ،وتكـــون منتظمـــة مـــع صـــوت قائـــد
اجلوقـــة.

كل الهال حببييب اجلان أزعيالن
طاجب ورده وخزامه وبالوسط أعران

ينش ــد م ــع غن ــاء اجل ــويب ش ــعر خ ــاص يك ــون  -يف
أغلـــب األحيـــان -شـــعرا غزليـــا ينضـــح عذوبـــة
ورقـــة وعاطفـــة.

***
كل الهال حببييب يا حبييب
يا بو حيج اليشبه كرط الزبييب
تمنيتك يلغايل أنت�ه طبييب

نماذج من نصوص اجلويب:

جتلبين أعلى أطرايف تكلي تلفان

57

 - 1نص من الرتاث امليساين

***

شفته اجيـــول بالتمن

كل الهال حببييب النــاثر زلـفو
سوده أعله أمتونه ألتمن

يشبه عز اجلزيره أمضيع ولفو

هي عونه احلضنهن وآمن

وهللا لنطيك أوصافه اجنان اتعرفو
إبهيمه ودرب خلوايت

أبو أعيون الوسيعه وخـد الريان

***

***

كاعد لك عالماي أكعود

كل الهال باحلدث 59لوجن كلهن

يا سمر يا بو اعيون السود

ريحة مسج واخضره ابفي أكذلهن

كون العشك بالفرهود

ما كلتلج يا يمه أخذيلي منهن
جــافــرهدتعـانـيه

بليج رجب يغفرلج صومة رمضان

***
شفته ايـعيب بالتبن�ه
لطفر وصر أحبضنه

 - 3نـــص مختلـــط بـــن تـــراث بغـــداد وصـــالح
الديـــن :60

وزوج الرتاجـي بأذنه
وأنعـل أبــو الينهاين

يايمه أنطيين الدربي�ل لنظر حيب وأشوفو

***
شفته يمي بالنصه

ّ
كصه
عـنكود كلييب

حول وخذلك مصه

من هاخلـد الرماين

البس عباه شغل الدير ترج ما بن أجتوفو
***
هب الهوى يا طيبو من بيت أهله حلبيبو

***

بشرع املحبه كالو كلمن ياخذ نصيبو

شفته يمي بذاك الصوب

***
داير طرز عاملوده وفوك الكذله ايطرزنه

طابك زخمه فوك الثوب
134

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ ـ اﻟﻌﺪد  44ـ ﺷﺘﺎء 2019

والعم ــارة ،ث ــم اكتس ــب طابع ــه الريف ــي اجلن ــويب

والعن عن الغـزالن والطــول ناكه جنه

بمـــرور الوقـــت ،حبيـــث صـــار جـــزءا حيويـــا مـــن

***

الفولكل ــور الش ــعيب الع ــرايق.
ّ
أكـــدت الدراســـة علـــى أن هـــذا اللـــون مـــن الغنـــاء

على اليمه وعلى اليم على الرحه عونيين
مدري الرحه جثيله مدري العشك عاميين
***

والرقـــص كان يـــؤدى يف صبـــاح اليـــوم الثـــاين مـــن

ّ
وهللا لعلي كصري وفوك الكصر طياره

عيــد الفطــر أو األضــىح ،أي أنــه فــن مقتصــر علــى

بلوه ابتلين�ه حبضري وأحنه عرب سياره

ه ــذه املناس ــبة.

رابعا :نص من تراث الفرات األوسط:61

توصل ــت الدراس ــة إىل أن طق ــوس اجل ــويب ختتل ــف
ع ــن الطق ــوس ال ــي ت ــؤدى يف الدبك ــة الش ــعبي�ة.

عاجلويب اجلويب اجلويب
أثبتــت الدراســة أن فــن اجلــويب قــد وفــد إىل العــراق

معذبين بركصه اجلويب

يف مطل ــع الق ــرن التاس ــع عش ــر املي ــالدي .أم ــا ع ــن

ألسهر وأنطر محبوبـي

انتش ــاره فاملرج ــح أن ــه انتش ــر يف بداي ــة ذات الق ــرن.

وعيين أرسمها أعله أهالله
***

أكــدت الدراســة علــى أن الســيد عبــد اجلبــار فــارس
وماخذهـــا ورايـــــح

يوليفـــي الـــروح تريـــدك
بيـــ�دك

يعــد أول مــن كتــب عــن هــذا الفــن يف العــراق.
أثبتــت الدراســة أن هنــاك رقصــات شــعبي�ة يف مــدن

يمته ايهل عيدي وعيدك ويتغر حبن�ه وحاله

عراقي ــة كث ــرة تم ــارس حت ــت مس ــى (اجل ــويب)،

***
أتمنه اتشوفك عيين

وتكرب ييم حتاجيين

أفديلك كل اسنيين

يا بو أعيون اجلتاله

وه ــي العالق ــة له ــا به ــذا الف ــن الش ــعيب الريف ــي.
أثبت ــت الدراس ــة أحنس ــار رق ــص وغن ــاء اجل ــويب يف
م ــدن الع ــراق (الوس ــطى واجلن ــويب) من ــذ بداي ــة

***
يا بـ املـنديل األحمر

نظرات اعيون تسحر

ثمانين ـ�ات القــرن املنصــرم بســبب ظــروف احلــرب

جموب أصر وأحتسر

من تمـر يب اخلـــياله

العراقي ــة اإليرانيــ�ة،
فضـــال عـــن التغـــرات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة

اخلاصة

ال ــي ط ــرأت عل ــى حي ــاة اإلنس ــان الع ــرايق يف تل ــك

يف نهاي ــة ه ــذا البح ــث يمك ــن تلخي ــص م ــا توصل ــت
إلي ــه بالنق ــاط اآلتيــ�ة:
ّ
أثبتـــت الدراســـة أن رقـــص وغنـــاء اجلـــويب مـــن
الفنــون الفارســية الوافــدة إىل العــراق انتقلــت عــن
طريــق املــدن اجلنوبي ـ�ة ،والســيما مدينــي البصــرة

املناط ــق ال ــي أش ــرنا إليه ــا.
أكـــدت الدراســـة أن مناطـــق العـــراق الوســـطى
واجلنوبيـــ�ة تعـــد منطلقـــا رئيســـا لهـــذا الفـــن،
فضـــال عـــن كونهـــا حاضنتـــ�ه وبيئتـــ�ه األوىل.
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آالت إيقاعية وآلة نفخ رئيسة يطلق عليها يف البحرين
اسم )الرصناي(.والليوة من الفنون الوافدة إىل
البحرين بجانب فن الجربة وفن الطنبورة(( .وحيد
أحمد الخان،املأثورات الشعبية ،العددالسابع ،السنة
الثانية،يوليو1987م،ص.54
-9جعفر،عبداألمري،الفنالغنائييفالخليجالعربي،ص.59
 - 10الجربة:إحدىالفنونالوافدةإىلمنطقةالخليجالعربي
ولها عدّة مسميات .ففي البحرين تسمى)الجربة( ويف
اإلمارات العربية املتحدة والكويت تسمى )الهبان(،وهو
فنمنالفنونالوافدةأتتمعهجرةالقبائلالعربيةالتي
كانت تقطن الساحل الرشقي للخليج العربي،ويطلق
عىل هذا املوقع عند العامة )بر فارس( .الثقافة الشعبية
–العدد  ، 15خريف  ، 2011ص133
 - 11عىل الرغم من وضوح فارسية هذا الفن ،إال أننا نجد
من يفند فارسيته ،والسيما السيد عبد الله بخش الذي
يقول ّ )) :
إن آلة القربة هي آلة عربية عرفها العرب يف
الصحراء حني كانوا يسلخون جلد املاعز ويجعلونها
إناء يحمل اللبن أو الحليب أو املاء،وبذلك يؤكد الراوي
أن أصل هذه اآللة عربي جاء مع القبائل العربية التي
نزحت من شبه الجزيرة العربية واستوطنت الساحل
اإليراني،ثم عادت ويطلق عىل هذه القبائل ) العرب
الحولة أو الهولة( (( املصدر نفسه،ص134
 - 12السوما :يعد هذا الفن أحد فنون الرقص النسائية
يف أفريقيا،وعند انتقاله لسلطنة عُ مان صار يؤدى من
قبل الرجال ،والسيما يف مدينة الباطنة ،إذ يزاول برسية
وبشكل مسترت ،ومع تقادم الزمان قل مؤدوه وربّما
ينقرض يف املستقبل.
 - 13الكتمريي :فن راقص ذو حركات متميزة يتش ّكل فيه
صف الراقصني عىل شكل دائرة ،حيث تبدأ الرقصة
بخطوات قصرية إىل األمام مع تمايل جسم الراقص
بحركةمطلقةحرةوقديدورالالعبحولنفسهيفدورة
رشيقة ثم يعود بعدها إىل وضعه الطبيعي) .بترصف(
 .من مقال منشور بعنوان ) :الفنون العُ مانية التقليدية
املغناة ( للسيد سالم الظفري -صحيفة الحدث العُ مانية
االلكرتونية املستقلة يف يوم  14يناير 2015م.
(املأثورات الشعبية،العدد السابع،السنة الثانية،يوليو
1987م،ص)، 55بحث بعنوان  :فن الليوة يف البحرين
–دراسة تحليلية لنماذج من أغاني رقصة الليوة( للسيد

الهوامش
 - 1فرايز،جيمس جورج،الغصن الذهبي -دراسة يف السحر
والدين -ترجمة :نايف الخوص،دار الفرقد للطباعة
والنرش والتوزيع ،ط)،1دمشق2014،م(،ص.48
 - 2املصدر نفسه،ص.47
 - 3بُوترش ،ما رغريت جُ وست ،السود يف أمريكا،
تعريب :د .ممدوح حقي،نرش دار الكتاب-الدار
البيضاء،ط)،1بريوت1964،م(،ص.148
 - 4ثامر العامري) ،مقالة بعنوان  :البرصة ومجالس
الطرب( ،مجلة الرتاث الشعبي ،العدد الفصيل الثالث-
صيف 1989م،ص.155
 - 5الهيوة  :نوع من املوسيقى الوافدة ذات إيقاع متميز
عُ رفت بها بعض األغاني العراقية الشعبية.
 - 6جعفر ،عبد األمري ،الفن الغنائي يف الخليج العربي،
ص.55
 - 7يعرفها الدكتور صبحي أنور رشيد بأنها «اآللة الوترية
الوحيد التي يعزف عليها خالل القيام بأداء طقوس
وشعائر النوبان املقدسة التي تجري يف)املكائد( التي
هي أشبه ما تكون بما يعرف بالتكايا» .أما عن تاريخ
هذه اآللة فيقول« :يجمع علماء اآلالت املوسيقية عىل أنذ
الطنبورة املستعملة يف الوقت الحارض يف دول الخليج
العربي وشبه جزيرة العرب وبعض األقطار األفريقية
ترجع من حيث التصنيف العلمي لآلالت الحديثة باسم
لريا ،لريا ،ال ير .إن التسمية العربية كنارة ترجع يف أصلها
اللغوي إىل االسم البابيل )كناروم( التي تعرف يف اللغات
األوربية )بكرس الكاف وتشديد النون(،حيث ورد هذا
االسم يف الكتابات املسمارية من العرص البابيل القديم
)1950-1530ق.م( وانتقلت هذه الكلمة البابلية
القديمة فيما بعد إىل اللغات األخرى حيث اقتبستها
اللغة املرصية القديمة بصيغة )كنر( واللغة العربية
بصيغة )كنو( ،واللغة اآلرامية بصيغة )كنورا( واللغة
الفينيقية بصيغة )كنريا( ».مجلة الرتاث الشعبي،العدد
الفصيل الثالث -صيف 1989م،ص61وص.63
 - 8الليوة :يقال أنها سواحلية ممباسية .تع ُّد إحدى أنواع
رقصات األعراس التي تنترش يف بعض دول الخليج
العربي ،والسيما دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ويصفها بعضهم بأنها )) :رقصة جماعية يصاحبها
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العارشة1979م،ص) ،120والقول للسيد جبار عبد
اللهالجويرباوي(.
 - 26املصدر نفسه ،ص) ،99والقول للدكتور مصطفى
جواد(.
 - 27مجلة الرتاث الشعبي،العدد الثاني عرش /السنة
العارشة،ص )،99والقول للشيخ جالل الحنفي(.
 - 28الشيخ جالل الحنفي ،معجم اللغة العامية البغدادية،
دار الحرية للطباعة ،ج) ،2بغداد1982 ،م( ،ص.310
 - 29مجلة الرتاث الشعبي ،العدد الثاني عرش ،السنة
العارشة ،ص) ،99القول لألستاذ عبد املجيد الشاوي(.
 - 30املصدر نفسه ،ص) ،99القول لألستاذ عبد الجبار
محمودالسامرائي(.
 - 31املطبك )املطبج( :هو اآللة النفخية األكثر شيوعا وما
هو إال مزمار مثنى غري أن فتحته مستديرة وليست
مخروطية كاملزمار .ويصنع من القصب حيث يؤخذ
قضيبان اسطوانيان من نبات القصب خاليا من العقد
بطول واحد ويثقبان بستة ثقوب لكل قصبة،عىل أن
تكون الثقوب متقابلة يف كل منهما وبعد ذلك يلصقان
الواحدة باألخرى بواسطة القري من طرفيهما .ويجب
أن توضع يف فتحتيهما زمارتان( صغريتان من القصب
الرفيع ،ولهاتني الزمارتني الفضل يف الصفري املزدوج.
أما توزيع األلحان فيتم عرب تحريك األصابع الستة من
كل يد ثالثة ،السبابة والوسطى والبنرص ،التي توضع
عىل الثقوب عند بداية العزف .د.عبد العظيم عباس
الجوذري وشاكر هادي غضب،التأريخ االجتماعي يف
الفرات األوسط ،ج ،2ص.613
* تعليق :الحظت بعض أنواع )املطبك( تنتهي بزمارة
واحدة بدال من الزمارتني ويسمى هذا النوع باملفرد أي
ذو القصبة الواحدة.
 - 32املاصول :هو آلة الناي وال أظنه يستخدم مع غناء
ورقص الجوبي.
 - 33الكعبي،الرتاث الشعبي يف ميسان،ص .56
 - 34مجلة الرتاث الشعبي العدد الثاني عرش/السنة
العارشة 1979م ،ص) .99مقال للسيد عبد الجبار
محمود السامرائي بعنوان :رقصة الجوبي يف العراق(.
 - 35املزمار :هو شكل القصبة منحوت الجانبني من
الخشب أجوف من غري تدوير ألجل ائتالفه من قطعتني
بأبخاش أي ثقوب معدودة ينفخ فيه بقصبة صغرية

وحيد أحمد الخان (.
 - 14الرصناي:آلة نفخ ذات ريشة مزدوجة يستخدم يف
رقص وغناء فن الليوة يف البحرين وغريها.
 - 15املصدر نفسه،ص.55
 - 16الثقافة الشعبية ،العدد ،15خريف  ،2011ص)139
مقالة للسيد خالد عبد الله خليفة بعنوان )فن الجربة (.
 - 17القلنسوة:لباس مستدير مقور بشكل نصف كرة
ومبطن يف الغالب من الداخل يوضع عىل الرأس ويصنع
عىل الغالب من القماش .وتختلف القالنس باشكالها؛
لذلك قيل يف بعض انواعها بأنها قلنسوة طاقية )والتي
نسميها عندنا اليوم بالعركجني( ،وجمعها طواقي
وتعرف بلهجة املوصل باسم طاكية ،وقلنسوة ورقية.
وجاء اسمها قديما باسم قلنسوة دنية أيضا إىل تشبيهها
بالدن .الجادر،د.وليد محمود ،األزياء الشعبية يف العراق،
دار الحرية للطباعة والنرش) ،بغداد1979 ،م( ،ص.93
 - 18عامان يف الفرات األوسط ،مطبعة الراعي ،ط،1
)النجف1353 ،هـ ( ،ص127
 - 19املصدر نفسه،ص127
 - 20الكعبي ،كريم علكم ،الرتاث الشعبي يف ميسان،
مطبعة عشتار ،ط) ،1بغداد1987 ،م( ،ص.56
 - 21الوردي ،حمودي ،الغناء العراقي ،مطبعة أسعد ،ط،1
)بغداد1964 ،م( ،هامش ص.114
 - 22البستة :كلمة فارسية معناها )رابط( .ومصطلح
عليها يف املوسيقى الرتكية بمعنى )املوشح(.العالّف،
عبد الكريم ،الطرب عند العرب ،مطبعة أسعد ،ط،2
)بغداد1963،م( ،ص  .169أما الحاج هاشم محمد
الرجب فيعرفها بأنها« :وهي من األغاني الخفيفة
املرحلة وتعترب ملحقة باملقام العراقي؛ألنها تخرج من
نفس أنغامه» .املقام العراقي،مطبعة اإلرشاد ،ط،2
)بغداد1983 ،م( ،ص.205
 - 23د .عبد العظيم عباس الجوذري  ،وشاكر هادي
غضب ،التأريخ االجتماعي يف الفرات األوسط )دراسة
انثروبولوجية( ،دار الفرات للثقافة واإلعالم،ج) ،2حلة
2015،م( ،ص.577
 - 24ربّما تستخدم الخيزرانة يف رقص الجوبي يف مدينة
العمارة أو املدن املجاورة لها.أما يف مدن الفرات األوسط،
فلم نر استخداما لها.
 - 25مجلة الرتاث الشعبي،العدد الثاني عرش /السنة
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 ،1986ص) - 134مقالة بعنوان  :املوسيقى العربية
واملوسيقى الغربية ،ترجمها عن الفرنسية :جمال
الخياط(.
 - 49من أمثلة ذلك نظم الزهريي الذي يتشابه يف نظمه
العراقي مع النظم الخليجي ،فضال عن سوريا ولبنان
وفلسطني.وكذلك نظم األبوذية الذي يشتهر العراقيون
بنظمه حيث نجده ينظم يف بعض مناطق اململكة
العربية السعودية وكذلك يف األحواز العربية يف إيران.
 - 50رقص وغناء أسباني يصاحبه عزف عىل الجيتار،
فضال عن التصفيق الجماعي أو الفردي .يرجع بعض
الباحثني أصوله إىل بالد األندلس ،ويعدونه من الفنون
العربية التي تأثر بها الشعب األسباني ،وهناك من يرد
أصوله إىل الغجر الذين جاؤوا واستوطنوا أسبانيا بعد
خروج العرب من بالد األندلس.
 - 51العامري ،د.محمد بشري،دراسات حضارية يف التاريخ
األندليس .دار غيداء للنرش والتوزيع ،ط2012 ،1م،
ص.61
 - 52املصدر نفسه ،ص61
 - 53بُوترش،مارغريت جُ وست ،السود يف أمريكا،
ص76و78
 - 54بُوترش ،السود يف أمريكا ،هامش ص.76
 - 55املصدر نفسه،مش ص.77
 - 56الرتاث الشعبي يف ميسان،ص56-57-58
 - 57هذا النص مُغنى بصوت املطرب العراقي سعدون
جابر.
 - 58الحدث أو الحديثات :الفتيات )الشابات(اللواتي ّ
بلغن
سن الزواج.
 - 59هذا النص مُغنى بصوت املطربة العراقية الراحلة
مليعةتوفيق.
 - 60من نظم الباحث.

توصل به فينفذ النفخ بواسطتها إليه ويصوت بنغمة
حادة تجري فيه تقاطيع األصوات من تلك الثقوب
باألصابع مثلما يجري بالناي والشبانة .العالف ،عبد
الكريم ،الطرب عند العرب ،ص.126
 - 36املحامي،محمود العبطة،الفولكلور يف بغداد،مطبعة
األسواقالتجارية)،بغداد1963،م(،ص.111
 - 37الطبل :يع ّد الطبل إحدى اآلالت اإليقاعية املعروفة.
يكون شكله العام عىل هيأة أسطوانة خشبية تصنع
من الخشب املحيل أو من الخشب املستور من أفريقيا
أو الهند ،والسيما خشب أشجار السدر أو الجوز .أما
الجلود املستخدمة يف صناعته فهي جلود البقر أو اإلبل
أو األغنام .وتتمثل عملية صناعته بتثبيت الجلد عىل
فوهتي األسطوانة ،ثم يثبت هذا الجلد بجبال أو خيوط
مصنوعة من شعر الحيوانات .وقد يصنع الطبل من
إطار خشبي بدال من األسطوانة .ويكون لكل طبل
حلقات تعلق بسيور من الجلد لحملها عىل الكتف أو
يعلق عىل الرقبة .وتختلف الطبول بأحجامها وأنواعها.
ويسمى الطبل بـ)الدمام( لدى العامة يف بعض البلدان
العربيةكالعراق.
 - 38الوردي،حمودي،الغناء العراقي،ص.114
 - 39مجلة الرتاث الشعبي،العدد الثاني عرش/السنة
العارشة،ص – 100السامرائي.
 - 40املصدر نفسه ،ص.100
 - 41املصدر نفسه ،ص100
 - 42الفنون الشعبية يف فلسطني ،من منشورات مركز
األبحاث ملنظمة التحرير الفلسطنية لعام 1968م،
ص.65
 - 43املصدر نفسه،ص.65
 - 44األغنية الشعبية الفلسطينية )تراث وتاريخ وفن( ط،1
دمشق1979 ،م ،ص.73
 - 45املصدر نفسه،ص.73
 - 46مجلة الرتاث الشعبي،العدد الثاني عرش /السنة
العارشة) ،من مقال للسيد نايف النوايسة بعنوان:
رقصات شعبية من منطقة الكرك يف األردن(،ص.118
 - 47جعفر ،عبد األمري ،الفن الغنائي يف الخليج العربي،
منشورات مجلة الفنون)) ،(2بغداد1980،م( ،ص.22
 - 48مجلة الرتاث الشعبي ،العدد الفصيل الرابع ،خريف

مراجع الكتب:
* فرايز ،جيمس جورج
 الغصن الذهبي -دراسة يف السحر والدين -ترجمة :نايفالخوص ،دار الفرقد للطباعة والنرش والتوزيع ،ط،1
)دمشق2014 ،م(.
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* بُوترش ،ما رغريت جُ وست
السود يف أمريكا ،تعريب :د .ممدوح حقي ،نرش دارالكتاب-الدار البيضاء ،ط) ،1بريوت1964 ،م(.
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1

زرياب

التأصيل ملوسيقى

اآللة المغربية

أ.خالد هاللي  -كاتب من المغرب

لقد كانت الثماني�ة قرون الي اســـتوطن فيها املســـلمون شـــبه اجلزيرة اإليبرية (82
ه771/م  897 -ه  1492/م)ّ ،
كافيـــة لنضـــج القوالـــب املوســـيقية والغنائي�ة يف تلك
البـــالد؛ والي أنتجـــت طريقة يف الغناء اختذت مـــع مرور الوقت صبغة محلية  ،ســـرعان
ما انتشـــرت يف البلـــدان املجاورة؛ ومنها موســـيقى اآللة الي انتقلـــت إىل املغرب ،وهذا ما
ّ
أكدته املصـــادر الي عنت بهذا النمط املوســـيقي.
ّ
ّ
فجل النصـــوص أومـــأت إىل أن هذه املوســـيقى «عربي�ة أندلســـية مغربي�ة صميمة
ولدت علـــى ضفـــاف دجلة والفـــرات ،ونمت هنـــاك حتت تأثـــرات مختلفة فارســـية
ّ
وروميـــة ،مكنتها من األســـس العلميـــة الي ترتكز عليهـــا ،ونقلهـــا إىل األندلس زرياب
املوســـيقي البغدادي الشـــهر ،وهناك تأثرت مـــن جديد بمؤثرات مغربيـــ�ة ،بما كان من
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االتصـــال الوثيق بـــن العدوتن» .1فقد حمـــل الوافدون
ّ
العـــرب إىل األندلس ذخرة موســـيقية ،شـــكلت خالصة
ما أنتجـــه وأبدعه الفكر العريب املشـــريق.
ّ
وتشـــكل هـــذه املوســـيقى «واحـــدة من االمتـــدادات
والروافـــد الي ّ
تفرعت عن املوســـيقى العربيـــ�ة بمفهومها
العـــام ومن ّ
ثـــم فمن الطبيعـــي أن ترتبط هذه املوســـيقى

التاســـع امليالدي إىل أواخر القرن الرابع الهجري /العاشـــر
امليالدي .إذ بقـــي الغناء يف بالد األندلـــس يمتح من معن
ّ
الطريقـــة الزريابي�ة .ذلك أن املدرســـة الي أنشـــأها؛ عمد
فيهـــا إىل تعليم الناشـــئة قواعـــد املوســـيقى والغناء وفق
ّ
معايـــر مضبوطـــة؛ ســـواء تعلـــق األمـــر بأبن�ائـــه ،أو من
ّ
ّ
بدورهـــن تلك الطريقة
خـــالل تهئ اجلواري الـــاليئ ّورثن
لأجيـــال الالحقة.

باألصول نفســـها الي تلتقـــي عندها أصناف املوســـيقى
العربيـــ�ة عمومـــا» .2فهـــي خالصـــة «امـــزتاج وتالقـــح
املعطيات الفنيـــ�ة النابعة من طبيعة موســـيقى العناصر
البشـــرية املتســـاكنة باألندلـــس ،وهـــي العـــرب والبربر
والقـــوط والصقالبـــة»ّ .3
ممـــا ســـاهم يف بلـــورة مفهـــوم
موســـيقي جديد.

فالنصـــوص أعـــاله ،تضعنـــا أمام معطيـــات واضحة
ّ
تتمثـــل يف كـــون زريـــاب هو الوســـيط املوضوعـــي يف نقل
موســـيقى املشـــرق إىل بالد األندلـــس ،وعملـــه كان علميا
مبنيـــ�ا على قواعد رياضيـــة خيضع لهـــا األداء .وبعد انهيار
احلكم العـــريب باألندلـــسّ ،
تفـــرق اإلرث املوســـيقي على
البلدان املجـــاورة ،ومنهـــا بالد املغـــرب األقىص.
ّ
ّ
فالنـــص الغنـــايئ األندلـــيس كان يـــؤدى وفـــق تقاليد
بســـيطة ،قبـــل أن يـــأيت زريـــاب ّ
ويقعـــد ملراســـيمه الي
ّ
التـــدرج بن مراحـــل تب�دأ
اتســـمت بالضبط املبـــين على
ّ
النغمات ،وتتـــ ّ
�درج إىل خفيفهـــا والي بها خيتتم
قـــال
من ِث ِ
العـــزف والغناء.
ّ
وعلـــى الرغـــم مـــن أن مجموعـــة من املوســـيقين قد
ّ
ســـبقوا زرياب إىل بـــالد األندلـــس؛ أمثال علـــون وزرقون
أيـــام احلكم بـــن هشـــام 9واملعتمـــد العبـــادي (-1040
1090ه) الـــذي جمـــع إىل جانب الشـــعر حســـن الغناء
والعـــزف علـــى آلـــة العـــود  .10إال ّأن ّ
علو كعبه املوســـيقي
ّ
جعله ّ
يتبوأ املكانة األوىل ،ويشـــكل فيصـــال بن مرحلتن
ّ
موســـيقيتن األوىل عادية ،والثاني�ة معقلنـــة ومقنن�ة وفق
ّ
تشـــكل النوبـــة ّ
أهم
قواعـــد ومعطيـــات جديـــدة ،وحيث
مســـتجدات ذلك األداء.

فقد ارتبط ظهور موسيقى اآللة بــــاألنماط املوسيقية
الي كانـــت موجودة يف شـــبه اجلزيرة اإليبريـــة ،وعلى إثر
ّ
التب�ادل الثقـــايف بن املشـــرق واملغرب ،تأثرت املوســـيقى
املحليـــة بــــاألشكال املوســـيقية والغنائيـــ�ة الـــي حملها
العرب من املشـــرق.4
زرياب يف األندلس
مـــع انتقـــال زريـــاب (784-857ه-173/
243ه) مـــن بغـــداد إىل األندلـــس «عـــرف التواصـــل
بـــن الضفتـــن ذروتـــه رغـــم االختالفـــات اإلثنيـــ�ة
والعقديـــة الـــي كانـــت ســـائدة آنـــذاك ،حيـــث أدخـــل
العدي ــد م ــن التقالي ــد املوس ــيقية والغنائيـ ـ�ة» 5وجع ــل
ّ
اخلاصـــة عـــدا مـــا ابتكـــره مـــن
للغنـــاء «مراســـيمه
ّ
6
الـــزي واملظهـــر» .
مراســـيم
ابن خلـــدون أشـــاد بالـــدور الـــذي لعبـــه زرياب(7أبو
احلســـن علـــي بـــن نافـــع) ،يف تقعيـــد املوســـيقى يف تلك
ّ
املنطقـــة مشـــرا إىل أنـــه «أورث باألندلـــس مـــن صناعة
الغنـــاء مـــا تن�اقلـــوه إىل أزمـــان الطوائف».8
ّ
ّ
ّ
بمعـــىن ،أن ما خلفه زريـــاب من صناعة الغنـــاء ،امتد
إىل فـــرتة الصـــراع حـــول اإلمـــارة؛ و الـــي تعـــرف تاريخيا
بزمن الطوائـــف ( 484-400ه) .فصنيـــع زرياب امتد
زهـــاء قرنن مـــن الزمن؛ أي مـــن القرن الثالـــث الهجري/

ّ
املوشح  :قنطرة التجديد يف موسيقى اآللة
ّ
اعتـــر ظهـــور املوشـــح يف القـــرن الثالـــث الهجـــري/
التاســـع امليالدي بداية مرحلة جديدة يف تاريخ موســـيقى
ّ
ســـيغر املوازين املوســـيقية التقليدية الي كانت
اآللة؛ إذ
ســـائدة؛ حيث اســـتجاب حلاجـــات غنائي�ة وموســـيقية،
نتيجـــة انصهار وامـــزتاج العرب باإلســـبان .11
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ّ
ّ
فظهـــور املوشـــح بهـــذا الشـــكل اجلـــذاب إن شـــكال
ّّ
أو مضمونـــا ،يـــي أن ظاهـــرة موســـيقية كانت ســـائدة،
ســـاهمت يف تعديل املزاج اجلمعي لأندلسين ،ودفعتهم
إىل استنســـاخ تلك األشـــكال املوســـيقية املتداولة شعرا
ّ
وفـــق قواعـــد جديدة .وهـــي ظاهـــرة خلفـــت يف معظمها
ردود أفعـــال تب�اينـــت بـــن االجتـــاه املحافظ الـــذي اعتر
املولـــود اجلديـــد ّ
تمـــردا عن العـــروض اخلليلـــي ،يف حن
املؤيد ضـــرورة شـــعرية يف واقـــع ّ
اعتـــره االجتـــاه ّ
يتحرك
داخل أبعـــاد حضاريـــة متعايشـــة يف بـــالد األندلس.12
ّ
فقـــد انتشـــرت ثقافة شـــعرية جديـــدة ،تغـــذت من
األشـــكال املوســـيقية الســـائدة ،والي ّ
تطورت مـــع توايل
ّ
األيام لتشـــكل نواة طقـــوس غنائي�ة أرخـــت بظاللها على
واقع املوســـيقى يف تلك الربـــوع ،والي ســـتعرف تغيرات
ّ
مســـت عمقها ّ
ونوعت من طرائقها اللحنيـــ�ة واإليقاعية.
ّ
ّ
ّ
كما أن هذا اللون التوشـــييح ،سيشـــكل يف فـــرتة متقدمة
ركزية مـــن ركائز املـــن األديب ملوســـيقى اآللة.
ّ ّ
التوش ــيح ّ
لك ــن م ــا ّ
رس ــخ لثقاف ــة
يهمن ــا هن ــا؛ ه ــو أن
غنائي ـ�ة تعتمــد التنـ ّـوع اللحــين داخــل املقطوعــة الواحــدة،
الـــذي كان يســـم األغـــاين الشـــعبي�ة الســـائدة يف تلـــك
احلقبـــة .والـــي اعتمـــدت األرغـــن كوســـيلة يف عمليـــة
ُ
الغنـــاء
التلحـــن إىل درجـــة اعتـــر ابـــن ســـناء امللـــك «
به ــا عل ــى غ ــر األرغ ــن مس ــتعار وعل ــى س ــواه مج ــاز».13
ٌ
ّ
ُ
ٌ
ضـــرب إال
مضيفـــا أن «مالهـــا عـــروض إال التلحـــن وال
ٌ
ـاد إال امل ــالوي وال أس ـ ٌ
ـباب إال األوت ــار».14
الض ــرب ،وال أوت ـ
ّ
واألرغ ــن ه ــي «آل ــة موس ــيقية تراف ــق غن ــاء املوش ــحات
آنـــذاك ،وهـــي طريقـــة جديـــدة األكيـــد ّأنهـــا ّ
ترســـخت
ّ
ومتذوقوهـــا .بـــل
مـــع الزمـــن ،وأصبـــح لهـــا مريدوهـــا
ّ
ّ
إن نظـــام املوشـــحات اعتمـــد التعـــدد يف األحلـــان الـــذي
ّ
يتمــاىش والتغيــر اجلديــد يف شــكل املوشــحة بــن األقفــال
واألغصـــان .بـــل ّتمـــت االســـتعانة حبـــروف ملـــلء فـــراغ
ّ
اجلملـــة اللحنيـــ�ة ،وهـــذا مـــا أ شـــار إليـــه صفـــي الديـــن
احللـــي عندمـــا أورد قـــول ابـــن بقـــي» .
َم ْن طا ل ٌ
ب
ِ
َ ُ
َ
احلدوج
ثار قتلي ظبي�ات
ِ
ّ ُ
احلجيج
فتانات
ِ

ّ
فـــإن التلحن ال يســـتقيم إال بـــأن يقـــول «ال ال » بن
اجلزءيـــن اجليمن من هـــذا القفل ،15وهذا ما اســـتعانت
به موســـيقى اآللـــة كذلـــك يف عملية الغنـــاء ،والي تعرف
ّ ّ
موســـيقيا بالنن�ات.
وعليه ،فاملرحلـــة الي تلت زرياب اتســـمت باالنفتاح
علـــى أذواق موســـيقية ّ
متنوعـــة ،تعكـــس وحـــدة املصر
الفـــين املشـــرتك ؛ ذلـــك ّأن املوســـيقى ّ
وحـــدت األطياف
ّ
املتســـاكنة يف شـــبه اجلزيرة اإليرية ،واســـتجابت لتعدد
األذواق ّ
وتنوعهـــا.
ابن باجة واملستوى التوفيقي يف موسيقى اآللة
ّ
ّ
التنـــوع والرثاء املوســـيقي الـــذي تال ظهور املوشـــح،
اســـتجاب له الفيلســـوف أبو بكر محمد بن احلســـن بن
باجـــة (533 / 487ه)(1139 /1094م) الـــذي عمـــد
إىل جمـــع مـــا ّ
تفـــرق من هـــذه املوســـيقى ،بعد فـــرتة فراغ
ّ
مـــرت بها؛ حيث وضـــع أحلانها بطريقة مغايـــرة اعتمدت
التهذيـــب والتنقيح.
ّ
فلم يكن عمل ابن باجة هاويا أو متطفال على املوسيقى،
بلكانتصنعته ُمتقنة،جمعتبنأكرثاألشكالاملوسيقية
انتشارا يف بالد األندلسّ ،
مما أنتج رؤية موسيقية جديدة
ّ
ّ
تبن�اها سكان تلك اجلغرافيا ،وتركوا ما سواها.
ّ
لكـــن أيـــن يتجلى جديـــد ابـــن باجـــة؟ وما هـــي أهم
اإلضافـــات الـــي أدخلها علـــى عمليـــة العـــزف والغناء؟
ّ
اإلجابـــة نعرث عليهـــا يف ّ
نـــص التيفـــايش16؛ إذ أخر أنه
ّ
«هذب االســـتهالل والعمل ومـــزج غناء النصـــارى بغناء
املشـــرق ،واخرتع طريقة ال توجـــد إال باألندلس؛ مال إليها
طبع أهلهـــا فرفضوا ما ســـواها».17
فابـــن باجـــة أو ابـــن بـــايج محمـــد بـــن حيـــى الصائغ
ّ
(ت 1138ه) ،الذي«اعتكـــف مـــدة ســـنن مـــع جـــوار
ّ
محســـنات» .18ونعلـــم مـــدى الـــدور أو باألحـــرى األدوار
الي قامـــت بها اجلـــواري ّ
والقيان ،يف احلفـــاظ على طرق
ّ
لقدرتهـــن الباهـــرة علـــى ختزين األشـــعار
الغنـــاء ،نظـــرا
ّ
ذاكرتهن ،وهي صفـــة قد ترفع درجـــة إحداهنّ
ّ
املغنـــاة يف
عـــن األخرى ،إضافة إىل حســـن الصوت وجمال الشـــكل.
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2

ابن باجة

ّ
فابـــن باجـــة إذن نقـــح النشـــيد؛ أي االســـتهالل
ّ
والعمـــلّ 19
ممـــا حلقـــه مـــن شـــوائب؛ وهـــذا يـــي أن
طريقــة الغنــاء التقليــدي أصابتهــا متغـ ّـرات ،وزاغــت ّ
عمــا
ّ
رســمه زريــاب للنشــيد .وهــو يشء طبيعــي مادامــت املــدة
الفاصلــة بــن تقعيــد زريــاب ،وجتديــد ابــن باجــة وصلــت
ّ
ح ــوايل قرن ــن م ــن الزم ــن .وه ــي ف ــرتة عرف ــت مس ــتجدات
غنائيـــ�ة وموســـيقية ّترســـخت يف بـــالد األندلـــس.
ّ
فباإلضافـــة إىل غنـــاء العـــرب ،جنـــد غنـــاء النصـــارى
َ َ
والقصـــد هنـــا «األناشـــيد الكنســـية الكريكوريـــة الـــي
َ َ
نش ــرتها تعالي ــم الكنيس ــة عل ــى عه ــد الباب ــا كريكوري ــوس
ّ
ّ
األول» .20وحي ــث ش ــكلت املوش ــحات النم ــوذج الغن ــايئ
اجلديــد الــذي ســاهم ابــن باجــة يف تلحين ـ�ه بشــكل الفــت.
وهــي الفــرتة «الــي تـ ّـم لــه فيــه االتصــال باألمــر املرابطــي
ابـــن تيفلويـــت ،الـــذي كان أمـــرا علـــى غرناطـــة جنـــوب
األندل ــس من ــذ س ــنة  500هـــ».21

ّ
فاألكيد أن املـــزج بن طريقتن مختلفتـــن يف الغناء،
ّ
تطلـــب مـــن ابن باجـــة مجهـــودا ّ
جبـــارا من أجـــل ختريج
موســـيقي جديد ،ستشـــتغل فيـــه النوبة وفـــق مقاييس
جديدة ،اســـتجابت لأذواق املتعايشـــة يف بـــالد األندلس
كمرحلـــة أوىل ،قبل أن تعر املتوســـط ،لتصـــل بالد املغرب
العـــريب ّ
عامـــة واملغرب األقـــىص على وجـــه التدقيق .وهو
ّ
جتديد شـــمل القوالـــب الي كانت تـــؤدى بهـــا النوبة ،من
ّ
حيث املراحل املشـــكلة لعملية أدائها؛ مـــن خالل االعتماد
ّأوال على الطريقة الزريابيـــ�ة يف أداء ّ
النوبة ،وتوظيف منىح
حلين جديد اســـتعان باألشـــكال املوســـيقية اجلديدة الي
ّ
ّ
ترســـخت يف بالد األندلس والـــي اعتر املوشـــح النموذج
ّ
الشـــعري الذي تولد عنها.
ـتمر لــدى ابــن باجــة ،عندمــا اسـ ّ
نفــس الطمــوح اسـ ّ
ـتقر
ّ
يف مدينـــ�ة فـــاس حـــوايل ســـنة ( 1118م  511 /ه) ملـــدة
ناه ــزت عش ــرين س ــنة (حي ــث اش ــتغل كوزيــر ليح ــى ب ــن
يوس ــف ب ــن تاش ــفن) .24ولإلش ــارة فق ــد اعت ــرت ف ــرتة
املرابط ــن ( 541-447ه 1146-1055/م) وخصوص ــا
يف نهايتهـــا ،بدايـــة التطبيـــع املوســـيقي بـــن العدوتـــن؛
ّ
«حيــث أخــذت هــذه املوســيقى تت�دفــق علــى املغــرب بعــد
توحي ــده م ــع األندل ــس».25

فابـــن باجـــة انتقـــى مـــن غنـــاء العـــرب والنصـــارى يف
القـــرن الســـادس الهجـــري مـــا ارتضـــاه كقالـــب غنـــايئ
وموس ــيقي جدي ــد» م ــال إليه ــا طب ــع أهله ــا فرفض ــوا م ــا
ســواها» .22كذلــك عمــل علــى تســوية العــود ،واســتخراج
الطبقـــات الصوتيـــ�ة األربـــع ،الـــي عليهـــا االعتمـــاد يف
األحلـــان ،حســـب مـــا أورده ابـــن دويـــرده .23
143

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ ـ اﻟﻌﺪد  44ـ ﺷﺘﺎء 2019

فســـاهم ابـــن باجة يف ترســـيخ نهج موســـيقي جديد،
هـــو امتـــداد لما أحدثـــه يف بـــالد األندلس ،فـــكان طبيعيا
ّ
أن يتبىن نفس املســـلك ،رغم انشـــغاالته يف تدبر شـــؤون
الدولة .لقـــد كان ابن باجة «حبق ّأول مـــن أدخل التالحن
ّ
األندلســـية إىل املغرب ،وقـــد مكنه طول اســـتقراره به من
نشـــرها وتعليمها يف ظـــل الدولة احلاكمة ورؤســـائها».26
ّ
وهناك إشـــارة لطيفة من التيفـــايش إىل أن ابـــن باجة آخر
من كان ّ
يلحـــن باملغرب «وال يلحن عندهم شـــعر محدث
غـــر مـــا كان يفعلـــه ابن باجـــة ،فإنـــه كان يصنع الشـــعر
ّ
ويلحنـــه» .27لكـــن يشـــر يف نفـــس اآلن إىل معطـــى آخر
ّ
يدعو إىل االســـتغراب عندما اعتر بـــأن «أصواته مطرحة
ّ
ّ
عندهـــم قلما يغنـــون فيها ،وإنمـــا يغنون يف هذه األشـــعار
املذكـــورة أومـــا أشـــبهها مـــن األشـــعار القديمـــة ّ
امللحنة
ّ
التلحن القديم» .28وهذا يعـــين أن أحلانه لم تلق اإلقبال
ّ
املطلـــوب ،يف واقع موســـيقي لـــم يتخلص مـــن الطريقة
القديمة يف العـــزف واألداء.
لكـــن الصعوبـــة الـــي تعـــرتض الباحـــث يف تاريـــخ
موســـيقى اآللـــة  -وخصوصـــا يف فـــرتة مـــا بعـــد زريـــاب
وابـــن باجـــة  -هـــو ّقلـــة األحبـــاث الـــي ّ
تطرقـــت لهـــذه
املوس ــيقى ،فصعوب ــة االهت ــداء إىل تط ـ ّـور ه ــذه املوس ــيقى،
س ــتجعل الباح ــث ،غ ــر ق ــادر عل ــى معرف ــة الطرائ ــق ال ــي
ّ
مزيتهـــا يف فـــرتات بعينهـــا.
نقطـــة أخـــرى بصمـــت تلـــك املظـــان القديمـــة؛ هـــو
اكتفاؤه ــا باإلش ــارات الطفيف ــة للموس ــيقى ال ــي كان ــت
تعـــرض يف االحتفـــاالت الدينيـــ�ة أو االســـتعراضات
العســـكريةّ .
ممـــا يبقـــي نفـــس الضبابيـــ�ة يف التعاطـــي
مـــع ذلـــك املـــوروث .وحـــى األحبـــاث املعاصـــرة وقعـــت
يف ش ــرك تل ــك املؤلف ــات القديم ــة ،م ــن خ ــالل توظي ــف
بعــض نصوصهــا اعتب�اطــا ،للحكــم علــى ازدهــار أو تراجــع
املوســـيقى يف فـــرتة ّ
معينـــ�ة.
ّ
فـــال نملـــك إال إشـــارات ألســـماء موســـيقين أخـــذوا
املش ــعل كـــ « اب ــن ج ــودي واب ــن احلم ــارة وغرهمــا ،فــزادوا
أحلان ــه [أقص ــد اب ــن باج ــة] تهذيبــ�ا ،واخرتع ــوا م ــا ق ــدروا
علي ــه م ــن األحل ــان املطرب ــة .وكان خاتم ــة ه ــذه الصناع ــة
أب ــو احلس ــن إب ــن احلاس ــب امل ــريس.30»29

انتقال موسيقى اآللة إىل باد املغرب األقىص
ّ
وحنـــن نتحدث عن صنيع ابن باجة ســـواء يف العدوتن
ّ
املغـــرب واألندلـــس ،نشـــر إىل أن املوســـيقى يف العصـــر
ّ
املرابطـــي قـــد تأثرت أيضـــا ببعـــض املؤثرات؛ مـــن ذلك
ّ
التصـــوف الـــذي لـــم يلبث مـــع ظهـــور الطوائف
«تيـــ�ار
وإقامـــة الزوايـــا أن ارتبـــط حبلقـــات الذكـــر واإلنشـــاد
الديـــين» .31ويف هذه الفرتة «ظهر العالم الصويف الشـــيخ
محمد بن عيىس ،وأنشـــأ طريقته املعروفة بــــالعيساوية،
وعمـــل علـــى نشـــرها [وحافظـــت هـــذه الطريقـــة] على
الغنـــاء التقليدي».32
لكـــن يف العصـــر ّ
املوحـــدي (668-541ه-1147 /
1269م) لـــم حتافظ فيه املوســـيقى عموما ،واملوســـيقى
ّ
املقنن�ة على وجه التخصيص على بريقها الذي اكتســـبت�ه
يف الســـابق بل خفت وهجها ،نظـــرا ألن اإليديولوجية الي
ُ
حكمـــت ّ
املوحديـــن يف بدايتهـــم ،لـــم تطق انتشـــار ثقافة
القيـــان الـــي ازدهرت أكرث مـــن الالزم.
ّ
فقـــد واجه احلـــكام آنـــذاك يف بدايـــة دولتهـــم وحبزم
ّ
مراكـــز بيـــع اآلالت املوســـيقية؛ وذلك من أجـــل احلد من
ســـطوة الغنـــاء الي انتشـــرت يف العهـــود الســـابقة .لكن
ّ
هذا احلزم ســـرعان مـــا تراجعـــت حدته « وعـــادت جتارة
القيان للظهـــور باملغرب ،حيـــث تعرض جـــوار بارعات يف
األحلان األندلســـية بعدما يتعلمنها يف إشبيلية» .33وهذا
ما ّ
صـــرح به التيفايش يف قوله ُ
«ويشـــترين من إشـــبيلية
لســـائر ملوك املغرب وإفريقية ،تبـــ�اع اجلارية بألف دين�ار
مغربيـــ�ة وأكـــرث من ذلـــك وأقل علـــى غنائهـــا ووجهها ،وال
تبـــ�اع إال ومعها دفـــرتا فيه جميـــع محفوظها».34
فالنـــص أعاله يي بعـــودة الدىفء بن غنـــاء اجلواري
وملـــوك املغـــرب يف العصـــر ّ
املوحـــدي ،بعد طـــول جفاء،
ّ
واألكيـــد أنهـــن -أي القيـــان  -قـــد ســـاهمن يف نهضـــة
موســـيقية يف املغرب ،من خالل ترســـيخ طبوع املوسيقى
الوافـــدة مـــن األندلـــس إىل املغـــرب ،وخصوصـــا الغنـــاء
ُ ّ
الملقـــن القائم علـــى احلفظ.
ويف آواخـــر العصـــر املوحـــدي؛ ســـقطت مجموعة من
اإلمـــارات العربي�ة باألندلـــس يف أيدي اإلســـبان كقرطبة
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ممـــا ّ
وبلنســـية وإشـــبيليةّ ،
عجل مـــن نزوح ســـكانها من
العـــرب واملســـلمن إىل بلدان شـــمال إفريقيـــا وخصوصا
ّ
املغـــرب األقـــىص .والظاهـــر أنهـــم نقلـــوا مـــن بـــن مـــا
ّ
نقلـــوا؛ األنماط املوســـيقية الي كانـــوا يتغنون بهـــا ،والي
ّ
ّ
ســـيطعمون بها املوســـيقى الي تبنتها اجلماعة املتساكنة
يف بـــالد املغـــرب األقىص.
ّ
جنـــد ّ
نصـــا آخـــر للتيفـــايش ،يقـــدم فيه صـــورة لطرق

وعليه ســـتكون األشـــعار القديمـــة هي املعتمـــدة يف الغناء
لدى أرباب املوســـيقى يف تلـــك الفرتة.
مالحظـــة أخرى؛ فعلـــى الرغـــم ّ
مما أدخلـــه ابن باجة
مـــن تعديـــل على املوســـيقى والغنـــاء يف القـــرن اخلامس
ّ
الهجـــري ،جند النص يطلعنـــا أن غناء األندلـــس ،مازال يف
معظمه محافظا علـــى طرق الغناء القديـــم الي يمتح من
األشـــعار القديمـــة الي جمعهـــا صاحب كتـــاب األغاين،
ممـــا يدل علـــى ّأن التجديد املوســـيقي لم ّ
ّ
يرتســـخ آنذاك
ّ
ّ
كمســـلك موســـيقي جديد ،وإنما « يغنون يف هذه األشعار
املذكـــورة أو مـــا أشـــبهها مـــن األشـــعار القديمـــة ّ
امللحنة
التلحـــن القديم».39

الغناء يف عصـــره ؛ أقصد القـــرن الســـابع الهجري/القرن
ّ
الثالث عشـــر امليالدي ،حيث أشـــار إىل أن أهـــل األندلس
ّ
ّ
تبنـــوا « الطريق القديم وأشـــعارهم الـــي يغنون فيها هي
ّ
أشـــعار العرب القديمة املذكورة يف كتـــاب األغاين» .35وأن
طريقة األندلســـين يف التلحـــن» أثقل وأكـــرث نغما».36
ّ
ّأم ــا أه ــل إفريقي ــة فـــ « طريقته ــم يف الغن ــاء مول ــدة
ّ
ب ــن طريق ــي أه ــل املغ ــرب واملش ــرق؛ فه ــي أخ ــف م ــن
طريـــق أهـــل األندلـــس وأكـــرث نغمـــا مـــن طريـــق أهـــل
ّ
املش ــرق ،وكذل ــك أيض ــا أش ــعارهم ال ــي يغن ــون فيه ــا ه ــي
ّ
أشـــعار املولديـــن».37
ّ
فرغـــم أنـــه لـــم يشـــر إىل مســـلك املغاربـــة يف الغناء،
ّ
لكن بالعـــودة إىل ما جاد بـــه ّ
النص ،نستشـــف أن املغاربة
ّ
اختذوا طريقـــة يف الغنـــاء ختتلف عن محيطهـــا األندليس
واإلفريقي؛ إذ تعتمد على نغم ّ
متوســـطة ال هي باخلفيفة
ّ
وال هـــي بالثقيلة .مادام غناء أهل األندلس اتســـم بالثقل،
ّ
وغناء أهـــل إفريقية كان أقـــل نغما من غناء أهل املشـــرق.
وعليه فالنهج املوســـيقي الذي استســـاغه املغاربة يف تلك
الفرتة الـــي ّأرخ لها التيفايش ،خيتلف نســـبي�ا عن محيطه
ســـواء بالد إفريقية أو أهـــل األندلس.
وقـــد حـــاول التيفـــايش أن ّ
يؤرخ لهـــذه الفـــرتة ،عندما
ّ
أخرنا أنـــه رغم انقراض حبور التلحـــن واألصوات يف الغناء
ّ ّ
العريب القديـــم يف القـــرن الســـابع الهجـــري ،إال أن املغاربة
ّ
ّ
حافظـــوا على ما تبقـــى منها ،رغم أنه غـــر قائم على أصول
ّ
ّ
ّ
علمية دقيقـــة ،وإنما هي أشـــعار ملقنة بتلحـــن ملقن.38
ّ
وهذه إشـــارة ّ
تنم علـــى أن الغنـــاء املحدث لـــم يلق طريقه

دور املوسيقى الديني�ة
يف احلفاظ على موسيقى اآللة
يف مقابـــل خفـــوت املوســـيقى الدنيويـــة يف املغرب-
واحنصـــار معظمهـــا بـــن أســـوار القصـــور ولـــدى الفئة
ّ
النافـــذة يف املجتمع -ازدهـــر ّ
فن األمـــداح النبوية واألذكار
ّ
للتصوف «يف
واألوراد ســـاعده على ذلـــك؛ النمو املزتايـــد
ســـائر أرجاء العالم اإلســـاليم خـــالل القرنن الســـادس
والســـابع للهجـــرة (الثـــاين والثالث عشـــر للميـــالد) وقد
اســـتخدم الغنـــاء الصويف الشـــعر العـــريب الفصيـــح كما
ّ
ّ
اســـتخدم املوشـــح وحـــى الزجل».40
ويف هـــذه الفـــرتة أيضـــا ،انفتحـــت الطـــرق الصوفية
ّ
املغربي�ة « على الغناء بشـــى أشـــكاله لتدخله إىل طقوس
الســـماع الصويف ،وختضعه لســـياقها ّ
الر ويح اخلاص».41
ّ
ّ
مما شـــكل قفزة نوعيـــة يف تاريخ الســـماع 42الصويف الذي
ّ
وظـــف فيما بعـــد «املعـــازف واآلالت ،كما هو الشـــأن مع
آلـــي الناي والعود»  .43وهو ســـماع اختذ مـــع مرور الوقت
« طابعـــا أندلســـيا علـــى صعيـــد الطبـــوع واإليقاعـــات
واألسلوب» .44
اب ــن ال ــدراج الس ــبي (ت  693ه –  1294م) ،أش ــار
ّ
ّ
إىل أن م ــاكان يتغ ــىن ب ــه يف املغ ــرب يف الق ــرن الثال ــث عش ــر
املي ــالدي /الس ــابع الهج ــري « لي ــس عل ــى طرائ ــق أه ــل
املوســيقى وصنعــة أربــاب الغنــاء ،بــل هــو أقــرب إىل املجمــع

بعد إىل ســـوق املوســـيقى يف املغرب؛ بل تم ّاالكتفاء بالطرق
التقليديـــة يف الغناء والتلحن ،وهو اللـــون الغنايئ الذي كان
منتشرا يف القرن الســـابع الهجري؛ أي فرتة حكم املوحدين.
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عل ــى إباحت ــه عن ــد العلم ــاء( ،م ــن قبي ـ�ل) م ــدح املصطف ــى
س ــيد ول ــد آدم وخات ــم األنبي ـ�اءّ ،
وإم ــا مش ـ ّـوقات إىل البي ــت
ّ
وإم ــا زهدي ــات يف الدنيـ ـ�ا ومتاعه ــا وإم ــا وعظي ــات تذك ــر
ّ
العب ــد بذنب ـ�ه»  .45وه ــذا ي ــدل عل ــى ازده ــار الغن ــاء الدي ــين
ّ
بأنماطـــه ّ
املتنوعـــة ،كمـــا يـــي أن التطبيـــع بـــن الغنـــاء
ّ
الديـــين يف أشـــكاله املتعـــددة ،وبـــن املوســـيقى الوافـــدة
ّ
ّ
مــن األندلــس لــم تتــم إال يف مراحــل متقدمــة؛ واملتمثلــة يف
ترس ــيم االحتف ــال بعي ــد املول ــد النب ــوي الش ــريف؛ حي ــث
ّ
كان يتب ـ�ارى أج ــود املنش ــدين للتغ ــين بأش ــعار امل ــدحي .فق ــد
ورد يف « املســند الصحيــح احلســن» ،إشــارة إىل احتفــاالت
املغارب ــة بليل ــة املول ــد النب ــوي الش ــريف يف عه ــد املريني ــن
( 875 / 668ه ـ  1269م  1471 /م) .46إذ يشـــر ابـــن
مـــرزوق «فـــإذا اســـتوت املجالـــس وســـاد الصمـــت ،قـــام
ّ
فرت ــل ّ
حص ــة م ــن الق ــرآن الكري ــم ،ويتل ــوه
ق ــارئ العش ــر
ّ
عميـــد املنشـــدين فيـــؤدي بعـــض نوبتـــ�ه ،ثـــم يـــأيت دور
قصائـــد املـــدحي والتهـــاين بليلـــة املولـــد الكريـــم»  .47وهـــو
حتـ ّـول مهــم يف املوســيقى الدينيـ�ة الصوفيــة باملغــرب ،الــي
ّ
ّ
اخنرطـــت يف أســـاليب الغنـــاء املقـــن ،وخصوصـــا مـــادة
اإلنش ــاد الدي ــين.
وإىل جانـــب هـــذا املســـتوى مـــن الغنـــاء الـــذي حفل
ّ
به العصـــر املريـــين ،اشـــتهر بعـــض املغنين؛ مـــن قبي�ل
إبراهيـــم ابـــن الطراحـــة ،ومحمد بـــن يعقـــوب ،وابن أيب
ّ
ضربة ،واملريـــين  .48والواضح أن غناءهـــم خضع لتأثرات
ّ
ّ
متعـــددة ،األكيـــد أن املدرســـة اإلشـــبيلية ،ســـاهمت يف
ترســـيخ تشـــكيل جديد للنوبـــة ،وإن كان تأثرها منحصرا
يف مســـتويات دنيـــ�ا .وهذا مـــا يفهم من قول ابـــن خلدون
«وطما منها بإشـــبيليا حبر زاخر ،وتن�اقـــل منها بعد ذهاب
ُ
غضارتهـــا إىل بـــالد العـــدوة بإفريقية واملغرب ،وانقســـم
علـــى أمصارها ،وبها اآلن منها صبابة علـــى تراجع عمرانها
وتن�اقـــص دولها».49
وعليـــه فقد أفـــاد ابن خلـــدون( ولـــد ســـنة  732ه ـ
 1332م) بـ «اســـتمرار هذه املوســـيقى االشبيلية باملغرب
حى زمـــن كتابة املقدمـــة أواخـــر المائة الثامنـــة للهجرة،
ثـــم زوحمت مدرســـة اشـــبيلية – فيمـــا بعد – باملدرســـة
الغرناطية» .50

والدة موسيقية جديدة
وهـــي والدة ابت�دأت مـــع التأثر الغرناطـــي منذ العصر
ّ
الوطـــايس ( 961 / 875ه ـ  1554 /1471م) ،حيـــث
دخلـــت موســـيقى جديـــدة « مع الهجـــرات األندلســـية
األخرة يف الفرتتنّ :
الوطاســـية والســـعدية ،واستطاعت
مدرســـة غرناطة أن تطغى على مدرســـة أشـــبيلية ،وبهذا
أصبحت هي املوســـيقى األندلســـية الي بقيـــت للمغاربة
ّ
من مخلفات احلمـــراء».51
ويبقى هذا العصر كذلـــك  -أقصد العصر ّ
الوطايس-
شـــاهدا على بدايـــة التأليـــف النظري يف موســـيقى اآللة؛
من خالل نضج مـــا اصطلح عليه يف األدبي�ات املوســـيقية
بنظريـــة الطبـــوع والطبائـــع .فأحمـــد الونشـــرييس (ت
955ه ـ 1549م) أبدع يف اســـتخراج الطبوع املوســـيقية ـ
يف ذلك العهـــد ـ وما ّ
تفرع عن أصولهـــا ،وعالقتها بالطبائع
ّ
اإلنســـاني�ة .حيث جمـــع كل ذلك يف أرجـــوزة؛ وهي عملية
ّ
جتســـد كيفية اشـــتغال النص املوســـيقي يف ذلك العصر
ّ
ّ
واملرجـــح أن ختريجه هو جماع لفـــرتة من الغناء قد
وقبله.
تعود بنـــ�ا القهقرى إىل ما قبل الوطاســـين.
وعندمـــا اســـتقبل املغـــرب مهاجـــري غرناطـــة بعـــد
ســـقوطها ســـنة 1492م« ،امـــزتج أســـلوب املدرســـة
ّ
الغرناطيـــة جبـــذور املوســـيقى البلنســـية وتولـــد عن هذا
االمـــزتاج أســـلوب جديـــد» .52حيـــث هاجر مـــا يربو على
«نصـــف مليـــون إىل بـــالد شـــمايل إفريقيـــا وأقامـــوا بها
ّ
وحملـــوا معهـــم جميع مـــا ألفـــوه وكتبـــوه يف املوســـيقى
ونظرياتهـــا ونقلوا مـــا كانو يملكونـــه يف األندلس من آالت
واملرجـــح ّأن هذه الفـــرتة قد ّ
ّ
غرت
وأحلان ونغمـــات».53
الكثـــر مـــن خصوصيات هـــذه املوســـيقى ،إن شـــعريا أو
ّ
حلنيـــ�ا أو مقاميا.
يف عهد السعدين (1069/961هـ1659/1554 -م)
ّ
ســـيظهر هـــذا التجديد ّ
جليا ،فالفشـــتايل ســـيقدم صورة
ّ
ممـــزيات االحتفال بذكـــرى املولـــد النبوي
واضحـــة عـــن
الشـــريف ،خصوصا يف عهد أحمد املنصور الذهيب (الذي
ّ
بويـــع ســـنة  986ه 1578 /م) ،حيث أخرنـــا فـ«يتقدم
ّ
أهـــل الذكر واإلنشـــاد يتقدمهم مشـــاخيهم ،واندفع القوم
لرتجيع األصـــوات بمنظومات على أســـاليب مخصوصة
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يف مـــداحئ النـــيب الكريـــمﷺّ ،
خيصهـــا اصطـــالح العرف
باســـم املولديـــات نســـبة إىل املولد النبـــوي الكريـــم .فإذا
ّ
أخذت النفوس حظها من االســـتمتاع بأحلـــان املولديات
ّ
الكريمـــات تقـــدم أهـــل الذكـــر املزحزحـــون بالرقيـــق من
ُ
كالم الشـــيخ أيب احلسن الششـــرتي ريض هللا عنه ،وكالم
ّ
القـــوم مـــن املتصوفـــة أهـــل الرقائـــق .كل ذلـــك تتخلله
نوبات املنشـــدين للبيـــت من نفيس الشـــعرّ ،
يتحينون به
املناســـبة بين�ه وبن ما ُيتلـــى من الكالم عند اإلنشـــاد من
نســـيب أو غزل» .54
يعتر هذا النـــص ّأول الوثائق التاريخية الي تكشـــف
ّ
لنـــا معطى جديدا؛ ذلكـــم املتمثل يف الغنـــاء اجلماعي لدى
أهـــل الذكر واملزحزحـــون ،والقائم على ترجيـــع األصوات.
ّ
ّ
ممـــا يؤكـــد أن الغناء لـــدى هذه الفئـــة اختذ مجـــرى آخر،
باعتماد أســـلوب جماعي يف الغناء بدل األســـلوب الفردي.

الشـــعرية قصائـــد وأزجال مغربيـــ�ة ذات أغـــراض ديني�ة
وصوفية ،وإغنـــاء رصيده اللحين بإنت�اج موســـيقي مغريب
يســـتخدم طبوعـــه (مقاماتـــه) وموازينـــ�ه (إيقاعاتـــه)
ويزيـــد عليها».55
ّ
ّ
وال يمكـــن للزوايا أن تت�أثر بموســـيقى اآللـــة إال إذا كان
هنـــاك ازدهـــار لهذه املوســـيقى عنـــد املغاربـــة ورواج لها.
ّ
وهو تأثـــر ّ
مس بنيتهـــا اللحني�ة كما املقاميـــة وكذا طريق
ّ
أداء أشـــعارها .بـــل يمكن القـــول أن توطن ثقافـــة الغناء
اجلماعـــي ظهرت ّأوال يف بالد األندلس؛ فبداية املوســـيقى
ُ ّ
العربي�ة يف تلـــك الربوع كانت تغىن بشـــكل فـــردي قبل أن
ُ
«يعـــاد ترتيـــب بنيتهـــا لكي يصبـــح ممكنـــا أداؤه بصورة
جماعية (كـــورس) يعتمد علـــى الالزمـــة؛ أي اجلزء الذي
ّ
يغنيـــ�ه الكـــورس .وهـــو تنظيـــم ّ
غر مـــن شـــكل األغاين
بطريقة ما ،علـــى األقل لكي تصاحبها املوســـيقى للتب�ادل
ّ
بن املغـــين املفرد والكـــورس».56
ّ
بـــل إن العصر الســـعدي عـــرف ظاهرة األجـــواق ،وهذا
ّ
ما حدثن�ا بـــه عبد الهادي التـــازي يف حتريره ملوســـوعته عن
ّ
التاريـــخ الديبلومـــايس للمغرب ،أنـــه «عندمـــا زار املغرب
الســـفر الريطاين على العهد الســـعدي :جيل بـــن Giles
ّ
 ،pennوجدناه يتحدث عـــن جوقة كانت تعزف اآللة ،الي
كانـــت تنبعث من خالل مشـــرفيات ســـاترة ألهـــل الغناء،
األمر الـــذي كان يزيـــد يف بهـــاء االســـتقباالت امللكية».57
ّ
ّ
ونعلـــم أن األجـــواق تعزف وتغىن بشـــكل جماعي.
ونفـــس الـــيء أشـــار إليه ّ
عبـــاس اجلـــراري ،عندما
ّ
حـــدد اخلطـــوط العريضـــة لالجتـــاه الغرناطي الـــذي أىت
به املورســـكيون ،58والـــذي اقتصر يف أدائـــه «على مدخل
يعـــزف بآلـــة وتريـــة قـــد تكـــون العـــود أو مـــا إليهـــا مثل
املندولن .وبعدها يقوم املنشـــد بأداء مـــوال يرافقه عزف
باآللـــة نفســـها ،ثم تنشـــد القصيـــدة يف إطار موســـيقى
يســـتعان فيه بعـــدد مـــن اآلالت ويظهر صوت املنشـــد،
تعقـــب أداؤه يف كل ّ
مـــرة ترديـــدات املجموعـــة الصوتيـــ�ة
ّ
ّ ُ
توطنوا
املصاحبـــة لـــه» .59ونعلـــم أن املوريســـكين قـــد
ّ
غرناطـــة ،وشـــكلوا اجليل الثاين الـــذي غادر تلـــك اإلمارة
الي ســـبقتهم هجـــرات العـــرب األوىل بعد انهيـــار احلكم
العريب بها مباشـــرة.

وهـــذا يدفعنا إىل التســـاؤل :مى بدأ الغنـــاء اجلماعي
لـــدى أصحـــاب هـــذا النمـــط الغنايئ؟ ومـــوازاة مـــع ذلك
نتســـاءل عـــن بداية الغنـــاء اجلماعي يف موســـيقى اآللة؟
ّ
ومـــن أثر يف اآلخـــر أهل الســـماع أم جماعـــة اآللة؟
يصعـــب االهتـــداء إىل جـــواب مقنع ،يف غيـــاب وثيقة
ّ
ّ
ّ
تاريخية تنتصـــر لرأي معن ،لكن يف تقديـــري أن هذا اللون
ّ
وأظن
اجلماعي يف الغناء ،انتشـــر قبل تلك املرحلـــة بكثر،
أن الفرتة الي ّأرخ لها الفشـــتايل قد عرفـــت نضج القوالب
املوسيقية الي اعتمدها أهل الســـماع .حيث أصبح الغناء
اجلماعي وســـيلة للتحاور بن جميع املنشـــدين يف طقوس
ّ
ّ
روحية ،ينصهر فيهـــا الفرد يف خدمـــة النص املغىن.
خصوصـــا إذا علمنـــا أن موســـيقى اآللـــة قـــد تراجع
بريقهـــا أمـــام القالقـــل السياســـية الـــي عاشـــها املغرب
 ،نتيجـــة الصـــراع حـــول احلكـــم بـــن الـــدول املتعاقبة:
ّ
املوحـــدون ،املرينيـــون ،الوطاســـيون ،الســـعديون .حيث
ّ
ولـــم شـــتات ّ
تســـلمت الزوايا مشـــعل التغير ّ
األمة على
ّ
ّ
مســـتويات متعددة؛ شـــكل الغناء الرويح أحدها .وبذلك
حافظت «على الرتاث املوســـيقي األندليس الذي ســـيجد
يف كنفهـــا احلماية والرعاية اللتن ســـتنقذانه من الضياع
خالل الظروف السياســـية احلالكة الي ســـتعرفها البالد.
ّ
كمـــا أنها ستســـهم مع تـــوايل األجيـــال يف إثـــراء نصوصه
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ّ
كمـــا أن ظاهـــرة الغناء اجلماعـــي يف هذه املوســـيقى،
لـــم تقتصر علـــى موســـيقى اآللـــة املغربي�ة ،بـــل جندها يف
موســـيقى الغرناطي باملغرب واجلزائر وموسيقى المالوف
بتونـــس وليبي�ا؛ ّ
مما يؤكد جدلية أســـبقية الغناء اجلماعي
يف بـــالد األندلس ومنه انتقل إىل شـــمال إفريقيا من خالل
الهجـــرات املتت�اليـــة بعـــد ســـقوط اإلمـــارات العربي�ة يف
تلـــك الربوع ،بل يمكـــن القـــول أن الغنـــاء اجلماعي لهذه
املوســـيقى ّ
ترســـخ يف هـــذه املوســـيقى قبـــل نقلهـــا خارج
ّ
ُ
غرية أفادنا بهـــا ابن حزم؛ مفادها
ّاألندلس .وثمة إشـــارة م ِ
أن بالط املهدي ـ يف عصر الطوائـــف (424ه  484 /ه)
كان حيتضـــن فرقا موســـيقية تتكون من مائة عـــود ومائة
ّ
ناي .60وهـــذا يي أن ظاهرة األجواق انتشـــرت منذ القرن
ّ ّ
واملرجح أنهـــا جمعت إىل جانب العزف
اخلامس الهجري،
الغناء اجلماعي.
ويبقـــى العصـــر ّ
الســـعدي حلظـــة مهمـــة يف تاريـــخ
ّ
ّ
املوســـيقى املقننـــ�ة «اآللـــة» ،فعـــالل البطلـــة أبـــدع يف
إخ ــراج تش ــكيل نغ ــيم جدي ــدُ ،س ـ ّـيم بنوب ــة االس ــتهالل،
ّ
ّ
وه ــي ّ
عملي ــة األكي ــد أنه ــا ل ــم تك ــن األوىل أو األخ ــرة  .إن
عمـــال ّ
مهمـــا كصنيـــع البطلـــة ،أو مـــا قـــام بـــه مجموعـــة
مـــن املوســـيقين الذيـــن قامـــوا بتلحـــن مجموعـــة مـــن
ّ
الصنعــات الشــعرية؛ وهــي عــادة أظـ ّـن أنهــا ابت ـ�دأت قبــل
ذلــك بكثــر؛ فابــن باجــة بمــا أضافــه مــن تقني ـ�ات جديــدة
يف الع ــزف والغن ــاء ،وم ــن س ــار عل ــى نهج ــه ،كاب ــن ج ــودي
وابـــن احلمـــارة وابـــن احلاســـب وغرهـــم؛ وهـــو اجتهـــاد
ّ
موس ــيقي حاف ــظ عل ــى األص ــول ،وع ــزز م ــن بنيــ�ة النوب ــة
يف موســـيقى اآللـــة.
ّ
فقـــد «تفـــن أهـــل األندلـــس بعـــد زريـــاب يف األغاين
خصوصا أهل إشـــبيلية وغرناطة  ،فذهبـــوا فيها إىل طريقة
ّ
العجم من التأصيل والتفريـــع ،وختصيص كل صنف منها
ّ
بطبيعة من الطبائـــع األربع ،وتوزيع اللحون على ســـاعات
ّ
الليـــل والنهار إىل غر ذلك ،وهـــذه الطريقة هي الي انتقلت
مـــن غرناطة حن اســـتي�الء العدو عليها إىل فـــاس واملغرب
وال زالت بقيـــة منها بأيدي النـــاس اليوم».60
ّ
ّ
واملرجـــح من خالل مـــا وصلنا من معلومـــات ـ ولو أنها
شـــحيحة وغر ّ
ّ
مفصلـــة ودقيقة ـ عن طريقـــة غناء النوبة

يف الفـــرتة املمتـــدة مـــا بـــن العصـــر املرابطـــي إىل العصر
ّ
ّ
فاملرجـــح أن هذه املوســـيقى خضعـــت ملراحل
الســـعدي،
ّ
مـــن التطور ،حى نضجـــت صورتها ،وهو حتول ارتســـم يف
ّ
مســـتويات متعـــددة منها ما هو شـــعري ومنهـــا ما يرتبط
باللحن والطبوع املســـتعملة.
ّ
فمـــا يمكـــن أن نستشـــفه من خـــالل مـــا وصلنا من
ّ
نصـــوص تاريخيـــة ،هـــو أن العـــرب واملســـلمون الذيـــن
ّ
اســـتقر وا باملغـــرب ،قـــد نقلـــوا جتربـــة موســـيقية  ،تعتر
خالصـــة ما أنتجـــه الفكـــر األندلـــيس عزفا وغنـــاء .وهي
جتربة أكســـبت النص املوســـيقي املغريب يف مستواه العا ِلم
ّ
أبعـــادا جديدة ،مـــازال البعض منهـــا متداوال حلـــد اآلن.
ّ
لكـــن تبقـــى الوثيقة ّ -
الســـبق الي قدمـــت لنا صورة
واضحـــة عـــن خصوصيـــات النوبـــة يف موســـيقى اآللـــة
ّ
املغربيـــ�ة ،هـــو مـــا جـــاء بـــه كتاب«إيقـــاد الشـــموع للذة
املســـموع بنغمـــات ّ
الطبـــوع» لــــ محمد البوعصـــايم.62
ّ
ّ
ّ
حيـــث جمـــع يف مؤلفـــه ديـــوان األشـــعار امللحنـــة مرتب�ة
حبســـب الطبوع ،كما عمـــل على ترتيب طبوع موســـيقى
ّ
اآللـــة وفـــق ترتيـــب جديـــد عـــدل فيـــه وأعاد تقســـيمه
ّ
مخالفـــا يف ذلـــك مـــن ســـبقه ،و متحدثـــا عـــن عالقتهـــا
ّ
بالطبائـــع
اإلنســـاني�ة.63
وهـــذا العمـــل يطلعنـــا عـــن طبيعـــة األشـــعار
ّ
امللحنـــة ،والـــي لم خترج عـــن ثالثـــة أصنـــاف :األزجال،
التوشيحات ،واألشـــعار التقليدية .كما أشـــار إىل امليازين
األربعة املســـتعملة يف عصره  :البســـيط ،القائم ونصف،
ّ
البطاييح ،القدام .دون أن يشـــر إىل مـــزيان الدرج .64وهذا
التفريع اجلديـــد للنوبة هو الذي ســـيضعنا أمـــام التغير
احلقيقـــي الذي ّ
مـــس موســـيقى اآللة.
وقد ســـاعده على ذلك  -أقصـــد البوعصايم  -ثقافته
ّ
املوســـيقية الي أهلته ليســـاهم يف تقديـــم إضافات كثرة
ملوســـيقى اآللة إن حلنا أو على مســـتوى ترتيـــب الطبوع،
أو من خـــالل إدماج الصنعـــات الضائعـــة يف نوبات أقرب
إليهـــا مقاميـــا .دون أن نغفـــل دور الدفاتر الشـــعرية الي
ّ
كانـــت حبـــوزة ّ
القيـــان ،والـــي وثقـــت لطريقـــة الغناء يف
ّ
زمنيـــ�ة ّ
مراحـــل ّ
مهمة من عمر هذه املوســـيقى .وال شـــك
ّ
«أن الدفاتر هي األســـاس لما انتهى إليـــه األمر يف العصور
148

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ ـ اﻟﻌﺪد  44ـ ﺷﺘﺎء 2019

3

جوق الموسيقىى األندلسسية

املتأخـــرة ســـواء يف شـــكل احلايـــك باملغـــرب ،أو يف شـــكل
ّ
ّ
الســـفين�ة بتونس» ،65حيث شـــكلت مادة خامة للتفريع
ّ
والتصنيف الذي ّ
مـــزي نوبة عن أخرى .وحنـــن نتحدث عن
ّ
ّ
نســـجل نقطة أخرى تتعلـــق بـ«انفتاح
عمل البوعصايم،
الفنون املوســـيقية املغربي�ة الرتاثي�ة على املعـــارف الوافدة
ّ
من الشـــرق العريب [حيث تم تبين] املصطلحات الشرقية
ّ
ّ
بألفاظهـــا ،ولكنه لم يســـعه أن يتبـــىن مدلوالتها».66
ّ
وهذا التصنيف الذي قام به البوعصايم ،يشـــكل أول
مصدر جيعلنا نكتشـــف اخلصوصيات اجلديدة ملوسيقى
اآللة .وهـــي خصوصيات ُمزجت بنفس موســـيقي محلي
اســـتفاد من ّ
تنـــوع الروافد املوســـيقية املغربيـــ�ة من عرب
وأمازيـــغ وأفارقة؛ فطريقـــة جمع األشـــعار وترتيبها وكذا
احلديـــث عن اســـتخراج النغمات مـــن العود  ،واإلشـــارة
ّ
اللطيفة لعالقة الطبوع بالطبائع ،وهي عالقة استشـــفها
مـــن منظومـــة الونشـــرييس ،وهـــي الوثيقة الـــي أغرت
مما ّ
البوعصـــايم إلعادة تعديـــل تصنيف الطبـــوعّ .
يرجح
ّ
فرضيـــة؛ مفادهـــا أن هنـــاك محـــاوالت ســـبقت «إيقاد
ّ
الشـــموع» بىن عليه مؤلفـــه منهجيتـــ�ه يف التأليف .وهذا
ّ
ّ
مـــا أملح إليـــه بنشـــريفة عندما أفـــاد أن «عـــدة اجلليس
ومؤانســـة الوزير والرئيس» أليب احلســـن علي بن بشرى،

وهو مجمـــوع كان مســـتعمال يف العصر الغرناطـــي؛ وكان
ّ
يضـــم عددا كبـــرا من املوشـــحات األندلســـية الي كانت
ّ
ّ
تغـــىن .ويرجح بنشـــريفة أن عمـــل ابن بشـــرى ،هو الذي
ّ
اعتمـــد عليه أصحـــاب املجاميع ،الي ألفـــت يف العصرين
الســـعدي والعلـــوي؛ كعمـــل البوعصـــايم واحلايـــك
وأحضري....وغرهـــم ّ
ممن لـــم تصلنـــا مخطوطاتهم،67
وهـــي أعمال جنحت إىل جتميع ما تواتـــر من أحلان وطبوع
موســـيقى اآللـــة؛ و من أبـــرز املحاوالت الي عنـــت بذلك،
جند «يف أصـــول الغناء» وهـــو مخطوط ملؤلـــف مجهول،
يرجـــع تأليفـــه للقرن الســـادس عشـــر الهجري حبســـب
ّ
روايـــة عبـــد الســـالم الشـــايم الـــذي يتوفر على نســـخة
ّ
منه ،68وهو عبـــارة عن ديوان شـــعري تتقدمه مقدمة من
ّ
ثمانن صفحـــة يتحدث فيها عن علم املوســـيقى واألنغام
والطبـــوع وموقـــف العلمـــاء منهـــا ،حيث يقـــول «اعلم
ّ
رحمك هللا أن الطبوع املســـتعملة يف املوسيقى األندلسية
ّ ّ
أربعة وســـتون طبعا ،أربعة أصلية وســـتون فرعيـــة ،إال أن
أهل زمانن�ا هذا لـــم يعودوا يعرفون إال ســـت وثالثن».69
ّ
سيشـــكل بعد حتقيقـــه إضافـــة ّ
نوعية
وهـــذا املخطـــوط
ّ
ستكشـــف عن حلقة مهمة مفقودة من تاريخ موســـيقى
ّ
اآللـــة املغربي�ة ،لعـــدة اعتب�ارات:
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ّ
ســـيعرف بطريقـــة غنـــاء
ســـيكون ّأول مجمـــوع
ّ
موســيقى اآللــة؛ حيــث أشــار إىل أن عــدد الطبــوع
ّ
املتداول ــة يف زم ــن املؤل ــف س ــت وثالث ــون طبع ــا،
ّ
ونعلـــم أن منظومـــة الونشـــرييس(ت 955ه)
لـــم تتجـــاوز ســـقف أربعـــة وعشـــرين طبعـــا،
ّ
وه ــذا ي ــدل عل ــى أن ف ــرتة تألي ــف ه ــذا املخط ــوط
ّ
املجهـــول املؤلـــف ســـبقت تأليـــف الونشـــرييس
ّ
ملنظومت ــه .ف ــال يعق ــل أن ه ــذا األخ ــر ل ــم ّيطل ــع
عـــن بـــايق الطبـــوع املتداولـــة الـــذي جـــاء بهـــا
ّ
املخط ــوط؛ واملتمثل ــة يف اث ــين عش ــر طبع ــا .وه ــو
ّ
الـــذي ُعـــرف عنـــه أنـــه كان مولعـــا باملوســـيقى
ّ
ّ
ومتتبعـــا ملجرياتهـــا ،وإال فإنـــه لـــن جيـــرؤ علـــى
اخلـــوض يف هـــذا امليـــدان .
س ــيعطين�ا ص ــورة واضح ــة ع ــن واق ــع موس ــيقى
اآلل ــة يف ف ــرتة م ــا قب ــل منتص ــف الق ــرن العاش ــر
ّ
الهجـــري ،وســـيقدم أيضـــا صـــورة أخـــرى عـــن
املجهـــودات الـــي بذلهـــا املغاربـــة مـــن أجـــل
َم َ
وطنـــة موســـيقى اآللـــة .
محمـــد بـــن احلســـن احلايـــك التطـــواين 70ســـيأيت
بـــدوره ليحـــاول جمـــع مـــا ّ
تفـــرق مـــن غنـــاء ّ
النوبـــة يف
ص ــدور احلفظ ــة ،وم ــا خ ـ ّـط يف ثن�اي ــا املخطوط ــات ال ــي
ّ
شـــكل عملـــه هـــذا مـــع مـــرور ّ
األيـــام
عـــرث عليهـــا .وقـــد
مرجعـــا ّ
مهمـــا للموســـيقين اآلليـــن وكـــذا للباحثـــن
ّ
ّ
واملهتمـــن بالشـــأن املوســـيقي الكالســـيكي .نظـــرا ألن
ّ
صنيعـــه اتســـم بقـــدرة هائلـــة علـــى توثيـــق األشـــعار
ّ
ّ
املغن ــاة وف ــق مقارب ــة جدي ــدة ،اعتم ــدت عل ــى التدقي ــق
ّ
والتمحيـــص ،وإغنـــاء الصنعـــة املغنـــاة باإلشـــارة إىل
ع ــدد أدواره ــا اإليقاعي ــةّ .
مم ــا أبع ــد التش ــويش ال ــذي
ط ــال الصنع ــة املوس ــيقية لف ــرتات س ــابقة وأفرغه ــا م ــن
محتواه ــا املوس ــيقي .وباملقاب ــل أع ــاد احليوي ــة وال ــدفء
ّ
ّ
الكـــم الشـــعري للنوبـــات
لديـــوان اآللـــة ،وضخـــم مـــن
اإلح ــدى عش ــر ال ــي كانـــت متداولـــة.
ّ
ويف ع ــام  1302ه 1885 /م ،س ــتظهر مس ــتجدات
أخـــرى مـــع «كنـــاش محمـــد بـــن العـــريب بـــن املختـــار
ّ
اجلامعـــي»؛ حيـــث أصبـــح املـــزيان يـــؤدى وفـــق ثالثـــة

مراحـــل إيقاعيـــة «املوســـع ،القنطـــرة ،االنصـــراف».
وبذل ــك نضج ــت التغي ــرات ال ــي ّ
مس ــت العم ــق األدايئ
ّ
للنوبـــة .حيـــث ظهـــرت اللمســـة املغربيـــ�ة علـــى أداء
النوب ــة ،وف ــق مس ــار ابتــ�دأ من ــذ دخ ــول ه ــذه املوس ــيقى
إىل املغ ــرب؛ وه ــو مس ــار تم ـ ّـزي بإضاف ــات عميق ــة ّ
مس ــت
النوب ــة إن عزف ــا أو غن ــاء أوش ــعرا .حي ــث الطاب ــع ال ــذي
ّ
ّ
مـــزي هـــذه املوســـيقى هـــو تطعيـــم النوبـــة املوســـيقية
بأحلـــان وإيقاعـــات وطبـــوع جديـــدة .وهـــو ُعـــرف مـــا
ّ
زال مســـتمرا إىل اليـــومّ ،
ممـــا يـــدل علـــى مرونـــة هـــذه
املوســـيقى وقابليتهـــا لضـــم أصـــوات حلنيـــ�ة جديـــدة
ُ
ختـــدم عمقهـــا وتغـــين تشـــكيلها املوســـيقي.
وه ــذا التجدي ــد والتعدي ــل  ،ل ــم يك ــن ولي ــد الي ــوم،
ّ
بـــل يعـــود لفـــرتات ســـابقة؛ فقـــد أخرنـــا التيفـــايش أن
ّ
األشـــعار املطربـــة الـــي كان يتغـــىن بهـــا يف عصـــره « زاد
فيه ــا اجل ــواري وأش ــياخ صناع ــة الي ــد ،حبس ــب م ــا رأوه
ّ
م ــن النغ ــم يط ــرب س ــامعه».71
كلمة أخرية
كان ــت ه ــذه محاول ــة جلم ــع م ــا تن�اث ــر م ــن نص ــوص
يف بطـــون بعـــض املجاميـــع القديمـــة ،الـــي أملعـــت إىل
واق ــع موس ــيقى اآلل ــة ال ــي ظه ــرت يف ب ــالد األندل ــس،
وانتقل ــت إىل املغ ــرب األق ــىص ،كم ــا اس ـ ّ
ـتقرت يف بع ــض
ّ
دول شـــمال إفريقيـــا ،والـــي عرفـــت مراحـــل مـــن املـــد
واجلـــزر ،انتهـــت بهـــا إىل الطريقـــة املوســـيقية الـــي
نســـمعها اليوم؛حيـــث اكتملـــت قوالبهـــا املوســـيقية .
ّ
وإذا مـــا حاولنـــا أن حنـــدد أهـــم العناويـــن الكـــربى
ّ
ال ــيت أث ــرت يف مس ــار موس ــيقى اآلل ــة ،فيمك ــن حصره ــا
يف املراحـــل التاليـــة:
ّ
مرحل ــة حتدي ــد اخلصوصي ــة واملتمثل ــة يف تقعي ــد
زري ــاب ألداء النوب ــة.
مرحلـــة التهذيـــب والتنقيـــح والتجديـــد ،والـــي
تظه ــر فيم ــا أدخل ــه اب ــن باج ــة عل ــى طريق ــة أداء
النوب ــة؛ حي ــث ح ــاول التوفي ــق ب ــن غن ــاء الع ــرب
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ّ
وغن ــاء النص ــارى يف نوب ــة واح ــدة ،وحي ــث ش ــكل
ّ
املوش ــح إضاف ــة جدي ــدة إن ش ــعريا أو موس ــيقيا.
ّ
مرحلـــة االنفتـــاح علـــى الـــدول املجـــاورة ،حيـــث
ّ
ش ــكلت الهج ــرات املتت�الي ــة لأندلس ــين  -ال ــي
ابتـــ�دأت منـــذ العصـــر املرابطـــي عندمـــا ســـاهم
اب ــن باج ــة يف توط ــن تل ــك الثقاف ــة املوس ــيقية
اجلديـــدة أثنـــ�اء اســـتقراره بفـــاس مـــرورا
باملوحدي ــن واملرني ــن  -بع ــدا تواصلي ــا موس ــيقيا
جديـــدا ،أغـــىن املـــوروث املحلـــي املوســـيقي يف
ّ
بلـــدان شـــمال إفريقيـــا ومنـــه املغـــرب .وعـــزز
مـــن أداء النوبـــة وأغناهـــا تدريجيـــا بمكونـــات
ّ
حلنيـــ�ة وموســـيقية أخـــرى .وهـــذا ال يعـــين أن
ّ
املغاربـــة لـــم تكـــن لديهـــم موســـيقى يتغنـــون
ّ
ّ
بهـــا؛ بـــل ّ
املرجـــح أنهـــم كانـــوا يتوفـــرون علـــى
ّ
النوعيـــة
تقاليـــد موســـيقية .ومـــا اإلضافـــات
الـــي أدخلوهـــا علـــى موســـيقى اآللـــة إال دليـــل
علـــى ّ
علـــو كعبهـــم يف ذلـــك.

والـــي أجمعـــت معظـــم الدراســـات واألحبـــاث
ّ
ّ
عل ــى أنه ــا أه ــم مرحل ــة ع ــززت ذل ــك االنفت ــاح،
م ــن خ ــالل ماحمل ــه الع ــرب واملس ــلمون م ــن إرث
ّ
موســـيقي ،قـــدم بديـــال جديـــدا للغنـــاء يف تلـــك
ّ
اســـتقر وا بهـــا .وفـــد ّتمـــت هـــذه
األمصـــار الـــي
ّ
العملي ــة ع ــر مرحلت ــن  :األوىل ابتــ�دأت مباش ــرة
بع ــد انهي ــار احلك ــم الع ــريب يف غرناط ــة ،والثانيــ�ة
تم ــت بع ــد ح ــوايل ق ــرن وعش ــرين س ــنة ،حي ــث
ش ـ ّـكل ق ــدوم املوريس ــكين ،نقط ــة حت ـ ّـول ّ
مهم ــة
وأساس ــية يف تاري ــخ النوب ــة يف موس ــيقى اآلل ــة.
ّ
مرحلـــة جمـــع وضبـــط مـــا يغـــىن مـــن أشـــعار
وتواشـــيح وأزجـــال؛ وهـــذا مـــا قـــام بـــه
البوعصـــايم يف «إيقـــاد الشـــموع» ،وتبعـــه يف
ّ
مرحلـــة متأخـــرة احلايـــك يف كناشـــه...الخ.
والواضــح أن املعالــم األوىل ملوســيقى اآللــة ،ابت ـ�دأت
مـــع املرينيـــن واتضحـــت معاملهـــا أكـــرث يف العصـــر
الســـعدي ،وأصبحـــت يف العصـــر العلـــوي أكـــرث نضجـــا
وتنظيمـــا .ســـاعد علـــى ذلـــك االســـتقرار الســـيايس
ـدول ،ال ــي كان ملوكه ــا يش ـ ّ
ال ــذي عرفت ــه تل ــك ال ـ ّ
ـجعون
ّ
املوس ــيقى وأهله ــا .وه ــو تش ــجيع ق ــد حف ــز املوس ــيقين
علـــى العطـــاء واالجتهـــاد وتطويـــر قدراتهـــم األدائيـــ�ة.
ّ
ّ
نقطـــة أخـــرى أود ذكرهـــا؛ هـــي أن النوبـــة الـــي
وصلتنـــ�ا ّ
بكمهـــا وكيفهـــا ،قـــد وصـــل عددهـــا يف فـــرتة
زمنيـــ�ة ّ
ّ
معينـــ�ة إىل أربعـــة وعشـــرين نوبـــة بعـــدد
ّ
ّ
ســـاعات اليـــوم؛ بمعـــىن أن كل نوبـــة كانـــت تـــؤدى يف
ّ
ّ
ســـاعة ّ
معينـــ�ة .وبالنظـــر إىل املـــدة الزمنيـــ�ة الطويلـــة
الـــي يشـــغلها أداء النوبـــة حاليـــا ،والـــي قـــد تصـــل إىل
ّ ّ
س ــاعات ،فاألرج ــح أن النوب ــة يف الس ــابق ل ــم تك ــن تض ـ ّـم
كل هـــذا الكـــم مـــن األشـــعار ،بـــل اســـتوت علـــى هـــذا
املن ــوال؛ بعدم ــا ت ــم دم ــج طب ــوع النوب ــات الضائع ــة يف
ّ
النوبـــات املتبقيـــة ،لتأخـــذ كل هـــذا احلجـــم واملراحـــل
ّ
ّ
م ــن األداء .وإال فل ــن يتحق ــق توزي ــع النوب ــات حبس ــب
ســـاعات اليـــوم.

مرحلـــة احتضـــان الزوايـــا ملوســـيقى اآللـــة؛
والواضـــح أن الزوايـــا لعبـــت دورا أساســـيا يف
احلفـــاظ علـــى النوبـــة ،وحالـــت دون ضيـــاع
قوالبهـــا اللحنيـــ�ة واملقاميـــة ،وخصوصـــا يف
فـــرتة الصراعـــات والقالقـــل السياســـية الـــي
ّ
شـــكل ّ
الســـماع ثقافـــة
عرفهـــا املغـــرب .حيـــث
ّ
ّ
موســـيقية مغايـــرة اســـتمدت خطهـــا املوســـيقي
ّ
ّ
ممـــا كان يتغـــىن مـــن موســـيقى اآللـــة ابتـــ�داء
ّ
مـــن القـــرن الســـادس الهجـــري .وقـــد شـــكلت
املناســـبات الدينيـــ�ة ،وخصوصـــا االحتفـــال
بذكـــرى عيـــد املولـــد النبـــوي الشـــريف ،فرصـــة
س ــاحنة الكتش ــاف ه ــذا التفاع ــل ب ــن موس ــيقى
الســـماع وموســـيقى اآللـــة ،حيـــث وقفنـــا علـــى
إنش ــاد البيت ــنّ ،
خاص ــة يف العص ــر املري ــين .و ق ــد
تط ـ ّـور ه ــذا املجه ــود ال ــذي بذل ــه أه ــل ّ
الس ــماع
م ــن خ ــالل ترجي ــع األص ــوات اجلماعي ــة أله ــل
الذكـــر ،واملزحزحـــون يف العصـــر ّ
الســـعدي.
مرحل ــة م ــا بع ــد س ــقوط غرناط ــة س ــنة 1492م،
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- 11أحمد هيكل :األدب األندليس من الفتح إىل سقوط
الخالفة .ص.143:
 12ـ ستتم اإلشارة الحقا إىل هذا التباين بني الباحثني،
بخصوص قبول أو رفض ّ
املوشح.
- 13دار الطراز يف عمل املوشحات .ص .35:
- 14ابن سناء امللك :دار الطراز يف عمل املوشحات.ص
.35:
 - 15ابن سناء امللك :دار الطراز يف عمل املوشحات.
ص .38:
 - 16التيفايش تحدّث يف كتابه عن املوسيقى أوائل
القرن السابع الهجري /الثالث عرش امليالدي.
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 - 50محمد املنوني :تاريخ املوسيقى األندلسية
باملغرب،بترصف.ص.151-152 :
 - 51نفسه.ص.152 :
 - 52عبد العزيز بن عبد الجليل :مدخل إىل تاريخ
املوسيقى املغربية .ص.168 :
 53ـ سليم الحلو :املوشحات األندلسية نشأتها
وتطورها ،ص.35 :
 54ـ عبد العزيز الفشتايل :مناهل الصفا يف مآثر موالينا
الرشفا ،تحقيق :عبد الكريم كريم .ص.237 :
 55ـ يونس الشامي :النوبات األندلسية املدونة الكتابة
املوسيقية :نوبة الرصد .ص.41:
 56ـ جوليان ريبريا :تاريخ املوسيقى يف شبه الجزيرة
العربية واألندلس ،ترجمة الحسني الحسن .ص:
 115وما بعدها.
 - 57عبد الهادي التازي :أشعار املوسيقى األندلسية:
موضوعاتها ،لغتها .ص.311:
 - 58تم طرد املسلمني من غرناطة سنة 1017
ه-1609م «بعد أن ساكنوهم بغرناطة وأعمالها
نحوا من مائة وعرشين سنة [ ]...و ّملا أجالهم العدو
عن جزيرة األندلس خرجت ألوف منهم بفاس []...
وكذلك بتطاوين وسال» .أنظر :النارصي :االستقصا
ألخبار دول املغرب األقىص ،ج  ،4ص.106:
 - 59عباس الجراري :التأثري املوريسكي يف املغرب
العربي ،ص.208 :
 - 60رجاء صربي عوض الله :املوسيقى والغناء يف
األندلس .ص17 :
 - 61محمد بن رشيفة يف تصدير :إيقاد الشموع للذة
املسموع بنغمات الطبوع ،لـ :محمد البوعصامي،
تحقيق :عبد العزيز بن عبد الجليل ،ص :د.
 62ـ عارص املوىل لسماعيل ) 1082ـ  1139ه (.كان
حيّا ما بني  1149و  1151هـ ،حسب ما ذكره
عبد العزيز بن عبد الجليل يف تحقيقه :إيقاد
الشموع للذة املسموع بنغمات الطبوع ،لـ :محمد
البوعصامي،ص.11 :
 - 63محمد البوعصامي :إيقاد الشموع للذة املسموع

 - 37نفسه .ص.90 :
 - 38محمد ابن تاويت الطنجي :الطرائق واأللحان
املوسيقية يف إفريقيا واألندلس .ص.86 :
 - 39نفسه  .ص.98 :
 - 40يونس الشامي :النوبات األندلسية املدونة بالكتابة
املوسيقية :نوبة الرصد ،تدوين وفق رواية وأداء
املرحوم موالي أحمد الوكييل.ص.33:
 - 41محمد بن العربي الدالئي :فتح األنوار يف بيان ما
يعني عىل مدح النبي املختار .ص.132:
 42ـ السماع هو «ترتيل األشعار الصوفية [ ]...يف إطار
شكل موسيقي روحي مخصوص يتوسل بالشعر
والنغم لبلوغ غايات روحية تتفق مع مرامي
ومراقي طرق القوم ومسلكهم الصويف» ،محمد
التهامي الحراق:موسيقى املواجيد ،مقاربات يف فن
السماع الصويف املغربي ،ص27 :ـ28
 - 43محمد بن العربي الدالئي :فتح األنوار يف بيان ما
يعني عىل مدح النبي املختار .ص.132:
- 44نفسه .ص.135:
 - 45ابن الدراج السبتي :االمتاع واالنتفاع بمسألة
سماع السماع ،دراسة وإعداد محمد بن شقرون،
ص.70:
 - 46ولعل بداية االحتفال بذكرى عيد املولد النبوي
الرشيف ،تعود إىل سنة )648ه1250/م( ،عندما
أق ّر أبو القاسم العزيف بتلك املناسبة الغالية .أنظر:
ابن عذارى املراكيش« ،البيان املغرب يف أخبار
األندلس واملغرب ،تحقيق عبد ال ّله محمد عيل ،املجلد
الرابع .ص.472:
 47ـ محمد املنوني :ورقات عن حضارة املرينيني .ص:
.523
 - 48محمد بن رشيفة يف تصدير :إيقاد الشموع للذة
املسموع بنغمات الطبوع ،لـ :محمد البوعصامي،
تحقيق :عبد العزيز بن عبد الجليل ،ص :ل وما
بعدها.
 49عبد الرحمان ابن خلدون :املقدمة ،تحقيق ،عبد
السالم الشدادي ،ج  ،5ص.179 :
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بنغمات الطبوع ،ص 18 :وما بعدها.
 - 64نفسه ،ص.41 :
 - 65محمد بن رشيفة يف تصدير :إيقاد الشموع للذة
املسموع بنغمات الطبوع ،ص :ج.
 - 66محمد البوعصامي :إيقاد الشموع للذة املسموع
بنغمات الطبوع ،ص.18 :
 - 67محمد بن رشيفة يف تصدير :إيقاد الشموع للذة
املسموع بنغمات الطبوع ،ص :س.
 68ـ وهو يف طور التحقيق.
 69ـ عبد السالم الشامي يف دروس املاسرت كالس ،عىل
هامش فعاليات مهرجان املوسيقى األندلسية املنظم
بفاس  2013م.
 70ـ تم االنتهاء من إنجاز هذا العمل يف غ ّرة رمضان
1202هـ  /فاتح يونيو  ،1788أنظر :كناش
الحايك ،ص.12 :
 - 71محمد ابن تاويت الطنجي :الطرائق واأللحان
املوسيقية يف إفريقيا واألندلس .ص.124 :

الخالفة .ص.143:
* البوعصامي ،محمد :إيقاد الشموع للذة املسموع
بنغمات الطبوع .تحقيق عبد العزيزبن عبد الجليل،
دار الهالل ،الرباط .د ط1995 .م.
* التأثري املوريسكي يف املغرب العربي ،ضمن عدد
املورسكيون يف املغرب ،الندوة الثانية :شفشاون:
 22-24جمادى الثانية  1421ه  21-23 -شتنرب
1000م ،مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية،
سلسلة الندوات ،مطبعة املعارف الجديدة ،الرباط،
2001م.
* التطواني ،أبو عبد الله محمد بن الحسني
األندليس:كناش الحايك.تحقيق مالك بنونة ،مطبعة
املعارف الجديدة.الرباط ،د ط1999 ،م.
* التلمساني ،أحمد بن محمد املقري :نفح الطيب من
غصن األندلس الرطيب ،تحقيق :إحسان عباس،
دار صادر ،بريوت .ط 1968 ،1م.
* الحراق ،محمد التهامي :موسيقى املواجيد ،مقاربات
يف فن السماع الصويف املغربي ،كتاب الجيب عدد
 ،54منشورات الزمن 2010 ،م.
* الحفني ،محمود أحمد :زرياب موسيقار األندلس،
سلسلة أعالم العرب ،القاهرة ،الدار املرصية للتأليف
والرتجمة .رقم .54
* رجاء صربي عوض الله :املوسيقى والغناء يف
األندلس ،العدد  ،26بغداد ،السنة التاسعة1431 ،
ه 2010 /م.
* ريبريا ،جوليان :تاريخ املوسيقى يف شبه الجزيرة
العربية واألندلس ،ترجمة الحسني الحسن ،أبو
ظبي للثقافة والرتاث ،ط  1429 ،1هـ ـ  2008م
* سليم الحلو :املوشحات األندلسية نشأتها وتطورها،
منشورات دار مكتبة الحياة بريوت ،ط1995 ،1م.
* سليم الحلو :املوشحات األندلسية نشأتها وتطورها،
منشورات دار مكتبة الحياة بريوت ،ط1995 ،1م.
* صالح املهدي :املوسيقى العربية تاريخها وأدبها،
الدار التونسية للنرش ،د ط1986 ،م .
* عباس الجراري :املكونات البنائية للموسيقى
األندلسية ،ضمن ندوة تقاليد املوسيقى األندلسية

المصادر والمراجع العربية
* ابن الدراج السبتي :اتجاهات أدبية وحضارية يف
عرص بني مرين ،أو كتاب االنتفاع يف مسألة السماع،
دراسة وإعداد محمد بن شقرون ،مطبعة األندلس،
القنيطرة .دط.د ت.ابن سناء امللك :دار الطراز يف
عمل املوشحات.
* ابن سناء ،امللك :دار الطراز يف عمل املوشحات،
تحقيق جودت الركابي ،املطبعة الكاثوليكية،
دمشق1368 ،هـ ـ 1949م.
* ابن عذارى املراكيش ،البيان املغرب يف أخبار األندلس
واملغرب ،تحقيق عبد ال ّله محمد عيل ،املجلد الرابع،
دار الكتب العلمية ،بريوت.ط 2009 ،1م.
* أحمد النارصي :االستقصا ألخبار دول املغرب
األقىص،ج  ،4تحقيق :جعفر النارصي ،محمد
النارصي ،دار الكتاب ،الدار البيضاء .د ط1954 ،
م.
* أحمد هيكل :األدب األندليس من الفتح إىل سقوط
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1977م.
* محمد املنوني :تاريخ املوسيقى األندلسية باملغرب.
مجلة البحث العلمي ،عدد  14ـ  ،15السنة
السادسة 1388 ،ـ  1969 / 1389م.
* محمد املنوني :ورقات عن حضارة املرينيني،
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،
سلسلة بحوث ودراسات رقم  .20مطبعة النجاح
الجديدة ،البيضاء ،ط 1420 .3ه200/م.
* محمد بن العربي الدالئي :فتح األنوار يف بيان ما
يعني عىل مدح النبي املختار .تحقيق محمد التهامي
الحراق ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،اململكة املغربية ،د ط 1432 ،ه 2011/
م.
* املعجم الوسيط :من إصدار مجمع اللغة العربية
بالقاهرة ،مكتبة الرشوق الدولية ،ط  1435 ،4ه
ـ  2004م.
* يونس الشامي :النوبات األندلسية املدونة بالكتابة
املوسيقية :نوبة الرصد ،تدوين وفق رواية وأداء
املرحوم موالي أحمد الوكييل .مطبعة بني ازناسن،
سال ،ط  1430 ،1هـ 2009 -م.

يف دول البحر األبيض املتوسط منشورات جمعية
رباط الفتح1995 .م.
* عبد الرحمان ابن خلدون :املقدمة ،تحقيق عبد
السالم الشدادي ،بيت الفنون والعلوم واآلداب،
الدارالبيضاء ،ط2005 ،1م
* عبد السالم الشامي :يف دروس املاسرت كالس،عىل
هامش فعاليات مهرجان املوسيقى األندلسية املنظم
بفاس .2013
* عبد العزيز الفشتايل :مناهل الصفا يف مآثر موالينا
الرشفا ،تحقيق :عد الكريم كريم .منشورات جمعية
املؤرخني املغاربة ،الرباط .ط 1426 ،2ه2005/م.
* عبد العزيز بن عبد الجليل :إشكالية الثابت واملتحول
يف املستوى الفني للموسيقى األندلسية:
http://arabmusicmagazine.com/index.php
* عبد العزيز بن عبد الجليل :املوسيقى األندلسية
املغربية )فنون األداء( ،مجلة عالمات ،الكويت ،عدد
 1409 ،129ه1988 /م.
* عبد العزيز بن عبد الجليل :مدخل إىل تاريخ املوسيقى
املغربية ،املجلد الرابع ،العدد  ،65ماي 1983م.
* عبد الهادي التازي :أشعار املوسيقى األندلسية:
موضوعاتها ،لغتها ،مجلة مجمع اللغة العربية،
الجزء السادس ،عدد  1415 ،76ه1995 -م.
* فاطمة عيىس :املوسيقى األندلسية امتداد للحضارة
األندلسية باملغرب .مجلة الرتاث املغربي األصيل،
العدد  .58خريف  1432:ه  -2011م.
* محمد ابن تاويت الطنجي :الطرائق واأللحان
املوسيقية يف إفريقيا واألندلس .ضمن كتاب :أحمد
التيفايش القفيص  :العالم املوسوعي يف الطب
واملعادن واملوسيقى والفلك واألدب واالجتماع ،لـ:
أبي القاسم أحمد كرو ،سلسلة رواد منسيون،4 :
دار املغرب العربي ،د ط2004 ،م.
* محمد البوعصامي :إيقاد الشموع للذة املسموع
بنغمات الطبوع .تحقيق عبد العزيزبن عبد الجليل،
دار الهالل ،الرباط .د ط1995 .م.
* محمد الفايس :املوسيقى األندلسية املسماة أندلسية،
مجلة الرتاث الشعبي ،العراق .عدد  .2السنة .8

المصادر والمراجع الفرنسية:
* Ahmed Aydoun :Musiques du Maroc
Deuxième .Edition ; janvier 2001.
الصور:
* الصور من الكاتب .
1 - http://arabmusicmagazine.com/index.php
2 - http://www.thewhatnews.net/post-page.
=php?post_alias
3 - https://www.google.com/search?q
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حرفة الطوب األحمر

في منطقة الجريف شرق

د .أسعد عبد الرحمن عوض هللا  -كاتب من السودان
اعتمـد الكاتـب يف مـادة هـذا املقـال علـى حصيلـة اجلمـع امليـداين الـذي قام بـه يف منطقة
ممارسـة احلرفـة يف صيـف 2009م ،واسـتقى معلوماتـه مـن أفواه احلرفين ،بتسـجيل كل
البي�انـات علـى أشـرطة الكاسـيت ،كما اعتمـد على منهج املالحظـة لتتبع خطـوات احلرفة،
وتتبـع توثيـق مراحـل هذه احلرفـة بالتصوير ،ومادة التسـجيالت محفوظة بأرشـيف قسـم
الفولكلـور بمعهـد الدراسـات اإلفريقيـة واآلسـيوية جبامعـة اخلرطـوم ،ويتنـ�اول املقـال
شـرح وتفصيـل مراحـل حرفـة الطـوب األحمـر بمنطقـة اجلريـف شـرق ،مصحوبـة بالصـور
التوضيحيـة ،والـي تبـ�دأ بتجهـزي األدوات الـي تسـتخدم يف هـذه احلرفـة ،وذلـك يف بداية كل
موسـم عقـب فـرتة الفيضـان واألمطـار ،ومـن ثم توضيـح املراحل الـي تمر بها حرفـة الطوب
األحمـر مـن المـادة اخلـام وحى املحصلـة النهائي�ة ،كمـا يتطرق للزمـن الذي يتم فيـه اإلنت�اج
(الر ْوت ْـن َ
وتقسـيمه ُّ
الي ْـو ِيم) الـذي يتبعـه العمـال إلنت�اج الطـوب األحمـر ،باإلضافة حلجم
ِ
ً
اإلنتـ�اج نفسـه والطرق املتبعة لتسـويقه ،وتب�دأ مراحل احلرفـة بإعـداد األدوات أوال الي يتم
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2

1

بناء الطربيزة بالطوب األحمر واألخضر

تسوية الفرش

َ َ
والعمـل داخـل الك ِم ْينـ�ة يقـوم علـى الطربـزية ،وبهـا حيـدد
ً
عـدد العمـال ومـن املتعـارف دائما داخـل الكمينـ�ة أن العمل
يكـون رباعا أو خماسـا؛ بمعـىن أربعة عمال أو خمسـة عمال
للطربـزية الواحـدة وأقـل كمين�ة يوجـد بها طربزيتـان ويمكن
أن يزيـد العـدد عـن ذلـك ،أمـا عـدد العمـال فيتوقـف علـى
إمكانيـ�ات صاحـب الكمينـ�ة الماديـة حبيث يمكنـه أن يقوم
بتشـغيل أربعة عمال أو خمسـة عمال يف الطربزية الواحدة،
وذلـك يعتمـد علـى رأس مالـه الذي يبـ�دأ به العمـل يف بداية
املوسـم ،كمـا يمكنـه زيـادة عـدد الطرابزي.

َّ َ
الط َر ْبزية؛
جتهزيها قبـل بداية اإلنت�اج ،ومن أهم هـذه األدوات
لذلـك البـد مـن بيـ�ان مراحـل بن�ائهـا فهـي الـي يقـوم عليهـا
اإلنتـ�اج ،ومـن ثـم يسـتعرض مراحـل احلرفـة وزمـن اإلنتـ�اج
ِّ
وحجمـه وتسـويقه وقبـل ذلـك يقـدم نبـ�ذة مقتضبـة تبـن
التعريـف بمنطقـة اجلريـف شـرق.
منطقة اجلريف شرق:
تقـع منطقـة اجلريـف شـرق على الضفـة اليمـىن للني�ل
األزرق ،علـى بعـد أربعـة أميـال جنـوب شـرق اخلرطـوم
حبـري ،علـى خـط عـرض  15/35درجـة وخـط طـول
 32/26درجـة ،وتمتـد يف هيئـ�ة شـريط طـويل علـى النيـ�ل
األزرق وتنحـدر املنطقـة علـى الضفـة اليمـىن للنيـ�ل األزرق
بصفـة عامـة ،وتقـع يف داخـل حـدود منطقـة وحـدة شـرق
النيـ�ل اإلداريـة (قطـاع اجلريفـات الشـرقية وأم دوم)،
الـي تتبـع مـن الناحيـة اإلداريـة ملحلية شـرق النيـ�ل .حتدها
مـن الناحيـة الشـمالية منطقـة القادسـية ومـن الناحيـة
ً
الشـرقية منطقـة دار السـالم املغاربـة وبـركات وغربـا الني�ل
األزرق ومـن الناحيـة اجلنوبي�ة حتدها منطقـة أم دوم ،وتبلغ
ً
ً
مسـاحتها حـوايل  32كيلومـرتا مربعـا.

هـؤالء العمـال هـم الذيـن يقومـون ببنـ�اء الطربـزية حتت
إشـراف األسـطى وقبـل عمليـة البنـ�اء ال بـد مـن تنظيـف
َ
(الفر ْش) أو َ َ
(الر َاحة) وذلك
مساحة الكمين�ة والي تسى
ِ
َ ْ َ
لتسـويتها بالطـواري واسـتخدام مـا يعـرف بـ(الطفشـة)
وهـي عبـارة عـن خشـبة مسـتطيلة الشـكل توضـع حتـت
القالـب وتسـاعد علـى حمله وتزيـد عليه بقليل يف مسـاحة
ً
القالـب ،فبواسـطتها يتـم تسـوية تربـة الفـرش وأحيانـا
يسـتخدم الواسـوق يف حالـة وجـود كميـة كبرة مـن الرتاب،
ً
ً
إذ ال بـد مـن أن يكـون الفـرش مسـطحا تمامـا وخاليـا مـن
الـرتاب ،ثـم بعـد ذلـك يقـوم العمـال برشـه بالمـاء لتثبيتـ�ه
ً
وأحيانـا يقومـون بإحضـار كميـة مـن الرمـل لطرحهـا علـى
الفـرش ثـم رشـها بالمـاء «انظـر الصـورة رقـم(.»)1

َّ َ
الط َر ْبزية أهم أدوات إنت�اج الطوب األحمر:
َّ َ
الط َر ْبـزية هـي أداة العمـل الرئيسـية يف حرفـة الطـوب

بعـد هـذه العمليـة يقـوم العمـال بتقسـيم الفـرش إىل
قسـمن بالتسـاوي ففـي النصـف األقـرب إىل حفـرة الطن
يقـوم العمـال ببنـ�اء طربزيتـن ،األوىل قـرب الطـن والثاني�ة
يف وسـط الفـرش.

األحمـر ،فبواسـطتها يتـم اإلنتـ�اج حبيـث يقـوم األسـطى
َْ َ
باسـتخدامها لتشـكيل الطـوب اللـنب ُّ
(الط ْـوب األخض ْـر)
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ملء الفراغات بين الطوب بالطين والزبالة َ
(الك ْفيَ ة)

ردم الفراغ في وسط الطربيزة بالتراب

َّ َ
الط َر ْبزية وأجزائها:
خطوات بن�اء
ً
َْ َ
تبـىن ُّ
بالط ْوب األخضر أو األحمر أو االثنن معا يف شـكل

يقول الراوي زكريا إبراهيم:
َّ َ َ َ َ ُ َ
ّ ّ َ َ َ
البنـ�ا
اجـة ن ْب ِـين الطربـزية دا زي
«الكفيـة ِدي لمـن أول ح
َُ
ِّ ُ ُ َ ُ
َ ُ َ
ْ ُ
َ
ـادي ز ْي األ ْوضـة ِكـدا صغر نكبوها تـراب غلوها ِيف بطنو
الع ِ
ُ
ُ َْ َ َ
َْ َ َ
ْ
زاتـو َتـاين َن ْكف َ
يهـا ُطوب كف َية دا ِكـدا َب ْس شـفتا دا كان ِق ِبي�ل
ِ ِ
ُ َ ُ
َ ُ َُ ََ ُ
َ َ
َ َ
ومل ْحتـو ِيف َب ْطنـو دا ت َـراب ِكـدا دا ِكـدا ن ِـيج ن ُـر ْص
ب ِنيتـو بنـ�ا
ْ
َ
ْ
َ
ُ ُ َ
َ
قفـال زي الع ِـرش».1
فوقـو ِكدا ن ِ
َْ
بعـد ذلـك يتـم مسـح هـذه (الكف َيـة) مـن أعلـى علـى
السـطح بالطـن املخلـوط بالزبالـة وتسـى هـذه الطبقـة
َ َ
(اجل ِليـدة) ومـن فـوق اجلليـدة يتـم مسـح زبالـة جافـة
وناعمـة «انظـر الصـورة رقـم (.»)5

مسـتطيل و إحـدى زوايـاه تبىن يف شـكل شـبه مثلـث بزاوية
قائمـة وهـو املكان الذي يقف فيه األسـطى ،وهـذا االحنراف
شـبه املثلث لـه ضلعان متسـاويان حـوايل ( 50×50سـم)
َّ َ
للط َر ْبـزية املسـتطيل يكـون ( 1.5×2مـرت)
والشـكل العـام
وهـذه املسـاحة تقـدر بعـد حتديـد املـكان الـذي يقـف عليـه
األسـطى واملـكان الـذي يوضـع عليـه القالـب الـذي يصـب
عليـه األسـطى الطـن لتشـكيل الطـوب وحتديـد املسـاحة
الـي يوضـع عليها الطن لالسـتخدام ومـكان وضع القالب
وهـو فـارغ وبعـد تقديـر هـذه املسـاحات يكـون ختطيـط
الطربـزية ( 1.5×2مـرت).
َّ َ
الط َر ْبـزية بالطـوب بطريقـة البنـ�اء العاديـة وبدون
تبـىن

بعد جتليد السطح بمادة الطن والزبالة تب�دأ عملية
بن�اء أجزاء الطربزية األخرى من أعلى على السطح وتب�دأ بـ
َ َّ
(البال َعة) وهي عبارة عن شكل مربع يبىن بالطوب األحمر
حبيث تسع مساحتها لوضع قالبن وطفشتن وتكون
بعرض الطوبة ،طولها طوبتن ونصف وارتفاعها طوبتن
بارتفاع الطوبة ( 45×45سم) وبعد بن�ائها يتم جتليدها –
ً
أيضا – بالطن املخلوط بالزبالة ،والبالعة يتم مأها بالماء
الستخدامها يف غسل قالب الطن .ومن ثم يتم بن�اء ما يعرف
َ
بـ(الق َّط َاعة) وتأخذشكلمنحىنيبىن بالطوب بطول الطوبة
حبيث يتم رصف الطوب بشكل مائل من زاوية البالعة
لتلتف حول املكان الذي يقف عليه األسطى ثم تمسح
بالطن والزبالة ،وهنا تكون مرتفعة بالطن على الطوب
الذي تبىن به وتنحدر ناحية سطح الطربزية ،ومهمة القطاعة
هي حينما يقف األسطى جتعله يتمكن من سحب الطن

اسـتخدام الطـن حبيـث يقـوم العمـال برصـف الطـوب
بسـمك احلائـط وذلـك بوضـع طوبـة بالطـول ونصـف
الطوبـة «انظـر الصـورة رقـم (،»)2
ويكـون ارتفـاع احلائـط حـوايل  60سـم ،وبعـد عمليـة
البن�اء يقوم العمال بردم املسـاحة الفارغة يف الوسـط بالرتاب
حـى تتسـاوى مع ارتفاع احلائط «انظر الصـورة رقم (،»)3
َْ
وبعـد ذلـك يقـوم العمـال بعمـل مـا يسـى بــ (الكف َيـة)
وهـي عبـارة عـن ضفرة بالطـوب حبيث يتم رصـف الطوب
لقفـل كل املسـاحة بـه مـن أعلـى ثـم بعـد ذلـك يتـم مـلء
الفراغـات بـن الطـوب املرصـوف بالطـن والزبالـة «انظـر
الصـورة رقـم (.»)4
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الطربيزة في أعالها البالعة وتظهر الميدنة في أسفلها

شكل الجليدة.

القطاعة
 50سم

الزالقة

 1سم
50

البالعة

45

سم

مكان األسطى

مجرى الماء الذي
يخرج من البالعة

الجليدة

والمزالقة

الكفية
 60سم

الميدنة
 200سم

الشكل ٔ : 1اجزاء الطربيزة

ً
َ
تسـاعد – أيضـا -العامـل الـذي حيمـل القا ِلـب مـن
َّ َّ َ
َ ْ َ
َّ َ
بالطفشـة
الط َر ْبـزية علـى سـحبه مـن علـى الزالقـة وحملـه
َّ َّ َ
َ ْ
لوضـع ُّ
الط ْو َبـة علـى الف ِـرش ،ومـن أسـفل الزالقـة خيـرج
َ َّ
البال َعـة وذلك
مجـرى صغـر ليلتقـي بمجـرى آخر خيرج مـن
َّ َّ َ
َ َّ
والبال َعة ليزل أسـفل
إلخـراج المـاء الـذي يزل مـن الزالقـة
َّ َ
َّ َ
الط َر ْبزية األمامية أسـفل
الط َر ْبزية يف حفرة عميقة مع زاوية
ً
َ َّ
البال َعـة وهـذه احلفرة يسـتفاد منها – أيضـا – يف إخراج ماء
َ ْ َ
َ
َ َّ
َّ
والطفشـة
البال َعـة لتغيرهـا بعـد أن تتعكـر بطـن القا ِلـب
«انظـر الصـورة رقـم (.»)6
َ َ
(امل ْيدنـة)( ..انظـر
تسـى احلفـرة أسـفل الطربـزية بــ ِ
الشـكل  .)1بعـد بنـ�اء الطربـزية وتنظيـف مسـاحة الكمينـ�ة
َ
(الف ِـرش) يتـم جتهـزي كل األدوات األخـرى الـي تسـتخدم
يف حرفـة الطـوب وهـي باإلضافـة إىل الطفشـة والقالـب

بكلتا يديه من سطح الطربزية ويسحبه حنو القطاعة الي
تساعدهعلىقطع الطن باملقدار الذييمكنصبهيف القالب
َّ َّ َ
الذي يوضع على ما يعرف بـ (الزالقة) ،وهي تبىن من طوبتن
ً
وتكون موازية للبالعة بشكل مائل أيضا حبيث تكون مرتفعة
ً
ناحية القطاعة وتثبت عليها الطفشة الي ذكرناها مقدما
بالطن على طوبتن وسميت كذلك لتساعد على انزالق
الماء من القالب بعد إخراجه من البالعة بواسطة األسطى
مع الطفشة الي يوضع عليها ،وذلك بن ً�اء على إفادة الراوي
عثمان يعقوب دهب الذي يقول فيها:
َّ َّ َ
ُ ْ ََ ّ َ
َ َ
َ
وهي نفس
«الزالقـة ِدي بتكـون ملصقـة يب ِطـن ثابتـ�ة ِ
َ
َ
َ َ
ُ
َ َ
ُ
وبتكـون م ِّ
ميله َعشـان ِشـنو
الط َربـزية
الطفشـة بتتل َّصـق ِيف
ِ
َ
َ
َ
َ َّ َ َ َ
يـالن ب َت َ
َ
�اعا
املويـه البت ِـيج َم َع القا ِلـب َمارقه ِمـن البالعة الم
ِ
َ ََ َ
َ
َّ َ
ِبت ِـيج َمد ْردقه َعشـان تـد ْردق».2
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َ
َ
والعرَ ِبيَّ ة على التوالي
الطبْ ِليَّ ة

القالب

(الط ْب َّليـة) َ
سـالفة الذكر يتم جتهزي ما يعرف بـ َّ
و(الع َر ِب َّي�ة)،
َ َ
َّ
والط ْب ِل َّيـة هـي عبـارة عـن ش َّـيالة تسـتخدم حلمـل الطـن
ُ َ ْ ِّ َ
ً
وأحيانـا أخـرى قفـف الز َبالـة الـي تسـتخدم لتخمـر مـادة
ً
الطـن والي سـنتعرض لها الحقـا ،وهي تصنـع من عودين
بطـول متريـن يوضعـان ليكونـا متوازيـن واملسـافة بينهمـا
( 50سـم) ويتـم تثبيـت أربعـة ألـواح مـن اخلشـب بنفس
الطـول علـى هذيـن العوديـن باملسـامر لتكـون مسـاحة
األلـواح بعـد جمعهـا (50×50سـم) .أمـا العربيـ�ة فهـي –
ً
أيضـا – تصنـع مـن عوديـن وتشـبه الطبليـة يف الشـكل إال
ً
أن الفـرق بينهـا وبـن الطبليـة يف أن العربيـ�ة بها دائمـا ثالثة
خشـبات يف الوسـط وتثبـت بشـكل متفـرق عـن بعضهـا
«انظـر الصـورة رقـم (.»)7
َّ
أمـــا القا ِلـــب فيكـــون يف شـــكل متـــوازي مســـتطيالت
وزوايـــاه قائمـــة ومفتـــوح مـــن اجلانبـــن ومصمـــم لكـــي
َ
ُي َص ْ
ـــب عليـــه ُط ْو َبتـــ�ان وبـــه فاصـــل يف الوســـط ولـــه
أيـــادي مـــن اجلانبـــن لتســـاعد علـــى حملـــه ومقاســـه
(6×11×22س ــم) ،الط ــول × الع ــرض × االرتف ــاع« ،انظ ــر
الصـــورة رقـــم ( »)8والطفشـــة عبـــارة عـــن خشـــبة
مســـتطيلة الشـــكل تزيـــد بمقـــدار ســـنتمترين مـــن كل
جوان ــب القال ــب ،حينم ــا يوض ــع عليه ــا إذا كان يف عملي ــة
الص ــب يف الطرب ــزية أو حينم ــا حيمل ــه العام ــل ال ــذي يأخ ــذه
َ
ـــرش ويســـى هـــذا العامـــل
مـــن
الطربـــزية لوضعـــه يف الف ِ
ُ
َّ
َ
ْ
َّ
ـايش) ،وتعم ــل له ــا خش ــبت�ان صغرت ــان م ــن أس ــفل
(الدب ـ ِ
َّ َّ
ـــايش مـــن حملهـــا مـــع القالـــب «انظـــر
حـــى يتمكـــن الدب ِ
الصـــورة رقـــم (،»)9

كمـا يتـم جتهـزي الطـواري جمـع طوريـة وهـي األداة
ً
التقليديـة الـي تسـتخدم يف الزراعة ،وهنا تسـتخدم دائما يف
ً
كسـر الطـن وهـذه – أيضـا -من خطـوات جتهزي الطـن ،ثم
ِّ َ
بعـد ذلـك جتهـز املـواد الـي تسـتخدم يف احلرفـة مثـل الز َبالـة
ً
َ ْ
(ر َوث احليوانـات) ،ودائمـا ما تسـتخدم زبالة األبقار لتخمر
الطـن وألغـراض أخـرى مرتبطـة بمراحـل حرفـة الطـوب:
َ
َ ْ َ َ
ََ
ّ
الز َب َالة ب َت َ
«أ َنا َجب ْيب َ
الم َ
البقر
�اعت
ي
ذ
ه
ح
م
الس
اد
و
َ ِ
ِ
َ ُ
الر ْم َله َ
الطوب َسمح ُو َب ُكب َّ
بتج ْيب ُ
الم ْطل َوبة
بالمق َاسات
ِ
ِ ِ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َع َشان ُّ
الط َوبه زاتا ال ت ِيج هشه ال ت ِيج ناشفه ِتتك َّسر َب َراها».3
هـذا مـا سـيوضح يف السـطور القادمـة ،كمـا جيهـز
الرمـل الـذي يتـم خلطـه مـع الطـن ،وتتـم صيانـة طلمبـة
َ َ
المـاء وجتهـزي َ َ
والباقات الي تسـتخدم حلمـل الماء
الر ِاميـل
وجتهـزي حطـب الوقـود.
بعـد جتهـزي كل هـذه األدوات واكتمـال عـدد العمـال
للطربـزية تبـ�دأ عمليـة اإلنت�اج والي سنسـتعرضها بالشـرح
والتفصيـل.
املراحل اليت تمر بها حرفة الطوب األحمر:
تمـر حرفـة الطـوب األحمـر بمراحـل عـدة وكل مرحلـة
تعتمـد علـى عـدة خطـوات ويمكـن تلخيـص هـذه املراحـل
يف اآليت:
مرحلة ترسيب المادة اخلام.
َّ ْ
مرحلة جتهزي الطن(التخ ِم ْر).
َْ َ
مرحلة تشكيل الطوب األخضر.
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الز ُ
ُ
طين البَ َلبَ ِّطيّ ،
والقريْ ر ،على التوالي
اف ْوت

الطفشة

َّ ْ
 - 2مرحلة جتهزي الطن(التخ ِم ْر):
ً
ََ
يقــول َّ
الــراوي عبــدهللا عبــاس عبــدهللا« :أنــا َط ْب َعــا
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ــوم أ ِ ْحننــا نف ْ
َط ْب َل ْنــيج َغ ْايتــو نق ْ
ريــن َط ْب َعــا َط ْبلن ِج َّيــة
َْ
َ َ ْ ِ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ََ
َُ ْ َ
ُّ
َ
ُ
نفريــن باألســطى نكونــو تالتــة الــرتاب الملمــوم نقــوم زي
ُ َ ْ َ
ُ َ
ِّ َ
َ
َ َْ
دا نك ِس ُــر و ن ْط َر ُحــو َب َعــدو ِجن ْيــب الز َبالــة بالقفــف ِجن ْيــب
َ ُّ
َ َ
ــد ِّور َ
َ َ ِّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
الب ُابــور ن ُرشــو
ــي ن
نزبــل ،أهــا بعــد داك نقــوم نم ِ
َ ُْ ْ ََ َ ْ َ َ َ
ـالص َن ُقـ ْـوم َ ُجنر َّ
بالطـ َـو ِاري
باخلرطــوش بعــد مــا ِيســت ِوي خـ
َ َّ ُ ْ َ ُ َّ َ
َ َ َ ْ َ ُ
�اخــد ْلي َنــ�ا َزيْ
ــاين َم َّــرة ِكــدا خــالص ِبن
المــرة َاألوىل ثــم ت ِ
َ َ
ال َتــة أ ْر َب َعــة َس َ
ــاعات ك َــدة ُو َن ُق ْ
ــوم».6
ت
ِ

َّ
ْ
مرحلة الت ْج ِف ْيف.
َ
الكم ْي َن�ة َ
واحل ْرق.
مرحلة بن�اء ِ
املرحلة النهائي�ة.
 - 1مرحلة ترسيب المادة اخلام َّ
(الط ِيم):
تبـ�دأ هذه املرحلة قبل الفيضان وموسـم األمطار بوقت
كايف حبيـث يقـوم العمـال بتنظيف احلفرة وجتهزيهـا؛ وذلك
بإزالـة كل مخلفـات اإلنتـ�اج يف املوسـم السـابق مـن بقايـا
الطـن والطوب واألعشـاب ،ويتم جمـع كل هذه املخلفات
ِّ َ َ
(السـقالة) ،وهـي
الـي يسـتفاد منهـا يف عمـل مـا يسـى بــ
عبـارة عـن ردميـة كبـرة يتـم ردمهـا علـى شـاطئ النيـ�ل إىل
الشـمال مـن احلفـرة مباشـرة ،فعنـد مـئ الفيضـان تمتلئ
احلفـرة مباشـرة بالمـاء وعندمـا يبـ�دأ النيـ�ل يف االحنسـار
ً
تدريجيـا تكـون هـذه احلفـرة قـد امتـأت بالطـيم املشـبع
بالمـاء ،هـذا مـا ذكـره الزبـر اجليـالين بابكرباعـو:
َ َ
ْ
ْ
ْ
ِّ َ َ
«السـقاالت ِدي ِبن ِج ْيب َح ِد ْيد ِبن ِج ْيب خش ْب ِبن ِج ْيب
َ ُ َ ُ َ
َّ َ ْ
َ
ِع ُـر ْوق الشـدر ِبن ِج ْيـب َو َسـخ الك َم ِايـن ذاتـو ِبن ْع َملـو ل َّمـن
َ
الب َحـر بـيج ب َع ْم ُلـو َي ْعـين َحاجـز َحبجـز َّ
َ
الط ِـيم ل ّمـن ِإ َح ِجـز
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِّ
ُ
ْ َ
الس َـنه َ
الطـيم َ
َّ
اجل َّايـه ِبك ْـون ِعنـدك َط ِـيم ُمت َوفـر».4
ِ

مـن هـذه اجلزئيـ�ة مـن كالم الـراوي يمكـن أن نسـتنتج
أن مرحلـة جتهـزي الطـن للحرفـة تمـر بعـدة خطـوات وهـي:
ِّ َ
َّ ْ
َ
الـرت ْ
الك ْس ْـر ثـم َط ْـرح ُّ َ
السـق َاية .بمعـىن
اب ثـم الزت ِب ْيـ�ل ثـم
َ
أن اإلنتـ�اج يبـ�دأ بــ (الك ِسـر) وذلـك حبفـر الطـن بالطـواري
ً
وجـره ،ودائمـا هـذه العمليـة تتم بواسـطة ثالثة عمـال ،كما
ً
قـال الـراوي سـابقا إثنـن طبلنجيـة وهـذه هـي مهمتهمـا،
حيـث يقومـان بتجهزي الطـن بعد ختمره وحملـه إىل طربزية
األسـطى الـذي يشـارك معهـم يف هـذه العملية ،وبعد كسـر
الطـن يتـم طرحـه حـى يتفتت ومن ثـم حيضـر الطبلنجية
ُ
قفـف الزبالـة بواسـطة الطبليـة ويقومـون بنرثهـا علـى
سـطح الـرتاب حبيـث تتوقـف كميـة الزبالـة علـى حجـم
ً
احلـوض ،ونـوع الطـن ،وأحيانـا تضـاف كميـة مـن الرمـل.
والطـن ثالثـة أنـواع كمـا يقول الـراوي أحمد خليل البشـر:
ُ
َ ُ ْ
(قر ْ
َ َ َ ِّ
يـر)»،7
«طـن (بلبطـي) وطـن (زافـوت) وطـن ِ
(انظـر الصـورة رقـم .)10

بعـد ذلـك يقـوم العمـال بتغطيـة احلفـرة بطبقـة مـن
ً
الرمل وفقا إلفادة السراج عمر موىس الذي يقول:
َ
َّ َ
َ
َ َ َْ
ِّ ْ
«أ َّول َ
بالر ْملـه َعشـان َمـا
الطـن
الب َحـر َمـا نـزل ِبنغ ِّطـي
ْ َ َّ
ُ
َّ َ َ َ
ُّ ُ َ َ َ ِّ ْ
الطن
والر ْملـه ِبت ْحفظ الرطوبـه ِبت�اعة
يشـق ِإن شـق ِب ُبوظ
ُ َ ِّ ْ
ِإك ْون لـن».5
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الطست المخروم في الوسط لحمل لنقل الطين ،نثرت عليه

الم ْك َوة
َ

ْ
َ
َأ ْو َخ ْمس ـ ْـن َط ْب َع ــا ِّ
الط ــن دا ُه ــو ق َب ِاي ــل» .8
ِ
الحيوانات)
الزبالة (روث َ
ً
ْ

الط ــن البلبط ــي ه ــو الط ــيم الل ــزج وحيت ــاج إىل كمي ــة
م ــن الرم ــل للح ــد م ــن نس ــبة اللزوج ــة كم ــا يض ــاف إلي ــه
كمي ــة م ــن الزبال ــة ،أم ــا الط ــن الزاف ــوت فه ــو عب ــارة ع ــن
طـــن مخلـــوط بالرمـــل بطبيعتـــه إذ حيتـــاج إىل الزبالـــة
فقــط ،وكذلــك القريــر حيتــاج إىل زبالــة وقليــل مــن الرمــل.
حج ــم احل ــوض يتوق ــف عل ــى ع ــدد العم ــال يف الطرب ــزية
ً
فـــإذا كان العمـــل رباعيـــا دائمـــا يقـــدر حجـــم احلـــوض
حبيــث ينتــج ســبعة ألــف طوبــة أو ثماني ـ�ة ألــف طوبــة يف
الي ــوم ،وإذا كان الط ــن بلبط ــي تك ــون نس ــبة الرم ــل كب ــرة
والزبال ــة أق ــل ،أم ــا إذا كان الط ــن زاف ــوت فتك ــون نس ــبة
ً
الزبالـــة هنـــا أكـــرث قليـــال مـــن البلبطـــي و القريـــر الـــذي
ً
تض ــاف ل ــه – أيض ــا -كمي ــة م ــن الزبال ــة ونس ــبة قليل ــة
مـــن الرمـــل ،بمعـــىن أنـــه إذا كان احلـــوض بلبطـــي وقـــدر
لينتـــج ثمانيـــ�ة ألـــف طوبـــة يضـــاف لـــه مقـــدار خمـــس
ََ ْ َ
ِّ َ
ُ َّ
األ ْب َق ْ
ـــار) أو خمســـن
وأربعـــن قفـــة مـــن الز َبالـــة (روث
ُ َّ
قفـــة والرمـــل ليـــس لـــه مقـــدار محـــدد إنمـــا ينـــرث عليـــه
ً
فق ــط حبي ــث يك ــون أك ــرث قلي ــال م ــن نس ــبة الط ــن ،أم ــا
إذا كان الطـــن زافـــوت فتضـــاف إليـــه خمـــس وثالثـــون
ُ َّ
ُ َّ
قف ــة و إذا كان الط ــن قري ــر فيأخ ــذ مق ــدار أربع ــن قف ــة
م ــن الزبال ــة وه ــذا بن ـ ً�اء عل ــى حدي ــث ال ــراوي حم ــاد أحم ــد
عب ــد الرحم ــن ،إذ يق ــول:
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ِّ ْ َ َ َّ َ َ
كس ــرو ت ـ َـراب زي
«الط ــن دا أول حاج ــة ِحنن ــا بنق ــوم ِبن ِ
ُ َّ
َ َ
ْ َ
ُ ْ َ َ ً َ ِّ
أربعــن قفــة ِز َبالــة ِوبنخ ِّمـ ُـر و
دا زي احلــوض دا مث َــال ِبنـ�دي ِ
َ ِّ ْ َ ُ
َّ ُ ْ َ ّ َ
ِّ
للق ْ
ريــر أ َّم ــا بالن ْس ـ َـبة للزاف ـ ْـوت ت ــدي خ ْم َس ــة
دا بالنس ــبة
َ
ِّ ْ َ ْ َ َ
َ ُ َ ْ َ َ ََْ ْ
َ َ
ِّ
َ
ُوتال ِت ــن أ َّم ــا بالنس ــبة ِللبلبط ــي ِبي�اخ ــد خمس ــة وارب ِع ــن

بع ــد عملي ــة إضاف ــة ه ــذه امل ــواد م ــن الرم ــل والزبال ــة
أو الزبالـــة فقـــط يتـــم تدويـــر طلمبـــة المـــاء لـــرش
ً
َ
احل ــوض باخل ْر ُط ـ ْـوش ح ــى تت ــم س ــقايت�ه تمام ــا بالم ــاء،
مث ــل م ــا ذك ــر ال ــراوي عب ــدهللا عب ــاس عب ــدهللا يف البداي ــة
ع ــن التخم ــر ،ث ــم بع ــد ذل ــك يت ــم ج ــر الط ــن بالط ــواري
مرت ــن ح ــى يت ــم التأك ــد م ــن خل ــط الط ــن بامل ــواد ال ــي
ً
أضيف ــت إلي ــه تمام ــا وبع ــد ذل ــك ي ــرتك احل ــوض مل ــدة
تـــرتاوح مـــا بـــن ســـاعتن إىل خمـــس ســـاعات للتخمـــر
حيـــث تتحلـــل املـــواد املختلفـــة وتتمـــازج فيمـــا بينهـــا،
وذلـــك بفعـــل الزبالـــة ثـــم بعـــد ذلـــك يتـــم تقســـيم
َ َْ
ـــردة)
احلـــوض إىل قســـمن وكل قســـم يســـى بـــ (ف
َُْ
حيـــث تقلـــب إحـــدى هاتـــن الفردتـــن لتســـى اجلـــرة
َُْ
األوىل وتقل ــب م ــرة أخ ــرى ويض ــاف إليه ــا بع ــض الم ــاء
َ
إذا احتاج ــت لذل ــك ،ث ــم يت ــم ت ْم ِليس ــها ب ــرأس الطوري ــة
َ ْ
(المكـ َـوة)( ،انظــر الصــورة رقــم
وتســى هــذه العمليــة بـــ
)11؛ وذلـــك للتأكـــد مـــن درجـــة لزوجـــة الطـــن حـــى
تكتم ــل عملي ــة ترحيل ــه ،كم ــا حتاف ــظ ه ــذه العملي ــة
عل ــى حف ــظ نس ــبة الم ــاء يف اجل ــرة وه ــذه العملي ــة نفس ــها
َ َْ
ـــردة الثانيـــ�ة وتنـــرث عليهـــا الزبالـــة مـــن أعلـــى
تتـــم يف الف
للغــرض نفســه ،وبعــد ذلــك يتــم نقلهــا بواســطة الطبليــة
َّ َ ْ
الط ْبلن ِج َّيـــة لرتحيـــل الطـــن إىل الطربـــزية
الـــي حيملهـــا
ُ
لأ ْسـ َـطى لبدايــة تشــكيل الطــوب األخضــر ،ويتــم قطعــه
بواســـطة األيـــدي ووضعـــه علـــى إنـــاء عبـــارة َط ْســـت
مخ ــروم يف قاعدت ــه حبي ــث يوض ــع ه ــذا اإلن ــاء عل ــى س ــطح
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14

13

ُ
األسطى يصب الطين على القالب

َ
الت ْس ِر َ
يحة

ِّ َ
َّ
الط ْب ِل َّيـــة ويتـــم نـــرث بعـــض مـــن الز َبالـــة علـــى ســـطحه
(انظـــر الصـــورة رقـــم ،)12
ثـــم تبـــ�دأ عمليـــة قطـــع الطـــن بواســـطة األيـــدي
ووضع ــه عل ــى اإلن ــاء ح ــى يمتل ــئ إىل أعل ــى وبع ــد امتالئ ــه
يقـــوم الطبلنجيـــة بتشـــكيل الطـــن يف شـــكل مخروطـــي
َّ
ْ
وتس ــى ه ــذه العملي ــة بـــ (الت ْس ـ ِـر َحية)( ،انظ ــر الص ــورة
َّ
(الد َّف ْ
ـــار) ،والتســـرحية
رقـــم  )13واإلنـــاء يطلـــق عليـــه
يشـــرحها لنـــا الـــراوي عثمـــان يعقـــوب دهـــب ويقـــول:
َّ َّ ْ َ ْ ْ َ
َّ ْ ْ َ َ َ ْ ِّ ْ
َ
الطــن َمــا ِإدفــق نق ُعــد ن َسـ ِّـرح ِكــدا
«التسـ ِـرحية عشــان
َ َ َ َ ُ ْ ِّ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ
ْ
ُ
بع ــد م ــا خن ــت الط ــن عش ــان ِاك ــون ق ِاي ــم ِك ــدا مخر و ِط ــي
َ
ُو ِي ِش ـ ْـيل ك ِت ـ ْـر».9
 - 3مرحلة تشكيل الطوب األخضر:
َ
يتحــول العمــل يف هــذه املرحلــة بعــد ذلــك إىل َ
الط َربـ ْـزية
ُ
ال ــي يق ــف عليه ــا األ ْس ـ َـطى حبي ــث يض ــع القال ــب عل ــى
َّ َّ َ
َّ ْ َ
َ َّ
والبال َع ــة مليئــ�ة بالم ــاء وبه ــا
الطفش ــة يف م ــكان الزالق ــة،
ً
قال ــب آخ ــر وطفش ــة أخ ــرى اس ــتعدادا النتــ�اج الط ــوب،
ويقـــوم األســـطى بتقليـــب خليـــط الطـــن علـــى ســـطح
الطربـــزية وهـــذا اخلليـــط يقـــوم بقطعـــه يف البدايـــة يف
احلــوض قبــل ترحيلــه إىل الطربــزية وتســى هــذه العمليــة
َّ ْ
ـــم َية) ،وتنتـــج حـــوايل خمســـمائة طوبـــة يف بدايـــة
(التس ِ
العم ــل حي ــث يواص ــل بع ــد ذل ــك األس ــطى بص ــب الط ــن
عل ــى القال ــب بق ــوة مناس ــبة ملل ــئ ف ــراغ القال ــب ومس ــحه
بكلتـــا يديـــه لتســـوية ســـطح القالـــب ليعطـــي بطـــن
الطوب ــة (انظ ــر الص ــورة رق ــم )14

15

عملية رصف الطوب على الفرش

َّ َّ
ـايش ال ــذي مهمت ــه حم ــل ه ــذا القال ــب
وجبانبــ�ه الدب ـ ِ
بالطفش ــة ووضع ــه عل ــى الف ــرش لتفريغ ــه وذل ــك بتمريــر
الطفش ــة عل ــى القال ــب وس ــحبها وتس ــى ه ــذه العملي ــة
ً
َ ْ
(المك ـ َـوة) ،و يضي ــف عثم ــان يعق ــوب ده ــب موضح ــا
بـــ
ه ــذه العملي ــة بقول ــه:
َ
ْ
ْ َ ْ َ َ َّ ْ
َّ َّ
الطفشــه ِ ْيب ِ ِحتــت َي ْعـ ِـين
ـايش ِإ ِشــيل القا ِلــب مــع
«الدبـ ِ
َ ْ َ
ْ َ ْ
ْ ُ ْ َ ْ َ ِّ ْ
ـزل ُو َب َع ــد داك ل َّم ــن
الط ــن ِ ْيب ِ ِحت ــت م ــا ِب ـ
بتك ــون حاج ــزه
ِ
ِ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ ْ ُ َ ْ َ ً ْ
ِا ِش ــيلو ِك ــدا م ــع القا ِل ــب س ــوا و ِك ــت ِاوديه ــو طبع ــا ِبك ِف ــي
َّ ْ َ
ْ َ
َ
ـب َو َّ
القا لـ ْ
َ ُ
اجلـ َّـره ِد ْي ِا ِسـ َـما
القا ِلــب ِكــدا ِاجــر الطفشــه ِمــن ِ
َ ْ
المك ـ َـوه».10
يســـحب القالـــب بعدهـــا إىل أعلـــى وبذلـــك تكـــون
ً
الطوب ــة ق ــد أخ ــذت ش ــكلها الهن ــديس وكم ــا ذكرن ــا س ــابقا
ً
أن الدبـــايش يكـــون قـــد أعـــد الفـــرش بتســـويت�ه تمامـــا
ونظافتــه وهــذا يســاعد علــى اســتواء الطــوب بعــد وضعــه
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16

قلب الطوب لتجفيفه

إخراج القالب من البالعة لنظافة القالب

ً
ليكـــون موازيـــا ألحـــد جوانـــب الفـــرش الـــذي يســـى
ً
ب ََ
الر َاحــة – أيضــا -وهنــا يذكــر الــراوي عبــد العظيــم علــي
ِ
ً
الظريفـــي موضحـــا ذلـــك:
ْ
ْ
َ
َ
خي ــط ْيب َو َت َد ْي ــن يف َجن َبــ�ة الف ــرش ز ْي ْ
«ب َع ْم ُل ــو ْ
خي ــط
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ ْ ْ َ َ
ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ
ْ
َ
َّ
ـايش علي ــو الط ــوب عش ــان
البنيــ�ان بع ــد داك ِب ــرص الدب ـ ِ
َ َْ
11
الوزن ــه»

وهن ــا تظه ــر فني ـ�ات الدب ــايش وقدرات ــه يف رص ــف الط ــوب
علــى الفــرش بطريقــة هندســية مللئــه بالطــوب بعــد صبــه
ووضعــه عليــه وذلــك جلفافــه( .انظــر الصــورة رقــم ،)15
وتكــون الطوبــة قــد اختــذت شــكلها حبيــث تكــون مســتوية
الس ــطح بواس ــطة الطفش ــة ومس ــتوية اجلوان ــب بفع ــل
ً
القالـــب ومســـتوية الباطـــن – أيضـــا -بفعـــل الفـــرش؛
أي األرض .وبعـــد ذلـــك يعـــود الدبـــايش حيمـــل القالـــب
ً
فارغ ــا والطفش ــة إىل الطرب ــزية لوضعهم ــا يف البالع ــة ال ــي
تكــون مليئ ـ�ة بالمــاء الــي يتــم تغيرهــا بواســطة األســطى
بتفريغهــا يف امليدنــة لتجديدهــا لغســل القالــب والطفشــة
م ــن بقاي ــا الط ــن ح ــى ال تؤث ــر عل ــى ش ــكل الطوب ــة (انظ ــر
الص ــورة رق ــم  ،)16ويف ه ــذه األثنــ�اء يك ــون األس ــطى ق ــد
ً
ً
أع ــد قالب ــا آخ ــرا ليحمل ــه الدب ــايش لوضع ــه عل ــى الف ــرش
وتس ــتمر ه ــذه العملي ــة ح ــى يكتم ــل تش ــكيل كل اخللي ــط
ً
عل ــى س ــطح الطرب ــزية ،ويف ه ــذه األثنــ�اء – أيض ــا – ينق ــل
الطبلنجيــة بقيــة عجينـ�ة الطــن بالفــردة املعــدة للتشــكيل
باحل ــوض إىل الطرب ــزية ويس ــتمر العم ــل دون توق ــف إىل أن
يكتم ــل إنتــ�اج كل اخللي ــط.
ً
أحيان ــا يك ــون ع ــدد العم ــال خمس ــة ويف ه ــذه احلال ــة
يك ــون م ــع األس ــطى دباش ــن يعم ــالن م ــع بعضهم ــا ويف
ه ــذه احلال ــة يك ــون اإلنتــ�اج أس ــرع وأك ــر وه ــذا يتوق ــف
عل ــى إمكانيــ�ات التاج ــر المادي ــة.

َ
الف ــر ْش أو َ َ
الر َاح ــة مل ــدة
ي ــرتك الط ــوب عل ــى جن ــايح ِ
ي ــوم كام ــل يف أش ــعة الش ــمس وذل ــك ح ــى يت ــم جفاف ــه،
ث ــم بع ــد ذل ــك يت ــم قلب ــه عل ــى إح ــدى جوانبــ�ه بواس ــطة
َّ َّ
ـــايش لتعريـــض جوانبـــ�ه األخـــرى للهـــواء وأشـــعة
الدب ِ
ً
الشــمس – أيضــا -وليكــون جفافــه أســرع (انظــر الصــورة
رقـــم ،)17

عمليـــة رصـــف الطـــوب بواســـطة الدبـــايش تكـــون
بصـــورة هندســـية ،ولتكـــون كذلـــك يســـتخدم الدبـــايش
اخليـــط مثـــل عمليـــة البنـــ�اء الـــذي يشـــده علـــى وتديـــن

بعـــد ذلـــك يقـــوم التاجـــر أو الوكيـــل حبســـاب عـــدد
الطـــوب يف الفـــرش وتدويـــن العـــدد يف كراســـة خاصـــة
بالعمـــال يســـجل بهـــا إنت�اجهـــم وســـلفياتهم ،وذلـــك

يســـتخدم الدبـــايش اخليـــط ليعطـــي وزنـــة صفـــوف
الطـــوب يف خـــط مســـتقيم ،الـــي يواصـــل يف رصفهـــا
وحيافـــظ علـــى املســـافات بينهـــا حـــى يمتلـــئ الفـــرش أو
َ
الراحــة وللراحــة جناحــان جبانــيب َّ
الط َربـ ْـزيةُ ،ي ْمــأ اجلنــاح
ش ــمال األس ــطى عل ــى الطرب ــزية يف الي ــوم األول ويمك ــن أن
يس ــع س ــتة أالف طوب ــة أو خمس ــة أل ــف ويف الي ــوم الث ــاين
يتـــم رصـــف الطـــوب يف اجلنـــاح اآلخـــر ،واليـــوم الثالـــث
يك ــون راح ــة للعم ــال و للتجفي ــف.
 - 4مرحلة التجفيف:
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19

18

التكريس لزيادة درجة جفاف الطوب

عملية حساب عدد الطوب

ح ــى تت ــم محاس ــبتهم بأخ ــذ أجوره ــم مقاب ــل إنت�اجه ــم،
وللحســاب طريقــة محــددة يســتخدم فيهــا الوكيــل عصــا
لتس ــاعده عل ــى احلس ــاب ويتح ــرك عل ــى س ــطح الط ــوب
ويبـــ�دأ يف احلســـاب حبيـــث يشـــمل الرقـــم زوجـــن مـــن
الطـــوب فيحســـب خمســـن وبعدهـــا يضـــع طوبتـــن أو
ًَ
َ
ـاهدا) ويوض ــع بع ــد
ثالث ــة طوب ــات ألعل ــى وتس ــى (ش ـ ِ
كل مائ ــي طوب ــة ،وبع ــد عملي ــة حس ــاب الف ــرش ووض ــع
ْ
الش ــواهد كل مجموع ــة به ــا ش ــاهدان تس ــى بـــ (ال ـ ُّـر ْوق)،
ويف هـــذا اخلصـــوص يوضـــح لنـــا الـــراوي عبـــد العظيـــم
ً
عل ــي الظريف ــي ه ــذه الطريق ــة قائ ــال:
َ َ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ
اح ــب الك ِم ْينــ�ه َي ــا َح َس ـ ُـبو
«احلس ــاب دا ي ــا حس ــبو ص ِ
ِ
ُ
ْ
ُ ْ َْ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
البضــرب واح ِديــن ِبكــون ِعندهــم و ِكيــل ِحبســب
األ ْسـ َـطى
ِ
ُّ ْ
َّ
َ
اجـــه اس َ
الفـــر ْش َح َ
ُّ
الشـــاهد ب ُك ْ
الط ْ
الـــر ْوق
ـــما
ـــون ِيف
ـــوب
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ْ َ ََ
ْ َ
َّ ْ َ
ـاهد دا ُط ْو ْبتــن تالتــه ِب ْرف ُع ْو ِهــن فـ ْـوق الـ ُّـر ْوق َوالـ ُّـر ْوق دا
الشـ ِ
ُ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ُ َّ ُ ْ َ ُ ُ ُّ َ
ْ ّ ْ
ـاهد يب ِمتــن
ِبكــون ِفيــو شــاهدين يب أربع ِميــة طوبــه وكل شـ ِ
ُط ْو َب ــه».12

20

َ
الع ْنبَ ر

أخريـــان مـــن فوقهمـــا بشـــكل معكـــوس وهكـــذا ،حـــى
تصـــل إىل خمســـة أو ســـتة أزواج مـــن الطـــوب (انظـــر
َّ َّ
ـايش ق ــد
الص ــورة رق ــم  .)19ويف ه ــذه األثنــ�اء يك ــون الدب ـ ِ
ق ــام بش ــد خي ــط عل ــى جان ــيب جن ــايح الف ــرش أو الراح ــة
ويقـــوم برصـــف صـــف مـــن الطـــوب مـــع هـــذا اخليـــط
ل ــوزن ه ــذا الص ــف ،ويرص ــف بع ــرض الطوب ــة ويس ــى
ً
ه ــذا الص ــف بـــ َ
(اجل َّر َاي ــة) ،تمهي ــدا لبنــ�اء م ــا يع ــرف بـــ
(الع ْن َ
َ
ـــر) وهـــذا العنـــر ينقـــل إليـــه كل الطـــوب املوجـــود
بالف ــرش بع ــد جفاف ــه ويك ــون بالكمينـ ـ�ة عن ــران جبان ــيب
الف ــرش ع ــن اليم ــن وع ــن الش ــمال وهن ــا يضي ــف ال ــراوي
ً
عب ــد العظي ــم قائ ــال:
َْ
ُ ُّ َ َ ْ َ
ـزيه ع ْن َد َه ــا َع ْن ـ َـر ُوب ْر َف ُع ــوا إ ْن َت َ
العن ـ َـر
�اج ــا ِف ْي ــو
«كل طرب ـ ِ
ِ
ِ
َْ َ َ ْ َ َ َ
ْ ْ
ُ ْ َ ْ
الف ْي َهــا َط َر ْبزيتــن
ِبكــون زي احليطــه عشــان ِكــده الك ِمينـ�ه ِ
ْ
َ
ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُّ
ري ــن كل َط َرب ـ ْـزيه ِب ُر ُّص ــو ُط ْو َب ــا ِيف َعن ـ َـر َي ــا
ِبك ــون ِفيه ــا عنب
ْ َ َ
13
َي ِم ــن أ ْو ش ـ َـمال» .

يقـــوم الوكيـــل أو التاجـــر حبســـاب عـــدد الشـــواهد
ويضربه ــا يف مائ ــي طوب ــة وه ــذا يعطي ــه املجم ــوع الكل ــي
للطـــوب بالفـــرش ،ثـــم بعـــد ذلـــك يقـــوم بت�دوينـــ�ه يف
الكراس ــة (انظ ــر الص ــورة رق ــم  .)18بع ــد حس ــاب ع ــدد
ً
الطـــوب أحيانـــا يتـــم جتميـــع الطـــوب لرصفـــه بطريقـــة
َّ
(الت ْكر ْ
يـــس)؛ وذلـــك لزيـــادة درجـــة جتفيـــف
تســـى بـــ
ِ
ً
الطـــوب أو اإلســـراع جبفافـــه كســـبا للزمـــن أو لضيـــق
الفـــروش ،وهـــذه الطريقـــة تكـــون بوضـــع طوبتـــن
ُ
متوازيت ــن عل ــى جانبيهم ــا ،ث ــم توض ــع عليهم ــا طوبتــ�ان
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الشكل  : 2العين وأجزاؤها بالكمينة

ْ َ َ
ْ َ َ َ َ َ
ْ َ َّ
وعش ـ ِـرين
ايري ــن ِفيه ــا ِمي ــة ِ
ِ َإطناش ــر ع ــن ي ــا جماع ــة د ِ
َ ُ
اجـــة إس َ
ـــدو مـــن هـــين يف َح َ
ْ ُ َ
ـــما
هللا ب
ِ
ِ
ســـم ِ
أ لـــف طوبـــةِ ،ب ِ
ِ ِ ِ
َّ َ
ُ
ـــما َ
اجـــة إس َ
يخ ُّت ْو َهـــا َح َ
َّ
اجل َّر َايـــة
اجلر َايـــة الل َّوال ِن َّيـــ�ة ِدي ِب
ِ ِ
ْ
َْ
َ ّ ْ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ
اجلن َب ـ�ه
�اع ــت خ ْم َس ــه ُط َوب ــات ِب
ختي ــت اجلراي ــة حاج ــة بت
َ ْ ُ َ ْ َِ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ
َ َ
َ
ْ
ُ
احلداه ــا ِدي برض ــو خمس ــه طوب ــات ت ـ ِـاين خت ــت طوب ــة ِيب
ِ
َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ً
َ
ْ
ُ
ُ
ِه ـ ِـين وطوب ــة ِيب ِه ـ ِـين مقرب ــات عل ــى بع ــض يع ـ ِـين مث ــال ِدي
َُ َ
ْ ْ
َ
ْ َ
ِه ـ ِـين خ ْم ِس ــن َس ــن ِت ِم ِرت ُم ْوش ك ـ ِـدي خت ــت ت ـ ِـاين ُط ْو َب ــه ِيب
َ
ْ
َ ْ َ َ ْ َ َ
ِه ـ ِـين ُو ُط َوب ــه ِيب ِه ـ ِـين ِبق ــت الف َرق ــة تال ِت ــن َس ــن ِت ِم ِرت ت ـ ِـاين
َ
َ َ
ُ َ َ
ْ َ َُ
ل َّمــن ِيكونـ َـن كـ ِـدي ِبقـ ْـن خ ْم َســه ُط َوبــات تـ ِـاين ختــت ِإ ِتنــن
َ َ َ
َ َْ َ
َ ُ
َُ
تك ـ ْـون الف َرق ــه ق ِر َيبــ�ه ت ــاين تق ِف ــال ِيب ُط َوب ــه َو ْاح ــده تك ــون
ْ ْ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ ّ ْ ْ
ـت َح َطـ َ
ـب َمــا
العــن ِإنقفلــت ِيب جــوه ِليهــا ِبتكــون ختيـ
ِدي ِ
ََ
ْ ُ ْ َ ّْ ْ ْ َ َ َْ ْ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ـايش لغايــت مــا
ـايش ومـ ِ
ِبتكــون ختيــت ليهــا القرقــف دا ومـ ِ
َ
ْ َ ْ ْ َ َ
َ َ
َ
ْ
ُ
اإلطناشــر ِعــن ِدي دا ِإســمو
ت ِت َّم ِهـ ْـن ِإ ْطناشــر ِعــن ت ِميــت
ِ
َْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
ْ
ْ
َّ َ
َ
�اع ــت ِس ــته َمد ِام ْي ــك َوب َع ــد
الع ِق ــد ِإنته ــى عل ــي حاج ــة ِبت
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ ُ ْ
َ ْ ُ ْ
ْ ُ
ـاري َواض َح ــه ق َص ــاد كل ــو ِع ــن ْيك ــون
داك ِبتك ــون ِيف َم َج ـ
ِ
َ ْ ُ ْ
ُ ُّ
َ َ ْ
يه ــا َ
ـوت ف َ
مخت ـ
احل َط ــب ِوبيخت ــو ِف ْي ــو الق ْرق ــف».15
ِ

هنـــا يوضـــع طـــوب اإلنتـــ�اج بعـــد جفافـــه ملـــدة
ً
أســـبوعن ويف العنـــر يكـــون الطـــوب قـــد جـــف تمامـــا
(انظـــر الصـــورة رقـــم  ،)20وبعـــد ذلـــك يتـــم نقلـــه إىل
الكمينـــ�ة توطئـــة حلرقـــه.
َ
َ
ُ
الكم ْي َن�ة (الك ْوشة) َ
واحل ْرق:
 - 5مرحلة بن�اء ِ
بنـــ�اء الكمينـــ�ة حيتـــاج إىل عامـــل متخصـــص يقـــوم
ببن�ائهـــا وعمليـــة حرقهـــا ويســـى بـــ َ
(احلــ َّـراق) وعمليـــة
(احل ُ
حريـــق الطـــوب تســـى ُ
ـــرق) والكمينـــ�ة نفســـها
ُ َ
تســـى (الكوشـــة) فقبـــل احلريـــق يقـــوم هـــذا العامـــل
ُ َ
ببنــ�اء الكمينــ�ة (الكوش ــة) وال ــي تبــ�دأ ببنــ�اء م ــا يع ــرف
ً
بـــ َ
(الع ِقـــد) وذلـــك اعتمـــادا لمـــا قالـــه الـــراوي أحمـــد
عبدالرحمـــن احلـــاج:
ْ
َ َ
َ َ َّ َ َ ُ ُّ َ ْ
ُ ْ
الع ِقــد
بالمد َمــاك وأول حاجــه ِخبتــو
«الك ِم ْين ـ�ه ِب ِتن َبـ ِـين
َ َّ ْ
َ ُّ َ ُ َ
ُ
ـــراق َوب َعـــد
ـــم ْوها الك ْوشـــه ِوب ْب ِن ْي َهـــا احل
ِوب ْبنـــو َع ْليـــو ِوبس
َ ْ
باحل ـ ُـرق ب َت َ
اك ب ُق ـ ْـوم ُ
�اع ــا».14
ِ
د ِ
ختتلـــف أحجـــام الكمائـــن حبســـب عقـــد الكمينـــ�ة
ـــب َعة َ
وعقـــد َس ْ
َّ َ
َ
وع ِقـــد
وهنـــاك مـــا يعـــرف بع ِقـــد ِســـتة ِ
ً
َ
ث َما ِن َيــ�ة وهك ــذا… وغالب ــا م ــا يس ــتخدم عق ــد س ــتة لبنــ�اء
ً
ُ َ
َ َ
الك ِم ْينـــ�ة (الك ْوشـــة) وهـــو املســـتخدم دائمـــا يف منطقـــة
اجلري ــف ويف ه ــذه الس ــطور س ــنتن�اول كيفي ــة بنــ�اء ه ــذا
النـــوع مـــن العقـــد.

هنـــا يشـــرح لنـــا الـــراوي طريقـــة بنـــ�اء الكمينـــ�ة
وخطواتهـــا ابتـــ ً
�داء مـــن ختطيطهـــا باســـتخدام األوتـــاد
لتحديــد مســاحتها بعــد معرفــة عــدد الطــوب الــذي جيــب
أن تس ــعه الكمينــ�ة ،كم ــا وض ــح لن ــا كيفي ــة بنــ�اء عي ــون
الكمينــ�ة ووض ــع احلط ــب عليه ــا للح ــرق وببنــ�اء العي ــون
يك ــون عق ــد الكمين ـ�ة ق ــد اكتم ــل ،ويمك ــن أن نطل ــق علي ــه
قاعـــدة الكمينـــ�ة ومـــن هـــذه اجلزئيـــ�ة نســـتنتج أن بنـــ�اء
الكوش ــة يب ـ�دأ بالعق ــد وه ــو أه ــم ج ــزء فيه ــا وحيت ــوي عل ــى
(الع ُي ـ ْـون) ،وه ــي عب ــارة ع ــن مج ــاري يوض ــع فيه ــا حط ــب
ِ

يق ــول ال ــراوي الزب ــر اجلي ــالين بابك ــر ع ــن بن ـ�اء العق ــد:
َُ ْ
ْ
وو ِتـــد ِه ِـــين،
«ختـــت ِو ِتـــد ِه ِـــين
وو ِتـــد ِه ِ
وو ِتـــد ِه ِـــينَ ِ
ـــين ِ
ِ
َّ ْ َ ْ َ َ
َ
اشـــر َش ْ
َ َحتس ْ
ـــب َحة الك ِم ْينـــ�ة ِدي ِف ْي َهـــا
ـــب ِبالشـــبحة ِإطن
ِ
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21

رصف الطوب أعلى العيون َ
(شايْ ِقي وبَ َل ِدي)

حمل الطوب بعد جفافه بواسطة العربية

َ ْ
(األ َمـــان)( ،انظـــر الشـــكل رقـــم .)2

ً َ َ
الوق ــود ومع ــه أحيان ــا (الق ْرق ــف) ،وه ــو عب ــارة ع ــن كت ــل
م ــن زبال ــة األبق ــار املتحج ــرة تس ــاعد عل ــى احل ــرق ويت ــم
ّ
ختطيــط العقــد َ
(ع ِقــد ِســته) الــذي تســتخدم فيــه األوتــاد
لتحديـــد املســـاحة وذلـــك بتحديـــد مســـتطيل مســـاحته
َّ
(7×10مــرت) الطــول × العــرض ،بمــا يعــرف بـــ (الشـ ْـب َحة)
وذل ــك لتك ــون س ــعة ه ــذه الكمينــ�ة مائ ــة وعش ــرين أل ــف
طوبــة ،وعلــى الطــول يبـ�دأ البنـ�اء بمــا يســى بـــ َ
(اجل َّر َايــة)
وه ــي عب ــارة ع ــن خمس ــة طوب ــات بط ــول الطوب ــة وعل ــى
بع ــد  40س ــم توض ــع اجلراي ــة الثانيـ ـ�ة وهك ــذا إىل اآلخ ــر
يت ــم رص ــف اجلراي ــات و تك ــون ممت ــدة بع ــرض الكمين ـ�ة،
ـلب َ
وهنــا يتــم رصــف الطــوب بعرضــه ويســى بـــ ِّ
(السـ ُ
وية)
لتعطـــي شـــكل مجـــاري العيـــون ،ثـــم بعـــد ذلـــك يوضـــع
احلط ــب والقرق ــف؛ فبالت ــايل يت ــم بن ـ�اء كل ع ــن بمفرده ــا
وبع ــد اكتم ــال بن�ائه ــا يت ــم رص ــف الط ــوب يف الفراغ ــات،
َ َّ
ويســـى بـــ (الدكـــة) حـــى يكتمـــل بنـــ�اء العقـــد ،حيـــث
يت ــم بن ـ�اء الع ــن بوض ــع الط ــوب بتقري ــب املس ــافات ب ــن
اجلراي ــات يف ش ــكل ش ــبه مثل ــث ،وذل ــك كم ــا ذك ــر ال ــراوي
ً
مقدمــا ،والطــوب الــذي يتــم رصفــه ليقــرب املســافة بــن
ُ َ
ُ َ
اجلرايــة واألخــرى يســى بـــ (القــودة) بمعــىن وضــع قــودة
ً
ُ َ
م ــن هن ــا وق ــودة م ــن هن ــاك ،اس ــتن�ادا عل ــى ق ــول ال ــراوي
حس ــن س ــايق إبراهي ــم أحم ــد:
ُ
ُ
َ
َ ْ َْ ْ
َ
ْ ُ ْ ُ َ
«بتخ ــت ق ــوده ِم ـ ْـن ِهن ــا وق ــوده ِم ـ ْـن ِهن ــاك قودت ــن
ِ
َ
ُ َْ ْ
َّ َ َ
ُ َ
ُ َ
قـــوده َو َرا و قـــوده ِقـــد ْام اهـــا القودتـــن ْديـــل ِبرت ُب ِطـــن يب
ُ َ ُ ُْ ْ َ َ ْ
طوبـــه ِبقول
ـــوال األ َمـــان».16
ُ
كم ــا وض ــح ال ــراوي توض ــع طوب ــة للرب ــط وتس ــى بـــ

بع ــد اكتم ــال بنــ�اء العي ــون وم ــلء الفراغ ــات بالط ــوب
بـــن العيـــون يكتمـــل بنـــ�اء مـــا يعـــرف بالعقـــد ،وبداخـــل
العيـــون يكـــون حطـــب احلـــرق قـــد تـــم رصفـــه بطـــول
العــن ويرصــف حبيــث يســند بعضــه البعــض ،ويســتن�د
َّ َّ ْ
يف البدايـــة علـــى عـــود يســـى (التـــكال) وهـــو عـــود لـــه
احننـــاءة يف نهايتـــ�ه إىل أعلـــى حبيـــث يســـند العـــود الـــذي
ً
يلي ــه وهك ــذا ،وهن ــا يضي ــف ال ــراوي حس ــن س ــايق قائ ــال:
َّ َّ ْ
ـب ب ْ ُرت ُّصــو مــن الب َد َايــه يب َح َ
«احل َطـ ْ
َ
اجــه ِا ِسـ َـما التــكال
ِ
ِ
ِ
ُ ْ ََ َْ َ َ ْ
الو َاطـــا َوب َع ْ
ـــوي مـــن َ
ـــون م َه ِّ
ـــان ا ُك ْ
ديـــن
ِ
ِ
عـــود أعـــوج عش ِ
َ َ ُ ُ ْ َ ِّ ُ َ ُ ْ َ
ُ ْ ْ ُ
ـــوم َعشـــان
البت ِكلـــو ِيف قفاهـــو ِاكـــون ِمثبتـــو مـــا ِبن
ْالع َـــود ِ
َّ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ُ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ِان ن ــام ِيف الواط ــا الن ــار م ــا ِبتق ــوم فوق ــو ال ِزم ِاك ــون الع ــود
َ َّ َ َ َ َ َ ْ
ـــوج».17
االوال ِين دا أع
ً
ُّ ُ
الســـنط للحـــرق و يعـــد
دائمـــا مـــا يســـتخدم حطـــب
ً
ً
نوع ــا جي ــدا ألن ــه يمت ــاز بدرج ــة ح ــرارة عالي ــة واس ــتخدامه
يرتبـــط بنـــوع الطـــن الـــذي ينتـــج منـــه الطـــوب ،فـــإذا
كان الطـــن بلبطـــي ال بـــد مـــن احلـــرق حبطـــب الســـنط،
َّ
والك ـ ِـرت
وهنال ــك أن ــواع أخ ــرى م ــن احلط ــب مث ــل الط ِل ــح ِ
َ َ
والهش ــاب ،وه ــذه يمك ــن أن تس ــتخدم حل ــرق
واله ْج ِل ْي ــج
ِ
الط ــوب املنت ــج م ــن األن ــواع األخ ــرى م ــن الط ــن ،وحت ــرق
األلـــف طوبـــة بمـــا يعـــادل قنطـــار مـــن احلطـــب وهنـــا
يق ــول ال ــراوي عبدالعظي ــم عل ــي الظريف ــي:
َ
الس ـ ُـنط َأل ُّن ــو ب ـ ِّـدي َن ــار َكت ـ ْ َ
«أ ْح َس ــن ن ـ ْـوع ل ْل َحر ْي ــق ُّ
ـره
ِ
ِ
ِ
َ َ
ِ َ
َ
َّ
ََ
َ َ ُ َّ
الهش ــاب
الك ـ ِـرت وت ـ ِـاين
بع ــدو الط ِل ــح بع ــد الط ِل ــح ت ـ ِـاين ِب ـ ِـيج ِ
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تقفيل المدرَّ ج

تشكيل المدرج برصف الطوب

َ ُ
ُْ
َوال ــف ُّ
الط ــوب ِبن ْح ِرق ــو يب قن َط ــار».18
ِ
َ
ُ
تمــأ الفراغــات بشــراحئ تســى (الت ْح ِشـ َـية)؛ لتســاعد
َ َ
علــى اشــتعال النــار ومعهــا (الق ْرقــف) الــذي يســاعد علــى
احل ــرق ،بع ــد ذل ــك يت ــم بنــ�اء ج ــدار خ ــاريج م ــن اجله ــات
األربعـــة للعقـــد بمقـــدار طوبـــة وتـــرتك فتحـــات العيـــون
ً
كم ــا ه ــي ،ويس ــى ه ــذا اجل ــدار َّ
(الر َح ــط) اس ــتن�ادا عل ــى
إفــادة الــراوي حســن عبــد الصــادق الطيــب املبــارك الــذي
يق ــول:
َ
«العق ــد َدا أ َّول َم ْر َح َل ــه َل َّم ــن َت ــيج َت َد ِّخ ــل ُّ
َ
الط ـ ْـوب ِيف
ِ
ِ
َ َْ ََ َ ْ َ
َ
العقـــد َ
ْ َ ِّ ْ ُ َ
والع ِقـــد دا
الك ِمينـــ�ة بعـــد مـــا ِينشـــف ِبنســـميهو ِ
َ
الم ْنط َق ــه الب ْن ُخ َّته ــا في ــو ب ْن َس ـ ِّـم ْي َها َّ
َي ْع ــين َ
الر َح ــط ِبت َع ِق ــد
ِ
ِ
َِ َ ِ ِ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َّ
ْ
ُ
يل َحـــد الرحـــط وامـــن تب ِـــين الع ِقـــد دا ِمـــن بـــره يب طوبـــه
ِّ َ
َ
ـــم ْيو َّ
ـــدار َدا ب ْن َس ِّ
الر َحـــط».19
َو ْاحـــده اجل
ِ

الكمينــ�ة؛ لتس ــاعد عم ــال النق ــل عل ــى الصع ــود إىل أعل ــى
العق ــد لرص ــف الط ــوب وجبان ــب مؤخ ــرة الس ــقالة عل ــى
َ َّ
(الع ــداد) ،وه ــو مجموع ــة م ــن
األرض يب ــين م ــا يع ــرف بـــ
الط ــوب يت ــم تكريس ــه ،وعل ــى س ــطحه توض ــع مجموع ــة
مـــن احلجـــارة ،ومـــن ثـــم تبـــ�دأ عمليـــة الرصـــف ،و بعـــد
نــزول العرجبيــة بعــد رصــف طــوب العربيـ�ة أعلــى الكمينـ�ة
مباش ــرة يقوم ــون ب ــريم حج ــر م ــن الع ــداد عل ــى األرض،
وتســـتمر هـــذه العمليـــة وذلـــك حلســـاب عـــدد الطـــوب
يف النهاي ــة بع ــدد احلج ــارة ،وكل حج ــر خبمس ــن طوب ــة،
حبيـــث يتـــم ضـــرب عـــدد احلجـــارة يف خمســـن طوبـــة،
وأول مدمــاك يوضــع يكــون بطــول الطوبــة ناحيــة العيــون
ََ
ـــدي) ،ثـــم يوضـــع املدمـــاك الثـــاين عكـــس
ويســـى (بل ِ
َ
(ش ـ ْ
ـاي ِقي)( ،انظ ــر الص ــورة رق ــم
املدم ــاك األول ويس ــى
 ،)22وتس ــتمر ه ــذه العملي ــة حبي ــث يت ــم تش ــكيل م ــدرج
ِّ َ َ
الس ــقالة ليس ــاعد عل ــى الصع ــود (انظ ــر
الط ــوب يف اجت ــاه
َ َ
ْ
الصـــورة رقـــم  ،)23حـــى يتـــم عـــدد المد ِاميـــك ثمانيـــ�ة
ْ ًَ
عش ــر ُمد َم ــاكا وه ــو احل ــد األق ــىص لرصفه ــا .وبع ــد ذل ــك
يت ــم قف ــل امل ــدرج وذل ــك بوض ــع كمي ــة م ــن الط ــوب عل ــى
ســـطح الكمينـــ�ة ،ومـــن ثـــم تبـــ�دأ عمليـــة التقفيـــل مـــن
أعلـــى إىل أســـفل( ،انظـــر الصـــورة رقـــم  )24فبالتـــايل
ُ َ
َ َ
تكـــون عمليـــة بنـــ�اء الك ْوشـــة (الك ِم ْينـــ�ة) قـــد اكتملـــت
ً
بالع ــدد امل ــراد حرق ــه م ــن الط ــوب وغالب ــا م ــا يك ــون ع ــدد
الط ــوب امل ــراد حرق ــه مائ ــة وعش ــرين أل ــف طوب ــة ،وبع ــد
ُ َ
َ َ
اكتمـــال الك ْوشـــة (الك ِم ْينـــ�ة) يتـــم ردمهـــا بالزبالـــة مـــن
َْ
أعل ــى وتس ــى (الكف َي ــة) ،ث ــم يت ــم تغليفه ــا بم ــا يع ــرف بـــ
َّ ْ
ُ
(الــد َو َران) ،وهــو جــدار مــن كســار الطــوب األحمــر حبيــث

بع ــد اكتم ــال العق ــد والرح ــط ت ــأيت مهم ــة م ــا يع ــرف بـــ
َّ َّ َ
َ َ
رجب ّيــة) أو النقالــة وهــم عمــال مهمتهــم نقــل الطــوب
(الع ِ
األخض ــر م ــن العن ــر إىل الكمين ـ�ة ،ويك ــون عدده ــم أثن ــن،
أمـــا األداة الـــي يســـتخدمونها لنقـــل الطـــوب فتســـى
َ
(الع َر ِب َّيـــ�ة)( ،انظـــر الصـــورة رقـــم  ،)21وكلمـــا زاد عـــدد
العرب ــات زاد ع ــدد العم ــال وذل ــك يتوق ــف عل ــى إمكاني ـ�ات
ً
صاح ــب الكمينـ ـ�ة المادي ــة ويت ــم دائم ــا حم ــل خمس ــن
طوب ــة.20
عن ــد بداي ــة نق ــل الط ــوب م ــن العن ــر إىل الكمين ـ�ة ي ــأيت
ِّ َ َ
(الس ــقالة) وه ــي عب ــارة ع ــن خش ــبة طوله ــا
العرجبي ــة بـــ
 4أمت ــار وعرضه ــا  20س ــم وتوض ــع يف إح ــدى زواي ــا عق ــد
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26

25

َ
الد َورَ ان

مسح الدوران بطينة الرقينا

يتـــم بنـــ�اءه مـــن أســـفل إىل أعلـــى حـــول جـــدار الكمينـــ�ة،
(انظـــر الصـــورة رقـــم  ،)25ومـــن ثـــم يتـــم مســـح هـــذا
ِّ َ
(الر ِقين ـ�ا) ،وه ــو عب ــارة ع ــن
ال ــدوران بط ــن مع ــن يس ــى
رمل ــة حم ــراء الل ــون لزج ــة بع ــض ال ــيء ،وختل ــط معه ــا
نس ــبة م ــن الرم ــل األبي ــض ،حي ــث يت ــم مس ــح ال ــدوران
َ َ
مـــن أســـفل إىل أعلـــى الكوشـــة (الك ِمينـــ�ة) ،حـــى تتـــم
ً
تغطي ــة كل الفتح ــات تمام ــا( ،انظ ــر الص ــورة رق ــم .21)26
بع ــد اكتم ــال بن ـ�اء الكمين ـ�ة بصورته ــا النهائي ـ�ة ومس ــح
(احل َّ
الـــدوران يـــأيت َ
ـــراق) لالســـتعداد ملرحلـــة احلـــرق
َْ
(احل ُ
ُ
بـ(الول َعـــة) ،وهـــي
ـــرق) ،ويقـــوم بوضـــع مـــا يعـــرف
َ َّ َ
االت ْ
اخلي ــش) ،ج ــواالت
عب ــارة ع ــن مجموع ــة م ــن (ش ــو
ََْ
بالي ــة و ش ــقائق احلط ــب و(القرق ــف) ،كل ه ــذه األش ــياء
(الع ُيـــون) ،ثـــم حيضـــر باقـــة مـــن
يقـــوم بتوزيعهـــا علـــى ِ
َْ
ُْ َ
َ
الوقـــود ويقـــوم بصبهـــا علـــى (الولعـــة) بعيـــون الكوشـــة
َ َ
(الك ِم ْينـــ�ة)؛ لتســـاعد علـــى االحـــرتاق ثـــم يبـــ�دأ بالعـــن
األوىل ويقـــوم بإشـــعال النـــار فيهـــا باســـتخدام الكريـــت،
ً
وحيم ــل يف ي ــده ع ــودا وحلظ ــة إش ــعال الن ــار يف الع ــن األوىل
يأخــذ قطعــة مــن اجلــواالت ،ويقــوم بلفهــا يف العــود الــذي
حيمل ــه ،ويبلل ــه بالوق ــود ويش ــعل في ــه الن ــار ويس ــتخدمه
ُ َ
َ
إلشـــعال النـــار يف بقيـــة العيـــون بالك ِم ْينـــ�ة (الك ْوشـــة)،
ً
ودائمـــا مـــا يكـــون إشـــعال النـــار بالعيـــون يف اجتـــاه حركـــة
ُ َ
َ َ
الهـــواء ،كمـــا أن تصميـــم الك ْوشـــة (الك ِم ْينـــ�ة) يكـــون يف
ه ــذا االجت ــاه وه ــو ش ــمال جن ــوب وذل ــك ح ــى يت ــم حتري ــك
النــار بواســطة الهــواء لتصــل إىل فتحــات العيــون باجلانــب
ُ َ
َ َ
اآلخــر مــن الك ْوشــة (الك ِم ْين ـ�ة)( ،انظــر الصــورة رقــم ،)27

27

َ
والو ْق َدة
الحريق

ً
ُ َ
َ َ
وجبانــب الك ْوشــة (الك ِم ْينـ�ة) يتــم إحضــار عشــرين قنطــارا
ً
أو ثالثـــن قنطـــارا مـــن احلطـــب وتوضـــع لتســـتخدم يف
املس ــاعدة عل ــى احل ــرق ،وذل ــك بإضافته ــا داخ ــل العي ــون
َْ َ
(الوقـــدة)؛ وذلـــك
كلمـــا قلـــت النـــار بداخلهـــا ،وتســـى
للتأك ــد م ــن أن الن ــار انتقل ــت إىل الط ــوب و يق ــول ال ــراوي
عب ــد العظي ــم عل ــي الظريف ــي هن ــا:
َ َ
َْ
ْ
ْ ََْ ْ
َ ْ ِّ َ
الع ِقـــد الل ْيـــال ِب ِشـــيل أرب ِعـــن خم ِســـن
«الك ِم ْينـــ�ة
َ ْ ْ
احلجــم ب َت َ
ـب َ
سـ ِّـت ْن َعلـ ْـي َح َسـ ْ
�اعــا َب َعــد داك ِبت ِج ْيــب ْلي َهــا
ِ
ِ
ِ
ْ ْ َ َ ْ ُْ
َ َْ َ
ْ ُ
ْ
َ
البو ِق ــدو بيه ــا
ِعش ـ ِـرين تال ِت ـ
ـن قنط َــار ِد َي ِا ِس ــما الوق ــده ِ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ِبت َح ـ ِّـرك ْبيه ــا الن ــار عش ــان تو ِق ــدا بيه ــا».22
بعـــد اشـــتعال احلطـــب داخـــل العيـــون ويتحـــول
إىل جمـــر مـــع القرقـــف وشـــقائق احلطـــب تكـــون النـــار
قـــد انتقلـــت إىل املدمـــاك األول أعلـــى العيـــون ،ويف هـــذه
ً
اللحظ ــة يظه ــر الط ــوب يف ش ــكل جم ــر – أيض ــا – أحم ــر
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29

28

َك ْهرَ بَ ت َ
الك ِميْ َنة

استخدام العربية إلخراج الطوب األحمر

اللــون وهــذه نتيجــة طبيعيــة الحتوائــه علــى الزبالــة وهنــا
ُ َ
َ َ
َ
يقــال :إن الك ِم ْين ـ�ة أو الك ْوشــة (ك ْه َر َبــت)( ،انظــر الصــورة
رقـــم  )28وهنـــا يوضـــح الـــراوي حســـن عبـــد الصـــادق
َ
ً
مع ــىن ك ْه َر َب ــت قائ ــال:
َ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ
َ
ـارا ت ْبق ــا َح ْم ـ َـرا ُوت ْم ِس ــك ِيف
«ك ْه َر َب ــت الك ِمينــ�ة لم ــن ن ـ
َ
َ
َ َ ْ َ َ ْ َّ َ
ُّ
ـب َوال َم ــا د ْاي ـ َـرا ل ـ ْـو
الط ـ ْـوب ُو ِبت َع ـ ِـرف ْبيه ــا ِاذا داي ــرا حط ـ
ُ َّ َ َ ْ ْ ِّ
َ َ َ ُْ
لق ْي ــت ُّ
ـارك ِبتق ـ ْـول
ـار ِبت َوق ــف ِهن ــا ن ـ
الط ــوب ج ــوا ِبق ــا ن ـ
ِِ
ْ
َ َْ
ْ ُ
ْ
23
الك ِمينـــ�ة ِدي ِبتفـــور» .
ً
تس ــتغرق ه ــذه العملي ــة ح ــوايل س ــت س ــاعات أو يوم ــا
ً
كامــال ،وهــذا يتوقــف علــى حركــة الهــواء ،ويف هــذه اللحظــة
يقــوم احلــراق بقفــل عيــون الكمينـ�ة مــن اجلانبــن الشــمايل
واجلنـــويب بالطـــوب ومســـحه بطـــن ِّ
الر ْقينـــ�ا هـــذا لكـــي؛
َ َ
ُ ْ
المد َم ــاك أعل ــى
ترتف ــع الن ــار إىل أعل ــى الك ِم ْينــ�ة ،حي ــث إن
ُ ْ
المد َمــاك الــذي يليــه ،ويســتمر احلــرق هكــذا
العيــون حيــرق
ُْ َ
َ َ
ُ ْ
َ
داخ ــل الك ِم ْينـ ـ�ة أو الكوش ــة ح ــى يص ــل إىل آخ ــر مدم ــاك
َْ
ومن ــه إىل الكف َي ــة وتس ــتغرق ه ــذه العملي ــة م ــدة ثالث ــة أو
َ َ
َْ
أربع ــة أي ــام ،وهن ــا يتغ ــر ل ــون زبال ــة الكف َي ــة أعل ــى الك ِم ْين ـ�ة
ُ َ
أو الك ْوش ــة إىل الل ــون األبي ــض ،وحينم ــا يظه ــر ه ــذا الل ــون
ْ
َ
يق ــال :إن الكمينــ�ة (ش ـ َـابت) ،وه ــذا املع ــىن ذك ــره ال ــراوي
ً
الزب ــر اجلي ــالين بابك ــر باع ــو قائ ــال:
ََ َ ْ َ َْ َ ْ َ
الكم ْي َنـــ�ة يف آخـــر َح َ
اجـــه ْ
فـــوق
ِ ِ
«لغايـــة مـــا تنجـــض ِ
ُ ْ َّ
َ
ْ َْ َ
َ َّ َ ْ َ َ
َ َ ْ َْ
ـــدي
ـــين طلعتلهـــا شـــيب ابيـــض ك ِ
ِبقولـــك شـــابت يع ِ
ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َّ ْ َ َ َ ْ
ـت آخــر َح َ
اجــه فـ ْـوق
ومعناهــا خــالص دا ِبكــون النــار وصلـ ِ
َ
ْ
ُو ِبت ْع َمـــل َب َيـــ�اض».24

ه ــذا يع ــين أن الط ــوب ال ــذي بداخله ــا ق ــد ت ــم حرق ــه
ً
َ َ
تمام ــا ،وهن ــا ت ــرتك الك ِم ْينــ�ة مل ــدة ي ــوم آخ ــر ح ــى ينقط ــع
الدخ ــان املتصاع ــد منه ــا ،وبع ــد انقطاع ــه يت ــم التأك ــد م ــن
َ َ
أن الك ِم ْينــ�ة ق ــد اخنفض ــت درج ــة حرارته ــا حبي ــث يمك ــن
فكه ــا وهن ــا يق ــول ال ــراوي أحم ــد عب ــد الرحم ــن احل ــاج:
َ َّ ْ ْ َ ْ ُّ َّ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ
ـــوفو
«لمـــن ِإطلـــع الدخـــان دا يب فـــوق للكفيـــه وتش
ِّ َ
َ َ َ َ َ ْ َّ
َ َ
ْ
ْ
الـــيب فـــوق
خـــال ْص َم َعناهـــا اكلـــت النـــار الز َبالـــه
َ
ْ َ َّ
َّ
َ ْ
َ ُ
َ ُْْ
ـــرد َحـــى َب َعـــد داك ِا ُجـــو
ـــاين ِبت
ـــاين ِبت�اخـــد يـــوم والت ِ
ت َ ِّ ِ
َ
ِاقش ـ ُـر ْوها» .25وتس ــتغرق ه ــذه العملي ــة ح ــوايل أربع ــة أو
خمســـة أيـــام.
 - 6املرحلة النهائي�ة:
يف ه ــذه املرحل ــة يت ــم ف ــك دوران الكوش ــة أو الكمينــ�ة
َّ َّ َ
َ َ
الع ْر ِجب َّي ــة أو النقال ــة
ع ــن آخ ــره ب ــكل جوانبه ــا بواس ــطة
الذيـــن يكونـــون يف غايـــة االســـتعداد إلخـــراج الطـــوب
بعـــد حرقـــه وذلـــك بإحضـــار َ
الع َر ِب َّيـــ�ة حلمـــل الطـــوب
َ ََ
َّ ُ ْ
والعتل ــة والش ــاك ْوش ليس ــاعدا عل ــى ف ــك الط ــوب ال ــذي
ً
يك ــون ملتصق ــا بع ــض ال ــيء بفع ــل احل ــرق ،وبع ــد ف ــك
الـــدوران تـــرتك لبعـــض الوقـــت للتأكـــد مـــن إخنفـــاض
ً
درجـــة حـــرارة الطـــوب تمامـــا ،ويف هـــذه األثنـــ�اء يقـــوم
َ َ
َ ْ
رجب َّيــة بنظافــة وتســوية مــا يعــرف بـــ (األ ْبـ َـراج) ،وهــي
الع ِ
امل ــكان ال ــذي يت ــم في ــه رص ــف الط ــوب املح ــروق لعرض ــه
وحفظ ــه بع ــد تصنيف ــه ،عب ــارة ع ــن مس ــاحة م ــن األرض
ُ َ
َ َ
ج ــوار الك ِم ْينــ�ة أو الكوش ــة ُمخصص ــة إلخ ــراج الط ــوب،
َْ ْ ْ
ـــج ُّ
الط ْ
ـــو ْب) ،وقـــام
ويطلـــق علـــى هـــذه العمليـــة (ت ِري
ً
بش ــرحها ال ــراوي الزب ــر اجلي ــالين بابك ــر باع ــو قائ ــال:
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30

31

الطوب األحمر

الطوب األصفر

َ
َ ُّ
َ ْ
الكم ْي َن ـ�ه ب َط ِّل ُع ــو ُّ
الط ـ ْـو ْب َب ـ َّـره ُو ِب ُر ُّص ــو
«ب َع ــد َم ــا فك ــو
ِ
ِ
َ
ََ
َ َ
َْ ْ
ُ
َ ْ
ِيف أ ْب ـ َـراج َب َع ــد َم ــا فت ُح ــو الك ِم ْينـ ـ�ه ِب ْبـ ـ�دو ْيب أ ِل ــف أ لف ــن
َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ
ُ ُّ ُ ُ ْ
ـــرج
ـــره تـــاالف ِبق ْولـــو ِإ َب ِّر ُجـــو ِإختـــو ب
تالتـــه لغايـــة عش
َي ْع ــين إ َع ُّل ــو إ ْط َل ــع َخ ْمس ـ ْـن س ـ ِّـت ْن َس ـ ْـبع ْن َال ــف إ ُك ْو َن ــنْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ َّ َ ْ َ
26
ب ــره الك ِمينـ ـ�ه» .
َ
َ َ
ُ
الع ْر َجب َّيــة بفــك ُّ
يب ـ�دأ َ
الطـ ْـوب مــن الك ْوشــة أو الك ِم ْين ـ�ة
ِ
بواســطة األيــدي ويتــم ترحيلــه مباشــرة بواســطة َ
الع َر ِب َّيـ�ة
الــي تكــون إىل جوارهــم ،حبيــث يوضــع عليهــا مقــدار (80
ُط ْو َبــة)( ،انظــر الصــورة رقــم .)29
الط ـ ْـوب يف َ
وبع ــد اكتم ــال ع ــدد ُّ
الع َر ِب َّيــ�ة يت ــم حمل ــه
إىل ال ـ ُّـرج ورصف ــه هن ــاك ،حبي ــث يت ــم تش ــكيل رصف ــة
ُّ
حتتــوي علــى أربعــة ألــف طوبــة ،وتســى (الــد ْو ْر) ،وهــذا
العـــدد هـــو حمولـــة اللـــوري الـــذي يرحلهـــا للتســـويق،
ُ ْ
(ر ْوق) ،وكل
وتقســم الرصفــة إىل ثماني ـ�ة ريقــان مفردهــا
روق ب ــه خمس ــمائة طوب ــة ،يق ــول ال ــراوي :ح ــاج م ــوىس
محم ــد يعق ــوب:
َ ْ ً
عـــا َل َّم ْ
�اع َتـــا الق ْش َ
ـــرة ب َت َ
ـــرتيم الق ْش َ
َْ
ـــن
ـــرة ِدي طب
ِ
«ب ِ ِ
ِ
ِ
ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ِّ َ َ
َت ْرم ْي َهـــا َتـــاين ب َت ْبـــ َ�دا ف ْي َ
ـــاين
ت
ال
ـــز
ت
ـــل
ي
ز
ن
ت
ل
ـــغ
ش
و
ـــن
ش
ـــا
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ ِ ْ َ َ ِّ َ َ ْ َ ً َ
ُ َ
ّ
َ
ْ
ْ
الـــدورْ
ُ
ـــاين ِشـــنو ِبرت ِميهـــا ِب
طـــوب أحمـــر تـــزال طبعـــا ت ِ
َ ْ ً ّ
ـــرة ّ
الـــد ْور َدا ف ْيـــو َخ ْم َســـه ر ْي َقـــان َكب َ
الـــر ْوق ِف ْيـــو
طبعـــا
ِ
ِ
ِ
ُ ُ
27
ت ْمن ِم َّيـــة» .

أربع ــة ويتوق ــف ه ــذا عل ــى عملي ــة احل ــرق ال ــذي تلع ــب
فيـــه حركـــة الريـــاح الـــدور األكـــر ومقـــدار احلطـــب
ونوع ــه ،ه ــذه األن ــواع ه ــي :الط ــوب األحم ــر ال ــذي يع ــرف
والب َلـــيح (ن ْم َ
ـــرة َ ،)2
ـــرة  ،)1واألصفـــر (ن ْم َ
بـــ (ن ْم َ
ـــرة ،)3
ِ ِ
ِ
ِ
ً
ُّ
ْ
وأحيان ــا يك ــون هنال ــك ن ــوع راب ــع وه ــو م ــا يع ــرف بالط ــوب
ُ
ـــو ْر)( ،ن ْم َ
(الف ْ
ـــرة  ،)4وهـــذا حيـــدث إذا تعـــرض الطـــوب
ِ
لدرجـــة حـــرارة عاليـــة أكـــرث ممـــا جيـــب بفعـــل احلـــرق
ً
وأحيان ــا أخ ــرى إذا كان ــت نس ــبة الزبال ــة يف الط ــن كب ــرة
وهنـــا تزيـــب الطـــوب ويكـــون املنتـــج طـــوب فـــور.
ً
ُّ َ
جنـــد الطـــوب األحمـــر دائمـــا وســـط الك ْوشـــة؛ وذلـــك
ً
ألن الن ــار دائم ــا تتصاع ــد إىل أعل ــى ول ــذا يت ــم ح ــرق الط ــوب
ُّ َ
وســط الك ْوشــة بشــكل جيــد ،أمــا األطــراف فربمــا ال تصلهــا
النـــار باملســـتوى املطلـــوب؛ لذلـــك يكـــون لـــون الطـــوب
ً َ
أصف ــر ،وأحيان ــا َبل ـ ِـيح وذل ــك يف حال ــة تعرضه ــا لله ــواء كم ــا
ً
َ َ
َ ْ
الع ِقــد أســفل الك ِم ْينـ�ة؛
يوجــد الطــوب البلــيح – أيضــا – يف
ً
ً
ألن الن ــار دائم ــا تتج ــه إىل أعل ــى وغالب ــا م ــا تك ــون الثالث ــة
ََ
ُ
َ
الك ْو َش ــة م ــن ُّ
البل ـ ِـيح.
الط ـ ْـوب
َمد ِامي ــك أس ــفل
يقـــول الـــراوي الزبـــر اجليـــالين يف هـــذا اخلصـــوص:
َ
الب َل ــيح بي ــيج َنت ْي َج ــة يل َأ َّو ْل َح َ
«الط ـ ْـوب َ
ُّ
اجل ــد َارات
اج ــة
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
ْ ْ
اله ـ َـوا َض َر ُب ــن ب َط ِّل َع ــن ُّ
ْدي ــل إ َذا َ
الط ـ ْـوب َبل ـ ِـيح ِن ْم ـ َـرة ِإتن ــن
ِ
ِّ
َ ِ َ ِّ
َّ
َ َ ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
الع ِقـــد دا الت ِحـــت دا زاتـــو محـــل النـــار الت ِحـــت دا مـــرات
َ ِّ
َّ ْ َ
َ َ
ْ ُّ
َ ُ َ
ـار ِبت ِم ــش َي ــا ف ـ ْـوق ِمن ــو الك ِم ْين ـ�ة َم ــا بت ـ�اكل ن ــار ِبتخل ــي
الن ـ
ْ َ ََ
ََ
َ َ َ َ ْ ْ ْ ُْ
َّ
28
التالت ــة مد ِامي ــك دي ــل ِبتك ــون بل ِحي ــات آي دا البل ـ ِـيح» .
األب َ
يتـــم تصنيـــف هـــذه األنـــواع مـــن الطـــوب يف ْ
ـــراج،
ََ
ُ
والبلـ ِـيح والفـ ْـور إن وجــد وذلــك للتســويق
األحمــر واألصفــر

ه ــذه األب ــراج ال ــي يت ــم رصفه ــا تصن ــف عل ــى حس ــب
نـــوع الطـــوب املنتـــج يف الكوشـــة أو الكمينـــ�ة؛ وذلـــك ألن
الطـــوب بعـــد احلـــرق ربمـــا يكـــون نوعـــن أو ثالثـــة أو
173

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ـ اﻟﻌﺪد  44ـ ﺷﺘﺎء 2019

33

32

الطوب البلحي

الطوب الفور

ً
يبـــ�دأ العمـــل دائمـــا بدايـــة اليـــوم الســـاعة الثانيـــ�ة
ً
صباح ــا إلنتــ�اج ح ــوض الط ــن ال ــذي يت ــم جته ــزيه عص ــر
الي ــوم الس ــابق ،ويقس ــم ه ــذا احل ــوض إىل جزءي ــن وكل
ج ــزء يقس ــم إىل نصف ــن ،وكل نص ــف يس ــى َ
(اجل ـ َّـرة)
حيـــث يتـــم جتهزيهـــا ونقلهـــا إىل األســـطى يف الطربـــزية
ً
حي ــث يب ـ�دأ العم ــل فيه ــا ح ــى الس ــاعة الثامن ــة صباح ــا،
ويس ــتمر العم ــل يف َ
(اجل ـ َّـرة) الثاني ـ�ة ح ــى زم ــن اإلفط ــار
حي ــث يتوق ــف العم ــال ع ــن العم ــل مل ــدة س ــاعة لتنــ�اول
وجبــة اإلفطــار ،ويســى إنت ـ�اج هــذا اجلــزء مــن احلــوض
َ َْ
ـــايح) الـــي تنتـــج حـــوايل ألفـــن ونصـــف
ـــردة َص َّب ِ
(ف
29
طوبـــة  ،وبعـــد تنـــ�اول وجبـــة اإلفطـــار يقـــوم العمـــال
بمواصل ــة العم ــل يف اجل ــزء الث ــاين م ــن احل ــوض ال ــذي
ً
َ َْ
ُ ْ
ـــري) ،والـــذي يقســـم أيضـــا إىل
يســـى (فـــردة الضه ِ
نصف ــن حي ــث يبــ�دأ العم ــل يف اجل ــرة األوىل م ــن الف ــردة
الثانيــ�ة ح ــى ص ــالة الظه ــر وبع ــد الظه ــر يأخ ــذ العم ــال
ً
قس ــطا م ــن الراح ــة وأثن�اءه ــا يتن�اول ــون وجب ــة الغ ــداء يف
ف ــرتة س ــاعة ،ث ــم يتواص ــل العم ــل يف اجل ــرة الثاني ـ�ة ح ــى
ص ــالة العص ــر ،حي ــث يت ــم إنتــ�اج ألف ــن ونص ــف طوب ــة
أخـــرى وبذلـــك يكـــون إنتـــ�اج احلـــوض الكلـــي خمســـة
آالف طوبـــة يف اليـــوم ،وبعـــد صـــالة العصـــر يقـــوم
األســـطى والطبلنجيـــة بكســـر حـــوض جديـــد وطرحـــه
ِّ َ
َ ْ
(ر َوث احليوانـــات) وســـقايت�ه
وخلطـــه مـــع الز َبالـــة
بالمـــاء؛ وذلـــك إلعـــداده وختمـــره للعمـــل فيـــه يف الي ــوم
التـــايل حيـــث يتـــم الفـــراغ مـــن جتهـــزي هـــذا احلـــوض

وكل نــوع لــه ســعر خيتلــف عــن اآلخــر( ،انظــر الصــورة رقــم
.)33 ،32 ،31 ،30
َُّ
هنالـــك نـــوع آخـــر وهـــو الطـــوب (الكســـار) والذي
ُ َ
يتعرض للكســـر داخـــل الك ْوشـــة وهذا حيـــدث إذا تم فك
ُ َ
الـــدوران قبـــل أن تنخفض درجة حـــرارة الك ْوشـــة ،وهذه
نتيجة طبيعية؛ ألنها تتعرض للهواء قبـــل أن تقل حرارتها
ً
تدريجيـــا؛ لذلك حيدث التكســـر يف طـــوب األطراف ،كما
ً
ُ َ
حيـــدث – أحيانا -أثن�اء الفـــك أو الرتحيل من الك ْوشـــة إىل
ً
َْ َ ْ
ـــراج وهـــذا النوع مـــن الطوب يتـــم تصنيفـــه – أيضا
األب
– ويوضـــع يف أكـــوام ويقـــوم بعض مـــن العمـــال بمهمة
َّ ُ
تكســـره بالشـــاك ْوش ألجزاء صغرة ويب�اع الستخدامه يف
َ ْ
ما يعرف بـ (اخلاف َجة) الي تســـتخدم يف ردم األسقف بعد
ً
خلطها مع اإلســـمنت بدال عن اخلرســـانة ،كما تســـتخدم
بالم َّص َ
يف الردميـــات أو ما يعـــرف َ
اصـــات المتصاص مياه
ً
الصرف الصيح ،و تســـتخدم – أيضـــا – يف البنـــ�اء إذا كان
عبـــارة عن طـــوب تم كســـره إىل نصفن بالتســـاوي وهذا
النوع يتم بيعـــه بســـعر أقل(.انظر الصـــورة رقم .)34
تقسيم زمن العمل يف اليوم
(الر وت ْني َ
ُّ
اليويم) واإلنت�اج
ِ
يبـــ�دأ املوســـم أواخـــر شـــهر أكتوبـــر وبدايـــة شـــهر
نوفم ــر ويس ــتمر ح ــى نهاي ــة ش ــهر يوني ــو وخ ــالل ه ــذه
الفـــرتة تكـــون فـــرتة املوســـم ســـبعة أشـــهر ،وخاللهـــا
يســـتمر العمـــل دون توقـــف إال أيـــام الراحـــة.
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يمكـــن أن نقـــدر حجـــم اإلنتـــ�اج للطربـــزية الواحـــدة
كا آليت:

34

الزمــــــن

اإلنتــــــــاج

يف اليوم

 5000طوبة

يف األسبوع

 20000طوبة

يف الشهر

 60000طوبة

يف املوسم

 420000طوبة

بالت ــايل يمك ــن الق ــول إن حج ــم اإلنت ـ�اج للطربزيت ــن يف
املوس ــم إذا كان التاج ــر يمتل ــك طربزيت ــن عل ــى األق ــل ه ــو:
 840000طوب ــة.

(الخ ْ
تكسير مخلفات الطوب َ
اف َجة)

حـــى صـــالة املغـــرب ،وهنـــا يتوقـــف هـــذا العمـــل يف
الفـــرتة املســـائي�ة والـــي تعتـــر فـــرتة راحـــة العمـــال
األساســـية وذلـــك حـــى يســـتطيعوا مزاولـــة العمـــل
يف اليـــوم التـــايل :30إلنتـــ�اج حـــوض آخـــر ،وبعـــد إنتـــ�اج
احلـــوض الثـــاين يف اليـــوم التـــايل يتوقـــف العمـــل ملـــدة
ي ــوم وذل ــك ألن الف ــروش تك ــون ق ــد امت ــأت بالط ــوب
وح ــى يت ــم جفاف ــه ورفع ــه إىل العناب ــر لتهيئــ�ة الف ــروش
إلنتـــ�اج جديـــد ،ويســـتمر العمـــل هكـــذا :يومـــن إنتـــ�اج
والي ــوم الثال ــث راح ــة ح ــى يت ــم إنتــ�اج عش ــرة حيض ــان
يف مـــدة أقصاهـــا أســـبوعن ،ثـــم يتوقـــف العمـــل بعـــد
محاســـبة العمـــال بأخـــذ أجورهـــم مقابـــل إنت�اجهـــم يف
ف ــرتة األس ــبوعن م ــن العش ــرة حيض ــان وال ــذي يك ــون
ً
مدونـــا يف كراســـة خاصـــة بذلـــك ،وهنـــا يقـــول العمـــال
َْ
احل َس ــاب) ،31وبع ــد ذل ــك يأخ ــذ العم ــال
الي ــوم (قط ــع ِ
إج ــازة ع ــن العم ــل مل ــدة ثالث ــة أي ــام ،وبعده ــا يتواص ــل
ً
ً
العم ــل ثانيــ�ة مل ــدة خمس ــة عش ــر يوم ــا أخ ــرى إلكم ــال
الشـــهر ،وهـــذا يعـــين أن اإلنتـــ�اج يكـــون بمقـــدار أربعـــة
حيض ــان يف األس ــبوع وال ــي تنت ــج عش ــرين أل ــف طوب ــة
للطرب ــزية الواح ــدة ،فخ ــالل الش ــهر يك ــون اإلنتــ�اج مل ــدة
ً
ثالث ــة أس ــابيع ويق ــدر باث ــين عش ــر حوض ــا وه ــذه تنت ــج
س ــتن أل ــف طوب ــة للطرب ــزية الواح ــدة ويف حال ــة وج ــود
طربزيت ــن كح ــد أدىن يف الكمينـ ـ�ة يك ــون اإلنتـ ـ�اج ح ــوايل
مائـــة وعشـــرين ألـــف طوبـــة وهنـــا يمكـــن للتاجـــر أن
يق ــوم ببن ـ�اء كمين ـ�ة بمائ ــة وعش ــرين أل ــف طوب ــة وعم ــل
حرقـــة واحـــدة يف الشـــهر.32

عليـــه يمكننـــ�ا أن نقـــدر حجـــم اإلنتـــ�اج بمنطقـــة
اجلريـــف شـــرق يف املوســـم وذلـــك بعـــدد التجـــار والـــذي
يق ــدر بـــ ( 272تاج ــر) كم ــا ذك ــر رئي ــس احت ــاد أصح ــاب
الكمائ ــن قس ــم الس ــيد عم ــر .33حي ــث جن ــد أن أق ــل تاج ــر
يف املنطق ــة يمتل ــك طربزيت ــن كح ــد أدىن وعلي ــه يمك ــن أن
حن ــدد ع ــدد الطراب ــزي بـــ ( 544طرب ــزية).
عليــه يمكــن أن نقــدر حجــم اإلنتـ�اج بمنطقــة اجلريــف
شــرق بعــدد الطرابــزي كاآليت:

الزمــــــن

اإلنتــــــــاج

يف اليوم

 2720000طوبة

يف األسبوع

 10880000طوبة

يف الشهر

 32640000طوبة

يف املوسم

 228480000طوبة

هنال ــك عوام ــل تؤث ــر يف حج ــم ه ــذا اإلنتــ�اج يمك ــن أن
تلخــص م ــن خــالل م ــا ذكــره الراويــان عبــد العظيــم علــي
ِّ
الظريف ــي ،34وحس ــن عب ــد الص ــادق ،35كاآليت:
ً
عدد العمال :ال بد أن يكون العدد مكتمال يف كل
طربزية ،فإذا نقص العدد ينعكس ذلك على األداء.
ارتفـــاع تكاليـــف املـــواد املضافـــة يف اإلنتـــ�اج
(احلطـــب ،الزبالـــة).
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َ
(ل َ
ـــو ِار ْي)
بعض أصحـــاب الكمائن لديهـــم ترحيل
ويقومـــون بعـــرض إنت�اجهـــم للبيـــع يف األســـواق
ســـابقة الذكر.
ً
َ
يتـــم البيع – أيضـــا -بالك َمائن حيث جنـــد أن هنالك

ارتفاع تكاليف العمال.
توقـــف اإلنتـــ�اج يف فصـــل اخلريـــف حيـــث يغـــادر
العمـــال إىل مناطقهم بالواليات للعمـــل بالزراعة.
ويمكثـــون هنـــاك حى فـــرتة احلصاد لالســـتفادة
من إنت�اجهـــم الزراعي ،هذا ما جيعلهـــم يت�أخرون يف
بداية املوســـم اجلديد.

مشـــترين مســـتهلكن يأتون إىل مناطق اإلنت�اج.
ً
هن ــاك ع ــرض  -أيض ــا  -للط ــوب داخ ــل الكمائ ــن
حيــث توجــد مســاحات يتــم فيهــا ختزيــن الطــوب
ً
ســـواء
املنتـــج ويف الوقـــت نفســـه يعـــرض للبيـــع
للمس ــتهلكن أو التج ــار أو أصح ــاب الش ــركات أو
غره ــم.

زيادة الطلب للطوب نتيجة للتوسع العمراين.
ً
أحيانا أثنـــ�اء احلـــرق بالكمينـــ�ة إذا زادت حركة تي�ار
الهـــواء يؤثـــر ذلك علـــى املنتج مـــن الطوب حبيث
جيعـــل النـــار يف اجتاه واحد مـــن الكمينـــ�ة ،ويف هذه
احلالة يكـــون املنتج غـــر جيد.

اخلاتمة
التسويق

تعتـــر منطقـــة اجلريـــف شـــرق مـــن أكـــر املناطـــق
إلنت�اج الطوب األحمـــر بالعاصمة القوميـــة اخلرطوم ويف
الســـودان بشـــكل عام ،وأدى ذلـــك إىل النمـــو االقتصادي
باملنطقـــة واملناطق األخـــرى ،كما أدى إىل حتســـن أوضاع
املواطنـــن االقتصاديـــة نتيجـــة لزيـــادة األربـــاح والعائد
المـــادي الســـنوي ،وهـــذا نتيجة للتطـــور العمـــراين الذي
انتظـــم مدينـــ�ة اخلرطـــوم واملـــدن األخرى وتعتـــر حرفة
ً
ً
الطـــوب األحمـــر بمنطقـــة اجلريف شـــرق إرثـــا تاريخيا
ً
قديما ،وتمثل العمود الفقري للتعمر والبن�اء يف الســـودان
بصفـــة عامـــة ،ويف العاصمـــة القومية ال يوجـــد مزل من
ٍ
َّ
الطـــوب األحمر إال وبـــين من طوب منطقـــة اجلريف ،وال
َّ
توجد مدرســـة وال جامعـــة وال ثكنات جيـــش وال وزارة إال
وبنيت مـــن طـــوب اجلريف.
ً
حرفة الطـــوب األحمر أحدثت كثرا مـــن التغيرات يف
املنطقة ،وتعتر إجيابي�ة لتنميـــة املجتمع باملنطقة ،وتتمثل
يف مســـتوى التعليم والعمران والثقافة بشـــكل عام حيث
ســـاعدت احلرفة علـــى االهتمام ببن�اء املـــدارس ،واألندية
ودور العبـــادة ،واملعاهـــد احلرفية ،واملـــدارس الصناعية،
كمـــا أن الرســـوم اليوميـــة والســـنوية املتحصـــل عليهـــا
مـــن اإلنتـــ�اج تذهـــب لصالـــح املنطقـــة يف شـــكل رواتب
للمعلمـــن ،وخدمات عامـــة للمنطقة وترعـــات لصالح
التعليـــم ،والصحـــة وبقية اخلدمـــات األخرى.

هنالـــك أســـواق يف كل من اخلرطـــوم وأم درمان وحبري
يتـــم فيها بيع الطـــوب املنتج للمســـتهلكن وهي كاآليت:
َ ََْ
اخلرطوم :يف َّ
الص َحافة والكالكلة.
ََ
والف ْتي َحاب وسوق ليبي�ا.
أم درمان :يف كر ِري ِ
َ
َ ْ
احلاج ُيوسف والسوق املركزي بش ْم َبات.
حبري:
هنالك طـــرق محددة يتبعهـــا أصحـــاب الكمائن لبيع
إنت�اجهم من الطـــوب يمكن تلخيصها يف النقـــاط التالية:
هنالك شـــركات تطرح عطاءات تطلب فيها كميات
محـــددة من قبلهـــا للتجـــار أو أصحـــاب الكمائن؛
وذلـــك ملن يرســـو عليه العطـــاء ،ويف هـــذه احلالة
يتم التعاقـــد معه إلنتـــ�اج كميات محـــددة يف فرتة
زمني�ة محددة لتســـليمها لتلك الشركات بواسطة
مهندســـن يقومون بمتابعة عمليـــة اإلنت�اج.
هنالك مقاولون يشـــرفون على بنـــ�اء مواقع يقومون
بشـــراء الطوب من الكمائن.
هنالك جتـــار يقومون بشـــراء الطوب مـــن الكمائن
لبيعه بســـعر أعلى يف األســـواق.
ً
أحيانـا يذهـب أصحـاب الكمائـن إىل األسـواق
للبحـث عـن وجـود طلبيـ�ات وبموجبهـا يقومـون
بدورهـم بتوريـد الطـوب املطلـوب باملوقـع املحـدد.
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 - 21الـراوي الزبري الجيالني بابكر باعـو ،رشيط رقم:
م د أأ ،4335 /الجريف رشق26/5/2009 ،م.
 - 22الـراوي عبـد العظيم عيل الظريفـي ،رشيط رقم :م
د أأ ،4361 /كـرري العجيجة15/5/2009 ،م.
 - 23الراوي حسـن عبد الصادق الطيـب املبارك ،رشيط
رقـم :م د أأ ،4337 /الجريف رشق30/5/2009 ،م.
 - 24الـراوي الزبـري الجيالني بابكر باعـو ،رشيط رقم:
م د أأ ،4335 /الجريـف رشق26/5/2009 ،م.
 - 25الـراوي أحمد عبد الرحمن الحـاج ،رشيط رقم :م د
أأ ،4347 /الجريف رشق8/5/2009 ،م.
 - 26الـراوي الزبـري الجيالني بابكر باعـو ،رشيط رقم:
م د أأ ،4335 /الجريـف رشق26/5/2009 ،م.
 - 27الـراوي حـاج موىس محمد يعقـوب ،رشيط رقم :م
د أأ ،4365 /الجريف رشق22/5/2009 ،م.
 - 28الـراوي الزبـري الجيالني بابكر باعـو ،رشيط رقم:
م د أأ ،4335 /الجريـف رشق26/5/2009 ،م.
 - 29الـراوي الطيـب محمـد عيل ،رشيـط رقـم :م د أأ/
 ،4362الجريـف رشق15/5/2009 ،م.
 - 30الـراوي عبـد العظيم عيل الظريفـي ،رشيط رقم :م
د أأ ،4361 /كـرري العجيجة15/5/2009 ،م.
 - 31الـراوي الطيـب محمـد عيل ،رشيـط رقـم :م د أأ/
 ،4362الجريـف رشق15/5/2009 ،م.
 - 32الـراوي عبـد العظيم عيل الظريفـي ،رشيط رقم :م
د أأ ،4361 /كـرري العجيجة15/5/2009 ،م.
 - 33الـراوي قسـم السـيد عمـر ،رشيـط رقـم :م د أأ/
 ،4338الجريـف رشق30/5/2009 ،م.
 - 34الـراوي عبـد العظيم عيل الظريفـي ،رشيط رقم :م
د أأ ،4361 /كـرري العجيجة15/5/2009 ،م.
 - 35الراوي حسـن عبد الصادق الطيـب املبارك ،رشيط
رقـم :م د أأ ،4337 /الجريف رشق30/5/2009 ،م.

الهوامش
 - 1الـراوي زكريا إبراهيـم ،رشيط رقـم :م د أأ،4336 /
الجريـف رشق29/5/2009 ،م.
 - 2الـراوي يعقـوب دهب ،رشيـط رقـم :م د أأ،4364 /
الجريـف رشق21/5/2009 ،م.
 - 3الـراوي الرساج عمـر موىس العوض ،رشيـط رقم :م
د أأ ،4344 /الجريف رشق26/6/2009 ،م.
 - 4الزبـري الجيالنـي بابكـر باعـو ،رشيط رقـم :م د أأ/
 ،4335الجريـف رشق26/5/2009 ،م.
 - 5الـراوي الـرساج عمـر مـوىس ،رشيـط رقـم :م د أأ/
 ،4344الجريـف رشق26/6/2009 ،م.
 - 6الـراوي عبدالله عبـاس عبدالله ،رشيط رقـم :م د أأ/
 ،4362الجريـف رشق26/6/2009 ،م.
 - 7الـراوي أحمـد خليـل البشـري ،رشيـط رقـم :م د أأ/
 ،4360الجريـف رشق9/5/2009 ،م.
 - 8الـراوي حمـاد أحمد عبـد الرحمن ،رشيط رقـم :م د
أأ ،4364 /الجريـف رشق21/5/2009 ،م.
 - 9الـراوي عثمـان يعقـوب دهـب ،رشيط رقـم :م د أأ/
 ،4364الجريـف رشق21/5/2009 ،م.
 - 10الراوي عثمان يعقوب دهب ،نفسه.
 - 11الـراوي عبـد العظيم عيل الظريفي ،رشيـط رقم :م
د أأ ،4361 /كـرري العجيجة15/5/2009 ،م.
 - 12الراوي عبد العظيم عيل الظريفي ،نفسه.
 - 13الـراوي عبـد العظيم عيل الظريفي ،رشيـط رقم :م
د أأ ،4361 /كـرري العجيجة15/5/2009 ،م.
 - 14الـراوي أحمـد عبد الرحمن الحـاج ،رشيط رقم :م د
أأ ،4347 /الجريف رشق8/5/2009 ،م.
 - 15الـراوي الزبـري الجيالني بابكر باعـو ،رشيط رقم:
م د أأ ،4335 /الجريـف رشق26/5/2009 ،م.
 - 16الراوي حسـن سـايق إبراهيم أحمـد ،رشيط رقم :م
د أأ ،4343 /الجريف رشق26/6/2009 ،م.
 - 17الراوي حسـن سـايق إبراهيم أحمـد ،رشيط رقم :م
د أأ ،4343 /الجريف رشق26/6/2009 ،م.
 - 18الـراوي عبـد العظيم عيل الظريفي ،رشيـط رقم :م
د أأ ،4361 /كـرري العجيجة15/5/2009 ،م.
 - 19الـراوي حسـن عبد الصادق الطيـب املبارك ،رشيط
رقـم :م د أأ ،4337 /الجريف رشق30/5/2009 ،م.
 - 20الـراوي عبـد العظيم عـيل الظريفي ،رشيـط رقم:
م د أأ ،4361 /كـرري العجيجـة15/5/2009 ،م.

الصور
* تصوير الكاتب ،مايو2009م ،الجريف رشق.
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الثقافات املحلية يف آدرار موريت�اني�ا:

قـراءة في الجـذور و األعـراق

أ .أحمد محمد آمنير  -كاتب من موريتانيا
تعتـــر موريت�اني�ا بلـــدا متعـــدد الثقافـــات ،فاملجتمع املوريتـــ�اين هو نتـــ�اج التعاقب
والتالقـــح بـــن الســـود و البافـــور و البربر والعـــرب .1ويالحـــظ الـــدارس أن املجتمع
اآلدراري ليـــس إال مجرد نت�اج للتفاعل املســـتمر عر الزمن بـــن مختلف تلك األجناس،
الي اســـتوطنت آدرار خـــالل فرتات زمنيـــ�ة متالحقة.
نشـــر هنا إىل أن ترتيبن�ا لتلك األجنـــاس اآلنفة الذكر قد ال يكون بالضرورة حســـب
أقدميـــة تواجدها يف احلـــزي اجلغرايف املعـــروف بموريت�انيـــ�ا حاليـــا وال يف آدرار الذي هو
موضـــوع دراســـتن�ا ،أو إثب�اتـــا لتواجدهـــا يف ذلك احلزي باألســـاس ،فبعضهـــا على األقل
ال يوجـــد عنـــه إال ما ندر مـــن الذكـــر -وعلى قلة املصـــادر الـــي تن�اولته فإنهـــا تثر من
التســـاؤل و اجلدل أكرث مـــن ما تقدمه لنـــا كحقائق علميـــة -واحلال هنـــا ينطبق على
البافـــور! 2كمـــا أن العصـــور احلجريـــة لم جتـــر حولها حبـــوث أثرية جـــادة – بإســـتثن�اء
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كومـــيب صالـــح وتكداوســـت ودراســـة لـــم تكتمـــل يف
آزوكـــي -تلـــك البحـــوث الي يعـــول عليها كثـــرا يف فك
طالســـيم الديموغرافيـــا املوريت�اني�ة بشـــكل عـــام وفهم
أصـــول وجـــذور الثقافات الشـــعبي�ة املحلية ،أمـــا الفرتة
الوســـيطة فقـــد وردت فيهـــا بعـــض اإلشـــارات مـــن
طرف الرحالـــة العرب حول الســـكان يف احلـــزي اجلغرايف
املعـــروف بموريت�انيـــ�ا حاليا.

ثقافات العصور احلجرية
تظهر الرســـوم و النقوش الصخرية املنتشرة يف مواقع
كثـــرة يف والية آدرار آثار ثقافات متنوعة شـــهدتها املنطقة
يف العصـــور احلجريـــة املختلفة ،فمن خالل تلك الرســـوم
و النقـــوش يف مواقـــع مثـــل البيـــظ و الغالويـــة .يمكن أن
نســـتنتج أنماط الثقافات الســـائدة آنذاك.
إن الـــدارس لثقافات العصـــور احلجريـــة يف موريت�اني�ا
جيـــد الكثر من الصعوبات حيث لم تنجز دراســـات معمقة
حولهـــا إال أن هنالـــك بعض الدراســـات ملواقـــع يف آدرار أما
مناطـــق البلد األخرى فلم حتظ إال بالـــزر القليل من البحث
«فالدراســـة لـــم تشـــمل بعـــد إال بعـــض املواقـــع وبصفة
ســـطحية منها مواقـــع يف شـــمال آدرار ،وإن كانـــت األخرة
حظيت باهتمام أكـــر أما اآلثار يف بايق البلـــد فال يوجد عنها
يف الغالـــب إال بعض اإلشـــارات ولم حتظ مناطـــق كثرة يف
الشـــمال والشـــرق بأكرث من مـــرور الكرام».5

ننـــوه إىل بعـــض املالحظـــات الـــي قدمهـــا باحثـــون
غربيـــون (برتغاليـــون) حـــول املجتمـــع خاصـــة يف آدرار
وذلـــك أثنـــ�اء فـــرتة تب�ادالتهـــم التجاريـــة مـــع املنطقة.
عرفـــت آدرار تعاقـــب مجموعـــات بشـــرية خـــالل
ف ــرتات زمنيـ ـ�ة غاب ــرة ،حي ــث ش ــهدت املنطق ــة تواج ــد
بش ــري من ــذ م ــا قب ــل التاري ــخ (ح ــوايل ملي ــون س ــنة)،
وتشـــر النقـــوش الصخريـــة املنتشـــرة يف مواقـــع أثريـــة
متعـــددة ( البيـــظ ،الغالويـــة )...إىل وجـــود بشـــري يف
تل ــك الرب ــوع من ــذ آالف الس ــنن ،ه ــذا م ــن جه ــة وم ــن
جه ــة أخ ــرى ت ــرز احلفري ــات واألعم ــال األثري ــة املنج ــزة
 رغـــم قلتهـــا -تواجـــدا بشـــريا يف مناطـــق مختلفـــةمـــن آدرار يف فـــرتات متقدمـــة مـــن الزمـــن ،فمثـــال تـــم
اكتشـــاف قبـــور ترجـــع إىل آالف الســـنن ألشـــخاص
دفنـــوا يف وضعيـــة اجللـــوس يف منطقـــة الغالويـــة يف
واليـــة آدرار ،وتشـــر الدراســـات إىل أن تلـــك القبـــور
تع ــود لف ــرتة الس ــابقة عل ــى دخ ــول اإلس ــالم للمنطق ــة،
وه ــو م ــا يؤك ــد فرضي ــة وج ــود ثقاف ــات آدراري ــة موغل ــة
يف القـــدم.

إال أن هنالـك مسـاهمات ملؤلفـن مثـل :روبـر فـرين،
تيـودور مونـو ،ريمون مـوين ،ب.بيـريس ،ج.ف.باسـي وبوبه
ولـد محمد نافـع ومحمد ولد ختار حول احلجـري القديم غر
أن هـذه األحبـاث تبقـى نت�اجئهـا محـدودة وذلـك لسـببن:6
كـــون جل القطـــع األثريـــة وجدت صدفة والنشـــر
حولهـــا نادر
فقدان الطبقـــة القابلة لتوظيف وهـــو ما حيول دون
إمكاني�ة التأريخ
ضـــف إىل ذلـــك أن معظـــم هـــذه الدراســـات تقتصـــر
علـــى تصنيـــف األدوات وقد توصـــل بعـــض الباحثن إىل
أن اإلنســـان القديـــم كان يســـكن يف أغلب األحيـــان جبوار
املناطـــق المائيـــ�ة (البحـــرات واألنهار) وليـــس ببعيد من
مصـــادر صناعته احلجريـــة (مقالـــع الكوارتزيت الصلبة
الكامرو  -أردوفيسية )CAMBRO-ORDOVICIENNE
الي أجنـــزت منهـــا أدواته.

رغـــم قلة الكتابـــات الـــي تن�اولت الثقافـــات املحلية
وتاريخهـــا يف آدرار إال أنهـــا تعطينـــ�ا بعـــض اإلشـــارات
الهامةعلى وجـــود مجموعة من الثقافـــات الي تالحقت
وأنتجت لنـــا املجتمـــع اآلدراري يف صورتـــه احلالية.
عرفـــت آدرار عـــدة ثقافـــات بـــدءا بثقافـــات العصور
احلجرية مرورا بالبافور والبربـــر فصنهاجة ،3ثم الهجرات
العربي�ة و مـــا جلبت�ه من نمط ثقايف ال تزال شـــواهده جلية
يف املجتمـــع اآلدراري حى يوم النـــاس هذا!.4

مواقع حتتوي اليـــوم الكثر من املنقـــوالت األثرية الي
صنعت يف فرتات مختلفة ،فــــاإلنسان قد اســـتوطن تلك
الصحراء منذ فرتات متقدمة ،وتشـــر اآلثـــار الي وجدت
إىل ثقافات متعددة كاآلشـــولية  7واملسترية والعطرية.8

ويمكـــن إجمـــال أهـــم ممـــزيات و خصائـــص تلـــك
الثقافـــات مـــن خـــالل:
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3

األجراس الصخرية (لمعارظ)

فؤوس حجرية ( أكويديم الذيب)

وقد اســـتعمل اإلنســـان القديـــم احلجـــارة يف صناعة
جـــل أدواته فآثار احلجـــري القديم منتشـــرة يف كل مناطق
البلد مـــن األزرق قـــرب أزويـــرات حى هضـــاب آفلة وإن
كانـــت ترتكـــز أساســـا يف منطقة «أتـــراب احلجـــرة» ويف
مناطق منها أساســـا كمنطقـــة الباطـــن يف آدرار.9

وقد عـــرف عـــدة ثقافـــات مثـــل اآلشـــولية واملســـترية
والعطريـــة و ثقافـــات أواخـــر احلجـــري القديـــم ،فآثـــار
هـــذه احلقبة منتشـــرة يف العديد مـــن مناطـــق موريت�اني�ا
و مـــن أهمها منطقـــة الباطن يف آدرار ،حيـــث توجد مقالع
احلجـــارة (كوارتـــز ،كوارتزيـــت ،ســـيلكس) الـــي كان
اإلنســـان القديم يســـكن بالقرب منها نظرا لعـــدم قدرته
علي االنتقال بعيـــدا ،كما أنه كان يســـكن يف جوار املناطق
الرطبة (حبـــرات ،أنهـــار) ويرجح بعض الدارســـن على
أنـــه اســـتعمل أدوات خشـــبي�ة إال أنه ال توجد آثار تســـاند
ذلـــك االدعـــاء ،ولعل أهـــم ما مـــزي الفرتة اآلشـــولية:14

فاإلنســـان القديـــم قـــد اســـتخدم احلجارة مـــن أجل
صناعـــة معظـــم أدواتـــه ،فصنـــع منهـــا أدوات الطحـــن
«الريح» و «الصفيـــة» وأدوات القطع كالفأس احلجري
«أكويديـــم الذيـــب» 10وأدوات القنص «كبوشـــريك».
كمـــا اســـتخدم اخلـــزف يف فـــرتات الحقة حـــوايل 5000
ق.م ،11.وهـــو ما ســـمح له بتخزين المـــاء واحلبوب وطبخ
األطعمـــة ،وبذلـــك حد مـــن تأثر الطبيعـــة عليه.

الفؤوس ذات الوجهن(.)BUFACE
الفـــؤوس الكبـــرة البدائيـــ�ة (LES GRAND
.)H A C H E R E A U X

إن هـــذه األدوات وغرهـــا منتشـــرة يف مواقـــع مختلفة
يف جميـــع مناطـــق الوطن ففـــي آدرار موقع ً
البيـــظ  -الذي
وصفـــه تيودور مونـــو بأنه حيتوي على ما حيمـــل أربع عربات
قطار مـــن اآلثـــار -12والغالوية ،وليســـت هـــذه املواقع إال
نماذج بســـيطة علـــى ما حتتويـــه الصحراء من كنـــوز أثرية
حتتاج الكثـــر من البحث والســـر واحلفـــر والتنقيب.

ثـــم تلت تلـــك الفرتة ما يعـــرف بالفـــرتة العطرية الي
تمتـــد مـــن حـــوايل ( 90.000حـــى  20.000ق.م) وقد
كان اإلنســـان فيها حيرتف الصيد واجلـــين يف آدرار ،وكانت
أدواته احلجرية أشـــد صقال من ســـابقتها لينتهي العصر
احلجـــري القديـــم جبفاف طويـــل من حـــوايل(20.000
حى  10.000ســـنة قبل اآلن).

 - 1ثقافة العصر احلجري القديم
(:)LE PALÉOLITHIQUE

 - 1آثار احلقبة اآلشولية وثقافتها:

يعـــد العصـــر احلجـــري القديـــم مـــن أقـــدم العصور
البشـــرية إن لم يكـــن أقدمها علـــى اإلطالق فكما تشـــر
الدراســـات قد بـــدأ قبل  1.000.000ســـنة مـــن اآلن،13

تعـــد احلقبـــة اآلشـــولية مـــن أقـــدم حقـــب العصر
احلجري واألدوات املصنوعة خالل هذه احلقبة منتشـــرة
يف الكثـــر مناطق موريت�اني�ا ،فحيثما وجدت بيئ�ة مناســـبة
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أواخـــر احلجري القديـــم من ( 20.000حـــى )12.000
غر أن احليـــاة بدأت تعـــود للصحراء يف حـــدود 10.000
ســـنة قبـــل اآلن وهو ما عرف بــــالعصر احلجـــري اجلديد
الـــذي اســـتطاع اإلنســـان فيـــه أن يكـــون أكرث حتـــررا من
عوامـــل الطبيعة واســـتقر يف مناطق كان يســـتحيل عليه
االســـتقرار بها «كــــوران» يف آدرار مثال.

لذلك(حجـــارة لكوارتزيـــت ،كوارتـــز ،ســـيلكس ،والماء)
توجد آثـــار احلقبـــة اآلشـــولية وخاصة مناطق الشـــمال
ومن ضمنهـــا آدرار الذي يمتاز بوجـــود الصخور واجلروف
والهضـــاب والتالل (أظهر آدرار ،تكل ،أنرتازي ،أريشـــات)
ويف الغالـــب ال توجـــد مناطق تـــدل على اســـتقرار طويل
للمجموعـــات البشـــرية إال أنـــه هنالـــك مواقـــع ضخمة
يمكن أن تكون عرفت اســـتقرارا بشـــريا معترا كــــمنطقة
ً
البيظ الي كانـــت يوجد فيها آالف القطـــع األثرية« .15إن
املواقع مع تب�اينهـــا تظهر يف الغالب آثار جتمعات ســـكني�ة
محـــدودة نظـــرا إىل نمط حيـــاة القناصـــة الرحـــل ،ولكن
توجد أيضا مواقـــع ضخمة من املحتمـــل أن تكون اإلقامة
قد طالت بهـــا ومن هـــذه املواقع األزرق جنـــوب أزويرات
ومنطقة ً
البيظ و آدرار عموما ،وحمـــدون جنوب أطار».16

وقـــد بـــدأ االســـتيطان أوال مـــن املنطقـــة الوســـطى
اجلبليـــة ليشـــمل بايق الصحـــراء يف فـــرتات الحقـــة ،وقد
خلـــف اإلنســـان القديم الكثر مـــن اآلثـــار يف املناطق الي
اســـتقر بها وخاصـــة تلك الـــي عرفـــت فرتات اســـتقرار
طويل أو أعيد اســـتغاللها من طرف مجموعات متالحقة
لتوفرها علي مقومات االســـتقرار ســـواء كانت من مقالع
احلجـــارة والمـــاء أو املعادن الـــي تم اســـتغاللها يف فرتات
ً
«البيظ».
متأخرة كـــــموقع

 - 2آثار احلقبة العطرية وثقافتها:
تغطي آثـــار الفرتة العطرية شـــمال البـــالد من األزرق
مرورا بآدرار حى اجلزء الشـــمايل الشـــريق من املجابات.17

يعـــد العصـــر احلجـــري اجلديـــد يف آدرار عمومـــا من
أغـــىن العصور من حيـــث صناعة املنقـــوالت األثرية ،وقد
اســـتطاع اإلنســـان خالل هذا العصر أن يكون أكرث حرية يف
تنقله حيث لم يعـــد مرتبطا بمقالع احلجـــارة على خالف
ما كان عليه احلال يف العصر الســـابق ،20كما كان قناصا ثم
صياد أســـماك ومحـــار ثم مـــارس اجلين كما عـــرف تربي�ة
احليـــوان( 21يف حـــدود  5.000ق م ) ،ثـــم اخـــرتع اخلزف
ذلـــك االخـــرتاع الـــذي مثل فتحـــا كبـــرا لإلنســـان يقول
روبر فـــرين «إن اخلزف بال شـــك هـــو الذي يمثـــل التغير
األكـــرث جذرية ،عـــالوة على طبـــخ األطعمة فإنه يســـمح
بتخزين المـــاء واألطعمة وحاجيات أخـــري غرها» (وجد
أثره مؤخـــرا حـــوايل  4.000ق.م قرب أنواذيبـــو) ثم عرف
الزراعـــة يف تلك الفـــرتة ( 3500ق م).22

وقـــد درس جل الباحثـــن القطع املكتشـــفة الي تعود
إىل تلك الفرتة دون دراســـة املواقع األثرية املنتشـــرة بصفة
شـــاملة وهو ما حد من نتـــ�اجئ تلك الدراســـات ،ويعد خط
العرض  18 20شـــماال احلـــد اجلنويب آلثار هـــذه احلقبة،
ولعـــل مـــزية الصناعـــة احلجريـــة يف الفرتة العطريـــة أنها
تعبر إفريقي عن الفرتة املســـترية كما أنهـــا امتداد للفرتة
اآلشـــولية وأدوات هذه احلقبة من صنع األمو ســـابينس
( )HOMO SAPINESومـــن أدواتها:19
األدوات ذات الســـاق (محكات ،خراطات ،مثاقب،
حراب).
الفؤوس (صنف الفؤوس الصغرة).

ومـــن أبـــرز األدوات الي تمـــت صناعتها خـــالل هذه
الفرتة :23

ويـري البعـض أن الفـرتة العطريـة بـدأت يف حـدود
 90.000سـنة وانتهـت يف حـدود  20.000سـنة قبل اآلن.

أدوات الطحن (الرىح ،الصفية)...

 - 2العصر احلجري احلديث

بيض النعام املنقوش.

(:)LE NÉOLITHIQUE

احلراب على شكل برج إيفل تقريب�ا.

لقـــد مـــرت الصحراء بفـــرتات حتـــول منـــايخ عديدة،
حيـــث عرفت فـــرتات رطبة تتبعهـــا فرتات جفـــاف وكان
من أطـــول تلـــك الفـــرتات فرتة اجلفـــاف الـــي صاحبت

األدوات احلجرية الدقيقة.
األواين اخلزفية.
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كما أن النقوش والرسـوم الصخرية يف منطقة آدرار تبن
نمـاذج مـن األدوات الـي كان اإلنسـان يسـتخدمها مـن أجـل
صيـد احليوانات الكبرة (الفيلـة ،وحيد القرن ،الزرافـة.)...

فثقافـــة البافـــور حســـب إحـــدى الفرضيـــات و الي
تدعمها بعض الشـــواهد المادية يوجد تن�اســـق كبر بينها
وبربـــر الشـــمال خاصة مـــن حيث طبيعة الســـكن.
فالبافور يشـــيدون مســـاكنهم يف الغالب من احلجارة
وتكـــون مدافنهـــم مجـــاورة ألماكـــن مناســـبة للزراعـــة
(لكرايـــر) 26وهـــو مايســـتنتج منـــه أنهـــم كانـــوا يزاولون
الزراعة وتربي�ة املوايش بإســـتثن�اء اإلبل ،هـــذا باإلضافة إىل
غراســـة النخيـــل يف أماكـــن حصين�ة.27

ثقــافة البافــور
التوجد الكثـــر من الكتابات الي تن�اولت هذا الشـــعب
وثقافتـــه ،فجـــل الدراســـات ال تقـــدم لنـــا نتـــ�اجئ موثوقة
بقـــدر ماحتيلنـــا إىل فرضيـــات عن أصـــول البافـــور وتاريخ
اســـتيطانهم آدرار ،وهي على أهميتها تبقى مجرد فرضيات
قابلة للنقاش والتصويب حى يتم القيام بدراســـات أثرية
ربمـــا تقـــدم لنـــا إجابات أكـــرث دقة علـــى تلـــك الفرضيات
حســـب ما يرى الباحـــث الفرنـــيس الراحل بـــر بونت.24

من خـــالل الفرضيـــة األوىل والي تنبين على شـــواهد
مادية ،يمكن مالحظـــة بعض ممزيات «عمـــارة البافور»
مـــن خـــالل مســـاكن مـــن احلجـــارة شـــيدت يف مواقـــع
حصينـــ�ة منفتحة علـــى مناطق صاحلة ملمارســـة الزراعة
واالنتجـــاع ،ربما يكـــون تركزيهم على التحصـــن يف البن�اء
من أجـــل حمايتهـــم يف وجه خطـــر خاريج؟!

ال يعـــرف الكثر عن البافـــور هل هم ســـود أم بيض؟!
ومهمـــا يكن فمـــن املؤكـــد أنهم ليســـوا مســـلمن فعلى
األرجـــح إمـــا مســـيحين أو يهود بـــل يذهـــب البعض إىل
القـــول بأنهم ربمـــا يكونـــوا وثنين.25

الفرضيـــة الثانيـــ�ة تقول بأن البافور ليســـوا مســـلمن
بل أهل كتـــاب ويرجـــح أنهم مســـيحيون ترجـــع أصولهم
إىل اإلســـبان أو الرتغاليـــن ،28ومـــن املســـوغات القويـــة
ألصحاب هذا الطرح ارتب�اط البافـــور بالكالب حيث كانت
عندهم مدين�ة إســـمها «مدين�ة الـــكالب»  -من املرجح أن
تكـــون «مدين�ة آزوكـــي»  -تلك الكالب الـــي كانت مدربة
جيدا من أجـــل املســـاهمة يف صد األخطـــار اخلارجية.

فمن خالل املراجع األوروبي�ة جند الرتغايل دييغــو كوميــز
(  ) DIGO GOMSالـذي حتـدث سـنة  1482عـن «جبـل
آبفور» كما جند اإلسـباين فاالنتيم فرنانديـز (VALENTIM
 )FENANDSيف وصفـه للشـاطئ األطلـيس بـن سـبت�ة
والسـينغال ( )1506-1507يتحـدث عـن «جبـل بافـور»
ويف كلتـا احلالتـن ينطبـق األمر علـى آدرار.

ويذهـــب البعض اآلخـــر إىل أنهـــم قد يكون مـــن فرقة
اإلباضيـــة( 29طائفـــة مـــن اخلـــوارج) قدمـــوا إىل شـــمال
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إفريقيا يف فرتات انتشـــار التي�ار اخلـــاريج وخاصة يف أواخره
حيـــث من املرجح أن يكونوا قد حتصنـــوا يف الصحراء وجبال
آدرار فـــرارا بدينهم ومحاولة منهم لكســـب أتبـــ�اع جدد!؟

ســـنتعرف على جوانب هامة مـــن الثقافة البربرية من
خالل الرســـوم و النقـــوش الصخرية يف موقـــع الغالوية،
موقـــع أبدعت فيـــه أنامل االنســـان أشـــكاال مـــن التعبر
الفـــين أمد الباحـــث يف يومنـــا بصور ثقافية نقشـــت على
الصخر منذ آالف الســـنن.

مهما يكـــن مـــن أمـــر البافـــور وأوصولهـــم فإنهم من
املؤكـــد أنهم أهـــل حضر ،حيـــث تشـــر الثقافـــة المادية
املتبقيـــة حى يـــوم النـــاس هـــذا إىل أنهم عرفـــوا التحضر
فضخامـــة مقابرهم الي من أشـــهرها النصـــب التذكاري
الكبـــر «املغليـــي» القريب مـــن «تنلبه» الذي ينســـب
إىل بافور نفســـه ،ونمط ســـكنهم الذي يف الغالب يكون يف
جوار حقولهـــم الزراعيـــة (لكراير).30

 - 1موقع الغــــــالوية:
يقع موقع الغالوية على بعد  150كلم شـــمال شـــرق
مدينـــ�ة وادان ،33ويعتـــر مـــن أهم مواقع الفـــن الصخري
يف واليـــة آدرار ،وقـــد تـــم اكتشـــاف هـــذا املوقـــع ســـنة
1935م مـــن طـــرف  TRANCARTوتـــم دراســـته من
طرف الباحـــث تي�دور مونـــوا  MONODســـنة -1936
1938م .34

الثقافة البربرية والثقافة الصنهاجية

يعتـــر من أجـــود مواقع الفـــن الصخـــري يف موريت�اني�ا
وذلك بســـبب كرثة الرســـوم والنقـــوش الصخريـــة فيه،
كمـــا تتمزي رســـومه ونقوشـــه بالدقـــة و الوضـــوح ،حيث
تعتر مـــن النوعيـــة اجليدة مقارنـــة مع بـــايق مواقع الفن
الصخـــري املوريت�اين.

مع التحوالت املناخيـــة الكرى الـــي عرفتها الصحراء
بـــدأ الســـكان باالحنصـــار حنو مناطـــق البحـــرات و الرك
المائيـــ�ة ،وقـــد اســـتطاع الوافـــدون اجلـــدد( البربـــر) أن
يتكيفـــوا أكـــرث مـــع تلـــك العوامـــل اجلديـــدة ،وذلك من
خـــالل تطويـــع معـــادن ( النحـــاس ،احلديد)...

يســـتنتج مـــن خـــالل الرســـوم و النقـــوش الصخرية
املنتشـــرة يف موقـــع الغالويـــة أن املنطقـــة كانـــت تعـــج
حبيوانـــات لم تعـــد البيئ�ة مناســـبة لها ،بســـبب الظروف
املناخيـــة القاســـية كالفيلـــة و وحيـــد القـــرن و األبقار...

ففي حـــدود  2800إىل  2000ســـنة قبل اآلن أصبح
البربـــر حاضرن بقـــوة يف الصحـــراء ،ويمكن االســـتدالل
علـــى ذلـــك احلضـــور مـــن خـــالل النقـــوش والرســـوم
الصخريـــة الـــي خلفتها تلـــك احلقبة ،31و مـــا مثلته من
نمط ثقـــايف جديد.32

يمكننـــ�ا أيضـــا أن نســـتخلص أن املنطقـــة شـــهدت
تواجـــدا بشـــريا معتـــرا خالل الفـــرتة البوفيدية جتســـده
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ومـــن املؤكد أنـــه بعد عـــودة أيب بكر بن عمـــر من رحلة
إىل مراكـــش جلـــب معـــه قضـــاة و معلمـــن مـــن بينهم
القـــايض احلضريم الذي يقول ابن حـــزم انه كان قاضيا يف
مدين�ة آزوكي ،40وقد ســـاهم أولئك القضـــاة و املعلمن يف
ترســـيخ الثقافة العربي�ة اإلســـالمية.
الثقافة العربي�ة ( احلساني�ة)
6

لـــم يقتصر الوجود البشـــري يف آدرار على فـــرتة البافور
وصنهاجـــة أو البربـــر ،بـــل شـــهدت تعاقـــب مجموعات
بشـــرية مختلفـــة ،خـــالل فـــرتات الحقـــة حيـــث بدأت
الهجرات العربي�ة تدخل بالد شـــنقيط منـــذ القرن7ه،41
ولم يكن هـــم أولئك العرب كما يرى البعض نشـــر تعاليم
اإلســـالم يف الصحراء بل كانوا يف أغلبهـــم ينحدرون من بين
ســـليم وبين هـــالل الذيـــن كانوا يمارســـون الســـطو على
احلجيج حـــى تم نفيهم مـــن شـــبه اجلزيـــرة العربي�ة.42
وقـــد بلغت تلك الهجـــرات أوجها يف القرنـــن 14و15م.43

النقـــوش و الرســـوم الصخريـــة الكثـــرة الـــي تعـــر عن
تلـــك احلقبـــة ،كمـــا أن املنطقة قـــد عرفـــت ثقافة صيد
احليوانات بطرق و وســـائل خاصة تســـتخدم فيها النب�ال
واألقـــواس ،وتعتـــر الـــرك و نقـــاط امليـــاه املـــكان املالئم
للقيـــام بتلـــك املهمـــة ويتضح ذلـــك من خـــالل الكمائن
املبينـــ�ة يف النقـــوش والرســـوم الصخرية .35
و يمكن مالحظـــة الثقافـــة البربرية من خـــالل وجود
رســـوم لعربات جترها اخليول ،ينســـبها البعض لشـــعب
«اجلرمينـــت» ،ويعتقد أن «اللوبين البربـــر» هم أجداد
صنهاجـــة! 36نشـــر هنـــا إىل أن بعض الدارســـن ،يرى أن
37
صنهاجة ينتســـب بعضهم على األقل لعـــرب األمصار!
ومع مطلع القـــرن األول الهجري بدأ اإلســـالم يدخل ربوع
الصحـــراء ،38حيـــث كان املد اإلســـاليم قد أخـــذ طريقه
يف شـــمال إفريقيـــا مع عقبـــة ابن نافـــع ،إال أنـــه لم يصل
بصـــورة فعلية إىل يف فـــرتة حفيده عبـــد الرحمن بن حبيب
الفهـــري ،حيث حفر اآلبـــار يف عموم الصحـــراء وأصبحت
الطريـــق ســـالكة أمـــام التجـــار و املهاجرين العـــرب ،ولم
يكتمـــل القـــرن الثالـــث الهجري حـــى انتظمـــت القبائل
الصنهاجية يف اإلســـالم.

شهدت منطقة آدرار اســـتيطان العرب فيها باإلضافة
إىل صنهاجـــة  -تقـــول بعـــض الروايات إنهم مـــن أصول
بربريـــة) 44-ليشـــكلوا إضافة جديدة ،ترثي الفسيفســـاء
الثقافية و االجتماعيـــة اآلدرارية.
عرفـــت املنطقة بمكانتهـــا العلمية الرائـــدة ،يقول اباه
بن محمـــد األمـــن اللمتـــوين1330( 45هـ) مـــرزا املكانة
العلميـــة الكبـــرة لبلـــدة آدرارية صغـــرة «إن أكـــرث بقاع
الدنيـــ�ا علمـــا آن ذاك تينيكـــي ومصر».46
فقد كانت «أكصـــور آدرار» منابر علم امتد إشـــعاعها
حـــى وصـــل املشـــرق ،وعرفـــت تلـــك احلواضـــر نهضة
ثقافيـــة كبـــرة خاصـــة مـــع قـــدوم املرابطن»...يمكـــن
أن يـــؤرخ لبدايـــة تعاطـــي تـــداول العلـــم مـــع بـــدء دولة
املرابطـــن ،إذ اســـتجلبوا املعلمـــن وأقاموا الديـــن بالقوة
واملوعظة ،فرتعـــرع العلـــم يف أحضان املدن الي اســـتولوا
عليها كأودغســـت وغرها ،أو الي تأسســـت بعيد عهدهم
كوادان وتيشـــيت وشـــنقيط ،فقد كانت هـــذه املدن تعج
بالعلمـــاء واملســـاجد ،عامـــرة مزدهـــرة بالثقافـــة والعلم
والنشـــاط االقتصادي احليـــوي».47

قرنـــا بعد ذلك تأسســـت حركة املرابطن الي أرســـت
دعائـــم االســـالم شـــماال و جنوبا ،علـــى يد عبـــد هللا ابن
ياســـن اجلـــزويل ،وقد امتد تأثـــر املرابطن حى اســـباني�ا
حاليـــا وحظي شـــقهم الشـــمايل بنصيب وافـــر يف املراجع
على حســـاب الشـــق اجلنويب الـــذي ال يوجد عنـــه إال الزر
القليـــل مـــن اإلشـــارات وذلك منـــذ منتصـــف القرن 5ه
حى القـــرن 10ه .39
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قسـم املجتمع حسـب بعـض الدارسـن أيـام املرابطن
إىل طبقات تقسـيما وظيفيا ال سـالليا وتلك الطبقات هي:

تلك املناطـــق الي تتوفـــر على مقالع احلجـــارة بكرثة،
حجـــارة كانـــت عصب احليـــاة و أداتهـــا الفاعلـــة ،قبل أن
يكتشـــف اخلزف وتطـــوع معـــادن النحـــاس واحلديد يف
فـــرتات الحقة.

العرب (بنو حسان).
الزوايا (املجموعة الي تهتم بالعلم والقضاء).

يعـــرف آدرار بوجود«لكرايـــر» مناطـــق وجـــد فيهـــا
«اإلنســـان البافوري» مبتغـــاه ومارس الزراعة وغراســـة
النخيـــل ،بـــل ربما يكـــون أســـس مدنا!

اللحمـــة (املجموعـــات الـــي لم حتتـــى ال بالقلم وال
با لسيف).
يرى البعـــض أن هذا التقســـيم الوظيفي مـــن أيام أيب
بكـــر أبن عمـــر ،إال أنه تعزز بشـــكل كبر بســـبب احلروب
والزاعـــات الـــي طـــرأت (حرب شـــربب) ،وقـــد أضىح
املجتمـــع «ال مـــكان فيـــه إال ملن ال حيمـــل مهنـــدا طريرا أو
كتابا مطررا» ،48و من ما يســـتدل به يف املوروث الشـــعيب
املثـــل الشـــائع «العيـــش أال حتـــت الـــركاب والـــل حتـــت
أكتـــاب» ،ويعـــين ذلـــك أن احليـــاة الكريمة ال تكـــون إىل
بســـاليح القلم أو الســـيف.

وقد شـــكل القرن األول الهجري تاريخـــا فاصال حيث
بدأ اإلســـالم يدخل املنطقـــة ،لكن دعائمه لـــم ترس على
أســـس صلبة إال مـــع املرابطـــن يف القـــرن  5ه ،ووجدت
فيـــه القبائـــل الصنهاجية ضالتهـــا الروحيـــة ،ومع مطلع
القـــرن 7ه بـــدأت القبائل العربيـــ�ة تســـتوطن املنطقة،
وتنشـــر ثقافتهـــا متحالفة مـــع الصنهاجيـــن الذين كان
لهم السبق يف ترســـيخ دعائم اإلســـالم يف الصحراء ،فكان
مـــن النت�اجئ املباشـــرة لذلـــك اندثار بعض اللغـــات (اللغة
األزيريـــة ،لغة أزناكـــه )...وحلت اللغـــة العربي�ة واللهجة
العامية احلســـاني�ة محلها.

وقـــد أتـــم بنـــو حســـان مـــا أســـس لـــه منـــذ القـــرن
األول الهج ــري م ــن تعري ــب وأس ــلمة للمجتم ــع ووج ــدوا
س ــندا م ــن الصنهاجي ــن وانطل ــق تيــ�اران :تيــ�ار التعل ــم
ول ــه يف الزواي ــا ق ــوة وم ــدد ،وتيــ�ار التعري ــب ول ــه يف ب ــين
حس ــان ع ــدة وع ــدد .49ح ــى أمس ــت الثقاف ــة العربيـ ـ�ة
اإلســـالمية هـــي الســـائدة يف املجتمـــع واندثـــرت لغـــات
50
مثـــل «لغـــة آزيـــر» ولغـــة صنهاجـــة (أكالم أزناكـــة)
لصالـــح تيـــ�ار التعريـــب.

خنلـــص إىل أن آدرار موريت�انيـــ�ا شـــهدت منـــذ آالف
الســـنن تعاقـــب و تالقح ثقافـــات مختلفـــة ،خلفت إرثا
ماديـــا عريقـــا كاملـــدن العتيقـــة (شـــنقيط ،وادان) الـــي
صنفت تراثـــا عامليا من طرف اليونســـكو ســـنة1996م،
واملواقـــع التاريخية العامـــرة باملنقوالت األثرية والرســـوم
والنقوش الصخرية الي تعر بأســـلوب فـــين عن ثقافات
بائدة ،كمـــا خلفت تراثـــا ال ماديا غني�ا جتســـده احلكايات
واألســـاطر واملرويـــات الشـــفوية .الـــي تداخلـــت فيها
األســـطورة باحلقيقيـــة لتعطينـــ�ا موروثـــا ثقافيـــا فريدا،
تن�اغمـــت فيـــه ثقافـــات الســـود (غانـــا ،أودغســـت)
والبيض(بالد املغرب) .كما مدته روافد ثقافات شـــعوب
وأمـــم تعاقبت على املـــكان عر الزمـــن فأثرته وأكســـبت�ه
تمازجـــا وتنوعـــا قـــل أن جتد له نظـــر ،فثقافـــات العصور
احلجرية ال تـــزال شـــواهدها ماثلة للعيان و مـــا تالها من
ثقافـــات بافورية وبربريـــة وصنهاجية و عربي�ة ،أكســـبت
آدرار فسيفســـاء ثقافية ثرية يمكـــن مالحظتها من خالل
الثقافـــة الشـــعبي�ة اآلدرارية.

ومع ســـقوط حكم املرابطن وتاليش دولتهم تشـــتتت
املـــدن وتفرقـــت املجموعات الســـكاني�ة يف الصحـــراء حبثا
عـــن األمـــن واملرعـــى ،لكـــن ذلك لـــم ينقص مـــن حبهم
للعلم وتمســـكهم بـــه بل ظهـــرت املحاظر 51أو مايســـميه
البعـــض بظاهـــرة «الباديـــة العاملة» مشـــعل علم ييضء
عتمـــة الصحراء.
خنلص إىل أن املجتمـــع اآلدراري نت�اج لثقافات متعددة،
تعاقبـــت على االســـتيطان يف منطقـــة آدرار ،تلك املنطقة
الي شـــكلت مســـتقرا لإلنســـان منذ العصـــور احلجرية،
ففـــي الباطن اســـتقر اإلنســـان منذ فرتات ســـحيقة وقد
تكـــون إقامته قد طالـــت أثن�اء العصر احلجـــري يف مناطق
كالغالوية والبيظ.
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 - 20م .س .ص.132.
 - 21م .س .ص.5.
 - 22كلوتشـوف ،جـان كلود ،موريتانيا اليـوم ،ص،60.
ترجمة ،مليكـي ،الياس ،باريـس.1990 ،
 - 23م .س .ص. 132.
 - 24م .س .ص.14 12-.
 - 25م .س .ص.12.
 - 26الكاف معقودة.
 - 27بريبونـت ،روايـات أصـول املجتمعـات البيظانية
مساهمة يف دراسـة مايض غرب الصحراء ،ص114-.
 ،123الطبعـة الثانية ،الدار النرش جسـور.
 - 28م .س .ص.13.
 - 29م .س .ص.13.
 - 30بكاف معقودة.
 - 31م .س .ص.19.
 - 32نشـري إىل أن الرسوم الصخرية بعضها يرجع لفرتة
ماقبـل التاريـخ ،و البعـض اآلخـر تمـت إضافته يف
فـرتات الحقة عـىل ذلك.
33 - Vernet, (R.), "le site rupestre d’el rhallaouiya" (Adrar Mauritanie), p.109.
34 -Lluch, (P.) et Philip, (P.), "six stations à gravures du n.e. de l’Adrar (dhar Chinguetti,
 Mauritanie)", p.87, cahiers de l’aars - n°8aout 2003.
Op ,cite,p.95- 35
 - 36م .س .ص.20.
 - 37م .س .ص.14 ،
 - 38ولـد ابـاه ،محمـد املختـار ،الشـعر و الشـعراء يف
موريتانيـا ،ص ،11.الطبعـة الثانيـة ،دار األمـان
الربـاط.2003،
 - 39م .س  .ص.12.
 - 40م .س .ص.13.
 - 41النحوي ،الخليل ،املنـارة و الرباط ،ص ،32.املنظمة
العربية الرتبيـة و الثقافة و العلوم.1987،
 - 42م .س .ص.32.
 - 43م .س .ص.128 123-.
 - 44م .س .ص 14 ،و .15
 - 45هـو :محمـد سـيخنا بـن ملرابـط إبراهيـم يلقب:
«ابـاه» اللمتوني املتوف 1380هــ 1960م بن محمد
االمني اللمتوني ،ولد شـيخنا 1350هـ 1932م عاش

الهوامش
 - 1بـري بونـت ،إمـارة آدرار ،ص ،12-11.ترجمة  :بوبة
ولد محمـد نافع ،الطبعـة األوىل.2002 ،
 - 2م .س .ص.11.12.
 - 3م .س .ص.11.12.
 - 4قسـم املرابطـون املجتمـع إىل عـدة طبقات حسـب
األدوار املنوطـة بهـا ) محاربـون  ،معلمـون  ،صناع
تقليديـون (...وال تـزال تلك التقسـيمات مالحظة يف
املجتمـع املوريتانـي بشـكل عـام حتى يومنـا هذا.
 - 5فرينـي  ،روبـري ،وآخـرون ،األركيولوجيـا يف إفريقيا
الغربيـة الصحـراء والسـاحل  ،نواكشـوط ، 2002
ترجمـة ،ولـد محمـد نافـع  ،بوبـه ،ص 23 .و24.
 - 6م .س .ص 123..و.124
 - 7اآلشـولية تنتمي إىل الطـور األول من الحجري القديم
وتتميـز بـأدوات ذات حديـن وسـميت هـذه الفـرتة
باآلشولية نسـبة إيل بلدة سان أشـول الفرنسية حيث
اكتشـفت األول مرة آثـار من الفـرتة املذكورة.
 - 8نسـبة إيل بلـدة برئ العطر الجزائرية حيث اكتشـفت
آثار هـذه الفـرتة املتميزة بـأدوات حجريـة مذيلة أو
ذات ساق.
 - 9ولـد محمد نافع ،بوبه و فرينـي ،روبي ،األركيولوجيا
املوريتانيـة يف متحف انواكشـوط ،ترجمة ولد محمد
نافـع ،بوبـه ،ص ،4.منشـورات جامعة انواكشـوط،
.2000
 - 10أداة حجريـة اسـتخدمها اإلنسـان مـن أجل القطع
أثنـاء العصور الحجرية و تسـمى محليـا «بأكويديم
الذيب».
 - 11ولـد محمد الهادي ،إسـلم ،موريتانيا عرب العصور،
ص 102.و  ،103الطبعـة األوىل ،مطبعـة األطلـس،
بدون تاريـخ النرش.
12 - Monod, ( T.), Méharées explorations au vrai
Sahara,p.108-120,France,1998.
 - 13م .س .ص.123.
 - 14م .س .ص 4 .و.5
.Op.cit. p.118 - 15
 - 16م .س .ص 125.و.126
 - 17م .س .ص.5.
 - 18م  .س .ص.129.
 - 19م .س .ص.129.
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للطباعةوالنرش-الرباط.

 75عامـا )ت  3ربيـع النبـوي 1426هــ  18ابريل
 2005م( ،عـرف رحمه الله بتبحر يف شـتى أصناف
املعـارف مـن فقـه و أدب و بالغـة .يوصـف بأنـه
محظرة)جامعة( متنقلة .ألف يف شـتى املعارف ومن
أشـهر مؤلفاته نذكـر :تمرين الرسـام )نظـم قواعد
رسـم الطالب عبد اللـه(؛ نظم يف إعـراب الجمل حقق
بمعهد ابـن عباس؛ رشح للدرر اللوامـع يف أصل مقرإ
االمـام نافـع؛ رشح رسـم الطالب عبد اللـه وضبطه؛
نظم يف مبـادئ الـرصف واإلعراب.
 - 46م .س .ص.74.
 - 47املختار انجينان بن محمد الشـنقيطي ،أس اإلسـالم
الـذي توقفـت عليه سـعادة األنـام ،تحقيـق :محمد
عبـد الرحمن بـن محمد مفيـد ،ص ،21دار الوسـام
للطباعـة و النرش.
 - 48م .س .ص.38.
 - 49م .س .ص.40.
 - 50ال تـزال توجد مجموعـات قليلة تتحدث أكالم أزناكة
لكـن اللهجـة املنتـرشة يف موريتانيـا هـي اللهجـة
الحسانية.
 - 51املحظـرة هـي« :جامعـة شـعبية بدويـة متنقلـة
تلقينيـه فرديـة التعليـم طوعية املمارسـة».

* ولـد محمد نافـع  ،بوبـه  ،فريني ،روبـري ،ألركيولوجيا
املوريتانية يف متحف أنواكشـوط  ،منشـورات جامعة
انواكشوط.2000 ،
* ولـد ختـار ،محمـد ،وآخـرون ،موريتانيـا القديمـة:
مختـرص إلسـهام األبحـاث األركيولوجيـة ،جامعـة
انواكشـوط.2000،
* ولد اباه ،محمد املختار ،الشـعر والشعراء يف موريتانيا،
الطبعة الثانيـة ،دار األمان الرباط.2003 ،
* ولـد السـالم ،حمـاه اللـه ،تاريـخ بـالد شـنكيطي
)موريتانيـا( ،الطبعـة األوىل ،دار الكتـب العلميـة –
بـريوت.
* كلوتشـوف ،جـان كلـود ،موريتانيـا اليـوم،1990 ،
ترجمـة ،مليكـي ،اليـاس ،باريـس.
المراجع باللغة الفرنسية
* Monod, Théodore, méharées explorations au

المراجع باللغة العربية

vrai Sahara, pp.108-180, France, 1998.
* Roger Vernet, (Adrar Mauritanie), "le site

* النحـوي ،الخليل ،شـنقيط املنـارة والربـاط  ،املنظمة
العربيـة الرتبيـة و الثقافة و العلـوم.1987 ،
* املختـار انجينـان بن محمد الشـنقيطي ،أس اإلسـالم
الـذي توقفـت عليه سـعادة األنـام ،تحقيـق :محمد
عبـد الرحمن بـن محمد مفيـد ،ص ،21دار الوسـام
للطباعـة و النرش.
* بـن محمـد الهـادي ،إسـلم ،موريتانيا عـرب العصور،
مطبعـة األطلس.
* بـري بونـت ،إمـارة آدرار ،ترجمـة  :بوبـة ولـد محمـد
نافـع ،الطبعـة األوىل.2002 ،
* بريبونت ،روايات أصول املجتمعات البيظانية مسـاهمة
يف دراسـة مايض غـرب الصحراء ،دار النرش جسـور،
الطبعة الثانية.
* ولـد أيده أحمـد مولود ،الصحراء مـدن وقصور و مدن
موريتانيـا العتيقـة قصور والتـة ووادان و تيشـيت
وشـنقيط ،الطبعـة األوىل ،2014دار أبـي رقـراق

rupestre d’el ghallaouiya", pp.5-18.
* Pascal, lluch et Sylvain, Philip, cahiers de
l’aars - n°8 - aout 2003,"six stations à gravures du n.e. de l’Adrar (dhar Chinguetti,
Mauritanie)". pp.80-100.
الصور
* الصور من الكاتب.
1 - Op, cite, p.92.
.تصوير الكاتب 2، 3 -
4، 5 -Op, cite, p.93.
6 - Op, cite, p.92.
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الزخرفة يف الزرايب التونسية

عىل المستوى الشكيل
د.سرور شطورو ميالد  -كاتبة من تونس

ُتعتـــر صناعة الزربيـــ�ة ذات النســـيج املحفـــوف أو الزربيـــ�ة ذات ْ
الوبـــر القائم من
ّ
أهـــم الفنـــون التطبيقيـــة فهي عمل يـــدوي ناجت عـــن خيوط متشـــابكة تفـــرز بالتقائها
ّ
زخرفـــا وألوانا ّ
والالماديـــة املحيطة باإلنســـان.
مجســـدة ألغلـــب العناصـــر الماديـــة
ويتجســـد هذا الزخرف حســـب مفـــردات تشـــكيلية تتكـــرر وتتماثل وهـــي ذات تنوع
وانســـجام بن األلـــوان فتتوازن مع مفـــردات أخـــرى مطابقة لها أو مناقضة لــــتؤسس
وحـــدة كاملة تزين شـــريطا أو تؤثـــث ركني�ة أو إطـــارا .وتعتر الزخرفة مـــن ّ
أهم الفنون
ً
التشـــكيلية الي تكتســـب من خاللها وعرها معظـــم املنتجات احلرفية قيمـــا جمالية
ونفعية ،و«الوحـــدة الزخرفية هي األســـاس املكون للتصميم ويمكـــن تعريفها بالفراغ
ً
املحصور بـــن خط متالق أو أكـــرث ،تبعا لنوعها وكل األشـــكال الي يصلح اســـتخدامها
يف الزخرفة ويمكن تقســـيمها إىل نوعـــن :وحدات زخرفية هندســـية ووحدات زخرفية
طبيعيـــة» .1ال يمكـــن اجلـــزم بعدد أنـــواع الزخـــارف أو املـــدارس املنتمية إليهـــا ولكن
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ّ
والصـــورة يف عالـــم قرطـــاج أن اإلنســـان التونـــيس قـــد
اكتســـب املهـــارات الفنيـــ�ة منـــد القديم حيـــث ّ
«بينت
ّ
األحباث أن للرســـم وجودا يف مختلف بقـــاع العالم البوين.
ّ
البونيون يولـــون الصورة واللـــون عنايـــة واعتب�ارا.
فـــكان
ّ
فعلى ســـبي�ل املثال ،تمت معاين�ة رســـوم يف أوشـــاز كانت
ُ
ُت ّ
هيأ قبـــورا عند اللوبين وتعـــرف تلك القبـــور املنقورة يف
اجلـــرف ويف أضلع بعـــض الهضاب».2
ّ
يعـــرف ابن منظـــور الزخرف كمـــا يلي« :الزينـــ�ة .ابن

ســـوف حنـــاول التطـــرق لتاريـــخ الزخرفـــة والتأثـــرات
احلضاريـــة والثقافيـــة واإليديولوجيـــة الي ّ
مـــرت بها يف
ّ
البـــالد التونســـية ومـــدى تفاعلها مـــع محيطهـــا املحلي
ّ
واملتوســـطي والعاليم.
لقـــد حاولنا االطـــالع على أكـــرث ما يمكن مـــن الكتب
واملراجـــع الـــي ّ
تطرقت ملواضيـــع الزخرفة ومـــا يتعلق بها
ّ
وتطورها ،وسوف
من الناحية التاريخية ،وألســـس بن�ائها
نذكر ّ
أهمهـــا :كتاب «قواعـــد الزخرف»لوين جونز ،كتاب
«الزخرفـــة املتعددة األلوان» لراســـيني�ه ،كتاب «الزخرفة
عـــر التاريخ» لـــو.ج أودزيل ،وكتـــاب «املشـــهور يف فنون
الزخرفة عـــر العصور» ملـــيح الدين طالو.
ّ
و بمـــا أن البالد التونســـية قد شـــهدت مـــرور العديد
مـــن احلضـــارات الكـــرى والعريقـــة منـــد القـــدم بـــدءا
ّ
القبصيـــن والقرطاجيـــن ثـــم الرومـــان والونـــدال
مـــن
والبزينطين ووصوال إىل احلضارة اإلســـالمية الي نشأت
ّ
(إفريقية) خاصة مع الدولـــة األغلبي�ة وتواصلت
بتونس
إىل احلكـــم العثماين بـــل هي تتواصـــل إىل اليـــوم .حينئ�ذ،
ّ
وضعت كل هـــذه األمـــم بصماتها من فن وشـــعر وعمارة
ّ
الـــخ .ولـــو أنـــه كان مـــن الصعب احلكـــم القطعـــي على
ّ
ّ
احلفريات وظهور
أحداث العصر القديـــم وتأريخه ،فـــإن
ّ
علـــم اآلثار قد بدأ يســـاعد يف فـــك رموز اإلنســـان القديم
ّ
واســـتخراج كل مـــا يتعلق به مـــن التوقعـــات والنظريات
إىل اجلـــزم ليـــس بصفـــة قاطعـــة وال رجـــوع فيهـــا ولكن
بعض قطع .احليـــاة القديمة بدأت يف التالحم والتشـــكل
ّ
لتعطي مشـــهدا وإن لم يكن مكتمال لكنه يســـاعد يف فهم
الرتاكمـــات احلضاريـــة وتفســـر تداخلهـــا وتالقيهـــا مع
حضارات إنســـاني�ة أخـــرى يف أصقاع العالـــم البعيد.

ســـيده :الزخـــرف الذهب هـــذا األصـــل ،ثم ســـميت كل
زينـــ�ة زخرفـــا .وبيت مزخـــرف وزخـــرف البيـــت زخرفة:
ّ
وكل مـــا ّزوق ّ
وزين فقد زخـــرف .والزخرف
ّزينـــ�ه وأكملـــه
يف اللغـــة الزين�ة وكمال حســـن اليء .واملزخـــرفّ :
املزين
والزتخـــرف ّ
التزيـــن .والزخـــارف مـــا ّزيـــن مـــن الســـفن
والزخرف :زينـــ�ة النب�ات»ّ .3أما املعجم الوســـيط ّ
فيعرف
ّ ً
ُ
«الز ْخ ُ
ـــرف :الذهـــب .والزينـــ�ة
لغويـــا بقولـــه:
الزخرفـــة
ُ
وكمـــال ُحســـن الـــيء .وزخـــرف األرض :ألـــوان نب�اتها.
ُ
ُ
وزخرف البيـــت :متاعه .وزخـــرف القولُ :ح ْســـنه بزتين
الكذب .الزخرفـــةّ :
فن تزين األشـــياء بالنقش أو التطريز
أو التطعيـــم وغـــر ذلك».4
ً
وتعتـر الطبيعـة ومـا فيهـا مـن مرئيـ�ات أساسـا لـكل
زخرفـة صحيحة ،فهي ويح الفنان ومصـدر إلهامه وخياله،
ومنهـا يسـتمد أسسـها ونظمهـا وعناصـر تكوين�اتـه.
ّ
ويعرفـــه عاصـــم محمـــد رزق يف معجـــم مصطلحات
العمـــارة والفنون اإلســـالمية كمـــا يلي« :زخـــرف اليء
ونمقه ،وزخرف القولّ :
ّزين�ه ّ
حســـنه بالكـــذب ،والزخرف
مموه ّ
جمع زخارف -الذهب ،وتمام احلســـن ،وكل ّمزور،
و الزخـــرف من األرض :ألوان نب�اتهـــا ،ومن الكالم :املرقش
بالكذب ،ومن احلشـــرات :جنس مـــن نصفيات األجنحة
تعلو فـــوق الماء ،ومـــن البيـــت :متاعـــه ...والزخرفة :فن
تزين األشـــياء بالنقش أو التطريز أو التطعيم وحنو ذلك.
ّ
ّأمـــا الزخـــارف يف املصطلـــح األثـــري الفين فهـــي النقوش
الي جيمل بهـــا البن�اء ســـواء كان يف جص أو حجـــر أو رخام
أو غره ،وقـــد حظيت هـــذه الزخارف يف العمـــارة والفنون
اإلســـالمية بعنايـــة خاصة ومســـتمرة حى بلغت شـــأوا
كبرا من اجلـــودة واالتقـــان والتنوع».5

وقد كانـــت الزخرفة شـــاهدا على احلضـــارات وركزية
من ركائز الفـــن لتنوع املحامل الي تتجـــول فيها باختالف
ّ
األرضية الي تتشـــكل فوقها ســـواء كانت بن�اءا أو نســـيجا
أو خزفـــا أو معدنـــا أي ســـواء كانت محمـــال صلبـــا أو ّلين�ا
أو رخـــوا فقـــد كانت ختضـــع ملبـــادئ فني�ة وأســـس بن�ائي�ة
تشـــكلت وانصهـــرت منـــذ القدم لتظهـــر داخل تيـــ�ارات
ومـــدارس فني�ة حديث�ا .فالرســـم والبن�اء التشـــكيلي ظهرا
علـــى الكهوف مع اإلنســـان األولّ .أما يف البالد التونســـية
فقد ذكـــر الدكتور محمد حســـن فنطـــر يف كتابه احلرف
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وأخـــراّ ،
يعـــرف ســـليمان محمـــود حســـن الزخرفـــة
بقولـــه « :من خـــالل املفـــردة الزخرفيـــة وهي الـــي ّ
يعر
عنهـــا «باملوتيـــف» وهـــي كلمة شـــائعة االســـتخدام يف
الفنـــون التشـــكيلية .وقـــد أطلـــق عليهـــا البعـــض كلمة
ّ
تعبر أو عنصـــر أو صيغة .ولعل أنســـب التعريفات لهذه
الدراســـة هو احلركـــة الزخرفية الي يكـــون قوامها مفردة
زخرفيـــة محددة وهذه املفردة الزخرفيـــة هي اخللية األوىل
الـــي يت�ألف منهـــا الكيان الزخـــريف ،وهذا الكيـــان الزخريف
يت�أثـــر بطبيعـــة البنيـــ�ة أو الرتكيـــب الـــذي تت�ألـــف منه
املنظومـــة الزخرفية .وهذا الرتكيب خيضـــع لنظام تكراري
لـــه مالمح محـــددة وله داللـــة رمزية خاصـــة وقد حيافظ
النظـــام التكراري علـــى الداللة أثنـــ�اء عمليـــات الصياغة
والزخرفة أو ختتفـــي هذه الداللة بفعـــل عمليات االخزتال
والتقســـيم واملجاورة».6

ليتماىش مـــع ذوقها وشـــعورها .واليوم فإن أظهـــر ما ّ
يمزي
األمـــم بعضها عـــن بعض فنونهـــا الزخرفية الـــي دفعتها
إليهـــا حاجتهـــا االجتماعيـــة ومســـتلزمات كيانهـــا ،فهي
الوســـيلة الي تنطـــق حبياة األفـــراد وحياة املجتمـــع ،ألنها
تشـــمل كل دواعي احلياة ،وتضفي معاملهـــا على كل يشء.
ففي كل بيـــت لها أثـــر ،ويف كل غرض عليه منها مســـحة،
وحيـــاة اإلنســـان كثـــرة املطالـــب متشـــعبة األهـــداف،
والفنـــون الزخرفيـــة تتغلغل يف كل مطلب وتســـري مع كل
هدف مما يضفي علـــى حياتن�ا الشـــعور بالراحة والبهجة
والســـرور ،وتبعث يف نفوسنا النشـــوة والغبطة والرغبة يف
ّ
تـــذوق اجلمال» .7أما ســـالمة مـــوىس فيعتقد بـــأن الفن
اإلســـاليم قد ســـار يف ثالثـــة اجتاهـــات :األول ،الزخارف
الهندســـية املتقابلة من أقـــواس وخطـــوط تتقابل فرتتاح
العـــن إىل شـــكلها الهنـــديس .والثـــاين ،الزخـــارف الـــي
تعـــود يف األصـــل إىل «باعث» من رســـم حيـــوان أو نب�ات
يعمـــد الرســـام إليه فيطيـــل يف بعض أعضائـــه .ثم جيعله
يتقابـــل مـــع شـــكل آخـــر ال خيتلف معـــه فيحصـــل على
شـــكل هنديس يمتـــاز عن الزخـــارف الهندســـية املحضة.
أما النـــوع الثالثّ ،لما رأى املســـلمون ضيـــق امليدان الذي
ّ
اضطر وا إىل
يمكنهم أن يســـتخدموا فيه مواهبهم الفنيـــ�ة
ّ
فنـــاّ ،
فزينـــوه وزخرفوه حى
أن جيعلـــوا من اخلـــط العريب
صـــار له جمـــال خاص.8

أن تكـــون الطبيعة مصـــدر وحيه وإلهامه ،فاســـتوىح من
بعـــض ما حييط بـــه مـــن مشـــاهدها عناصـــره الزخرفية
وزين بها كهفه ووشـــم جســـمه ،ولم خيطـــئ الفن طريقه
حـــى إىل الشـــعوب البدائيـــ�ة الـــي قطـــن أهلهـــا املغاور
والكهـــوف يف كل قـــارة من قـــارات العالم ،هذه الشـــعوب
الـــي خلعت علـــى ســـلعها وأدواتها ومالبســـها ومختلف
ّ
حاجياتها شـــى ضـــروب الزخرفـــة والزتين وقـــد قصدوا
بهـــا التجميـــل والزتويـــق .وتعاقبـــت علـــى ّ
مـــر العصور
حضـــارات مختلفة يف معظم أرجـــاء العالـــم ،واختذت لها
مظاهـــر متمـــزية ومتعـــددة ،وتنوعـــت فنونهـــا الزخرفية
تبعا لبيئتهـــا ّ
ومقوماتها .فمنها ما نشـــأ هـــذا الفن عندها
وليـــدا ابتكرتـــه أذهانهـــا وخلقتـــه بيئتهـــا ،ومنها ما نشـــأ
عندها ربيب�ا اقتبســـته مـــن جارات لهـــا واحتضنت�ه ورعته

مكونات الزخرفة
ّ
«إن جـــدار البنـــ�اء ونســـيج ّ
النســـاج ،وهما مـــن أقدم

لقـــد اعتمدنـــا يف حبثنـــ�ا عـــن تاريـــخ الزخرفـــة علـــى
عـــدة مراجـــع مـــن أهمهـــا «املشـــهور يف فنـــون الزخرفة
عـــر العصـــور» ملـــيح الديـــن طالو«،الزخرفـــة يف الفنون
االســـالمية» خلالـــد حســـن« ،تاريـــخ الفـــن وأشـــهر
الصور» لســـالمة مـــوىس« ،الزخرفة عـــر التاريخ» لو.ج
أودزيل« ،تـــراث االســـالم يف الفنـــون الفرعيـــة والتصوير
والعمـــارة» لزكـــي محمد حســـن.
يقول ميح الدين طالو« :عندما ّ
أحلت على اإلنســـان
ّ
األول حاجته إىل التجميل والزخرفة والزتين ،كان البديهي

الصناعـــات الـــي عرفتها اإلنســـاني�ة ،خيضعـــان دائما إىل
مفهـــوم املفردة بمـــا تويح للصانـــع بمبدأ عملـــه واملنطلق
الـــذي يطبقه يف فسيفســـائه وإبداعاته الفني�ة بأشـــكالها
وألوانهـــا .فالنســـيج ليس اخليط بـــل هو اخليـــط ّ
مكررا
ّ
ّ
التغـــر طـــارئ
«مفرديـــة» الرتكيـــب ،وحـــى
بطريقـــة
ّ
ّ
يف مســـتوى أجزائـــه محـــدد بالتغايـــر يف تطـــور مختلف
أقســـامه» .9إذن تعتمـــد الزخرفـــة يف املنســـوجات عامة
ّ
ّ
«الشـــبكية» وذلـــك بالتقاء
يف تركيبهـــا وتشـــكلها علـــى
ٌ
ّ
ّ
العرضيـــة .إذا ت ّوج هذا
الطولية مع اخلطـــوط
اخلطـــوط
االلتقـــاء بعقـــدة (يف الزربيـــ�ة ذات الوبر القائـــم) فيمكن
تأويلـــه إىل نقطـــة أو «مفـــردة» وإذا ٌت ّ
ـــوج خبيـــط صـــويف
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الخطوط العرضيّ ة

الخطوط الطوليّ ة

نقطة االلتقاء

رسم بياني رقم :1نقطة االلتقاء
بين الخطوط الطوليّ ة والعرضيّ ة
يعطينا نقطة انطالق تكوين

عيّ نة من الخطوط المنكسرة

عيّ نة من الخطوط المنحنية

المفردة الزخرفيّ ة.

في الزرابي التونسية

في الزرابي التونسية

املحفوف ويكون مستقيما بشـــكل أفقي أو عمودي وجنده
ســـميكا ورفيعـــا فيكون يف شـــكل شـــريط ،كمـــا يمكن أن
ّ
الزربي�ة ذات
يكون هو احلاضر الوحيد يف املنســـوجّ .أمـــا يف
ّ
الوبـــر القائم فيمكن أن يشـــكال بالتقائهمـــا معا إطارا.

على طـــول املنســـج (يف الزربي�ة ذات النســـيج املحفوف)
فيمكـــن تأويلـــه إىل خط.
 - 1الشكل الزخريف البسيط:
النقطة:

اخلط املنكسر:

تشـــكل النقطـــة أبســـط اخـــزتال للوحـــدة الزخرفية،
ويمكن تمثيلها يف املنســـوج بالعقدة .كما يمكن تطويعها
ّ
هندســـيا لتفرز تعبرا كدوائـــر أو مربعات.
وتشـــكيلها

جنده يف تكوين «الشكل الزخرف» يف جميع أنواع الزرايب
ّ
عامة و هو خط معوج يغر مسار تنقله من نقطة إىل أخرى
بشكل منتظم و ّ
مكرر بشكل أفقي أو عمودي.
َ ّ ُ ْ
المن َحين:
اخلط

اخلط:
ّ
ُيعتـــر ّ
التشـــكيلية
تنوع اخلطوط من أبرز اخلصائص
ّ
للمنســـوج التونـــيس بصفة عامـــة ،فتجده بشـــى أنواعه
ّ
وتغراتـــه يســـتقيم ويميـــل مع خيـــوط الســـداة وينحين
ويتمايـــل مـــع خيـــوط اللحمـــة ليتواشـــج مـــع اخليوط
املتجـــاورة لـــه ويتن�افـــر يف تعاملـــه مـــع األلـــوان .وهكذا،
تبـــ�دأ حكايت�ه مـــع منســـوجة لينتهـــي بنهايتـــ�ه .ويمكن
ّ
اعتبـــ�ار منطلـــق الزخرفـــة عامـــة متمثـــال يف أشـــكال
ّ
«وتتكـــون الزخارف الهندســـية عامة
هندســـية مختلفة
من اخلطـــوط بأنواعهـــا املســـتقيمة والمائلـــة واملجدولة
واملتكســـرة واملتموجة واحللزوني�ة واملتعرجـــة ،ومن املربع
ّ
ّ
واملســـتطيل واملعـــن واملثلـــث والدائـــرة ،ومن األشـــكال
السداســـية والثمانيـــ�ة واملتعـــددة األضـــالع واألطبـــاق
ّ
النجميـــة وغرها».10

جند هذا النوع من اخلطوط يف الزرايب ذات الوبر القائم
ّ
ويتجلى بصفة واضحة يف زخرف «إيدو يف إيد خوه».
ّ
 - 2الشكل الزخريف املركب:
هـــو ّ
عمليـــة تركيب ألكـــرث من شـــكل زخريف بســـيط
ّ
ّ
ّ
ليتحول إىل شـــكل زخريف مركـــب ومعقد ،وهـــو مجموعة
ُ
ّ
عد ّ
ّ
عملية حصرها مســـتحيلة .إذا ما
زخرفيـــة .وت
وحدات
ّ
ّ
اعتمدنـــا نقطة االلتقاء بن اخلطـــوط الطولية والعرضية
ّ
الزخرفيـــة البســـيطة
كنقطـــة انطـــالق تكويـــن املفـــردة
(مربـــع) مثال وعملية تقســـيمه يف كل االجتاهات يمكن أن
ُ
ّ
يكون إطالقـــا اىل عملية بنـــ�اء «الزخرف املركـــب» (أنظر
الرســـم البي�اين رقم (.)2
ّ
فاملثلـــث ،مثـــال كمفـــردة ّأوليـــة بســـيطة ،يصبـــح
معين�ات ّ
ّ
ومسدســـا متـــوازي األضالع ،أمـــا إذا قمنا بتكرار

اخلط املستقيم:

عمليـــة بن�ائه تشـــكيليا بالتدرج العددي مـــع تغير اجتاهه
يصبح «مفـــردة تشـــكيلية مركبة».

اخلـــط املســـتقيم نوعان خـــط مســـتقيم أفقي وخط
مســـتقيم عمودي ،وجنده خاصة يف الزربي�ة ذات النســـيج
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المفردة في شكل مثلث

1

3

2

المرحلة األولى :تغيير اتجاهه نحو األسفل
وعملية تكرار المفردة لتكوين الجزء األعلى
من الوحدة الزخرفية

1

1

2

2

3

3
المرحلة الثانية :تكرار الشكل
المتحصل عليه مع القيام بتغيير

3
2
1

اتجاهه نحو األعلى

الشكل الزخرفي النهائي

رسم بياني رقم  :2مثال لتطور المفردة الزخرفية إلى وحدات

رسم بياني رقم  :3شكل زخرفي بسيط «مثلث» في عمليّ ة تكرار

زخرفية مركبة «

مع تغيير االتجاه تجعله يساهم في بناء شكل زخرفي مركب

و«املفـــردة التشـــكيلية شـــكل بســـيط ُينتـــج تكراره
ً
شـــبكة من املفردات ويكون هـــذا التكرار حســـب اجتاه أو
ّ
اجتاهن أو عدة اجتاهـــات» .11وقد تتولد وتتنوع الرتكيب�ات
ّ
ّ
لتتشـــكل يف وحدة زخرفيـــة مركبة (انظر الرســـم عدد.)7
ولكن ،يبـــ�دو ّأنه مـــع ّ
تطور الفـــن عند اإلنســـان وتأطره
داخل معاهـــد وجامعات وظهـــور مدارس وتيـــ�ارات فني�ة
ّ
مختلفـــة ،أثر ذلك يف الشـــكل العام للزخـــرف الذي أصبح
ّ
ّ
ومعقـــدا أكرث ،فقد يتجـــاوز عدد األشـــكال ّ
املكونة
مركبـــا
للزخـــرف الواحـــد ال  30عنصرا (انظر الرســـم عدد.)4

و»التن�اظـــر» و «التطابق» و «التضاد» لرســـم الشـــكل
الزخـــريف الواحـــد أو للوحدة بأكملهـــا ،وأخرا جلـــزء يمثل
ربـــع املنســـوج أو نصفه .وتشـــغل ّ
النســـاجة منســـوجها
بثن ّ
�ائيـــ�ات الكتلـــة والفـــراغ مـــن خـــالل ســـيطرة اخلط
ّ
وتتكـــرر ضمن إيقاع
والتشـــابكات الزخرفيـــة الي تتـــواىل
متن�اســـق ومتن�اغـــم يف مســـاحة ّ
معينـــ�ة .وباملقابـــل ،جند
ســـيطرة فراغيـــة صامتـــة يف مجال آخـــر ،مثال :شـــريط
ّ
مصمت وشـــريط آخـــر مزخـــرف .فعر التواشـــج
كليـــم
ّ
بن خيوط النســـيج ،تنبجـــس املفـــردات بتنوعها ضمن
امتـــالك التوازن والرتكيب .وحتيلنا هـــذه احلالة اإليقاعية
املتن�اســـقة واملتت�ابعة إىل ما ال نهاية له يف تواصل للوحدات
ّ
الزخرفيـــة إىل اســـتخالص دالالت الوجـــود الســـرمدي
ّ
اإللهـــي يف احلضـــارات اإلنســـاني�ة بعمومهـــا ،ذلـــك «أن
املفـــردة علـــى صفتهـــا املفـــردة ال تتفق مـــع مـــا يمكن أن
ّ
تولـــده من توافقـــات وتفاعـــالت بالفعل املمـــارس عليها
واللـــون املصبـــغ على تنســـيقاتها :تكـــرار منتظـــم ،تكرار
ّ ّ
لـــوين ،تغر،
غر منتظـــم ،توافق ،تماثل شـــكلي وتن�اقض
تت�ابـــع ،تواتـــر ،إيقـــاع وإمكانـــات ّ
ّ
ّ
حتول شـــكلي ولـــوين ال

وجند يف املعجـــم الزخريف للزربي�ة التونســـية عددا كبرا
ّ
مـــن نمـــاذج الزخـــرف ّ
املركـــب واملعقـــد وذلـــك يف جميع
أنـــواع الزرايب ،ولكن يبقى شـــكل «احلضـــرة» وهو زخرف
رئييس لوســـط احلقل «اجلامة» يف الزربي�ة الكالســـيكية
القرواني�ة هـــو األكرث تركيبـــ�ا و تعقيدا.
- 3مبادئ الزخرفة:
ّ
ألي قطعـــة منســـوج ّ
لعـــل الناظـــر ّ
عامـــة يســـتنتج
ّ
عـــدة خصائـــص يف عملية بن�ائهـــا مثل مبـــادئ «التكرار»
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وفيمـــا يلـــي مثالـــن لهـــذا التكـــرار العادي أخـــذا من
الزربيـــ�ة القرواني�ة:
تفصيل لزخرف الوردة.

تفصيل لزخرف املقروض.

رسم بياني رقم  :4شكل زخرفي مركب يمثل " الحضرة"

متن�اه .حقائق انكشـــفت لنا لندرك بالـــذوق متعتها وتنفذ
املفـــردة إىل اإلبـــداع وتســـجل حضورهـــا املتجـــدد بعد أن
ســـجلته عر احلضـــارات املتعاقبـــة وكانت حقـــال خصبا
نهل منـــه العالم والفنـــان نهال».12

التكـــرار املتعاكـــس :وفيـــه تتجـــاور الوحـــدات
الزخرفيـــة يف أوضـــاع متعاكســـة تـــارة إىل األعلـــى
وتـــارة إىل األســـفل وإىل اليمـــن وإىل الشـــمال يف تقابـــل
متعا كـــس .

أ  -التكرار:
تعتمـــد عملية بنـــ�اء الفضاء املنســـوج يف مجملها على
التكـــرار حيث ُي َّ
كرر نســـج الشـــكل عـــدة مـــرات لتكوين
شـــريط أفقي أو عمـــودي أو لتأثيث ركن .ويعتر األســـتاذ
مـــيح الديـــن طالـــو التكرار «مـــن أهـــم قواعـــد الزخرفة
ويوجـــد بكـــرثة يف الطبيعة .انظـــر مثال إىل غصن شـــجرة
ّ
تـــرى فيـــه األوراق مصطفـــة علـــى جانبيـــ�ه بنظـــام بديع
تـــارة متب�ادلة وتارة متعاكســـة» .13و تتعدد أنـــواع التكرار
تبعا للتشـــكيل النســـقي للوحدات الزخرفيـــة يف جتاورها
ّ
ويقســـمها طالو إىل ثالثـــة أنواع:
وتعاقبهـــا،

رسم بياني رقم  :6عمليّ ة تكرار متعاكس للشكل الزخرفي
"إيدو في إيد خوه"

ّ
زخرفيتن
التكـــرار املتب�ادل :وهو اســـتخدام وحدتـــن
مختلفتن واشـــرتاكهما مع جتاورهمـــا وتعاقبهما ،الواحدة
ّ
ويســـى هـــذا النـــوع مـــن التكـــرار أيضا
تلـــو األخـــرى،
التعاقـــب أو التنـــ�اوب.alternance :

التكـــرار العادي :وفيـــه تتجاور الوحـــدات الزخرفية يف
وضع ثابت واحـــد متن�اوب.

رسم بياني رقم  :7عمليّ ة تكرار متبادل للشكل الزخرفي
رسم بياني رقم  :5عمليّ ة تكرار عادي للشكل الزخرفي "مشموم"

"منقالة"
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وفيمـــا يلي بعـــض األمثلة لهـــذا التكرار املتبـــ�ادل من
املدونة:

رسم بياني رقم  :9عملية التكرار في نفس االتجاه.

ب-التن�اظر أو التماثل:
لقد اعتمدنا علـــى نظرية عاملة الرياضيـــات األمريكية
«مارسيا أشـــر» ( )Marcia Ascherحول مبدأ التن�اظر
( )symétrieوالـــي قامـــت برتجمتهـــا إىل الفرنســـية
«فرونيـــك بـــاردو» ( )Véronique Pardoوتطبيقهـــا
مســـتعملة حرف «»Pباللغة الفرنســـية .ســـوف يتجلى
عملنا يف مرحلـــة أوىل يف ترجمة املصطلحـــات للغة العربي�ة
ثـــم يف محاولـــة تطبيقهـــا باســـتعمال الشـــكل الزخـــريف
ُ
«خ ّطيفـــة» يف مرحلـــة ثانيـــ�ة (انظر جـــدول رقم .)1

كما نالحـــظ مبدأ التكـــرار أيضا يف البنـــ�اء املورفولويج
للشـــكل الزخريف بعين�ه وذلك بتغيـــر االجتاه.
الشكل الزخرفي ُ
«خ ّطيفة»

كمـــا طبقنا نفـــس النظرية مـــع زخرف «املشـــموم»
وذلـــك لتوضيـــح اجلانـــب التطبيقـــي ملبـــدأ التن�اظـــر
والتأثـــرات الـــي تطـــرأ علـــى الشـــكل الزخريف عامـــة إذا
ما تغـــر االجتـــاه يف عمليـــة تكـــراره وعلـــى عمليـــة البن�اء
التشـــكيلي العـــام للوحـــدة الزخرفيـــة خاصة

رسم بياني رقم  :10النقل(.:)Translation

رسم بياني رقم :8عملية التكرار مع تغيير االتجاه
«االنعكاس».

رسم بياني رقم  :11انعكاس أفقي)réflexion horizontale( :
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 أنواع التن�اظر حســـب عاملة الرياضيات «مارســـيا أشـــر» وقـــد قامت برتجمتها عاملـــة األنرثوبولوجيا:1 جدول رقم
.14»الفرنســـية «فرونيك باردو
مثال

املصطلحات باللغة
العربي�ة

Termes traduits Par
Véronique Pardo

نقل

Translation

Horizontale

انعكاس أفقي

Termes proposés Par
ASHERMarcia
Translation

Réflexion Horizontale

Réflexion
Verticale Réflexion

إنعكاس عمودي

Réflexion Verticale

Réflexion avec

إنعكاس مع دوران

Glide Reflect

Horizontale-

إنعكاس ثن�ايئ
عمودي أفقي

verticale Réflexion

 درجة°180 دوران
انعكاس أفقي مع
دوران

Rotation 180°

Rotation-Verticale
Réflexion

retournement

Double réflexion
horizontale-verticale

Rotation 180°

Rotation-verticale avec
réflexion

)réflexion verticale( : إنعكاس عمودي:12 رسم بي�اني رقم

Double réflexion( : إنعكاس ثن�ائي عمودي أفقي:15 رسم بي�اني رقم
horizontale-verticale

)Réflexion avec retournement( :دوران+  إنعكاس:13 رسم بي�اني رقم

rotation-verticale avec( : انعكاس أفقي مع دوران:16 رسم بي�اني رقم
)Rotation 180°( : درجة°180  دوران:14 رسم بي�اني رقم

réflexion
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رسم بياني رقم  :17أربعة أشكال زخرفية تظهر مبدأ

رسم بياني رقم  :18بعض األمثلة لمبدأ المراوحة بين أشكال

التضاد في بنائها المرفولوجي.

سلبية وأشكال موجبة في زربية مدينة قفصة

حركتها برســـم األشـــكال داخلهاُ .وت َ
عرف هذه األشـــكال
املرســـومة أي التكوينـــ�ات التشـــكيلية نتيجـــة اخلـــط أو
ّ
ّ
اإلجيابي�ة ،يف حن ُيعـــرف ما يتبقى من
اللـــون بالتكوين�ات
املســـاحة غر املزخرفة باملســـاحة الســـلبي�ة .ففـــي العمل
املنســـوج يوجد شـــكالن يمآلن فراغ األشـــكال املرسومة
ّ
يســـميان الشـــكلن املوجبنّ .أما املســـاحة الفارغة فهي
ّ
تســـى باملســـاحة الســـالبة .وجند هذه النظريـــة بصفة
كبـــرة يف األكلمة الطرابلســـية وزربيـــ�ة قفصة.

ّأما مـــيح الدين طالو فيعتر التن�اظر من ّ
أهم األســـس
الي تقوم عليهـــا التكوينـــ�ات الزخرفية الـــي ينطبق أحد
نصفيها على النصف الثاين بواســـطة «محـــور التن�اظر».
وهـــو ّ
يقســـم التن�اظـــر إىل نوعـــن« :التن�اظـــر النصفي:
ويضـــم العناصر الي ّ
ّ
تكمـــل أحد نصفيهـــا النصف اآلخر
يف اجتـــاه مقابل ،وأبـــرز األمثلـــة عليه الطبيعـــة .والتن�اظر
ّ
الكلي :وفيـــه يكتمـــل التكوين من عنصرين متشـــابهن
تماما يف اجتـــاه متقابل أو متعاكس ،ويســـتخدم هذا النوع
يف زخرفة املســـاحات واحلشوات».15
ّ
جـ-التضاد:

أنواع الوحدات الزخرفية
ُ
تعتـــر التصاميـــم الزخرفيـــة يف الـــزرايب التونســـية
تواصال للمـــوروث الثقـــايف والبعد احلضاري لفلســـفات
احلضـــارات املتعاقبة على البالد عامة منذ آالف الســـنن
وجمالياتهـــا .فقـــد تمازجـــت اإلبداعـــات وانصهـــرت مع
بعضهـــا البعض وتفـــرد ت لتفرز ّ
كما هائال من األشـــكال
والرموز ســـوف حناول تبويبها يف أربعة ســـجالت :نب�اتي�ة،
حيواني�ة ،هندســـية وأخـــرا منمنمة.
ّ
الهندسية:
- 1الوحدات الزخرفية

جنـــد بكـــرثة الزخـــرف املبين علـــى التضاد يف املنســـوج
التونـــيس بصفـــة عامـــة ،حيث يكون الشـــكل مقســـوما
ّ
إىل نصفـــن متضاديـــن :اليمـــن يقابل اليســـار ،واألعلى
يقابـــل األســـفل ،ويف أغلـــب األحيـــان يكـــون التطابـــق
ُ ُّ
ّ
«ويعـــد مبـــدأ التضاد مـــن خصائص
لأجـــزاء األربعـــة.
ّ
16
الفن اإلســـاليم»  .لذلك ،فهـــو ال يقتصر علـــى الزربي�ة
ّ
ّ
ّ
ّ
الســـجاد يف كل أحنـــاء
التونســـية فقـــط وإنمـــا يمتـــد إىل
17
العالم اإلســـاليم .مثال ذلك زرايب قبيلة الشـــاهصفان
اإليراني�ة ومنســـوجاتها الي قام بدراستها الباحث «بارفزي
تانفويل».

ّ
لقـد تفن املسـلمون يف هـذا النوع مـن الزخرفـة وابتكروا
فيـه الكثـر مـن الضـروب .جند علـى سـبي�ل املثـال يف الكتاب
الصـادر عـن مؤسسـة «متحـف بـال حـدود» التوصيـف
ّ
ّ
التايل « :ال شـك يف أن البالد املختلفة ،الي حل فيها اإلسـالم
منـذ القرن األول الهجري/السـابع امليالدي ،قد اسـتخدمت

د-السالب واملوجب:
َ
ُ
عند عمليـــة نســـج الزربيـــ�ة ُت َّ
قـــرر مســـاحتها نتيجة
ُبعديهـــا أي العـــرض واالرتفـــاع ثـــم تتـــواىل اخليـــوط يف
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العقرب

الحوت

الخطيفة

يف زخارفهـا رسـوما هندسـية ،كتلـك الـي تثـر إعجابنـ�ا يف
بعـض قطـع الفسيفسـاء الرومانيـ�ة يف سـورية ،وتلـك الـي
جندهـا يف الفنـون البربر(يـة) املعمارية يف أفريقيـة ،ويف فنون
املفروشـات القبطيـة يف مصـر .لكـن مـا مـن أسـلوب فـين
اسـتخدم هـذا النمـط مـن الزخـارف بالوفـرة الـي جندهـا يف
ّ ّ
ممـا أدى ألن تصـر الزخـارف الهندسـية يف
الفـن اإلسـاليم،
ّ
نهايـة األمـر ،عالمـة فارقـة تـدل علـى اخلصوصيـة ورابطـة
جماليـة جتمـع املجـاالت الفنيـ�ة بأكملهـا ،وعلى املسـتويات
ّ
كافـة .ومـع ذلـك ،فـإن هـذا التوجـه للزخـارف الهندسـية لـم
ينتشـر يف هـذه البـالد يف بدايـة حتولهـا إىل اإلسـالم فقـط،
فالزخـارف الهندسـية ظهـرت بشـكل خجـول يف العصـور
األمويـة يف اإلطارات احلجرية للنوافذ يف فرتات معين�ة .بعد
ذلـك بدأنـا جندها يف أطـر اللوحات الي حتتـوي على تزيين�ات
زهريـة يف سـامراء».18

األسد

الغزال

الجمل

ّ
ّ
بأن االختالفـــات ّ
الكمية بن الصـــورة وما تمثله من
قبلنـــا
ّ
األمور املمكنة بل والي ال ســـبي�ل إىل جتانســـها وبأن إدراك
التماثل خيتلف من ثقافـــة إىل أخرى».20
ويقول عفيف بهنيس يف نفس الســـياق« :أما األشكال
ّ
ّ
حيوانيـــ�ة وهي نادرة
الســـجاد ،فهي ّإما
الـــي كانت موضوع
ّ
جـــدا أو نب�اتي�ة وبعضها أشـــكال هندســـية محضة لتأطر
املوضوعات أو لزخرفة احلـــوايش واألطراف .ومن املواضيع
ّ
احليوانيـــ�ة العقـــرب والعرتلـــة وهـــي أشـــبه بالعنكبوت
الغليـــظ ،وهي مـــن املواضيع الي ترســـم للســـيطرة عليها
ملضارها ،أما احليوانـــات األخرى ّ
ّ
املكرمـــة عند العريب
نظـــرا
كالغـــزال واجلمـــل والكلب والديـــك واليمـــام والطاووس،
ّ
ّ
ّ
الســـجاد العريب ثم
فإنهـــا حتتل املـــكان األرحـــب يف صناعة
الفـــاريس والرتكـــي .ولقد أخذت هـــذه احليوانات أشـــكاال
هندســـية ّ
محورة لكي تتماىش مع طريقة صناعة الســـجاد
وتســـهل مهمة الصانع».21
الزخرفية النب ّ
ّ
�اتي�ة:
- 3الوحدات

- 2الوحدات الزخرفية احليواني�ة:
هـــي أشـــكال زخرفيـــة جتريديـــة للكائنـــ�ات احليـــة،
تطوعها ّ
ّ
النســـاجة حســـب تقنيـــ�ة احلياكة املســـتعملة
وترز خاصة يف الغرز املنســـوجة وتكون ّإمـــا لكامل الهيئ�ة
ّ
ّ
تفصيليـــة فيهـــا .كما جندها خاصـــة يف زرايب
جلزئيـــ�ات
أو
اجلنـــوب التونيس ،مثـــال ،جند اجلمل واألســـد والغزال يف
منســـوجات مديني قفصـــه وقابس ،19وهي شـــهادة ّ
حية
ّ
ونقل للواقـــع ،ذلـــك أن هـــذه احليوانات كانـــت موجودة
ّ
ّ
واحلرفيـــن .حينئـــ�ذ،
باحلرفيـــات
يف البيئـــ�ة املحيطـــة
«يســـتويح الصانع املزخرف نماذجه وأفـــكاره من محيطه
املباشـــر ،فـــرتاه يتوجه خاصـــة إىل الطبيعـــة يقتبس منها
بعـــض العناصـــر مثـــل اجلمـــل والنخلـــة إذا كان أصيـــل
املناطـــق الريفية أو أزهـــار القرنفل الفاخـــرة إذا كان ربيب
احلواضـــرّ .
لكـــن التماثل بـــن الكائن أو الـــيء احلقيقي
ّ
ّ
ّ
بديهيـــا ،ألنن�ا إذا
والصـــورة املتمثلة لـــه ليس دوما ّبينـــ�ا أو

إذا أردنـــا حتديـــد الســـمات العامة الي ّ
مـــزيت الفنون
ّ
اإلســـالمية عـــن غرهـــا مـــن الفنـــون فســـوف جنـــد أن
املوضوعـــات العامـــة واملشـــرتكة للفن اإلســـاليم كانت
«أشـــكال النب�ات وصوره ،ثم أنواع اخلطوط ،وجتســـدات
ّ ّ
الزخرفة .ومن املالحظ أن كل أشـــكال الفنون االســـالمية
ّ
وتتزيـــن بهـــا ،ســـواء يف العمـــارة ،أو يف
حتتـــوي الزخرفـــة
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تنقيلة مأخوذة من نموذج لقطيف منسوج أواخر القرن التاسع عشر «المكان :دار الزربية بمدينة القيروان»

النقوش على الزجاج واألواين ،أو على الســـجاد والنســـيج
واألثـــاث واخلشـــب ،أو علـــى ســـطح املعـــادن بشـــكل
عام» .22ولقـــد كان للزخـــارف النب�اتي�ة دور هـــام يف تزين
ّ ّ
اآلثار اإلســـالمية الثابت�ة واملنقولة حيـــث يعتقد أن الفنان
املســـلم اعتمد كثـــرا على هـــذا النـــوع الزخـــريف أكرث من
ســـواه نظـــرا إىل حتريم اإلســـالم رســـم األشـــكال اآلدمية
واحليوانيـــ�ة وغرهـــا مـــن الكائنـــ�ات احلية وجتســـيمها،
ّ
فأدى ذلك إىل «شـــيوع الزخـــارف النب�اتيـــ�ة ذات العناصر
املتداخلـــة واملتشـــابكة مـــن أوراق العنـــب واألكنثـــس
مما كان التعبر عنـــه ّ
وســـعف النخيل وحنوها ّ
مجردا».23

اإلســـاليم كانـــت :أشـــكال النبـــ�ات وصـــوره ،ثـــم أنواع
اخلطوط ،وجتســـيديات الزخرفـــة .ومن املالحـــظ أن كل
اشـــكال الفنون االســـالمية حتتوي الزخرفـــة وتتزين بها،
ســـواء يف العمـــارة ،أو يف النقـــوش علـــى الزجـــاج واألواين،
أو على الســـجاد والنســـيج واألثـــاث واخلشـــب ،أو على
ســـطح املعادن بشـــكل عام».24
كما يذكر عفيف بهنيس يف هذا السياقّ :
«أما املواضيع
النب�اتي�ة فمن أهمها شجرة احلياة وهي على أشكال ّ
منوعة.
فإما أن تكون بشكل عنقودي أو بفروع ّ
ّ
هرمية أو بتفريعات
ّ
ّ
األبدية واخللود ورمز اآللهة
زهرية وشجرة احلياة هي رمز

وتتمثـــل الوحدة الزخرفيـــة النب�اتي�ة أساســـا يف زخرف
جتريدي حتويري مســـتوىح من أشـــكال النب�اتات املنتشرة
يف الطبيعـــة مـــن ورود وأزهـــار وأشـــجار أوراق ،وهي الي
ّ
أطلـــق عليها عبد الرحمـــن أيوب الســـجل الزهوري «وهو
مجمـــوع الزخارف الي تعتمد الزهور والـــورود .حيث تلجأ
ّ
جد ّ
مجردة»،
يد الناســـجة إىل ختليص الزهرة على أشكال
ّ
لكنها أحيانا كثرة تب�دو قريب�ة مـــن الواقع (خاصة يف زرايب
إيـــران) .وجنـــد هذا النـــوع من الزخـــرف خاصـــة يف الزرايب
ذات الوبر القائم كزريب�ة القـــروان وبزرت وكذلك املرقوم
ّ
الوذريف حيث ّ
تزين بأشـــكال مســـتوحاة مـــن الزهور لكنها
ذهبت شـــوطا يف التجريد حى كاد الزخـــرف أن ّ
يتحول إىل
ّ
ّ
أشـــكال هندســـية مبهمة .ولكنن�ا جندها بشـــكل أكرث دقة
ّ
ّ
ّ
احلريريـــة ذات الوبر القائـــم لما توفره
وحرفية يف الـــزرايب
ّ
ّ
املرتاصة من فنيـــ�ات عالية .وتصنع هـــذه الزرايب
ُعقدهـــا
يف منطقة القلعة الصغرى بالســـاحل.
ّ
ويف هـــذا ،يقـــول بشـــر فـــارس« :إن أردنـــا أن حنـــدد
الســـمات العامة الي ّ
تمـــزيت بها الفنون اإلســـالمية عن
ّ
غرهـــا فســـنذكر أن املوضوعات العامة واملشـــرتكة للفن

العليا ،وكانت معروفة منذ عهد الرافدين وانتشرت مع
األديان السماوية يف اإلسالم .ومن النب�اتات شجرة السرو
الي ترمز إىل الكشف عن املجهول ّ
والرمان املزهر الذي يمثل
اخلصب والرثوة وسعف النخل الذي تطور عند الفرس لكي
ّ
يأخذ شكل الكشمر والذي يفيد يف طرد احلسد .على أن
ّ
السجادالعريبواملصريوالسوريواملغريب
األشكالالغالبةيف
واألندليس هي األشكال الهندسية ،وفيها بعض اإلشارات
والرموز وبعض الصيغ النب�اتي�ة املحورة جداّ .
وثمة مواضيع
رمزية كاملشط ذي األسنان اخلمسة والذي يطلق عليه اسم
«يد فاطمة» أو «مشط حمزة» ويفيد يف طرد احلسد كما
هو معروف».25
تقسيم فضاء الزربي�ة
 - 1النموذج (التنقيلة):
تســـتعمل «التنقيلـــة» يف حياكـــة الزربيـــ�ة فتكـــون
مصدر إلهام ّ
النســـاجة الي تتبع التصميـــم ّ
املدون عليها.
أمـــا الكليـــم واملرقـــوم فينســـجان مـــن ّ
مخيلتهـــا .ويب�دع
ّ
الـــرق ام زخرف القطيـــف دون التعويل علـــى نموذج وإنما
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رسم بياني رقم  :20تطور تقسيم فضاء
الكليم ّ
وتأثره بالمنسوجات األخرى

رسم بياني رقم :19ا لتقسيم الكالسيكي
للكليم «جعب»

ُ
ُ
وخرته كفيـــالن بإتمام ّ
املهمـــةَّ .
وتدون
خيالـــه اخلصـــب
مكون مـــن ّ
«التنقيلـــة» عـــادة فـــوق ورق ّ
مربعات صغرة
ّ
متســـاوية لهـــا ّ
أهمية كبـــرة يف تكوين الزخرفـــة حيث أن
ّ
ّ
كل مربع منها يمثـــل عقدة يف الزربي�ة ،لذلك فهي تســـاعد
على ضبـــط أبعادها ومعرفة شـــكلها قبل التنفيذ ،ســـواء
مـــن حيث الرســـم أو األلـــوان .وعند حياكتها علـــى النول
ّ
اليـــدوي تب�دأ ّ
النســـاجة بنقـــل أول صف من نمـــوذج ورق
ّ
املربعـــات بنفـــس األلـــوان ،ثـــم تنقـــل الصف الثـــاين ثم
الثالـــث حـــى تنتهي مـــن نقل جميـــع صفـــوف النموذج،
ّ
وتنفـــذ ّ
النســـاجة التصميم مـــن اليمن إىل الوســـط ومن
اليســـار إىل الوســـط .لكـــن مـــع تدويـــن نماذج املنســـوج
التونـــيس يف النصف ّ
األول من القرن العشـــرين ،شـــملت
التنقيلـــة القطيف أيضا نظرا إىل ثراء زخرفه ،واســـتعملت
هذه النمـــاذج كذلك لتصميم الـــزرايب واألكلمـــة واملراقم.

إىل توزيـــع تن�اظري حســـب محوريـــن أو أربعة محـــاور أو
ّ
ّ
ويتمـــزي الكليم عن ســـائر الزرايب بانقســـامه إىل عدة
أكرث.
ّ
أشـــرطة عرضيـــة متوازيـــة متعـــددة األلـــوان وال زخرف
فيهـــا فالتقســـيم الكالســـيكي للكليـــم «جعب»(مثال:
طـــريف الكليم /وســـط الكليم /شـــريط خاريج /شـــريط
داخلـــي) .لكن ،شـــيئ�ا فشـــيئ�ا بدأ فضـــاء هذا املنســـوج
يت�أثر باملنســـوجات األخـــرى وبدأ الزخرف يغزو أشـــرطته
ودخلت اخلانـــات إىل تقســـيم فضائه.
شـــيئ�ا فشـــيئ�ا بـــدأ فضـــاء هـــذا املنســـوج يت�أثـــر
باملنســـوجات األخرى وبدأ الزخرف يغزو أشرطته ودخلت
اخلانـــات إىل تقســـيم فضائه .غـــر أنه منذ ســـنة 1860
ّ
يؤثـــر يف ّ
بقية أنواع النســـيج
بدأ تقســـيم فضـــاء الزربيـــ�ة
ّ
بصفة عامـــة واملرقوم بصفـــة خاصة .واختصـــت الزرايب
ذات الغرز املنســـوجة واملرقومة كالكليـــم التقليدي «كليم
جعـــب» واملرقوم بتقســـيمها إىل أشـــرطة متت�الية بصفة
أفقية أو عمودية تتفاوت مقاســـاتها من منســـوج إىل آخر
ّ
ومـــن منطقة إىل أخرى .ويرى ناصـــر البقلوطي «أن جميع

- 2تقسيم فضاء الزربي�ة ذات النسيج املحفوف:
ختضع زخارف جميـــع أنواع الزرايب منســـوجة كانت أم
معقـــودة ،ما عـــدا القطيف ،وهندســـية كانـــت أم نب�اتي�ة،
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رسم بياني رقم  :21نماذج من تنوع تقسيم فضاء الكليم الطرابلسي

ّ
ّ
األفقية
تتمـــزي بثوابت هي الشـــرائط
املنســـوجات امللطاء
ّ
ّ
أو
العموديـــة ذات الزخارف الهندســـية».26

ركنبات الزربية

ولقـــد تطور تقســـيم فضـــاء الكليم بصفـــة عامة من
ّ
خالل تأثـــره بالزربي�ة ذات الوبر القائـــم والقطيف ،ذلك ما
فســـح املجال اىل النساجات باســـتعارة بعض اخلصائص
التشـــكيلية كاخلانـــة واحلقـــل والركنيـــ�ات وتطويعها يف
فضائهـــا اجلديـــد يف األكلمـــة ويبـــ�دو هـــذا جليـــا بصفة
خاصة يف الكليـــم الطرابليس.

إطار خارجي

إطار ثانوي داخلي

ميدالية الزربية

- 3تقسيم فضاء الزربي�ة ذات الوبر القائم:

حقل الزربية

يشـــبه تقســـيم فضاء الزربيـــ�ة القرواني�ة التقســـيم
الكالســـيكي ســـواء للزرايب األناظوليـــة أو اإليراني�ة فتتمزي
بإطار رئييس /إطـــار ثانوي خاريج /إطـــار ثانوي داخلي/
حقل يتوســـطه شـــكل محـــراب مع أربـــع ّ
ركنيـــ�ات) .أما
فضـــاء ّ
الزربي�ة 27ذات الغرز املعقودة ّ
فيقســـم إىل حاشـــية
ّ
تتكون من أشـــرطة متوازيـــة خيتلف عددهـــا من تصميم
ّ
وتتوســـط هذه احلاشـــية
إىل آخـــر تنشـــر فيها زخـــارف.
ّ
ّ
مســـاحة مســـتطيلة ذات ركني�ات بداخلها حقل مسدس
ّ
معن الشـــكل يطلق عليـــه «محراب».

حقل أوسط مسدس األظلع
ركنبات الزربية
إطار داخلي

أطراف الزربية

رسم بياني رقم  :22التقسيم الكالسيكي للزربية القيروانية
(مثال :إطار رئيسي /إطار ثانوي خارجي /إطار ثانوي داخلي/
حقل يتوسطه شكل محراب مع أربع ركنيّ ات).

زربي�ة ذات ركني�اتTapis à écoinçons :

كما جند تقســـيمات أخرى لفضـــاء الزربيـــ�ة ذات الوبر
القائم ســـوف نذكر أهمها:

زربي�ة ذات ركني�ات وجامه:

زربي�ة ذات جامهTapis de plein champs :

Tapis à médaillon et écoinçons

زربي�ة صالة ذات محراب:

زربي�ة ذات أشرطة Tapis à bandes :

Tapis à niche de prière

زربي�ة ذات شبكيةTapis à treillis :

زربي�ة ذات حقلTapis à médaillon :

زربي�ة ذات مربعاتTapis à quadrillage :
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زخرف قمرة 4

زربية ذات جامه
زربية صالة ذات محراب
Tapis à niche de prière Tapis de plein champs

زربية ذات حقل
Tapis à médaillon

زخرف قمرة 4

زخرف قمرة 8
زربية ذات ركنيات
Tapis à écoinçons

زربية ذات ركنيات وجامه
Tapis à médaillon et
écoinçons

زربية ذات أشرطة
Tapis à bandes

زخرف الحضرة

زربية ذات شبكية
Tapis à treillis

زربية ذات مربعات
Tapis à quadrillage

رسم بياني رقم ( :)23بعض نماذج لتقسم فضاء الزربية

رسم بياني رقم ( :)24بعض الزخارف الرئيسية لحقل الزربية

عموما.

الحضرية ذات الوبر القائم

واحـــدة إىل ثـــالث ّ
مرات يف أقـــىص احلاالت نظـــرا إىل كره
مـــن جهـــة وإىل صعوبة وطول مدة نســـجه.

لقـــد قمنـــا باســـتخراج أهـــم نماذج تقســـيم الـــزرايب
الكالســـيكية القروانيـــ�ة املوجودة بمخازن قصر الســـعيد
و الـــي تعود ملكيتهـــا للمتاحف التونســـية وأعدنا رســـم
أهم خصائصها التشـــكيلية عر برمجيـــة مخصوصة على
احلاســـوب )Illustrator CS( .ذلـــك مـــا خولنا للتعرف
علـــى اهـــم مكوناتهـــا (احلقـــل /املحـــراب /الركني�ات/
اإلطـــارات) و الزخـــرف الـــذي يشـــغلها .وســـوف نقـــوم
باســـتعراض أهمهـــا يف العنصـــر املوايل.

كما جند زخـــرف القمـــاري بأنواعها يف املرتبـــ�ة الثاني�ة،
ّ
ّ
ّ ّ
والقمـــرة زخـــرف مركب ولكنـــه ُيعد أقل تعقيـــدا يف بنيت�ه
الشـــكلية من الشـــكل الســـابق .وجنده ّ
يتكرر بصفة كبرة
تصل إىل عشـــرين ّ
مـــرة فأكرث نظـــرا إىل صغـــر حجمه من
ّ
إمكانيـــ�ة تركيبـــ�ه مـــع بعضـــه البعـــض أو مع
جهـــة وإىل
أشـــكال أخرى.

أ-زخرف احلقل:

وجتـــدر اإلشـــارة إىل وجود بعـــض الزخـــارف الصغرة
ّ
الرئيـــيس ســـواء كان زخـــرف
مبعـــرثة حـــول الشـــكل
«احلضـــرة» أو «القمـــرة» ،وتكـــون زخـــارف ذات داللة
ّ
ّ
وقائيـــ�ة «كاحلوت» و «املشـــط» أو «الكـــف» .كما جند
«اإلبريـــق» و«املحالـــل».

يشـــغل يف معظم األحيـــان زخرف «احلضرة» وســـط
احلقل ويطلق عليه اســـم «اجلامـــة»  Médaillonوهو
ّ
ّ
ومركـــب يرتاوح عدد األشـــكال الـــي ّ
تكونه
شـــكل معقد
من  12شـــكال وقـــد يصل إىل  27شـــكال أو أكـــرث يف بعض
األحيـــان .ويقع اســـتخدامه يف املنســـوج الواحـــد من ّ
مرة
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رخرف حوتة

رخرف إبريق

رخرف محالل

رخرف نجوم

رخرف مشط

رسم بياني رقم  :25بعض الزخارف الثانوية لحقل الزربية

عفسة قطوسة

إباقل

هوايش

الحضرية ذات الوبر القائم

إباقل

تركي صغير

عفسة قطوسة

شبشوبة الحضرة

مشموم

خطيفة

شبشوبة الحضرة

مشموم

خطيفة

هوايش

رسم بياني رقم ( :)26أهم زخارف الركنيات

ّ
الركني�ات:
ب-زخرف

تركي صغير

رسم بياني رقم ( :)27بعض نماذج من زخرف الركنيّ ات.

جند «زخـــرف الركنيـــ�ات» يف الـــزرايب القرواني�ة ذات
التقسيم الكالســـيكي الي يتوســـطها املحراب السدايس
الشـــكل فتكون ذات أربعة ركني�ات إثنن منها يف األســـفل
واإلثنـــن يف األعلـــى ،فيمـــا تقتصـــر زرايب الصـــالة علـــى
ركنيتن أعلـــى املحـــراب .كما ال تفوتنـــ�ا اإلشـــارة هنا اىل
وجـــود قطعتن من القطيف جند فيهمـــا زخرف الركني�ات
ويعد ذلك نادرا وربما يرجع لــــتأثر تقسيم فضاء القطيف
بالزربي�ة.

علـــى شـــكل مســـتطيل مقســـوم بمثلـــث من األســـفل،
بصفة متكررة مـــن ثمان مرات وتصل أحيانا اىل عشـــرين
مرة و ذلـــك يرجـــع اىل أبعاد الزربيـــ�ة من جهـــة و إىل حجم
الزخـــرف املنســـوج من جهـــة أخرى.
ج-زخرف اإلطارات:
اإلطارات نوعان:
ّ
الرئيســـية وتكـــون عريضة وتـــأيت على
اإلطـــارات
األغلـــب محاذيـــة للحقل الذي يمكن أن يتوســـط
اإلطـــارات املوجـــودة يف الزربي�ة عامـــة .ويمكن أن
ّ
رئيســـين أو أكـــرث يف الزربيـــ�ة الواحدة
جنـــد إطارين

وحســـب املعطيـــات الـــي توفـــرت لدينـــ�ا وبالرجوع
ســـواء إىل مجموعة الـــزرايب املوجـــودة باملخـــازن الوطني�ة
بقصر الســـعيد أو مجموعـــة الديوان الوطـــين للصناعات
التقليدية املعروضة بدار الطابع ،أو يف نشـــرياته املطبوعة.
فإن زخرف الركنيـــ�ات يف الزرايب احلضرية ذات الوبر القائم
وحتديـــدا بمدينـــ�ة القروان ،اقتصـــر على ثمانيـــ�ة زخارف
وهـــي زخـــرف «اإلباقـــل» ،زخـــرف «الرتكـــي الصغر»،
زخـــرف «شبشـــوبة اخلضـــرة» ،زخـــرف «اخلطيفة»،
زخرف «عفســـة القطوسة» ،زخرف «املشـــموم» وأخرا
زخـــرف «الهوايش» .ويقع نســـجها يف الركني�ة الي تكون

بعـــض الزخـــارف الـــي جندهـــا بكـــرثة يف اإلطـــارات
الرئيســـية:

تاج
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- 4تقسيم فضاء زربي�ة الصالة:
لق ــد اعرتضتن ـ�ا منس ــوجات عدي ــدة ترج ــع إىل مناط ــق
ّ
احلص ــة
مختلف ــة م ــن بل ــدان ش ــمال إفريقي ــا لك ــن تبق ــى
ّ
ّ
الرتكي ــة .ول ــم تش ــذ زرايب الص ــالة
األه ـ ّـم لل ــزرايب واألكلم ــة
عـــن هـــذه القاعـــدة وهـــو مـــا قـــد يفســـر وجـــود العديـــد
مـــن الزخـــارف الرتكيـــة يف زرايب مدينـــ�ة القـــروان علـــى
وجـــه اخلصـــوص .يتمـــزي فضـــاء زربيـــ�ة الصـــالة عـــن
تقس ــيم فض ــاء الزربيــ�ة الكالس ــيكية بانف ــراده بركنيت ــن
فقــط عــوض عــن أربعــة ركني ـ�ات ويلتقيــان يف :اإلطــارات
واملح ــراب ال ــذي وقع ــت اس ــتعارته م ــن معج ــم العم ــارة
وه ــو فج ــوة يف ج ــدار قبل ــة املس ــجد يق ــف فيه ــا اإلم ــام يف
ّ
وتتوس ــط ه ــذه احلاش ــية مس ــاحة مس ــتطيلة
الص ــالة.
ّ
ّ
ذات ّ
ركنيـــ�ات بداخلهـــا حقـــل مســـدس معـــن الشـــكل
ّ
يطلـــق عليـــه «محـــراب» .و» لعـــل هـــذا التوزيـــع العـــام
ه ــو ال ــذي ي ــويح بانتم ــاء س ـ ّ
ـجاد الق ــروان إىل أس ــلوب زرايب
الشــرق ،وحيمــل هــذا املسـ ّـدس ذو األضلــع ّ
املدرجــة أحيانــا
ّ
ّ
زخرفـــا نب ّ
ّ
محـــورا أو ربمـــا تذكرنـــا زاويتـــ�اه احلادتـــان
�اتيـــ�ا
بش ــكل محاري ــب املس ــاجد وتكش ــف ع ــن عالق ــة وطي ــدة
بــن العمــارة الدينيـ�ة اإلســالمية وفـ ّـن النســيج التقليــدي.
ولي ــس م ــن الغري ــب أن يق ــرتن الس ـ ّ
ـجاد بالس ــجود».28

تركي صغير

جليز السيد

حنش وجرانة

ّ
اإلطـــارات الثانويـــة :تكون رفيعة وأقـــل عرضا من
اإلطارات الرئيســـية ويرتاوح عددها مـــن  4إىل 11
يف الزربيـــ�ة الواحدة.

ايدو في ايد خوه

عروج

وتتمزي زرايب الصالة بزخارف ذات ســـجل زهوري حبت
فنجد «املشـــموم» أو «القرنفل» يزين تدرجات املحراب
وتتوســـط «شـــجرة احليـــاة» حقـــل املحـــراب خاصة يف
الـــزرايب الرتكيـــة ،الـــي دأبـــت النســـاجة التونســـية على
اعتب�ارها مصـــدر إلهامها األول.

لوز

إطار

مقروض

ركنيات

محراب

منقاله

نواصر

رسم بياني رقم ( :)28تقسيم فضاء زربية الصالة

ورد
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صفوف

صف

إطار

رسم بياني رقم ( :)29بعض نماذج تقسيم فضاء الزربيّ ة في
منطقة بنزرت حقل مستطيل الشكل/إطار رئيسي /إطار ثانوي

- 5تقسيم فضاء زربي�ة بزرت والساحل:
ّ
ّ
ّ
ولكـــن خيـــال ّ
التونســـية لم يقـــف عند حد
النســـاجة
ّ
التقليد وإنما اســـتوعب هذا التقسيم الكالسيكي المأخوذ
ّ
ّ
كل حائكة حســـب ّ
تصور
عـــن الـــزرايب الرتكيـــة فشـــكلته
ّ
ّ
خـــاص بهـــا ،متأثرة بطبقـــات املخـــزون الفـــين الكبر الي

بيت

بيوت

رسم بياني رقم ( :)30تقسيم فضاء زربية مدينة قفصة.
صف/إطار/بيت

توالـــت على البالد .وقـــد اختصت زربي�ة بزرت والســـاحل
وكذلك مدينـــ�ة قابس ،جنـــوب البالد ،بتقســـيم مخالف
تماما يعتمد علـــى تت�ايل إطارين أو أكرث تتوســـطهما ّ
أرضية
خاليـــة من املحـــراب لترتك املـــكان إىل زخـــرف مرصوف يف
شـــكل أســـطر متت�الية كالزهرة أو القمرة.
 - 6تقسيم فضاء ّ
زربي�ة مدين�ة قفصة:

ان انفـــراد زربيـــ�ة مدينـــ�ة قفصـــة عـــن مثي�التهـــا بالبالد
التونسية بتقســـيم فضائها ،فرض تســـميات مغايرة لهذه
التقســـيمات ســـوف نتعرض ألهـــم نماذجهـــا ،لصفوف
والبيـــوت .ولكن ســـوف نبـــ�دأ عملنـــا بزخرف اإلطـــارات:
أ-زخرف اإلطارات:

ّ
ّأما يف مدين�ة قفصة ،فإن تشـــكيل فضاء منســـوجاتها
ّ
اختـــص
عامـــة  -وال نقصـــد الـــزرايب وحدهـــا -فقـــد
بالشبكية ّ
ّ
املربعة أو املســـتطيلة ،إذ انفرد بتقسيم هنديسّ
مربعات إن كان املنســـوج ّ
يتمحور حول تت�ايل شـــكل ّ
مربعا
أو مســـتطيالت إذا كان املنسوج بشكل مســـتطيل ،وبعد
ّ
تقســـيمها إىل معـــن أوســـط كمـــا هـــو احلـــال يف زربي�ة
البطاقة رقم ( )106اســـتثن�ائي�ا .كما ّ
تقسم بعض الزرايب
إىل أشـــرطة يطلـــق عليها «صفـــوف» حييط بهـــا إطار أو
أكرث قـــد يصل عددهـــا إىل أربعـــة إطارات.

أوذان التوت

طويرات

فناجن بالفلوس

سويدة وسماوي

وتتمـــزي زربي�ة قفصـــة حى يف تســـمية أجـــزاء الزربي�ة
فيطلـــق علـــى ّ
املربعات أو املســـتطيالت «بيـــوت» وعلى
ّ
الشـــريط «صـــف» ويبقى اإلطـــار إطارا.
لقد حاولنا جمع ّ
عين�ة عن تقســـيم فضـــاء زرايب مدين�ة

كتيبة

حوت

قفصة وذلك باالعتماد عمـــا وجدنا يف املجموعات املتحفية
بمخـــازن قصـــر الســـعيد وبالرجـــوع اىل بعـــض البحـــوث
ّ
الي تعرضـــت لزربي�ة هذه املنطقـــة ومن أهمهـــا الذي قام
به الباحـــث الفرنـــيس «جاك روفـــو».و لقد اســـتخلصنا

جريدة

رسم بياني رقم ( :)31بعض نماذج زخرف اإلطارات في
منطقة قفصة
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 - 7تقسيم فضاء القطيف:

ب-زخرف الصفوف:

يتمزي القطيف بتقســـيم فضائـــه بصـــورة ّ
خاصة به،
ّ
مكن ثـــراء املعجم الزخـــريف للقطيف وتمزيه من تشـــكيل
ّ
فيتنـــوع مـــن قبيلة إىل أخـــرى لكن يف
تركيبـــ�ات مختلفة
29
النهايـــة يعتمد نفـــس املبدأ وهـــو كاآليت :
ّ
أرضية مســـتطيلة تنقســـم إىل خانات أو بيوت عددها

صف جمال

صف جمال

يـــرتاوح من ثالثة إىل خمســـة ،تفصل فيما بينها أســـطر أو
ّ
حمالت .وإطار حييط باملســـتطيل ويربط بـــن كل أجزائه.
ّ
ّ
رئيـــيس أي «احلميالت
ويتكـــون هـــذا اإلطار مـــن جـــزء
ُ
ُ
الرانيـــ�ة» ،وترفق جبـــزء ثان أو ثالـــث ،كما حتـــاط أطراف
القطيـــف من اخلارج علـــى امتداد طوله «بالـــدورة» الي
تكون مشـــدودة بشـــعر العز وتســـى حاشـــية ،وتنتهي
أطراف العـــرض بذؤابات مـــن الصوف.

حوت

رسم بياني رقم ( :)32بعض نماذج زخرف الصفوف في
منطقة قفصة

ج-زخرف البيوت:

إطار

خانة 1
حميلة 1
خانة 2

حميلة 2

خانة 3

رسم بياني رقم ( :)34تقسيم فضاء القطيف الكالسيكي

أ-زخرف إطارات القطيف:
سالسل

ضحى

رسم بياني رقم ( :)33بعض نماذج زخرف البيوت في منطقة
قفصة
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خربقة

جتدر اإلشـــارة إذن ،أنـــه رغم التنوعـــات واالختالفات

ب-زخرف اخلانات:

خاتم

خريفة بالصعدة

شباك

قرن شرقى

قمرة بالصفايح

مشرف

هالل بالصعدة

هوشة

الـــي شـــهدها تقســـيم فضـــاء الزربيـــ�ة التقليدية ســـواء
ّ
كانـــت ذات وبر قائـــم أو ذات نســـيج محفوف ،فـــإن هذا
ّ
ّ
كالســـيكين :هما
الفضـــاء قد ظل مقتصرا على شـــكلن
ّ
املســـتطيل خاصـــة واملربع بصـــورة أقل.
ولكـــن بظهور تقنيـــ�ات ومواد جديدة يف هـــذه احلرفة،
شهد الشـــكل العام لهذا املنســـوج تطورا كبرا ،فأصبحت
ّ
اإلمكانيـــ�ات مفتوحـــة لتحديـــد الشـــكل العـــام للزربيـــ�ة
ّ
حســـب ما يتطلبه الفضـــاء املتاح والزتويـــق الداخلي لهذا
الفضـــاء وهـــو مـــا أخـــذ اهتماما أكـــرث حى مـــن الزخرف.
وهذا ما أثـــار قلقنا من تـــاليش هذا املـــوروث الثقايف املهم
والرثي مـــن املعجم الزخريف ومحاولتن�ا البســـيطة يف توثيق

رسم بياني رقم ( :)35زخارف الخانات بالقطيف

ولـــو القليل منه
مؤسسـة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة،2012 ،
ص.24
 - 9بيـدة )الحبيـب( ،الفخفـاخ )رشـيد( ،الهانـي
)نورالديـن( ،املفـردة يف الفنـون التشـكيلية ،وزارة
الشـؤون الثقافية،تونـس ،1988،ص 13و.14
 - 10رزق )عاصـم محمد( ،معجـم مصطلحات العمارة
والفنون االسـالمية ،م.م ،.مادة "زخارف هندسـية"،
ص .133
 - 11بيـدة )الحبيـب( ،الفخفـاخ )رشـيد( ،الهانـي
)نورالديـن( ،املفـردة يف الفنـون التشـكيلية ،ص .13
 - 12ن.م ،.ن.ص.
 - 13طالـو )محـي الدين( :املشـهور يف فنـون الزخرفة
عـرب العصـور ،م.م ،.ص .17
 - 14أخذنـا الجدول مـن أطروحة الدكتوراه للفرنسـية
فريونيـك باردو:
* Pardo (Véronique), » Tisser les relations sociales dans les rites et la matière. Représentation de l’ordre social, des valeurs et de
l’appartenance à Douiret, village berbérophone du sud-est tunisien «, p. 292.
 - 15طالـو )محي الدين( ،املشـهور يف فنـون الزخرفة

الهوامش
- 1حمـودة )حسـن عيل( ،فـن الزخرفـة ،الهيئة املرصية
العامة للكتاب ،القاهـرة ،1972 ،ص .23
- 2فنطـر )محمد حسـني( :الحـرف والصـورة يف عالم
قرطـاج ،م.م ،.ص.248
 - 3ابـن منظـور ،لسـان العـرب ،املجلـد الخامس ،ص
.356
 – 4املعجـم الوسـيط ،القاهـرة ،مجمـع اللغـة العربية،
) 2004ط  ،(4ص .391
 - 5رزق )عاصـم محمـد( ،معجم مصطلحـات العمارة
والفنون االسـالمية ،مكتبة مدبويل ،القاهـرة،2000 ،
مـادة "زخـارف" ،ص .130-131
 - 6حسـن )سـليمان محمود("،الزخـارف الجصية عىل
البيـوت التقليديـة باملخـالف السـليماني" ،مجلـة
املوروثـات الشـعبية ،العـدد  ،63الدوحـة )قطـر(،
 ،2001ص .22
 - 7طالو )محي الدين( ،املشـهور يف فنـون الزخرفة عرب
العصور ،دار دمشـق ،دمشق ،2000 ،ص.11
 - 8مـوىس )سـالمة( ،تاريـخ الفنـون وأشـهر الصور،
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27 - Gargouri-Sethom (S.) : Les Arts Populaires en Tunisie, op.cit., p. 29 : » Le décor des
tapis à points noués de Kairouan (zarbiya)
s’inspirait fortement de celui des tapis orientaux. On y retrouve les bandes d’encadrement général, le champ rectangulaire, souvent par un hexagone à médaillon central ou
à semis de motifs floraux, les écoinçons dont
la couleur de fond s’oppose à celle du centre
«.
 تقاليد وحرف: قرقوري سـتهم )سـمرية( وآخرون- 28
.100  ص،.م. م،فنية من تونـس
29 - Poinssot (L.) ; Revault (J.) : Tapis tunisiens,
-II : "Tapis bédouins à haute laine", op.cit.,
p. 19 : Les tapis qu’il nous a été donné d’examiner chez les Hamâma, les Mhadba et les
Zlass comportent le plus souvent :
* Un champ rectangulaire divisé en trois, quatre ou cinq registres (biût) séparés entre eux
par des listels unis (hamilat)
* Un encadrement qui entoure et relie entre elles les diverses parties du champ. Plus
rarement ils offriront soit comme les klim
une succession de bandes transversales ou
comme les mergûm une composition longitudinale, soit la simple répartition en losanges communs à tant de tapis de l’Afrique du
Nord.
* L’encadrement présente toujours une bande
principale (farš ou hamỉla barranîya);
celle-ci est flanquée ou non d’une ou deux
bandes secondaires séparées par des listels.
Une bordure extérieure (dûra), doublée de
lisières en poil de chèvre (hašiya, amrass) le
long du gtîf et de chefs en laine à chaque extrémité, limite l’ensemble de la composition .

.16  ص،عرب العصور
16 - Tanavoli (Parviz), SHAHSAVAN. Tapis et
tissus des nomades persans, Office du Livre,
Fribourg, Editions Vilo, Paris, 1985, p. 62
: "Les motifs opposés, très courants dans le
tissage, sont typiques de l’art islamique. Les
deux moitiés sont identiques mais inversées,
la droite correspondant à la gauche, le haut
au bas, et parfois les quatre cotés sont identiques, ce qui est considéré comme le summum de la symétrie".
. قبيلة معروفة بمنسوجاتها يف شمال غرب إيران- 17
 كتاب، اكتشـف الفن اإلسـالمي يف حوض املتوسـط- 18
 املؤسسـة العربية،صـادر عـن متحـف بـال حـدود
.142  ص،2007 ، بروكسـال،للدراسـات والنـرش
19 - Bairam (Alya): "Signes et symboles dans
l’art populaire tunisien, thèmes animaux",
in : Gargouri- Sethoum (Samira); et alii :
Signes et symboles dans l’art populaire tunisien, Tunis, C.I.L.- S.T .D, 1976, p. 27: "Le
chameau représente essentiellement dans
le sud tunisien, sur les célèbres couvertures
de Gafsa et de Gabés, par excellence le motif qui illustre les réalités environnantes
et exprime la nature du milieu qui l’a créé.
De toutes les régions du pays, le sud semble
avoir été le plus sensible au charme décoratif
de cet animal".
.7 ص،.م. م،روائع الفن التونيس- 20
 سلسـلة، جماليـة الفن العربي:( بهنـيس )عفيـف- 21
 املجلـس الوطني للثقافة والفنون،(14) عالم املعرفة
.167-168  ص،1979  الكويـت،واآلداب
.7  ص،.م. م، دراسات رشقية،( فارس )برش- 22
 معجـم مصطلحات العمارة،( عاصـم محمد )رزق- 23
.131  ص،.م. م،الفنون اإلسـالمية
 يف دراسـات،»«رس الزخرفة العربية
ّ ،( فـارس )برش- 24
.7 ص،رشقية
 ص،.م. م، جماليّة الفن العربـي:( بهنـيس ) عفيـف- 25
.167
.م. م، روائع الفن التونيس- 26
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«ألوان من تراثن�ا الشعيب»
أ .حسين محمد حسين – كاتب من البحرين
ً
صــدر حديث ـ�ا عــن هيئ ـ�ة البحريــن للثقافــة واآلثــار ،وضمــن سلســلة كتــاب البحريــن
الثقافيــة ،الطبعــة الثانيــ�ة مــن كتــاب «ألــوان مــن تراثنــ�ا الشــعيب» للباحــث البحريــين
املتخصــص يف الــرتاث الشــعيب والتاريــخ «عبدالرحمــن ســعود مســامح» .يقــع الكتــاب يف
 345صفحــة مــن القطــع املتوســط ،ويضــم بــن دفتيـ�ه مقدمــة وثمانيـ�ة فصــول .يذكــر أن
الطبعــة األوىل مــن الكتــاب صــدرت يف العــام 2001م .هــذا ،وقــد ســرد املؤلــف يف مقدمــة
الطبعــة األوىل (لــم تنشــر يف الطبعــة الثانيـ�ة) ،ســرته واملناصــب الــي تبوأهــا وجعلته مهتما
ً
ً
بالبحــث يف الــرتاث الشــعيب ،موضحــا أن هذا الكتاب جاء نت�اجــا لتجارب ومحــاوالت وقراءات
ً
اســتمرت ســنين�ا لتأخــذ هــذا الشــكل علــى الــورق (مقدمــة الطبعــة األوىل ص .)12 - 11
أمـــا يف مقدمة الطبعة الثانيـــ�ة فقد اكتفى املؤلـــف بذكر مدى أهميـــة الكتاب عندما
صدر يف طبعتـــه األوىل يف العـــام 2001م ،والصدى الكبر الذي أحدثـــه ،يف حينها ،حيث
فاز باجلائزة األوىل كأفضل كتاب يف مجال الدراســـات اإلنســـاني�ة بمملكة البحرين وذلك
210
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يف العـــام 2002م ،كمـــا أوضـــح املؤلف يف هـــذه املقدمة
مصـــدر الصـــور القديمـــة الـــي بالكتـــاب وهو أرشـــيف
متحـــف البحرين الوطـــين (مقدمة الكتـــاب ص .)7

 – 1واقع الرتاث الشعيب:
تنـــ�اول املؤلف ثالثـــة مواضيع تعتر كمدخـــل للرتاث
الشـــعيب وواقعـــه يف مملكـــة البحريـــن ،وهـــي« :الرتاث
الشـــعيب :قـــول وفعـــل» (ص  ،)29 – 24و«ألـــوان من
تراثنـــ�ا الشـــعيب (ص  ،)308 – 304و«واقـــع الـــرتاث
الشـــعيب» (ص  .)23 – 11وقد ناقش املؤلف يف املوضوع
األول تعريـــف الرتاث الشـــعيب وتقســـيمه إىل مادي وغر
مـــادي ،كما تطـــرق يف املوضـــوع الثاين للمجـــاالت األخرى
ً
ً
ً
املختلفة مـــن الرتاث الشـــعيب معطيـــا مثاال واحـــدا ،من
مجـــال أو عنصرا
الرتاث الشـــعيب يف مملكة البحرين ،لكل
ٍٍ
يذكره مـــن مجـــاالت وعناصر الرتاث الشـــعيب.

فصول ومواضيع الكتاب
أمـــا الثمانيـــ�ة فصول الـــي تضمنهـــا الكتـــاب ،والي
جـــاءت مطابقـــة لمـــا هـــي عليـــه يف الطبعـــة األوىل ،فقد
ً
تنـــ�اول فيهـــا املؤلـــف واحـــدا وأربعـــن موضوعـــا تتعلق
غالبيتهـــا بالـــرتاث الشـــعيب ،غـــر أن هـــذه املواضيـــع لم
تصنـــف يف الفصول حبســـب أقســـام أو مجـــاالت الرتاث
الشـــعيب لتعكـــس تلـــك «األلـــوان» املختلفـــة ملجاالت
الـــرتاث الشـــعيب .ففصـــول هـــذا الكتـــاب ،يف الغالب ،ال
تعتـــر فواصـــل ينتقل مـــن خاللهـــا املؤلف مـــن مجال يف
الـــرتاث الشـــعيب إىل آخـــر ،فمواضيـــع الكتـــاب متب�اين�ة،
وأخرى متكاملة ومنهـــا ما هو متداخل ،فهـــي ،يف الغالب،
لم ترتـــب يف الفصول حبســـب وحدة املوضوع او حبســـب
مجـــال الـــرتاث الشـــعيب الـــي تنتيم لـــه .وعليه ســـوف
نســـتعرض تلك املواضيع ،ليس حبســـب الفصول ،وإنما
حبســـب تقســـيم مجـــاالت الـــرتاث الشـــعيب ،ويف أخرى
ســـوف نراعي وحدة املوضوع ،كما هو احلـــال يف املواضيع
الي تكـــون مجتمعة الثقافة الشـــعبي�ة املرتبطـــة بالبحر.

أما املوضـــوع الثالث فقد تن�اول فيـــه املؤلف البدايات
األوىل لالهتمـــام بالـــرتاث الشـــعيب يف مملكـــة البحرين،
ً
بدءا بت�أســـيس جمعيـــة اآلثار والتاريخ يف العـــام 1953م،
والذي كان الرتاث الشـــعيب أحـــد اإلهتمامات الرئيســـية
لها ،وحى تأســـيس مركز الرتاث الشـــعيب يف ديســـمر من
العـــام 1984م .هذا ،وقد ناقش املؤلف أهم املشـــاكل الي
تواجه الدارســـن للرتاث الشـــعيب والي تشـــمل :مسألة
حتديد مواضيع الرتاث الشـــعيب ،وحتديـــد مصادره ،وطرق
جمعه ،ودور املؤسســـات والوزارات احلكومية يف االهتمام
لعدد من
وحفظ الرتاث الشـــعيب .كما تطرق فيـــه املؤلف ٍ
مجاالت الرتاث الشـــعيب.

فهـــذه املواضيـــع الواحـــد واألربعـــن منهـــا ثالثـــة
ً
وثالثـــن موضوعـــا شـــاملة لـــكل مجـــاالت الـــرتاث
الش ــعيب اخلمس ــة ،وه ــي :الع ــادات والتقالي ــد الش ــعبي�ة،
واملعتقـــدات واملعـــارف الشـــعبي�ة ،واألدب الشـــعيب،
والفن ــون الش ــعبي�ة ،والثقاف ــة المادي ــة (للمزي ــد ح ــول ط ــرق

 – 2الثقافة الشعبي�ة املرتبطة بالبحر:
خصـــص املؤلـــف عشـــرة مواضيـــع مفصلـــة ترتبط
بالبحـــر ،والـــي تكـــون يف مجموعهـــا الثقافـــة الشـــعبي�ة
املرتبطـــة بالبحـــر ،كالغـــوص وحرفـــة القالفـــة وغرها،
ويمكـــن تبويـــب تلـــك املواضيـــع كالتايل:

تقس ــيم مج ــاالت ال ــرتاث الش ــعيب ينظ ــر :البك ــر  ،2009ص 127

ً
–  .)128وم ــن ه ــذه الثالث ــة والثالث ــن موضوع ــا ،يوج ــد
منهــا عشــرة مواضيــع تتعلــق بالبحــر وتكــون يف مجموعهــا
«الثقافـــة الشـــعبي�ة املرتبطـــة بالبحـــر».

أ – الغوص واللؤلؤ:
عرض املؤلف حرفـــة الغوص يف أكرث مـــن فصل ،ففي
الفصل الثاين من الكتـــاب (ص  ،)77 – 59ناقش املؤلف
تاريـــخ حرفة الغوص يف البحرين منـــذ حقبة دملون؛ حيث
تطرق ألســـطورة البطل السومري األســـطوري جلجامش
الذي مـــارس الغوص يف ميـــاه دملون ليفوز بزهـــرة اخللود.
وتابع املؤلـــف ســـرد الروايـــات التاريخية حـــول الغوص
ً
واللؤلـــؤ يف البحرين منـــذ احلقـــب القديمة مـــرورا بفرتة

أمـــا املواضيع الثمانيـــ�ة املتبقية فمنهـــا ثالثة مواضيع
تعتـــر مقدمـــة حول الـــرتاث الشـــعيب وواقعـــه يف مملكة
البحريـــن ،ومنها خمســـة مواضيـــع ختص تاريـــخ أماكن
ومبـــاين محـــددة يف مملكـــة البحريـــن ،وفيمـــا يلي عرض
مختصر لهـــذه املواضيع حبســـب مجاالتهـــا املختلفة:
211
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 – 3العادات والتقاليد الشعبي�ة

تايلـــوس والفرتة اإلســـالمية املتوســـطة وإنتهـــاء بت�اريخ
الغـــوص واللؤلؤ يف بداية القرن العشـــرين.

يضـــم الكتـــاب عشـــرة مواضيـــع تصنـــف ضمـــن
مج ــال «الع ــادات والتقالي ــد الش ــعبي�ة» .ه ــذا وق ــد أف ــرد
ً
ً
املؤلـــف فصـــال خاصـــا للعـــادات والتقاليـــد واملعتقـــدات
الش ــعبي�ة (الفص ــل الراب ــع) ،غ ــر أن «الع ــادات والتقالي ــد
ً
ً
الشـــعبي�ة» تعتـــر مجـــاال منفـــردا يف الـــرتاث الشـــعيب،
وهنــاك مجــال آخــر يعــىن باملعتقــدات واملعــارف الشــعبي�ة
(البك ــر  2009ص  .)128 – 127فف ــي الفص ــل الراب ــع ط ــرح
املؤل ــف خمس ــة مواضي ــع ،أربع ــة منه ــا مرتب ــط بالع ــادات
والتقاليـــد الشـــعبي�ة ،مـــن تلـــك املواضيـــع «عـــادات
وتقاليــد ارتبطــت حبرفــة القالفــة» ،وقــد ســبق أن تن�اولنــاه
ً
س ــابقا ،وموض ــوع «تبــ�ادل التحي ــة» ،وق ــد وص ــف في ــه
املؤل ــف الط ــرق املختلف ــة إللق ــاء التحي ــة يف البحري ــن ،كم ــا
تنـ ـ�اول أن ــواع التحي ــة يف املناس ــبات اخلاص ــة ،كمناس ــبة
الع ــزاء (اخلل ــف) ،ويف حال ــة ال ــزواج وعن ــد الرج ــوع م ــن
احلـــج .ومـــن املواضيـــع الـــي تن�اولهـــا يف هـــذا الفصـــل
أيضـــا ،الكشـــتة ،وهـــي الزهـــة أو الرحلـــة القصـــرة،
وال ــي ع ــادة م ــا تك ــون للم ــزارع والعي ــون الطبيعي ــة ال ــي
ً
كان ــت تش ــتهر به ــا البحري ــن قديم ــا كع ــن ع ــذاري وع ــن
قص ــاري .وخت ــم الفص ــل بموض ــوع «القايل ــة والقيلول ــة»
ً
متن ـ�اوال في ــه مزاي ــا ن ــوم القيلول ــة والع ــادات املرتبط ــة به ــا.

ويف الفصل األول من الكتـــاب (ص  )55 – 50تن�اول
املؤلـــف «حيـــاة الغـــوص» ،فوصـــف احلياة فـــوق ظهر
ســـفين�ة الغـــوص ،كمـــا تنـــ�اول األمثـــال الشـــعبي�ة الي
ارتبطـــت بالغوص.
ب – القافة ،حرفة صناعة السفن:
املوض ــوع الث ــاين ال ــذي تن�اول ــه املؤل ــف وال ــذي يرتب ــط
بالبح ــر ه ــو حرف ــة القالف ــة ،أي صناع ــة الس ــفن ،وق ــد
أســهب املؤلــف يف وصــف هــذه احلرفــة ،فتن ـ�اول وصفهــا
بصـــورة مفصلـــة وذلـــك يف الفصـــل الثـــاين (ص – 78
)88؛ حيـــث ذكـــر العديـــد مـــن أدوات هـــذه احلرفـــة
ومســـميات أجـــزاء الســـفين�ة ،كمـــا تنـــ�اول خطـــوات
صناعـــة الســـفين�ة اجلديـــدة ،أي الوشـــار ،والـــي تبـــ�دأ
باإلتفـــاق مـــع القـــالف ،وبعـــد ذلـــك تبـــ�دأ عمليـــة بنـــ�اء
الســـفين�ة مـــن بنـــ�اء جســـد الســـفين�ة وحـــى دهانهـــا
بالص ــل ،وانته ــاء بعملي ــة إنزاله ــا يف البح ــر ،وه ــي عملي ــة
ال تمـــر دون طقـــوس معينـــ�ة.
ويف الفصـــل الرابع من الكتـــاب (ص  )151 – 147عاد
املؤلـــف لين�اقـــش العـــادات والتقاليد الشـــعبي�ة املتصلة
حبرفـــة القالفة ،مكررا بعـــض ما ذكره يف الفصل الســـابق
ً
ومركـــزا على العادات الـــي ترافق خطوات بن�اء الســـفين�ة
وإنتهـــاء بوصف حفل إنزال الســـفين�ة يف البحـــر وما يرافق
ذلك مـــن وليمة وفنـــون حبرية.

ويف الفصـــل اخلامـــس ،املعنـــون «عســـاكم مـــن
عـــواده» ،تنـــ�اول املؤلـــف خمســـة مواضيـــع جميعهـــا
ترتبـــط بالعـــادات والتقاليـــد الشـــعبي�ة الـــي ترتبـــط
بمناســـبات دينيـــ�ة ،وهـــي احلـــج وشـــهر رمضـــان .ومـــن
ضم ــن التقالي ــد املعروف ــة يف مملك ــة البحري ــن ومناط ــق
أخـــرى يف اخلليـــج العـــريب والـــي تن�اولهـــا املؤلـــف يف هـــذا
الفصـــل ،تقليـــد «احليـــة بيـــ�ة» الـــذي يمـــارس يف عيـــد
األضـــىح ،وكذلـــك ،احتفـــال «القرقاعـــون» يف ليلـــة
النصـــف مـــن شـــهر رمضـــان.

أمـــا يف الفصـــل الســـابع مـــن الكتـــاب (ص – 271
 )278فقد تنـــ�اول املؤلف أنـــواع «الســـفن التقليدية يف
البحريـــن» ومســـمياتها ووصفها.
ج – من البحر
خصص املؤلف الفصل الســـابع من الكتـــاب ليتن�اول
ً
فيه مزيدا مـــن املواضيع الي تتعلق بالبحر فعنونه باســـم
«مـــن البحر» ،وقـــد تطـــرق فيه املؤلـــف ألهميـــة البحر
كمصدر للدواء والغـــذاء ،كما تطرق فيـــه للطيور البحرية
ومســـمياتها املحلية .وختم املؤلف هـــذا الفصل باحلديث
عن الروبي�ان (األربي�ان) وعشـــق أهـــل البحرين له.

كم ــا يض ــاف لتل ــك املواضي ــع موض ــوع «حكاي ــة اآلب ــاء
مـــع األســـماء» الـــذي تن�اولـــه املؤلـــف يف الفصـــل األول
(ص  ،)49 – 42والـــذي تطـــرق فيـــه ألســـماء النـــاس يف
ً
البحريــن ،ذكــورا وإناثــا ،معــددا أشــهر األســماء والظواهــر
ال ــي ترتب ــط به ــا كالتصغ ــر والتدلي ــل يف األس ــماء.
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 – 5األدب الشعيب:

 - 4املعتقدات واملعارف الشعبي�ة:
ً
ً
لم خيصص املؤلف فصال خاصـــا بمجال «املعتقدات
واملعـــارف الشـــعبي�ة» ،علـــى الرغـــم أنـــه تنـــ�اول ثماني�ة
مواضيـــع تصنف ضمن هـــذا املجال ،غر تلـــك املواضيع
الـــي تصنف ضمـــن هـــذا املجـــال وترتبط بالبحـــر والي
ســـبق عرضهـــا .هـــذا وقـــد تنـــ�اول املؤلـــف يف الفصـــل
اخلامـــس ،املعنـــون «مواضيـــع مـــن الـــرتاث» خمســـة
مواضيـــع ،جميعها تصنف من ضمـــن مجال «املعتقدات
واملعارف الشـــعبي�ة» ،وهذه املواضيع هـــي« :العطاس»
والعـــادات املرتبطـــة به ،وموضـــوع «الـــرؤى واألحالم»،
و«قصة أيام األســـبوع» و«شـــجرة الســـدرة» و«احلمار
يف الـــرتاث والتاريخ».

تنـــ�اول الباحـــث يف الفصـــل األول مـــن الكتـــاب
موضوعـــن تصنـــف ضمن مجـــال «األدب الشـــعيب»،
األول «بالغـــة األدب الشـــعيب» ،والـــذي تنـــ�اول فيـــه
باختصـــار تنـــوع اللهجـــات العامية يف البحريـــن ،وبعض
أشـــكال األدب الشـــعيب بصـــورة مختصرة .أمـــا املوضوع
الثـــاين فهـــو «املـــوال» ،وهو أحد أنواع الشـــعر الشـــعيب،
ً
وقد أســـهب املؤلف يف الشـــرح حـــول املوال مســـتعرضا
تاريخه وأوزانه وأشـــكاله ،كالرباعي واخلمايس والسدايس
ً
والســـباعي ،معطيا أمثلة توضح ذلك .كمـــا تن�اول املؤلف
بعض صـــور أو أغراض املـــوال كالنقائض والدرســـعيات
ً
معطيا أمثلـــة عليها.
 - 6الفنون الشعبي�ة

ويضـــاف لمـــا ســـبق ،ثالثـــة مواضيع أخـــرى تصنف
ضمن مجـــال «املعتقـــدات واملعارف الشـــعبي�ة» تن�اولها
املؤلـــف يف فصـــول أخـــرى؛ ففـــي الفصـــل الرابـــع تن�اول
موضـــوع «حبـــة اخلـــال يف املعتقـــدات الشـــعبي�ة» ،ويف
الفصـــل الثامن تنـــ�اول موضوعـــن هما« ،الفقـــع :غذاء
ودواء» ،و«املرايـــا :مناظـــر يف تراثن�ا الشـــعيب».

يف الفصل الثامن من الكتاب ،أفـــرد املؤلف موضوعن
تصنف ضمن مجـــال «الفنون الشـــعبي�ة» وهي ،األلعاب
الشـــعبي�ة ،والفنون الشعبي�ة املوســـيقية .هذا وقد صنف
املؤلف من ضمن الفنون الشـــعبي�ة عناصر أخرى تصنف،
يف الغالب ،ضمـــن الثقافة المادية ،وهـــي «احلرف واملهن
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الشـــعبي�ة» والبنـــ�اء أو العمارة الشـــعبي�ة ،يذكـــر أن هناك
تداخـــال بن هـــذه العناصـــر والفنـــون الشـــعبي�ة (للمزيد
مـــن النقاش حـــول تصنيـــف عناصـــر الفنون الشـــعبي�ة
وعناصـــر الثقافة الماديـــة ينظر :البكـــر  ،2009ص 153
–  .)162والغريـــب أن الباحـــث نفســـه ،وضمن موضوع
واقـــع الـــرتاث الشـــعيب ،صنف الثقافـــة الماديـــة كمجال
مستقل وضمنه احلرف واملهن الشـــعبي�ة (ص ،)19 – 18
غـــر أنه عاد لينـــوه لوجـــود التداخل بن احلرف الشـــعبي�ة
والفنـــون الشـــعبي�ة وذلك عندمـــا صنف احلـــرف ضمن
موضوع الفنون الشـــعبي�ة (ص  .)331وسوف نعرض هنا
األلعاب الشـــعبي�ة والفنون الشعبي�ة املوسيقية ،أما البقية
فســـنتعرض لذكرها يف الثقافة المادية.

يمكـــن أن تغىن هـــذه األهزوجـــة بصورة مفـــردة كنوع من
األلعـــاب الغنائيـــ�ة .هذا وقـــد أوضح املؤلـــف أهمية هذه
األلعاب يف اكتســـاب مهارات وقيـــم معين�ة.
ب – الفنون الشعبي�ة املوسيقية
تطـــرق املؤلـــف لبعـــض أنـــواع الفنـــون الشـــعبي�ة
املوســـيقية بصورة مختصـــرة وذلك يف موضـــوع «الفنون
الشـــعبي�ة ودورهـــا يف الســـياحة الثقافيـــة» (ص – 331
 ،)342والـــذي ضمنـــه املؤلـــف عناصـــر تصنـــف ضمن
مجـــاالت أخـــرى .ومن الفنون الشـــعبي�ة املوســـيقية الي
تطرق لهـــا ،فـــن الفجري الـــذي يمـــارس يف البنـــ�ادر ،كما
تطـــرق للفنـــون البحرية الـــي تصاحب العمـــل على ظهر
الســـفين�ة كاخلطفـــة والـــدواري والهولـــو واليامال.

أ – األلعاب الشعبي�ة:

ومـــن الفنون املوســـيقية األخـــرى الي تن�اولهـــا فنون
الريـــف والبادية واحلضـــر ،كأغاين املناســـبات كاألعراس
ودق احلـــب يف املناحزي وغرها .كما تطـــرق لبعض الفنون
الـــي حتضرت كالعرضة والســـامري واللعبـــوين .هذا ،وقد
خص املؤلـــف مجموعة مـــن الفنون باســـم «الفنون الي
تبحرنـــت» وهي تلـــك الفنون الـــي تأقلمـــت وأصبحت
ً
جزءا من تـــراث البحرين املوســـيقي.

تنـــ�اول املؤلـــف بعضا مـــن األلعـــاب الشـــعبي�ة وذلك
ضمـــن موضـــوع «ألعابن�ا الشـــعبي�ة ومـــا فيها مـــن تربي�ة
وتعليـــم» (ص  ،)330 – 321وقـــد تطـــرق فيـــه املؤلف
لبعض األلعـــاب الشـــعبي�ة وأهميتها لإلنســـان يف مراحل
ً
حياتـــه املختلفـــة ،ومقتصـــرا املوضـــوع علـــى توضيـــح
اجلوانـــب التعليميـــة والتربوية لألعاب الشـــعبي�ة وذلك
من خالل عـــرض أربع ألعاب شـــعبي�ة .أوىل تلـــك األلعاب
ُ
«املـــدود» وهـــي لعبة محـــاكاة بن�اء البيـــوت الصغرة
هي ِ
وذلك عن طريق مد أو بســـط أشـــياء بسيطة على مساحة
مـــن األرض وتقســـيمها بصـــورة معينـــ�ة لتحاكي أقســـام
البيـــت ،وربما يعمـــل فيها أثاث وتمثي�ل شـــخوص معين�ة.

هــذا ،وقــد قــدم املؤلــف يف نهايــة املوضــوع مقرتحــات
لكيفيـــة االســـتفادة مـــن هـــذه الفنـــون الشـــعبي�ة
املوس ــيقية يف الس ــياحة ،وتبــ�دأ تل ــك املقرتح ــات حبص ــر
الفـــرق أو الـــدور الـــي تمـــارس تلـــك الفنـــون ،وإقامـــة
حفـــالت موســـمية ،وختصيـــص ســـاحات خاصـــة يف
احلدائ ــق العام ــة تم ــارس فيه ــا ه ــذه الفن ــون ،أو إقام ــة
مس ــارح متخصص ــة له ــا ،وبالزتام ــن ،يت ــم اإلع ــالن ع ــن
هـــذه احلفـــالت يف النشـــرات الســـياحية.

أما اللعبة الثاني�ة فهي «اخلشيشـــة» (أي اإلختب�اء)،
وهـــي تعتمـــد على أختي�ار شـــخص مـــا بالقرعـــة ليبحث
عـــن بقيـــة أفـــراد املجموعة الـــي تقـــوم باالختبـــ�اء .وأما
اللعبـــة الثالثة فهـــي «الصعگر» وهي شـــبيهة باللعبة
الســـابقة من حيث مبـــدإ االختب�اء ،غـــر أن يف هذه اللعبة
يتـــم تقســـيم املجموعة إىل فريقـــن ،يقـــوم الفريق األول
باالختبـــ�اء والفريق اآلخـــر يبحث عنهم.

 – 7الثقافة المادية:
مـــن املواضيع الي تنـــ�درج ضمن «الثقافـــة المادية»
والـــي تن�اولها املؤلـــف هي «احلـــرف واملهن الشـــعبي�ة»
ً
و«العمارة الشـــعبي�ة» .وعلى الرغم أن املؤلف أفرد فصال
ً
مستقال للحرف واملهن الشـــعبي�ة (الفصل الثاين) ،إال أنه
ً
عـــاد ليذكر عددا آخر مـــن احلرف واملهـــن وكذلك العمارة
الشـــعبي�ة ضمن موضوع «الفنون الشـــعبي�ة» وقد سبق
ً
أن اشـــرنا لذلك سابقا.

أمـــا اللعبـــة األخرة الـــي اختارهـــا املؤلف فهـــي لعبة
«حمامة نـــودي نـــودي» ،ويف واقع األمر فإن هـــذه اللعبة
مجـــرد أهزوجة كغرهـــا من األهازيـــج الي تمـــارس أثن�اء
عمليـــة التأرجح علـــى «األرجوحـــة» أو «الدورفة» .كما
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أ  -احلرف واملهن القديمة

 - 8مبان لها تاريخ:

حمـــل الفصـــل الثـــاين مـــن الكتـــاب عنـــوان «حرف
ً
ســـادت ثم بـــادت» ،وقد عـــرض فيـــه املؤلف عـــددا من
احلـــرف واملهـــن القديمة الـــي كانت تمـــارس يف البحرين
ً
قديما ،كالغـــوص والقالفة الي ســـبق احلديـــث عنهما،
باإلضافـــة لعـــدد آخر من احلـــرف واملهن وهي :املحســـن
(احلالق) ،ومهنة الســـقاية وهي مهنة بيـــع املياه العذبة،
ومهنة العبارة وهـــي مهنة نقل الناس بالقـــوارب قبل بن�اء
ً
اجلســـور ،وخصوصا مـــا بن املنامـــة واملحرق.
ً
كما تنـــ�اول املؤلـــف عددا آخـــر من احلـــرف القديمة،
والـــي الزالت تمـــارس على نطاق ضيـــق ،وذلك يف الفصل
الثامـــن من الكتاب وضمـــن موضوع «الفنون الشـــعبي�ة
ودورهـــا يف الســـياحة الثقافيـــة» (ص ،)334 – 332
وهـــذه احلرف هـــي :صناعة الفخـــار ،وصناعة النســـيج،
وصناعـــة الســـالل ،وصناعة املديـــد ،وصناعـــة الدالل،
وصناعـــة احللـــي .وقـــد اكتفـــى املؤلـــف بإعطـــاء نبـــ�ذة
مختصـــرة عـــن كل حرفة.

خص ــص املؤل ــف الفص ــل الثال ــث ليس ــرد في ــه تاري ــخ
بعـــض األماكـــن واملبـــاين املهمـــة يف مملكـــة البحريـــن؛
حي ــث ع ــرض املؤل ــف يف ه ــذا الفص ــل خمس ــة مواضي ــع
تاريخيـــة ،أربعـــة منهـــا ختـــص املحـــرق ،املوضـــوع األول
«املحـــرق يف التاريـــخ» وقـــد ســـرد فيـــه املؤلـــف تاريخـــا
ً
ً
مختص ــرا للمح ــرق ب ــدءا م ــن حقب ــة دمل ــون وم ــرورا حبقب ــة
ً
م ــا قب ــل اإلس ــالم والف ــرتة اإلس ــالمية املتأخ ــرة ووص ــوال
للق ــرن العش ــرين .وق ــد اس ــتعرض املؤل ــف أس ــماء املح ــرق
القديمـــة وبعـــض املعالـــم األثريـــة والتاريخيـــة .أمـــا يف
املوضـــوع الثـــاين «املحـــرق يف عيـــون اآلخريـــن» فقـــد
اســـتعرض املؤلـــف فيـــه مـــا كتبـــ�ه أربعـــة كتـــاب حـــول
املحـــرق ،وهـــم :يج .جـــاي لوريمـــر (1905م) ،والشـــيخ
محم ــد ب ــن خليف ــة النبه ــاين (1914م) ،وأم ــن الرحي ــاين
(1922م) ،وجيمـــس بلكريـــف (1955م).
أمـــا يف املوضوع الثالـــث «معالم املحـــرق التاريخية»
ً
فقـــد اســـتعرض فيـــه املؤلف عـــددا مـــن معالـــم املحرق
التاريخية كقلعة عـــراد ،و«برج بو ماهر» ،وبيت الشـــيخ
عيىس بن علـــي آل خليفة ،ومدرســـة الهدايـــة اخلليفية،
وســـوق القيصريـــة .أمـــا املوضـــوع الرابع فقـــد خصصه
املؤلف «جلســـر الشـــيخ حمد» الذي يربط ما بن املنامة
واملحرق ،وقد اســـتعرض فيـــه املؤلف تاريخ بن�اء اجلســـر
ومراحـــل تطوره.

ب – العمارة الشعبي�ة
تطـــرق املؤلـــف للعمارة الشـــعبي�ة يف البحريـــن وذلك
ضمـــن موضـــوع الفنـــون الشـــعبي�ة ســـالفة الذكر (ص
 .)337 – 334يذكر ،أن عنصر العمارة الشـــعبي�ة تأرجح
تصنيفـــه بـــن مجـــايل «الفنـــون الشـــعبي�ة» و«الثقافة
الماديـــة» (البكـــر  ،2009ص  .)155هذا ،وقد تطرق املؤلف
يف هـــذا املوضـــوع ملـــواد البنـــ�اء القديمة كأنـــواع احلىص
واألخشـــاب والطن الي كانت تســـتخدم يف البنـــ�اء ،كما
تطرق املؤلـــف للتكوين العام للبيـــوت القديمة مع إعطاء
ملحة حول تقســـيمها.

أمـــا املوضوع اخلامـــس املعنـــون «يف البحريـــن مبان
لهـــا تاريـــخ» فقد تنـــ�اول فيـــه املؤلـــف تاريخ لعـــدد من
املبـــاين املهمة يف مملكة البحرين كمبـــىن محاكم البحرين،
ومستشـــفى احلكومـــة يف النعيم ،وبـــاب البحرين.
الشـعبي .الطبعة األوىل ،املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،بريوت .2001

المراجع
 - 1البكـر ،محمـود مفلـح .مدخـل البحـث امليدانـي يف
الـرتاث الشـعبي  :عـرض ،مصطلحـات ،توثيـق،
مقرتحـات ،آفاق .منشـورات الهيئة العامة السـورية
للكتـاب ،وزارة الثقافـة ،دمشـق .2009
 - 2مسـامح ،عبدالرحمـن سـعود .ألـوان مـن تراثنـا

الصور
 - 1صورة الكاتب.
 - 2صورة بطاقة بريدية من أرشيف الثقافة الشعبية.
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دراسة حول مؤرخ العصر

وموضوعات حول توثيق التراث الشعيب العربي
أ .أحالم أبو زيد  -كاتبة من مصر

نعــرض يف هــذا العــدد لبعــض الدراســات العربي ـ�ة املتنوعــة والــي صــدرت بــكل مــن
اإلم ــارات والس ــعودية والكوي ــت ومص ــر واجلزائ ــر ،تن�اول ــت موضوع ــات تش ــرتك عام ــة
يف توثي ــق التاري ــخ وال ــرتاث الش ــعيب ،جي ــث تطالعن ــا موس ــوعة ك ــرى ح ــول الكائنــ�ات
ً
اخلرافي ــة ،فض ــال ع ــن مجموع ــة م ــن احلكاي ــات الش ــعبي�ة ال ــي يغل ــب عليه ــا طاب ــع
اخلراف ــة ،ث ــم دراس ــة متعمق ــة ملفه ــوم املوتي ــف يف األدب الش ــعيب والف ــردي ،وقام ــوس
عابـــر للهجـــة واملفـــردات الشـــعبي�ة ،لينتهـــي بنـــ�ا املطـــاف إىل حبـــث موســـيقي خالـــص
ح ــول أغني ـ�ة البح ــر .غ ــر أن محطتن ـ�ا األوىل يف ه ــذا املل ــف س ــتب�دأ بالوق ــوف عن ــد دراس ــة
متعمق ــة ح ــول م ــؤرخ العص ــر صاح ــب الس ــمو الش ــيخ الدكت ــور س ــلطان ب ــن محم ــد
القاس ــيم حاك ــم إم ــارة الش ــارقة.
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مؤرخ العصر
صـــدر عـــام  2016كتـــاب «مـــؤرخ العصـــر :مقاربة
يف مرتكـــزات الكتابـــة التاريخيـــة عنـــد صاحب الســـمو
الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمـــد القاســـيم» ملؤلفه
ّ
الباحـــث األكاديـــيم املوريتـــ�اين ِمـــين بونعامـــة ،والكتاب
يقـــع يف  264صفحـــة مـــن احلجـــم املتوســـط ،وصـــدر
عـــن معهد الشـــارقة للرتاث ،ويكشـــف الكتـــاب بوضوح
عـــن مكانـــة احلاكم العالـــم واملفكـــر واملبـــدع يف آن ،إذ أن
مفهوم احلاكـــم يف التاريخ قد ارتبط بالنوايح السياســـية
عامـــة ،غر أن الشـــيخ القاســـيم قـــد اختذ مكانـــة مغايرة
لهـــذا التصـــور ،إذ ارتبطت شـــخصيت�ه باحلاكـــم املثقف
الـــذي يدعم حركـــة الثقافـــة العربي�ة يف جميـــع املجاالت،
ومـــن هنا فإنن�ا أمـــام نموذج اســـتثن�ايئ حيتـــاج للعديد من
الدراســـات الي تكشـــف عن عبقريت�ه ،ومن ثم تفسر لنا
بوضوح ســـر جناح هـــذا الرجل على جميع املســـتويات ويف
مقدمتها حب املالين لشـــخصيت�ه ذات احلضور املتألق.
ويكشـــف الكتاب الذي بن أيدين�ا عـــدة حقائق من بينها
توثيـــق أعمال الشـــيخ القاســـيم وتصنيفها مـــن ناحية،
وكشـــف اهتمامه بتســـجيل ذاكرة األمة من ناحية ثاني�ة،
وتقديـــم دراســـة حتليليـــة ملنهجـــه يف البحث مـــن ناحية
ثالثـــة .وقد ســـجل الكتـــاب مؤلفاته التاريخيـــة املعروفة
والـــي تعكس منهجه العليم وهي :ســـرة مدين�ة 2015-
اقتصـــاد إمارات الســـاحل العريب يف القرن التاســـع عشـــر
 2015حتت راية االحتـــالل  2014-حديث الذاكرة 3ج( -)2013-2011زنوبي�ا ملكة تدمر  2013-مراســـالت
ســـالطن زنجبار  2012-القواســـم والعـــدوان الريطاين
 2012حصاد الســـنن  2011-ســـرد الـــذات 2009-وصف قلعة مســـقط وقـــالع أخـــرى على ســـاحل خليج
عجمـــان  2009-محطـــة الشـــارقة اجلوية بن الشـــرق
والغـــرب  2009-التذكـــرة باألرحـــام  2008-نشـــأة
احلركة الكشـــفية يف الشـــارقة  2008-احلقـــد الدفن
 2004بيـــ�ان الكويـــت :ســـرة حيـــاة الشـــيخ مبـــاركالصبـــاح  2004-بيـــ�ان للمؤرخـــن األماجد يف بـــراءة ابن
ماجـــد -صراعات القـــوة والتجـــارة يف اخلليـــج 1999-
اخلليـــج يف اخلرائط التاريخية 2ج  1999-رســـالة زعماء
الصومال إىل الشـــيخ ســـلطان بن صقر القاسيم 1996-

جون مالكـــوم والقاعـــدة التجارية الريطانيـــ�ة يف اخلليج
 1994يوميـــات ديفيـــد ســـيتون يف اخلليـــج 1994-الوثائـــق العربي�ة ُ
العماني�ة يف مراكز األرشـــيف الفرنســـية
 1993العالقات ُالعماني�ة الفرنســـية  1993-االحتالل
الريطاين لعدن  1991-تقســـيم االمراطوريـــة ُ
العماني�ة
 1989أســـطورة القرصنـــة العربيـــ�ة يف اخلليج .1986ّ
وقـــد تنـــ�اول املؤلـــف يف املقدمـــة احلـــدود الزمانيـــ�ة
واملكانيـــ�ة للدراســـة ،وما تطرحـــه من قضايـــا محورية يف
ســـياقها املحلـــي واخللييج والعـــريب ،ويشـــر بونعامة إىل
أن مؤرخنـــا قـــد كـــرس حياتـــه وجهـــده ونشـــاطه خدمة
ملشـــروعه التاريـــيخ ،الهـــادف إىل كتابـــة تاريـــخ منطقة
اخلليج بشـــكل عـــام ،وإمـــارات الســـاحل العـــريب (دولة
ً
اإلمـــارات العربي�ة املتحدة حاليا) بشـــكل خاص ،وتنقيت�ه
من الشـــوائب ،وتنقيحـــه ّ
مما علق به من دســـائس ..وقد
اتبع املنهـــج التاريـــيخ من أجل بيـــ�ان أهمية مســـاهمات
صاحب الســـمو يف كتابـــة تاريـــخ املنطقة كونهـــا عالمة
فارقـــة يف ســـياقها املحلـــي واخلليـــيج والعريب ،ويشـــمل
اإلطـــار اجلغـــرايف للدراســـة أو «املدونـــة التاريخية» كما
يصـــف الباحـــث أعمـــال مؤرخنا فقد اتســـعت لتشـــمل
اإلمـــارات العربيـــ�ة الـــي شـــكلت يف نظامهـــا الداخلي ما
يشـــبه مدن الدولة .وحييـــل مؤرخنا يف مدونتـــ�ه التاريخية
إىل ذلـــك الفضاء ببعض تســـمياته مثل :ســـاحل ُعمان-
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ُ
إمـــارات الســـاحل العـــريب وتعـــد التســـمية األخـــرة هي
ً
انتشـــارا .أمـــا اإلطـــار التاريـــيخ فيب�دأ مـــع بواكر
األكـــرث
احلضـــور األورويب علـــى الشـــواطئ اخلليجيـــة مع مطلع
القـــرن اخلامس عشـــر امليـــالدي حـــى املرحلـــة الراهنة.
كما يعـــرض املؤلف يف مدخل الدراســـة لبعـــض املفاهيم
العلميـــة يف البحـــث التارييخ عامة والكتابـــة التاريخية يف
ً
مشـــرا إىل مفهـــوم الكتابة
إمارة الســـاحل العريب خاصة،
التاريخيـــة ،وإشـــكالية التدويـــن ،ومرحلة التأســـيس يف
تاريـــخ الثقافـــة العربيـــ�ة ،واملســـاهمات األوىل يف الكتابة
التاريخيـــة يف اإلمـــارات ،ثم قدم إطاللة مـــن اخلارج على
الكتابات االســـتعمارية.
وتنـــ�اول املؤلـــف يف الفصـــل ّ
األول الذي حمـــل عنوان

ومالمح املشـــهد الثقايف يف الشـــارقة .كما تطرق للجوانب
ً
احلضارية والرتاثي�ة يف كتابات ســـمو احلاكـــم انطالقا من
وصفه مدين�ة الشـــارقة القديمة ومعاملها التاريخية ،مثل:
حصـــن الشـــارقة ،بيوتها ،شـــجرة الرولة ،ســـوق العرصة
ولعـــل أبـــرز مـــا يســـجله منهـــج «القاســـيم» هـــو
اعتمـــاده يف تســـجيل التاريـــخ علـــى الروايات الشـــفهية
كمصـــدر أصيل يف توثيقـــه لأحداث من ناحيـــة ،واحلياة
الشـــعبي�ة واالجتماعية للشـــارقة من ناحيـــة أخرى .وهو
املنهج نفســـه املعروف يف علـــم الفولكلور .يقـــول يف كتابه
«حتـــت رايـــة االحتـــالل» :يروي هـــذا الكتـــاب مجموعة
مـــن روايـــات تاريخ الشـــارقة ،الـــي أخـــذت يف تصنيفها
ونشـــرها بن أهل هذا الزمان ،ألبســـط فيهـــا أهم حوادث
تاريـــخ الشـــارقة املوثقـــة ،وأصـــف الهيئـــ�ة االجتماعية
وآدابهـــا ،وعـــادات النـــاس وأخالقهم ،كمـــا قمت بوصف
مدين�ة الشـــارقة ،وأحيائها ،وبيوتها ،وســـكانها ،وجتارتها،
يف صورة روايـــات تاريخية .ومن ثم فإننـــ�ا نلمح يف كتابات
ً
ً
فولكلوريا مـــن الطـــراز األول
الشـــيخ القاســـيم وصفـــا
للعـــادات والتقاليـــد الشـــعبي�ة بالشـــارقة .فيكتب حول
«شـــجرة الرولة» وارتب�اطها يف الذاكرة الشـــعبي�ة باألعياد
واالحتفاالت فيقول :يف مســـاء ذلك اليوم (العيد) يتوافد
إىل شـــجرة الرولة ،وارفة الظل ،الرجـــال والفتي�ة والفتي�ات
واألطفـــال ،وتعلـــق احلبـــال علـــى األغصـــان الكبرة من
شـــجرة الرولة ،وجتلـــس الفتي�ات يف صفـــن على احلبال،
ُ
وتشـــبك فتاة أصابع رجليهـــا باحلبال الـــي جتلس عليها
الفتـــاة الـــي تقابلهـــا ،فتتكـــون «املرجيحـــة» مـــن ثماين
فتيـــ�ات ،أمـــا الفتيـــ�ان فيقومـــون بــــ «شـــط املرجيحة»
أي إبعادهـــا إىل أعلـــى بـــكل عفـــة .وتبـــ�اع حتت الشـــجرة
احللويـــات واملكســـرات .أمـــا شـــيخ الشـــارقة ،فيجلس
علـــى الكريس الكبر ،وحولـــه أقرباؤه وأعيـــان البلد ،لتلقي
ُ
التهـــاين بالعيـــد ،وإىل جانبهم تقـــام رقصـــة العيالة .ومن
املفـــردات الرتاثي�ة املرتبطـــة بالرتاث الشـــعيب يف مختلف
املناســـبات يرصـــد مؤرخنـــا «الفوالـــة» و»العيديـــة»،
و»الفوالـــة» هي ما يقـــدم للضيف من حلـــوى ومنقوش
ُ
وبشـــمك ُ
ويصنع من الطحين�ة الي تســـتخرج من هرس
السمســـمُ ،يقال لها «هـــردة» .أما العيدية فهـــي النقود
الي يتلقاهـــا األوالد يف يـــوم العيد..إلخ.

«الكتابة التاريخية عند ســـلطان القاســـيم :بـــوادر الوعي
ً
ً
ً
بيوجرافيـــا لصاحب
مقدمـــا رصـــدا
وبواكـــر اإلنتـــ�اج»،
ً
ّ
الســـمو ،ومســـتعرضا محتويات مدونتـــ�ه التاريخية وما
ّ
تضمنتـــ�ه مـــن معلومـــات ّقيمة عـــن اإلنســـان واملكان يف
ّ ً
اخلليج العريب واإلمـــارات ،مركزا على مضمـــون الكتابات
ً
التاريخية ،حيث قام بتقســـيمها انطالقـــا من محتوياتها،
إىل ثالثة محـــاور :التاريخ الوطين ،تاريـــخ منطقة اخلليج
العـــريب ،التاريخ العريب .ويشـــر بونعامة إىل أننـــ�ا إذا ألقين�ا
نظـــرة فاحصة على محتويـــات تلك الكتابـــات التاريخية،
وتمعنـــا يف املوضوعـــات املطروقـــة فيها ،فإنن�ا ســـنالحظ
من الوهلـــة األوىل حضور الهوية بمعناهـــا العام واخلاص،
إذ حتيـــل تلـــك املوضوعـــات إىل ّ
هـــم تاريـــيخ الزم مؤرخنا
ً
وشـــغله حين�ا مـــن الدهر ،ومـــا حديث�ه يف «ســـرد الذات»
عـــن بعـــض القضايـــا» اخلارجـــة عـــن الســـياق املحلي
ً
ظاهريـــا كالعـــدوان الثـــاليث على مصـــر ،وحـــزب البعث
إال أكـــر دليـــل علـــى التعبر الشـــمويل لنظرة «ســـلطان»
ملفهـــوم الهويـــة واالنتمـــاء إىل الفضـــاء العـــريب العـــام
والتفاعـــل بما يـــدور يف فلكه مـــن قضايا .وتطـــرق املؤلف
يف الفصـــل الثاين من كتابـــه للقضايا الي تطرحهـــا ّ
املدونة
التاريخية للشـــيخ القاســـيم ،وعالقتها بالســـياق املحلي،
وذلك بالرتكـــزي على مرحلـــة االســـتعمار األورويب :البداية
والنهاية ،ومســـرة املؤلف ،وميالد دولـــة اإلمارات العربي�ة
املتحدة ،وسرة مدين�ة الشـــارقة ،واألوضاع االقتصادية يف
إمارات الســـاحل العريب يف القرن التاســـع عشـــر امليالدي،
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ُ
أما ســـوق العرصة فيصفه الشـــيخ القاســـيم وصفا
ُ
دقيقـــا كعنصـــر محـــوري مـــن عناصـــر الرتاث الشـــعيب
بالشـــارقة ،فهـــو :مجموعـــة مـــن الدكاكـــن ،حتيـــط
ً
بســـاحة مســـقوفة ،ولهـــا أبـــواب تغلـــق ليـــال ،وكذلـــك
الســـوق املســـقوف .ويف تلـــك املنطقة يســـكن التجار من
الهندوس ،ومن التجار املســـلمن الذيـــن وردوا من الهند
منطقـــة «حيدر آباد» وهم شـــيعة ،ليس لهم شـــأن بتلك
الدعوة الســـلفية .كمـــا أن بتلك املنطقـــة جماعة الصاغة
«الصـــواغ» ،وهم مجموعة من عرب «الرييم» شـــيعيو
املذهـــب ،وقـــد هربوا مـــن تســـلط «الســـديري» عليهم
ومضايقتهـــم ،فلجأوا مع شـــيخهم «حميـــد الصايغ» إىل
الشـــيخ «محمد بن صقر» يف الشـــارقة ،وأدخلـــوا حرفة
ُ
الصياغـــة يف الشـــارقة ،والي كانـــت تزين بها األســـلحة
واخلناجـــر وخاصـــة بالذهـــب والفضة.

اإلنســـاين ،دليـــل على إدراكـــه أن األمة العربيـــ�ة حباجة إىل
استشـــراف احلاضر مـــن المـــايض ،بالعـــودة إىل التاريخ
املحلـــي واإلقلييم ،ونفـــض الغبار عن مصـــادره ووثائقه،
وتقديمهـــا للقارئ العريب ،بـــل للعالم أجمـــع ،لبي�ان الظلم
واحليف اللذين مورســـا على ســـكان هذه املنطقة خباصة
والعرب املســـلمن بعامة.
ونـــرى أن هـــذا الكتـــاب قـــد يفتـــح املجـــال ملزيد من
الدراســـات التحليليـــة والنقديـــة حـــول اإلنتـــ�اج الفكري
للشـــيخ القاســـيم ،خاصة ما يرتبط باملوضوعية يف رصد
التاريـــخ ،والـــي ال تعتمـــد فقـــط علـــى املصـــادر املدونة،
بل وضعـــت املصـــادر الشـــفاهية يف مكانتهـــا الالئقة من
ُ
الكتابـــة التاريخيـــة .كما يفتـــح الكتاب أيضـــا املجال حنو
أهمية حبث األعمال اإلبداعية يف األدب واملســـرح لســـمو
ُ
الشـــيخ القاســـيم والـــي ترجمـــت للعديد مـــن اللغات،
ُ
وتكشـــف أيضا عن اهتمامه بتوظيف املوروث يف كشـــف
الواقع املعـــاش للمنطقـــة العربي�ة.

كما تشـــر الدراســـة إىل أنـــه يف األعـــوام الثالثن الي
رصـــد مؤرخنـــا أحداثهـــا وبرامجهـــا ،تطورت األنشـــطة
الثقافية يف الشـــارقة ،من ثالثة أنشـــطة إىل ألف وستمائة
نشـــاط يف العـــام .وتنـــ�اول بونعامـــة يف الفصـــل الثالـــث
منهـــج الكتابـــة التاريخيـــة وخصائصهـــا عنـــد صاحـــب
الســـمو ،مـــن خـــالل رؤيتـــ�ه يف كتابـــة التاريـــخ ،واملنهج
التارييخ الذي اعتمـــده يف الكتابة ،وارتـــكازه على الوثائق،
وطرائـــق نقلـــه ،والزتامه التسلســـل الزمـــين واملوضوعي
ثـــم املصادر الـــي اتـــكأ عليها بمـــا ّ
لأحـــداثّ ،
ضمته من
ّ
أنـــواع ،تمثـــل الوثائـــق األجنبي�ة الســـواد األعظـــم منها،
ّ
وخباصة املوجودة يف األرشـــيفات الفرنســـية والريطاني�ة
والرتغاليـــة والهنديـــة والرتكيـــة ،وكذلك العربيـــ�ة ،كما
ّ
عـــرج على نقد املؤلـــف للمصادر األجنبيـــ�ة ،وكيفية النقد
واالنتقـــال من نقد الوثيقـــة واملعلومـــة التاريخية اخلطأ،
إىل نقدهـــا ونفيهـــا ودحضها باحلجـــة والرهان.

موسوعة الكائن�ات اخلرافية
صدرت عام  2017الطبعة األوىل ملوســـوعة الكائن�ات
اخلرافية يف الرتاث اإلمارايت :دراســـة يف املخيلة الشـــعبي�ة
ّ
لعبد العزيز ُ
الم َســـلم عن معهد الشـــارقة للرتاث يف560
صفحة مـــن احلجـــم املتوســـط .واملوســـوعة مرتجمة يف
املجلـــد نفســـه إىل اللغة اإلجنلزييـــةُ .
ويعد هـــذا املوضوع
مـــن املشـــاريع العلميـــة الـــي اســـتحوذت علـــى اهتمام
ّ
ُ
الم َســـلم منذ ســـنوات ،حيـــث عكف على جمـــع وتوثيق
الروايـــات الشـــفهية واملدونـــة حـــول هـــذه الكائنـــ�ات
اخلرافية ،وقام بتســـجيلها وحتليلها يف دراســـة ســـابقة له
عام  ،2007ثـــم انتهى بـــه املطاف لعمل هذه املوســـوعة
األوىل مـــن نوعها يف حـــدود علمنا .كتـــب املقدمة العلمية
ُ
للموســـوعة مصطفى جاد ،كما ذيلت بمجموعة دراسات
عن املوســـوعة بدأت بدراسة باســـم عبود الياسري بعنوان
«اخلرافـــة فعل إنســـاين ملواجهة اخلر» ،ثم دراســـة دالل
جويـــد بعنـــوان «اخلراريـــف خيال يبـــين قيـــم الواقع»،
ً
وأخـــرا دراســـة رســـول محمد رســـول بعنوان «قـــراءة يف
بنيـــ�ة املوروث احلـــكايئ الشـــعيب يف اإلمارات».

كما تتبع خصائـــص الكتابة التاريخية وســـماتها عند
القاســـيم ،ومن أبرزها :املوســـوعية -التنوع والشـــمول-
املوضوعيـــة واحليـــاد -الدقـــة والتمحيص -التسلســـل
الزمـــين واملوضوعي .وقد ســـجل املؤلف يف نت�اجئ دراســـته
املهمـــة أن الرؤيـــة الثقافيـــة الواعيـــة ملؤرخنـــا ،بما حتمله
مـــن دالالت وإبداع يف صـــوغ التاريخ احلضـــاري ،املنبثقة
مـــن حســـه التارييخ العميـــق وفهمـــه للفلســـفة والفكر
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ّ
العزيـــز ُ
الم َســـلم أن يقـــدم مادته امليدانيـــ�ة بمنهج رصن
من خالل لقائـــه بمجموعة من الرواة الثقـــاة الذين جلس
يســـمع منهم ويـــدون أحاديثهم حول املوضـــوع ،وقد اتبع
ســـياقا موحـــدا يف جمع مادتـــه واســـتخالص املعلومات،
فقـــدم يف بداية كل مادة أصل تســـمية الكائـــن اخلرايف ،ثم
التفســـر اللغوي لإلســـم لنتعرف على مالمحه ،ثم أماكن
انتشـــاره يف اإلمـــارات ،ثـــم شـــرع يبحـــر ىف كتـــب الرتاث
العـــريب للوقوف علـــى تأصيل عـــريب للكائنـــ�ات اخلرافية
الي جمعهـــا .وينتهي بالرواية الشـــفهية الـــي جمعها.
ً
وقـــد الـــزتم املؤلف أيضـــا بالبعـــد اجلغـــرايف واملناطق
الثقافيـــة بدولة اإلمـــارات ،فنجد مـــواد ممثلـــة للبيئ�ات
الســـاحلية والصحراويـــة واجلبلية .كما عـــرض لكائن�ات
يمكن أن تن�درج حتت ما ُيعرف بالبشـــر وأنصاف البشـــر،
ّ
مثـــل :أم الد ّويس (ذات املنجـــل) -أم الهيـــالن (العجوز
الشـــمطاء) -غريب (النحيـــل اجلبار) -روعـــان (مزدوج
الشـــخصية) .كمـــا عـــرض لكائنـــ�ات خرافيـــة اختـــذت
هيئ�ة النب�اتـــات واحليوانـــات والطيور مثـــل :أم الصبي�ان
(دجاجـــة و فراخهـــا) -أم كربـــه وليفـــه (النخلـــة) -بعر
بـــال راس (اجلمل املنحـــور) -بعر بو خريطـــه (اجلمل ذو
الكيس) -بو ســـولع (املفرتس) -ســـدرة الصنم (ســـدرة
وادي احللـــو) -أم رخيش (طائر الرخـــم) -حمارة و كالب
القايلـــة .كمـــا تضمـــن املوســـوعة كائنـــ�ات خرافيـــة من
اجلمـــادات واجلن والشـــياطن مثـــل :بو راس (يد أســـد
ّ
ورجـــل حمـــار)ّ -
خطاف رفـــاي (بو شـــريع) -شـــنق بن
ّ
عنق -كهـــف الدابـــه -جين املريجـــه -حصـــه وعيالها-
ّ
ّ
فتـــوح (عفريـــت القـــرم) -جـــين الرقـــاص -عثيـــون
(الياثـــوم) -ســـويدا خصف (ســـلة التمر)
ُ ّ
الم َســـلم بموســـوعته إىل عالـــم
أدخلنـــا عبـــد العزيـــز

ويســـجل املؤلـــف حكايتـــ�ه مـــع الكائنـــ�ات اخلرافية
ً
مشـــرا الرتب�اطـــه بمنطقـــة خورفـــكان الـــي تت�ألف من
مجموعـــة مـــن القـــرى املتقاربـــة حتتضنها سلســـلة من
اجلبـــال ،ومـــن ثـــم حفلـــت بالعديـــد مـــن املعتقـــدات
الشـــعبي�ة املرتبطـــة بالكائنـــ�ات اخلرافيـــة ،والـــي كان
ُيعتقـــد أنها تـــزور مزل العائلـــة مما دعـــا األم للبحث عن
الوصفـــات الشـــعبي�ة إلبعادهـــم كامللـــح والعتـــم وتركة
صالح وغرهـــا من الوصفـــات الي كان جيـــب وجودها يف
ّ
البيت إلبعاد زوار الغفلة .كما يســـجل ُ
الم َســـلم اهتمامه
بتســـجيل المأثورات الشـــفاهية عن والدته وهو يف مرحلة
اإلعداديـــة ،ثـــم انضمامـــة للـــدورات التدريبيـــ�ة بمركـــز
الرتاث الشـــعيب لـــدول اخلليـــج العـــريب ،ثم جتربـــة دائرة
الثقافـــة واإلعـــالم بالشـــارقة ،ثم قصـــة ترميـــم املدين�ة
القديمـــة بالشـــارقة الـــي واكبهـــا العديد مـــن الروايات
واملحاضرات حـــول الكائن�ات اخلرافية لـــدى اإلماراتين،
ّ
وينتهي ُ
الم َســـلم بقوله :أكاد أجزم أن كتاب «املســـتطرف
يف كل فن مستظرف» لأبشـــيهي ،وكتاب «بدائع الزهور
يف وقائـــع الدهـــور» البن إيـــاس ،كانت محفـــزة يل على أن
أتابـــع يف هـــذا الباب.

ســـاحر حبـــق ..كائنـــ�ات خرافيـــة تتعـــارك مـــع البشـــر ،أو
تب�ادلهــم الغنــاء اجلميــل..أو تفرتســهم ،وكائن ـ�ات تظهــر ىف
الــر والبحــر ،وتظهــر ىف اليقظــة أنــاء الليــل ووضــح النهــار.
وقــد تظهــر يف األحــالم مثــل عثيــون الــذي يعبــث بمنامــات
النــاس .وقــد تتخصــص ىف خطــف األطفــال كأم الصبيـ�ان
ّ
والهام ــة وب ــو س ــولع .نق ــرأ ىف املوس ــوعة
وبع ــر ب ــو خريط ــة
عـــن كائنـــ�ات تظهـــر يف البحـــر مثـــل شـــنق بـــن عنـــق ،أو
تعـــرتض الســـفن مثـــل خطـــاف رفـــاي الـــذي يظهـــر يف

تضـــم املوســـوعة الـــي بـــن أيدينـــ�ا جميع مـــا عكف
ً
ً
خرافيا،
علـــى جمعه املؤلـــف من روايات حـــول  33كائنـــ�ا
ُصنفـــت حســـب الرتتيـــب الهجـــايئ .وقد اســـتطاع عبد
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ش ــكل ش ــراع .وق ــد تتش ــكل ىف ص ــورة ام ــرأة جميل ــة تغ ــوي
الرجــال كأم الدويــس .وقــد تتطفــل علــى البيــوت وحتســد
الن ــاس كأم الهي ــالن العج ــوز احلاس ــدة قبيح ــة اخللق ــة.
وقــد نشــاهد كائنـ�ات ختصصــت ىف اللعــب بالنــاس واللهــو
بمش ــاعرهم كج ــين املريج ــة .أو ت ــؤذي البش ــر مث ــل روع ــان
ً
ً
ال ــذى كان حب ــارا ماه ــرا ث ــم أخ ــذ يع ــرتض الن ــاس دون إرادة
ً
من ــه ..كائنــ�ات ق ــد تظه ــر عندم ــا يك ــون القم ــر ب ــدرا مث ــل
«بـــو راس» املســـتذئب الـــذى يصـــارع مـــن يقابلـــه ىف
خف ــة ال تتن�اس ــب م ــع حجم ــه .ومنه ــا م ــا يظه ــر ىف جمي ــع
األوقــات وىف األماكــن اآلهلــة بالســكان .كائنـ�ات قــد تظهــر
مبت ــورة اليدي ــن مث ــل باب ــا دري ــاه ال ــذي خيي ــف البح ــارة..
وقــد تتشــكل الكائنـ�ات ىف صــورة حيــوان كالبعــر الــذي ذحب
ول ــم خت ــرج روح ــه م ــع رأس ــه املقطوع ــة فظ ــل هك ــذا .وق ــد
تك ــون خنل ــة «كأم كرب ــة وليف ــة» النخل ــة القبيح ــة ال ــي
تلبس ــها اجل ــن لت ــؤذي به ــا الن ــاس وتعذبه ــم .وق ــد يك ــون
طائ ــرا كأم رخي ــش الطائ ــر الضخ ــم ال ــذي ينـ ـ�ذر وج ــوده
باخلـــراب والدمـــار .وهنـــاك كائنـــ�ات خرافيـــة لطيفـــة
تصاحــب النــاس مثــل «جــين الرقــاص» الــذي ال يعمــل إال
إذا أقيمــت لــه االحتفــاالت واألغــاين .و«ســويدا خصــف»
ال ــي تظه ــر يف ش ــكل تم ــرة س ــوداء محفوظ ــة يف خص ــف.
ً
وق ــد ترتب ــط الكائنــ�ات اخلرافي ــة ارتب ً
�اط ــا وثيق ــا بالبش ــر
«كحص ــة وعياله ــا» اجلني ـ�ة ال ــي يع ــرف س ــرها عب ــد هللا
الرجــل الغريــب الغامــض صاحــب العلــم الباطــين .يقــدم
املؤل ــف بلغت ــه املم ــزية ه ــذه الكائنـ ـ�ات اخلرافي ــة ،وكأن ــه
يوجــه دعــوة مباشــرة للمبدعــن ىف األدب والفــن والســينما
ألن يســتلهموا منهــا مــا يشــاءون مــن موضوعــات .وقدمت
ـورا تشـ ً
املوســوعة تصـ ً
ـكيليا للكائنـ�ات اخلرافيــة مــن خــالل
تنفي ــذ الكت ــاب عل ــى الرس ــم ،إذ اس ــتعان املؤل ــف بأربع ــة
رســـامن اعتمـــدوا علـــى قـــراءة المأثـــورات حـــول هـــذه
الكائن ـ�ات وأطلقــوا العنــان يف رســمها باأللــوان ،وهــو جهــد
ُيضــاف للموســوعة .كمــا قــدم املؤلــف ببليوجرافيــا عربي ـ�ة
مخت ــارة ح ــول الكائن ـ�ات اخلرافي ــة .غ ــر أن هن ــاك العدي ــد
ُ
مــن الكائنـ�ات اخلرافيــة الــي كتــب عنهــا املؤلــف لــم تــدرج
باملوس ــوعة مث ــلّ :
النعاي ــه (نادب ــة امل ــوت) -العب ــد املزجن ــل
(بـــو الســـال ســـل)ّ -
الهامـــه -ســـالمه و بن�اتهـــا (غبـــة
ّ
النغاقـــه (البـــوم)ّ -
الضباحـــه (النمـــس)..
ســـالمه)-
إلــخ .ولعــل املؤلــف مطالــب جبهــد مضاعــف جلمــع كل مــا

كتب ـ�ه حــول هــذه الكائن ـ�ات اخلرافيــة لتشــملها املوســوعة
يف الطبعــة الثاني ـ�ة.
نماذج من احلكايات الشعبي�ة اجلزائرية
صـــدر عـــن دار موفم للنشـــر عـــام  2015كتاب عبد
احلميد بورايـــو املعنون «امحمد بن الســـلطان وقصص
أخـــرى :نماذج مـــن احلكايـــات الشـــعبي�ة اجلزائرية» يف
 154صفحـــة يف احلجـــم املتوســـط ،ويشـــر املؤلف إىل
أنه حـــاول أن يقدم صـــورة أمينـــ�ة لما يتـــ�داول باملجتمع
اجلزائـــري التقليـــدي من روايـــات قصصيـــة كانت تمثل
ً
زادا ً
يوميـــا يتلقـــاه الصغـــار والكبـــار ويؤدونه بشـــغف،
فمـــا تزال الذاكـــرة الشـــعبي�ة حتتفظ بذكرى اجللســـات
املســـائي�ة يف األحـــواش أيام الصيف ،وحـــول كوانن النار
يف ليـــايل الشـــتاء الباردة ،يـــوم أن كانت روايـــة احلكايات
واألحايج تمثل مؤسســـة ثقافيـــة ،تقوم بوظيفـــة تلبي�ة
االحتي�اجـــات النفســـية ألفـــراد املجتمـــع ،وتزودهـــم
باملعـــارف والقيـــم اخللقيـــة واالجتماعيـــة ،وبفلســـفة
احليـــاة ،وحتكـــم ســـدى التماســـك اجلمعـــي ،وتهبهـــم
املتعـــة وحريـــة االنطـــالق يف عوالـــم اخليـــال .وقد تمت
صياغـــة جزء مـــن هـــذه املجموعـــة بالعربي�ة املبســـطة،
مـــع االحتفـــاظ ببعـــض املفـــردات والعبـــارات والصيغ
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ً
ً
ملمحا ثابتـــ�ا يف رواياتهـــا األصلية
النمطيـــة ،الي تمثـــل
بالعربيـــ�ة الدارجـــة ،كما تمـــت ترجمة نصـــوص رويت
ً
نظـــرا لســـعة
باللغـــة األمازيغيـــة ،يف اللهجـــة القبليـــة،
اســـتخدام هـــذه اللهجـــة يف مناطـــق الوســـط اجلزائري
الشـــمايل ذات الكثافـــة الســـكاني�ة العالية.

واحلســـاد ،الذين يضعون يف طريق عودته شـــى العقبات
ويتمكن مـــن اجتي�ازها .ويؤدي جميـــع املهمات املعروضة
ً
متنكـــرا أو يف هيئ�ة ال
عليه ،وينجح يف االختبـــ�ارات ويعود
تســـمح ألهله بالتعـــرف عليـــه ،وتنتهي احلكايـــة بواقعة
التعـــرف علـــى البطـــل مـــن خـــالل اختبـــ�اره والتأكد من
قدراته البطوليـــة ،ويتجلى يف أبهى صوره وينـــ�ال املكافأة
والزوجة احلســـناء وتـــاج امللك.

ويشـــكو بورايـــو مـــن عـــدم وجـــود أرشـــيف وطـــين
للماثـــورات الشـــعبي�ة اجلزائريـــة حـــى يتمكـــن مـــن
ً
االســـتعانة بمجموعـــة من احلكايـــات تكون أكـــرث تمثي�ال
ملختلف األوســـاط واللهجـــات ،مما اضطـــره إىل االكتفاء
ً
ً
ميداني�ا ،فضال عمـــا حتصل عليه مـــن طلبت�ه
بمـــا جمعـــه
يف جامعـــة تـــزيي وزو الذيـــن أهدى لهـــم كتابـــه .ومن ثم
فإن مجموعـــة احلكايـــات بالكتاب هي نصـــوص أصلية
لم يســـبق نشـــرها ،وقـــد غلب عليهـــا النوع اخلـــرايف ،لما
يتمتـــع بـــه هـــذا اللون مـــن القصـــص من ســـعة اخليال
وإحـــكام البنـــ�اء والتقاليـــد الفنيـــ�ة الراســـخة ،ســـواء يف
طقوس األداء أو يف أســـاليب اإلنشـــاء والصيغ .ويســـيم
املجتمع اجلزائـــري احلكاية الشـــعبي�ة الـــي يغلب عليها
ُ
«حجايـــة» ْ
الطابـــع اخلـــرايفُ :
و«محجايـــة» و«خرافة»
َ
و«خريفية» و«حكايـــة» وباألمازيغية «أما ش ُ
ـــهوس»،
حيرم تداولهـــا ً
نهاراُ ،
ويعتقـــد أن من يفعـــل ذلك يتعرض
لأذى يف نفســـه أو يف أوالده أو يف أحفـــاده .يصحب أداءها
صيـــغ افتتـــ�اح واختتـــ�ام معينـــ�ة ،ومواقـــف حوارية بن
الراوي واملســـتمعن وتنغيمات لبعـــض مقاطعها ،وحتمل
ً
طقوســـيا ،وحيظى حملتهـــا باالحـــرتام والتبجيل.
طابعـــا

ويؤكـــد بورايو على أنه قد يتضاعف املســـار نفســـه يف
حكايـــة واحدة ،وقد يتـــم اخزتال بعض املراحـــل واالكتفاء
بإشـــارة خفيفة إليها بدون تفصيل ،ويمزي يف هذا الشـــكل
مـــن احلكايـــات نوعـــن مـــن البطولـــة ،األول :البطـــل
الفاعل املتســـم باإلجيابيـــ�ة والذي خيـــوض املغامرة ويعر
إىل املجهول مـــن أجل اكتســـاب املعرفة واخلـــرة ،ويتمزي
هذا البطل بـــروح املبـــادرة والتحلي بالقـــوة املعنوية ،وقد
وصفهـــا املؤلـــف بعبـــارة «انبجاســـات :انبثـــ�اق البطولة
اخلارقـــة» ،وجند مثل هـــذا البطـــل يف حكايـــات :امحمد
بـــن الســـلطان -امللقى بدينـــ�ار -األخـــوان علـــي وعلي-
امحند ادخوخـــين -محذوق وحروش مـــع الغولة -الطفل
العجيـــب و«واغزن».
أمـــا النـــوع الثـــاين مـــن البطولـــة فيمثلهـــا «البطـــل
الضحيـــة» وهو عـــادة امـــرأة تتعـــرض يف بدايـــة القصة
للطـــرد أو للتشـــويه الســـحري ،وحتكي القصـــة معاناتها،
وتنتهي باكتشـــاف حقيقتهـــا بعد أن تت�دخل قوة بشـــرية
أو خارقة إلنقاذهـــا ،وتتمزي البطلة يف مثـــل هذه احلكايات
باحلســـن وبالصفات املعنويـــة اخلارقة للعـــادة والباعثة
علـــى الدهشـــة ،وكذلـــك بالقـــدرة علـــى الصـــر وحتمل
اآلالم وباالمتـــالء األخاليق .ويضعهـــا املؤلف حتت عنوان:
«حتوالت :جتليـــات األنوثة املغتصبة» ،ونعـــرث على أمثلة
هـــذا النوع مـــن البطـــوالت يف حكايـــات :بقـــرة اليت�اىم-
ّ
داللـــة -لوجنـــة بنـــت أيم -عشـــية خضـــار -الطفلـــة
املســـحورة -طرجنه -حب ســـليمان -حبحب رمان وأمه
عيشـــة -الفتاة فائقـــة اجلمال.

وتمثـــل غالبيـــ�ة القصـــص املقدمـــة شـــكل احلكاية
اخلرافية ذات البن�اء التقليدي القائم على مســـار ســـردي
خطي شـــبه ثابـــت ،فيكشـــف يف البداية عن ضـــرر ما أو
إســـاءة حلقت بأحـــد أفـــراد األســـرة أو باألســـرة جمعاء،
أو عـــن رغبـــة يف احلصـــول علـــى يشء مـــا .خيـــرج البطل
ً
من نفســـه أو ُمكلفا مـــن طـــرف األب ،وتبـــ�دأ املغامرة إذ
يلتقـــي بالمـــاحن الذي خيتـــره ويقـــدم له األداة الســـحرية
واملعلومـــات الالزمـــة ملتابعـــة الطريـــق واجتيـــ�از املوانع.
تســـمح لـــه هـــذه املســـاعدة بولـــوج العوالـــم املجهولـــة
واحلصول على الـــيء املرغوب ،والقضـــاء على املعتدي
والرتبص بـــه .تايت بعد ذلـــك مرحلة العـــودة ،حيث يظهر
الصـــراع الثنـــ�ايئ بـــن البطل ومـــن يت�ابعه مـــن اخلصوم

وتعتمـــد حكايـــات أخـــرى مثـــل :ســـالك احلرير من
الســـدراية -ســـكري يـــا ســـكرة وافتـــيح يـــا ســـكرة -بو
كريشـــة -الفليـــق والزيتـــوين -محب الســـلطان قباض
الغـــزالن يف الصحـــاري -آعمر اآلتـــان -مفســـرة األلغاز-
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وحش اجلبـــال وحور العـــن باللة .على عرض سلســـلة
مـــن املغامـــرات الفردية الي يقـــوم بها البطـــل يف مواجهة
قوة شـــريرة ذات طبيعة بشـــرية أو حيواني�ة أو من العالم
اخلـــرايف ،يتمتع هنا البطـــل بذكاء خـــاص ومرونة كبرة يف
مواجهـــة املواقف الصعبة ،ويعتمد ً
أساســـا علـــى قدراته
الذاتي�ة ،العقلية أو اجلســـمية ذات الطبيعـــة احليواني�ة.
وهـــذه احلكايات تبـــ�دو أكـــرث واقعية رغـــم اعتمادها على
ً
العناصـــر اخلرافيـــة ،كمـــا تب�دو أكـــرث احتفـــاال بالقدرات
اإلنســـاني�ة والفرديـــة ،وتـــريم إىل تمجيد اإلنســـان ،وقد
عنونهـــا املؤلـــف يف فصـــل مســـتقل باســـم« :إجنـــازات:
انتصـــارات البطولـــة البشـــرية» .وقـــد ضمـــن املؤلـــف
كتابـــه نمـــاذج مفـــردة للقصـــص التفســـري والقصص
الوعظـــي ،أطلـــق عليها عنـــوان «مصائر :قدر اإلنســـان»
وشـــملت حكايتن فقـــط األوىل بعنوان «ســـلف العجائز
أو بـــرد العجـــوزة» والـــي تمت بصلـــة وثيقة لأســـطورة
التفســـرية ،يت�داولها ســـكان املناطـــق اجلبلية لأطلس
ً
ً
ميثولوجيا
تفســـرا
التلى األوســـط ،يفســـرون من خاللها
ظاهرة عـــودة الـــرد القارص يف بداية شـــهر مـــارس ،بعد
أن تكـــون بـــرودة الشـــتاء قـــد بدأت ختـــف يف نهاية شـــهر
ً
فراير ،وبـــدأ املناخ يعتدل تمهيـــدا لدخول فصـــل الربيع.
أمـــا احلكايـــة الثانيـــ�ة فحملت عنـــوان «راشـــدة» وهي
ذات غـــرض ديين وعظـــي تقوم على تصويـــر فكرة قوانن
خفية حتكم الكون ،وتتجاوز إدراك اإلنســـان ،وال يستطيع
فهمها إال عن طريـــق االعرتاف بمحدوديـــة إدراكه ،وردها
إىل إعجاز القـــدرة الماورائيـــ�ة .وعلى هذا النحو اســـتطاع
بورايـــو تقديم مجموعة من احلكايـــات اخلرافية باملجتمع
اجلزائـــري بلغت خمس وعشـــرين حكاية ،قـــام بتوثيقها
ً
ً
ومكاني�ا مع تســـجيل بي�انـــات راوي احلكاية واجلامع
زمني�ا
ً
وكذا مرتجـــم النص مـــن األمازيغية للعربيـــ�ة ،فضال عن
شـــرحه للمفردات املســـتغلقة على القارئ ،وهو عمل يعد
خطوة مهمـــة يف حبث احلكايـــة الشـــعبي�ة العربي�ة.

العامـــة للكتـــاب عـــام  2012يف  264صفحـــة يف احلجم
املتوســـط .وتعود أهمية هذا الكتـــاب كونه ال يقتصر على
النوايح النظرية يف شـــرح مفهوم «املوتيـــف» بل إنه قدم
لنا املفهـــوم يف إطـــار تطبيقاتـــه العملية يف الفنـــون عامة
واألدب العـــريب والشـــعيب بصفة خاصة .إذ يقـــدم العطار
ُ
توثيقـــا ُ
نظريا حـــول املوتيف
يف القســـم األول مـــن كتابه
وتعريفـــه وجتلياتـــه يف عدد مـــن األجنـــاس األدبيـــ�ة .أما
الدرس التطبيقي فإنه يتســـم بالتنوع ،بمعىن أنه يســـعى
إىل إمكانيـــ�ة توســـيع دائرة اســـتخدام هذا املنهـــج املقرتح،
لكي يشـــمل إىل جانب تطبيقه يف مجال األدب الشـــعيب-
ذلك املجال األســـاس الـــذي ارتبط به املوتيـــف -إمكاني�ة
تطبيقـــه يف عـــدد مـــن األجنـــاس األدبيـــ�ة وغـــر األدبي�ة
األخرى.
واملوتيف  Motifمصطلح له أهمية يف مجال دراســـة
األدب الشـــعيب وكان أول من اســـتخدمه عالـــم الفولكلور
األمريكي ستيف طومســـون يف بدايات القرن العشرين يف
معجم املوتيفات يف األدب الشـــعيب « »1932ثم يف كتابه
احلكاية الشـــعبي�ة « »1946وكان طومســـون يستهدف
من خـــالل املوتيف  -إجياد محاولـــة -لتصنيف احلكايات
الشـــعبي�ة العاملية وهـــي محاولـــة تعد بمثابة اســـتكمال
أو تطويـــر لمـــا انتهي إليه عالـــم الفولكلـــور الفنلندي آني
آرين يف تصنيفـــه املشـــهور الـــذي ارتبـــط باســـمه والـــذي

املوتيف يف األدب الشعيب والفردي
يف إطـــار إصـــدارات األدب الشـــعيب يطالعنـــا كتـــاب
مهـــم بعنـــوان «املوتيـــف يف األدب الشـــعيب والفـــردي»
ملؤلفه ســـليمان العطـــار ،الذي صدر عن الهيئـــ�ة املصرية
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ّ
مثله الكتاب الـــذي حيمل عنوانـــه The Type Index of
 Folktales 1910الـــذي يقوم علـــي تصنيف احلكايات
علـــي أســـاس النمـــط  Type.أمـــا طومســـون فانـــه أقام
كل تصنيفـــه علـــى أســـاس املوتيـــف وتتبـــع تكراراته يف
احلكايات الشـــعبي�ة.

ويف اجلانـــب التطبيقـــي للكتـــاب يقـــدم املؤلـــف
ً
نمـــاذج تطبيقيـــة حبثـــا عـــن املوتيفـــة يف مجموعـــة مـــن
األعمـــال األدبيـــ�ة وهـــي :أوبريـــت «العشـــرة الطيبـــ�ة»
املمص ــر عل ــى ي ــد محم ــد تيم ــور ،حي ــث يــرى أن املوتيف ــة
املركزيـــة يف هـــذا العمـــل هـــي الـــزواج مـــن ابنـــ�ة األمـــر.
إذ يصبـــح أســـلوب تنفيـــذ موتيفـــة الـــزواج مـــن ابنـــ�ة
األم ــر ه ــو أس ــلوب احلكاي ــة الش ــعبي�ة يف تمص ــر عم ــل
فرنـــيس ،وهـــذا هـــو الواقـــع الفـــين الـــذي ينبثـــق عـــن
الواق ــع الثق ــايف أم ــام تيم ــور يف «العش ــرة الطيبــ�ة» .ث ــم
يبحـــث العطـــار عـــن املوتيفـــة يف مســـرحية «إجـــازة»
لفيلي ــب ب ــاري ال ــي ق ــام برتجمته ــا عب ــد الس ــالم ش ــحاتة
ضم ــن سلس ــلة املس ــرح العل ــيم ع ــام  ،1966حي ــث ت ــرز
ُ
أم ــام الكات ــب أيض ــا موتيف ــة ال ــزواج م ــن ابنـ ـ�ة األم ــر،
واألمـــر يف املجتمـــع األمريكـــي هـــو الرأســـمايل الشاســـع
الـــرثاء واالســـتغالل ،والشـــاب الصغـــر الـــذي يمـــأ
قل ــب الفت ــاة الش ــابة ً
حب ــا ه ــو مح ــام يق ــع عل ــى املحي ــط
البعيــد للطبقــة الرجوازيــة .ويف ســرة الزيــر ســالم يشــر
العط ــار إىل أن امللحم ــة تش ــرتك م ــع احلكاي ــة الش ــعبي�ة
يف ضـــرورة وجـــود الـــراوي وجمهـــور املتلقـــن ولكنهـــا
ختتل ــف يف طبيع ــة األداء والتلق ــي ،ان ال ــراوي يف امللحم ــة
ال يعتم ــد عل ــي امكانيــ�ات الن ــص بق ــدر م ــا يعتم ــد عل ــي
قدراتـــه التمثيليـــة أثنـــ�اء األداء وهـــي قـــدرات مكملـــة
ً
للن ــص ويع ــد الن ــص بدونه ــا ناقص ــا احل ــدث الرئي ــيس
ً
الـــذي يبـــ�دأ متأخـــرا يف امللحمـــة ثـــم ال يلبـــث أن يدخـــل
يف حلق ــة مفرغ ــة ينته ــي دورانه ــا بم ــوت البط ــل -عل ــى
األقـــل يف الســـر الشـــعبي�ة العربيـــ�ة ويف معظـــم املالحـــم
دون أن تنتهـــي امللحمـــة إال جبيـــل يمثـــل صـــورة باهتـــة
للحلق ــة املفرغ ــة الس ــابقة وم ــن ث ــم حتت ــاج امللحم ــة إىل
اس ــتقالل ملراحله ــا ث ــم إيل اس ــتقالل املش ــاهد كل مرحل ــة
ً
ح ــى يصب ــح عم ــل امل ــؤدي ممكن ــا يف تقدي ــم امللحم ــة يف
ً
حلق ــات كل حلق ــة تمث ــل كيان ــا يمك ــن أن يق ــدم بنفس ــه
يف الوق ــت ال ــذي تع ــددت في ــه دور الوصل ــة تب ــن حلق ــة
س ــابقة وأخ ــري الحق ــة ،وبذل ــك ت ــؤدي كل حلق ــة به ــذا
الش ــكل وظيف ــة املوتيف ــة داخ ــل احلكاي ــة الش ــعبي�ة ،كم ــا
أنهــا يف حــد ذاتهــا حــدث أو أحدوثــة صغــرة حتتــاج لــيء
مـــن التمثيـــ�ل يف أدائهـــا وهـــو تمثيـــ�ل اليقـــرب امللحمـــة
م ــن املس ــرح ولك ــن حي ــل مح ــل الوص ــف يف الرواي ــة .ويف

ويشـــر العطـــار إىل أن مصطلـــح املوتيـــف موقـــف
نمطـــي مكثـــف يف بنيـــ�ة الســـطحية يرتجـــم يف العمـــل
ً
إيل عـــدد كبـــر مـــن العناصـــر الســـردية تتعالـــق رأســـيا
ً
ً
وأفقيـــا لتشـــكيل بنيـــ�ة عميقـــة ،فهـــي تتحـــول خطيـــا،
وهـــذا املوقـــف النمطـــي لـــه مالمـــح خارجيـــة وداخليـــة
ً
مح ــدودة تتم ــزي بق ــدر كب ــر م ــن الثبــ�ات ولفهمه ــا جي ــدا
ً
يمكــن اعتب ـ�ار املوتيــف داال وبين ـ�ه لتحقيــق مدلــول .ومــن
ثـــم فقـــد انتقـــل «املوتيـــف» إىل التصويـــر واملوســـيقى
واملعم ــار والزخرف ــة ،إذ إن ــه يف التصوي ــر ،يقص ــد بكلم ــة
«موتيف ــة» الل ــون أو الرس ــم املف ــرد أو املتك ــرر ،ويقص ــد
به ــا القط ــع املتك ــررة يف املعم ــار والزخرف ــة ،كم ــا تس ــتخدم
يف املناظ ــر الطبيعي ــة ،ويقص ــد به ــا القط ــاع م ــن املنظ ــر
ال ــذي تدرك ــه الع ــن يف لقط ــة م ــن عملي ــة اإلبص ــار .كم ــا
تمث ــل املوتيف ــة يف املوس ــيقى ،املوض ــوع الرئي ــيس للعم ــل
ّ
املوســـيقي أو مـــا يمكـــن أن حنـــدده بأنـــه تت�ابـــع ممـــزي
ّ
«احلري ــك» ملقابل ــة
لأص ــوات .ويــرى املؤل ــف مصطل ــح
«موتيـــف» يف العربيـــ�ة؛ ألن احلريـــك كلمـــة ترمـــز إىل
إمكانيــ�ة التش ــكل واحلرك ــة ،وه ــو م ــا حي ــدث للموتيف ــة
إذا انصرفـــت عـــن جتردهـــا بانتمائهـــا إىل عمـــل تتشـــكل
في ــه وتتح ــرك .وتش ــر الدراس ــات املتقدم ــة يف األس ــاطر
واحلكايـــات عنـــد الشـــعوب املختلفـــة ،أن التشـــابهات
بـــن هـــذه املنتجـــات األدبيـــ�ة الشـــعبي�ة ،ال تقـــف عنـــد
حـــد املالمـــح املحـــدودة املشـــرتكة ،وإنمـــا تتجـــاوز ذلـــك
إىل تشـــابه يف املواقـــف والشـــخوص واألطـــر العامـــة.
وكذلــك يف األدب احلديــث ،يمكــن البحــث عــن املوتيفــة
الـــي تـــرز عنـــد الكاتـــب املعـــن أو الكتـــاب املعينـــن،
وذل ــك ملعرف ــة جذوره ــا وجتلياته ــا املختلف ــة يف تط ــورات
تص ــب يف احلاض ــر .أم ــا «الش ــعر» ف ــإن املوتيف ــة ق ــد ال
تك ــون واضح ــة ش ــأن األجن ــاس األدبي ـ�ة األخ ــرى ،ويع ــود
ذل ــك -كم ــا يش ــر العط ــار إىل تقاع ــص الدارس ــن ع ــن
تقـــيص التجليـــات الشـــعرية.
224

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻨﺸﺮ ـ اﻟﻌﺪد  44ـ ﺷﺘﺎء 2019

رواي ــة مائ ــة ع ــام م ــن الوح ــدة ،تكش ــف رحل ــة البح ــث
عـــن املوتيـــف جتليـــات مختلفـــة إلطـــار موتيفـــي واحـــد
ً
يشــر إيل دورة احليــاة البيولوجيــة ومــا دام اإلنســان كائن ـ�ا
ً
ً
ً
اجتماعيـــا
بيولوجيـــا متمـــزيا فـــان هـــذه الـــدورة تتغـــر
ً
وتاريخي ــا .وخيت ــم العط ــار كتاب ــه باإلش ــارة إىل أن جم ــاع
ه ــذه الدراس ــة ح ــول «املوتيف ــة» يق ــدم بداي ــات محاول ــة
ً
ج ــادة حن ــو منه ــج نق ــدي جدي ــد حي ــاول أن حي ــل إش ــكاال
ويســـتثمر تقـــدم النقـــد.
لهجتن�ا حاضر ومايض
وقـــع بـــن أيدينـــ�ا كتـــاب حيمـــل عنـــوان «لهجتنـــ�ا
حاضـــر ومـــايض» إصـــدار  2004يف طبعتـــه األوىل
بالري ــاض للكاتب ـ�ة مش ــاعل عب ــد هللا العي ــىس .والكت ــاب
ً
هجائيـــ�ا،
 173صفحـــة مـــن القطـــع املتوســـط ،مرتـــب
دون مقدمـــة تشـــرح املنهـــج أو اإلطـــار املوضوعـــي لـــه،
غ ــر أن هن ــاك فق ــرة يف البداي ــة س ــجلتها املؤلف ــة تش ــر
إىل أن الكت ــاب اش ــتمل عل ــى ش ــرح وتفس ــر ملع ــاين بع ــض
الكلمــات الشــائعة يف لهجــة اململكــة العربي ـ�ة الســعودية،
م ــن أج ــل توضي ــح معانيه ــا املس ــتغلقة عل ــى اجلمه ــور
ُ
الع ــام ،وتضي ــف مش ــاعل ب ــأن اللهج ــة ك ــز ال جي ــب أن
نفـــرط فيـــه وال نرتكـــه لعوامـــل الزمـــن ختفـــي بعضـــه أو
تغــر اآلخــر .والكتــاب علــى هــذا النحــو حيتــوي مــا يقــرب
مــن  1200مفــردة ،تــم عرضهــا بكلمــات قليلــة وشــديدة
البســـاطة ،بـــدأ بمفـــردة «إحفالـــة» وهـــي تســـمية لمـــا
ُيقـــدم مـــن الهدايـــا للعـــروس .وانتهـــى بمـــادة «يـــزى»
أي حيتف ــظ بالش ــئ .وم ــا ب ــن املفردت ــن مئ ــات املف ــردات
الـــي ُعرضـــت بنفـــس الطريقـــة :فكلمـــة «أطخـــم»
ُ
تطل ــق عل ــى الش ــخص اجلمي ــل وامل ــرأة اجلميل ــة ُيق ــال
ُ
لهـــا أطخمـــا ،و«بردحـــة» تطلـــق علـــى طريقـــة تثبيـــت
م ــادة ال ــزري عل ــى املش ــالح الرجالي ــة ،و«تن ــور» حف ــرة
صغ ــرة يف امل ــزل لصن ــع اخل ــز ،و«جنبي ـ�ة» ه ــي اخلنج ــر
ال ــذي يس ــتعمله بع ــض س ــكان جن ــوب اجلزيــرة واليم ــن
وعمــان ،و«حنــده» أي رقــص وتمايــل يف رقصــه وتشــتهر
الكلم ــة يف جن ــد ،و«احلص ــر» ُيصن ــع ً
يدوي ــا م ــن س ــعف
ويســـتخدم مثـــل الســـجاد ً
النخيـــل ُ
حاليـــا ،و«روشـــن»
غرفـــة صغـــرة يف ســـطح املـــزل ،و«ســـحارة» صنـــدوق

ُ
مـــن اخلشـــب تعبـــأ فيهـــا اخلضـــروات والفاكهـــة،
ُ
ُ
و«ضع ــن» تس ــمية تطل ــق عل ــى اإلب ــل ال ــي تس ــتخدم يف
ُ
الس ــفر والرتح ــال ،و«قن ــازع» تس ــى عميبــ�ة أو جديل ــة
وهـــي ظفائـــر شـــعر املـــرأة ،و«مســـيله» أكلـــة قديمـــة
ُ
تصنــع مــن الدقيــق وتشــتهر بهــا أهــل اجلنــوب ..وهكــذا
تـــم عـــرض جميـــع مفـــردات الكتـــاب بكلمـــات شـــديدة
البســـاطة .ويبـــ�دو أن املؤلفـــة كان لديهـــا الرغبـــة يف
تس ــجيل بع ــض األمث ــال الش ــعبي�ة وش ــرحها ،غ ــر أنه ــا
ً
قدمــت بعــض األمثلــة ( 12مثــال فقــط) وشــرحها حتــت
عن ــوان «أمثل ــة متنوع ــة» ب ــدأت باملث ــل الش ــعيب «م ــن
باعن ــا بعن ــاه ل ــوكان غ ــايل ..وم ــن باعن ــا بالرخ ــص بعن ــاه
ببـــ�الش»ُ ،
ويقـــال عندمـــا يتكـــر شـــخص علـــى آخـــر،
أو يبتعـــد عنـــه بـــدون ســـبب ،ويتنـــ�ازل عنـــه بســـهولة.
ومث ــل آخ ــر« :الزي ــن زي ــن ل ــو ق ــام م ــن الن ــوم ..والش ــن
ش ــن ل ــو كح ــل عي ــون» ،وتش ــرح مش ــاعل املث ــل مش ــرة
إىل أن ــه ُيق ــال للمقارن ــة ب ــن اجلم ــال الطبيع ــي واجلم ــال
املصطنـــع ،فاجلميـــل أو اجلميلـــة ال يتغـــر حـــى لـــو كان
ً
مس ــتيقظا م ــن الن ــوم ،والقبي ــح ح ــى ل ــو وض ــع جمي ــع
أن ــواع الزينــ�ة فإن ــه ال يتغ ــر ..والكت ــاب به ــذه املعلوم ــات
مـــن نـــوع اإلصـــدارات املقدمـــة للجمهـــور العـــام ،دون
تفاصي ــل البح ــث األكاديم ــي املعت ــاد ،وه ــو أم ــر مه ــم يف
تقديـــم تراثنـــ�ا الشـــعيب بأســـلوب مبســـط للجمهـــور.
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اخلصائص الفني�ة ألغني�ة البحر
يف إطار حبثن�ا عن دراســـات حول املوســـيقى الشعبي�ة،
ً
وهي قليلة جـــدا مقارنة بمجاالت الرتاث الشـــعيب األخرى،
نعرض هنا لكتـــاب «اخلصائص الفني�ة ألغنيـــ�ة البحر يف
الكويـــت» ملؤلفه خالد علـــي القالف ،وقد صـــدر الكتاب
بالكويت يف  261صفحة عام  2009دون بي�انات للناشـــر.
ويشـــر املؤلف إىل أن ســـبب اختي�اره لهذا املوضوع هو إلقاء
الضوء علـــى الفنـــون البحرية يف الـــرتاث الكويـــي املمزتج
باحلضارات املجـــاورة املطلة على اخلليـــج العريب واملتصل
حبضارة أفريقية والهند ،لما يمثـــل موقع الكويت اجلغرايف
مـــن أهميـــة جتاريـــة واقتصاديـــة بـــن تلك احلضـــارات
والدول .فالرتاث الغنـــايئ بالكويت ممزتج بهذه احلضارات
الـــي ارتادها الكويتيـــون يف رحالت الســـفر الشـــراعي إىل
الهنـــد وأفريقيا .وهذا يتطلـــب توثيق عناصر هـــذا الرتاث
الفـــين ،واملحافظـــة على األغـــاين املتصلة بـــه لتصبح هذه
الفنـــون من خالل حتقيقها ودراســـتها يف متن�اول الكويتين
عامة واملوســـيقين منهـــم خاصة .كما أن ندرة الدراســـات
ً
حول أغـــاين البحـــر وأهمية توثيقهـــا يأيت أيضـــا يف مقدمة
اهتمـــام املؤلف الذي يـــرى أن األحبـــاث الســـابقة تن�اولت
أغاين البحـــر يف إطارهـــا الوصفـــي والتارييخ ،ولـــم تتن�اول
اجلانـــب املوســـيقي الفـــين الغنـــايئ واإليقاعي بالدراســـة
والتحليل ،على أن التن�اول نفســـه ال يكاد يعدو صفحات يف
ً
مجالت ،أو فصوال قصرة يف بعض الدراســـات األكاديمية،
حيـــث ُيعد هذا النوع من الدراســـات -مـــع قيمته العلمية
الي أفـــاد منها الباحث -غر مســـتوف جوانـــب املوضوع.
ومن ثم فقـــد كان مـــن أهداف البحـــث جمع أغـــاين البحر
ُ
تقديما
وتوثيقها ،وتصنيف عناصرها املوسيقية وتقديمها
ُ
علميا للبحـــث املعاصر.

خـــالل االعتمـــاد على مســـجالت صوتي�ة ألغـــاين الفنون
البحريـــة املســـتخدمة يف البحـــث ،ثـــم القيـــام بتحليلها
ودراســـتها من املنظور األكادييم للموسيقى واألغاين ،كما
لـــم يغفل املؤلف إبـــداء الرأي جتـــاه ما تتن�اولـــه من قضايا
ومعا جلات.
تن�اول القالف يف البداية موضـــوع «القوالب الغنائي�ة
الشـــعبي�ة» وخصائصها وســـيطرة اللهجـــة العامية الي
يعدها املؤلف من خصائص الغناء الشـــعيب حيث هيمنة
اللهجة املحليـــة الي تعكـــس الطابع البيـــي الذي نبعت
منـــه األغنيـــ�ة ،ثـــم يســـتعرض شـــفاهية انتقـــال الغناء
الشـــعيب من جيل إىل جيـــل ،ومجهولية املؤلـــف والتاريخ.
كمـــا أشـــار إىل تعبـــر الغناء الشـــعيب عن فلســـفة الناس
وطباعهـــم ،وعمليـــة اإلبـــداع يف قوالب الغناء الشـــعيب،
واهتمـــام دولة الكويت بالرتاث الشـــعيب مـــن خالل فرقة
ً
التليفزيون الي أصبحـــت رمزا لأداء الرتايث ،وكذا إنشـــاء
املعاهـــد الفنيـــ�ة املوســـيقية لتأهيل جيـــل أكادييم يتفهم
تراثـــه الشـــعيب وحيافـــظ عليه ويطـــوره بأســـلوب عليم
ً
متقـــن .ثم خيصـــص املؤلـــف مبحثا مـــن كتابه لدراســـة
اخلاصيـــة األدبيـــ�ة يف نصـــوص األغـــاين الشـــعبي�ة الي
ً
قام جبمعهـــا ،حيث قـــام بتســـجيل النص الغنـــايئ كامال
ً
مســـتعرضا ملعـــاين املفردات غـــر املفهومة ،ثـــم تن�اول كل
بيـــت أو مجموعة أبيـــ�ات على حـــدة ،مع وقوفـــه على ما

وارتبـــط منهـــج املؤلـــف باســـتخدم أســـاليب اجلمع
امليداين للرتاث الشـــعيب مـــن مقابالت لإلخبارين ســـواء
«النهامـــن» أي املغنـــن علـــى الســـفين�ة ،أو العازفن أو
الدارســـن ،وقد واجه املؤلـــف العديد مـــن الصعوبات يف
هذا اإلطـــار .أمـــا التحديد الزمين للدراســـة فقـــد بدأ من
النصـــف األول للقرن التاســـع عشـــر حـــى نهايـــة القرن
العشـــرين ،أما التحديد املكاين فهو دولـــة الكويت .ويقوم
البحـــث هنا علـــى املنهج الوصفـــي التحليلـــي ،وذلك من
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ثـــم ينتقـــل القـــالف لبحـــث اخلاصيـــة اإليقاعيـــة
ً
ألغنيـــ�ة البحر الكويتي�ة ،مؤكـــدا على بـــروز اهتمام علماء
احلضـــارة اإلســـالمية باخلاصيـــة اإليقاعيـــة ،يف تدوين
الـــرتاث املوســـيقي العـــريب وتبيـــ�ان أصولـــه وتدوين�ه ،يف
إطـــار منهجيـــة اعتمدت علـــى رمـــوز التقطيـــع اللفظي
وقيـــاس أطـــوال األلفـــاظ النغميـــة وأبعادهـــا ،كما فعل
الفارايب وغـــره من العلماء .فيعـــرض للخاصية اإليقاعية
املرتبطة باللســـان عند ابن ســـين�ا ،واخلاصيـــة اإليقاعية
عند األرمـــوي ،ثم ينتقل بن�ا إىل مفاهيم الغناء الشـــعيب يف
دولـــة الكويت من حيث الكلمة واإليقـــاع واللحن واألداء.
وكـــذا خصائص أوزان الشـــعر الشـــعيب الكويـــي والغناء
العاطفـــي ،مـــن خـــالل التحليل املوســـيقي باســـتخدام
النوتـــة املوســـيقية .ثـــم يعـــرج املؤلـــف لبحـــث اآلالت
واألشـــكال اإليقاعية والضروب للفنـــون الكويتي�ة ،والي
قسمها إىل آالت إيقاعية ذات غشاء مصوت ،ومنها :آالت
الطرق املنغمة وآالت الطرق املوقعـــة ،واآلالت اإليقاعية.
ثم اآلالت اإليقاعية املســـتخدمة يف أغـــاين البحر كالطبل
البحـــري الكبـــر وأنواعـــه ،وآالت :املـــرواس -اجلحلـــة-
الهاون -الطار -الطويســـات .وقد وثقها الباحث بالكلمة
والصورة والشـــكل اإليقاعـــي .ثم ينتقل بن�ا إىل األشـــكال
اإليقاعيـــة املصاحبـــة لفنـــون البحـــر الكويتيـــ�ة ،ومنها:
إيقاع احلـــدادي -إيقـــاع الياملي -إيقاع الـــدواري -إيقاع
العدســـاين -إيقاع احلدادي احلســـاوي -إيقـــاع احلدادي
املخالف -إيقاع الشـــبيي.

حتمله األبيـــ�ات من تصوير وأفكار واملوســـيقى الشـــعرية
متمثلـــة يف الـــوزن والقافيـــة ،مـــع التعليـــل قـــدر اإلمكان
لســـبب اختي�ار كل منهما .وقـــد وقع اختيـــ�ار املؤلف على
ســـتة عشـــر أغني�ة معروفـــة يف البيئ�ات الشـــعبي�ة منها:
دع بالسالم.
دن البلم.
غزال الروم.
راعي الزميل.
مقوى على الفرقة.
يا هللا.
مدوا السواعد.
أنا اآليت
حلمك على حملك.
امسكت مغلقة املحار.
يا زين روض الوفا.
أول ما نب�دي.
نظر الوجه احلسن.
عيين على اللي.
يادينك دني�ا.
صلوا على النيب.
ومن األغاين هذا النص «غزال الروم» الذي يقول:

ثم يصـــل املؤلـــف ملحطتـــه قبـــل األخـــرة ليبحث يف
األلـــوان املختلفة ألغـــاين البحر الكويتيـــ�ة وقوالبها كأغاين
العمـــل وأغاين الرتفيـــه والســـمر ،لينتهي بتقديـــم نماذج
حتليليـــة لأغـــاين البحريـــة الكويتيـــ�ة ،من خـــالل كتابة
ً
مصحوبا
بطاقـــة تعريفية لكل أغنيـــ�ة ،والنص الشـــعري
بشـــروحات ،ثم التدوين املوســـيقي لكل نص مع تقطيع
ً
وأخرا حتليـــل األغني�ة
الكلمات علـــى النوتة املوســـيقية،
ً
ً
ً
موســـيقيا كامـــال .وهـــو جهـــد توثيقـــي حيســـب
حتليـــال
للقـــالف يف هذا العمـــل املهم.

أال يا غزال الروم
أال روفوا حبايل
أال والغريب مالوم
يا مسافر بالدي
أال بيتها يا خال
أال من ورا الشخال
جد حملوا األبغال
أال وابعدو عين
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http://alternatux.com/wp-content/uploads/2017/07/art-paint-ideaspainting-ideas-for-class--painting-easy.jpg

228

2019  ـ ﺷﺘﺎء44 اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ أﺻﺪاء ـ اﻟﻌﺪد

ّ
ّ
أصداء «امللتقى العريب للرتاث الشعيب»
يف دورته األوىل بتونس

230

229

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ أﺻﺪاء ـ اﻟﻌﺪد  44ـ ﺷﺘﺎء 2019

ّ
ّ
أصداء «امللتقى العريب للرتاث الشعيب»

في دورته األولى بتونس

أيام 30 .29 .28 :ديسمر .2017

د .الزازية برقوقي .كاتبة من تونس
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة» اإلبداع اجلمعي املتجذر يف ذاكرة جميع الشـــعوب،
تمثل «الثقافة
و قد صاغه األســـالف بمنجزاتهم وخراتهـــم وجتاربهم وتراكماتهـــم ،فعكس واقع
ّ
وتلـــون بألوان مكانهـــا وزمانهـــا .وللبحث يف هذا
اإلنســـاني�ة املتعاقبة
احلضـــارات
ّ
ّ
الرثي واالعرتاف ّ
الشـــعيب ّ
بأهميت�ه يف الكشـــف عـــن المايض وبن�اء
املخزون الثقايف
احلاضر واستشـــراف املســـتقبل ،البد من تضافـــر اجلهودّ لتحقيق اإلفـــادة .ومن
ّ
ّ
الثقايف عامة والشـــعيب ّ
خاصـــة ،والذي
منطلـــق االهتمـــام العاليم بصون الـــرتاث
ّ
ّ
ّ
الدولية مثل اليونســـكو ســـنة  2003ويف مناســـبات
اتفاقيـــات املنظمات
أكدتـــه
ّ
ّ
املؤسســـات الثقافيـــة ّ
الحقـــة ،واعتمدتـــه بعـــض ّ
املهمة مثـــل «مجلـــة الثقافة
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة» الي اختذته منهجا ســـلكته منذ ســـنوات فتحت من خالله األفق أمام
ّ
البحـــث العليم يف هـــذا احلقل الثقـــايف ،بما تقيمه مـــن تظاهرات ّوما تنشـــره من
ّ
الثقافة الش ّ
ـــعبي�ة .كانت
دراســـات وأعمال ّقيمة للباحثـــن واألكاديمين يف ّمجال
ّ ّ
ّ ّ
للثقافة الش ّ
ـــعبي�ة» ،ملعاضدة املجهودات
«اجلمعية التونسية
فكرتن�ا يف تشـــكيل
ّ
ّ
الســـابقة يف هذا املجال الثقايف.
ّ
ّ ّ
ّ ّ
الش ّ
ـــعبي�ة»« ،امللتقى
ونســـية للثقافة
«اجلمعية الت
اإلطار ،نظمـــت
ويف
هـــذا ّ
ّ
العـــريب للرتاث الشـــعيب» يف دورتـــه األوىل بتونس من  27إىل  30ديســـمر ،2017
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العلميـــة ّ
ّ
القيمة
قدمـــت فيها مجموعـــة من املداخـــالت
ّ
لثلـــة مـــن الباحثـــن واألكاديمين:

وقد شـــارك فيه أكرث مـــن  70ضيفا من تونـــس و 11دولة
عربيـــ�ة مـــن محاضريـــن و باحثـــن و شـــعراء وإعالمين
ّ
وفنانـــن شـــعبين .وقـــد ّ
تضمـــن امللتقـــى مجموعة من
ّ
الش ّ
ّ
ّ
ـــعرية واملعارض
والعكاظيـــات
العلميـــة
املداخـــالت
ّ
ّ
ّ
الثقافيـــة والفنيـــ�ة والفقـــرات املوســـيقية فضـــال عـــن
ّ
ّ
الرحالت الســـياحية االســـتطالعية.
ّ
وتواصل ــت فعالي ــات امللتق ــى عل ــى م ــدى  4أي ــام ت ــوزع
برنامجه ــا عل ــى النح ــو الت ــايل:
ّ
«اجلمعيـة
تـم اسـتقبال الوفـود العربيـ�ة مـن قبـل
ّ
الشـعبي�ة» بتونس العاصمـة ،ثم اجتهت
التونسـية للثقافة

اجللسة األوىل حاضر فيها كل من:
الدكتـــورة الزازيـــة برقـــويق مـــن تونـــس وهـــي من
ّ ّ
ّ
ّ
الشعبي�ة،
ونســـية للثقافة
اجلمعية الت
مؤســـيس
ّ
ّ
قدمـــت مداخلة حتت عنـــوان «الـــرتاث الالمادي
ّ
االســـتعمارية
ودوره يف تأريخ الواقع الثوري للفرتة
ّ
التونســـية من خـــالل نصـــوص األغني�ة
بالبـــالد
البدوية».
الدكتـــور صالـــح الفاليح من تونس ،قـــدم مداخلة
حتت عنوان»املشـــرتك يف الـــرتاث الثقـــايف العريب
غـــر المادي».

يـوم األربعـاء  27ديسـمر  2017إىل مدينـ�ة قفصـة ،مـرورا
ّ
بمدينـ�ة القـروان حيـث اسـتقبلهم بيـت الشـعر القـرواين
ّ
اسـتطالعية إىل بعـض املعالـم
هنـاك ،وقامـوا بزيـارة
ّ
ّ
اريخيـة باملدينـ�ة ،ومنهـا جامع عقبـة ابن نافع .ومسـاء تم
الت
اسـتقبال الضيـوف بمقـر اإلقامـة «جوغرطـة» بقفصـة.
ّ
صباحية
ويف يـــوم اخلميس  28ديســـمر  2017جولة
ّ
باملدينـــ�ة العتيقـــة بقفصة بالتعـــاون مع املعهـــد الوطين
ّ
ّ
وجمعيـــة صيانـــة مدينـــ�ة قفصة ،حيـــث حظي
للـــرتاث
ّ
ّ
األثرية
اســـتطالعية إىل بعض املعالـــم
الضيـــوف بزيـــارة
ّ
التاريخيـــة باملدينـــ�ة منهـــا «املتحـــف» و«دار
واملواقـــع

الدكتـــور محمـــد رمصيـــص مـــن املغـــرب ،قـــدم
مداخلـــة حتـــت عنـــوان «املـــوروث الشـــعيب بن
التـــداول والتوثيـــق».
ثم تا اجللسة نقاش.
اجللسة الثاني�ة حاضر فيها كل من:
األســـتاذة صفيـــة عـــزوز مـــن تونـــس قدمـــت
مداخلـــة حتت عنوان «الرتاث الشـــعيب الشـــفوي
وتكنولوجيـــات االتصـــال».

لونقـــو» و«واد الـــيب» وغرهـــا ،وقـــد رافقهـــم يف ذلـــك
ّ
املتخصصـــن يف الـــرتاث ،قامـــوا بتقديم
مجموعـــة مـــن
بعـــض املداخـــالت على عـــن املكان.

اجلزائـــر ،قدم مداخلة حتت
من
ّ
الدكتـــور أحمد بقار ّ
عنوان» جماليات الشعر الشـــعيب املغاريب ووجوه
االتفاق».

وبعـــد الظهـــر تـــم افتت�اح عـــدد مـــن املعـــارض منها
ّ
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة ومعـــرض
معـــرض الكتـــاب العـــريب للثقافـــة
ّ ّ
ّ
ّ
ونســـية
والســـياحية الت
األثرية
صور فوتوغرافية للمواقع
ّ
ّ
ومعرض وثائقي عـــن الرتاث الشـــعيب الوطين من تنظيم
ّ
املكتـــب اجلهوي لإلعـــالم والتوثيـــق بقفصة.
ّ
ّ
فعاليات هذا
وقد اســـتضاف املركز الثقايف علي جيـــدة
امللتقـــى ،أين تـــم االفتت�اح ّ
الرســـيم مســـاء اخلميس28
ّ
األثرية
ديســـمر بعرض شـــريط وثائقي حول أبرز املواقع
ّ
ّ
ّ
ونســـية ،عقبت�ه كلمات القائمن
والســـياحية يف البالد الت

تا اجللسة نقاش:
وكان املوعـــد مســـاء اجلمعـــة مـــع عكاظية شـــعرية
ّ
عقبتها ســـهرة فني�ة بدويـــة « النجمـــة» أثثتها مجموعة
ّ
ّ
ّ
من األصـــوات ّ
والرجالية.
النســـائي�ة
البدويـــة
الفنيـــ�ة
وخصـــص القائمـــون علـــى امللتقـــى اليـــوم اخلتايم
ّ
ســـياحية
الســـبت  30ديســـمر  ،2017لتنظيم رحالت
ّ
ّ
وترفيهية للضيـــوف حنو مدين�ة تـــوزر جبولة
اســـتطالعية
يف متحـــف دار شريـــــــــط و شــــــاق واق  -الواحـــة  -ربوة
ّ
شـــعرية بروضـــة أبو
الشـــايب ،حيـــث أقيمـــت عكاظيـــة
القاســـم الشايب.

على امللتقـــى وتكريم عدد من الضيوف العرب والشـــعراء
ّ
ّ
ّ
ّ
موســـيقية
التونســـين .و قد ختللت التكريمات وصالت
شـــعرية ،اختتمـــت بســـهرة ّ
ّ
فنيـــ�ة «صـــوت
وقـــراءات
ّ
النجـــع» أحيتها الفنانة التونســـية زهـــرة األجنف.
ّ
ّ ّ
ّ ّ
الش ّ
ّ
ـــعبي�ة،
ونســـية للثقافة
اجلمعية الت
وخصصـــت
ّ
الفكريـــة
يـــوم اجلمعـــة  29ديســـمر  ،2017للنـــدوة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة والـــرتاث الال مـــادي ،حيث
املتعلقـــة بالثقافة

واختتمت فعاليـــات الدورة األوىل مـــن امللتقى بتوزيع
ّ
شهادات التقدير ،كلمات ضيوف الشـــرف  ،كلمة اخلتام،
ّ
ّ
ّ
الشـــعبي�ة
العربي�ة للثقافة
واإلعالن عن تأســـيس الرابطة
برئاســـة تونس لسنة . 2018
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l’historique, les fouilles archéologiques
ont contribué à résoudre bien des
mystères liés à l’existence des anciennes
populations et à extrapoler les attentes et
les représentations qui prévalaient alors,
ne serait-ce que de façon approximative
et toujours sujette à révision. Il reste que
certains aspects de la vie des anciens
commencent aujourd’hui à prendre forme
et consistance pour nous donner une
vision certes incomplète mais qui aide à
comprendre les apports successifs des
différentes civilisations et à en expliquer les
rencontres et les interactions avec d’autres
civilisations appartenant à des régions
éloignées de la planète.
L’ornementation témoigne du passage
des civilisations. Elle constitue l’un
des fondements de l’art, en raison de
la variété des supports où elle s’est
exprimée et de la diversité des espaces
où elle s’est développée, qu’il s’agisse de
bâtiments, de tissages, de poterie ou de
productions métalliques. Peu importe,
au fond, que le support soit souple ou
rigide, l’ornementation a depuis les temps
anciens obéi à des principes artistiques

et structurels qui se sont constitués et
fécondés depuis les âges les plus reculés
pour apparaître à l’époque récente sous le
couvert de courants et d’écoles artistiques.
Le dessin et les formes plastiques sont
nés sur les parois des cavernes avec
l’homme préhistorique. En Tunisie, le Dr
Mohamed Hassine Fantar affirme, dans
son ouvrage La Lettre et l’image dans le
monde carthaginois, que l’homme tunisien
a acquis depuis les temps anciens les
compétences techniques: "Les recherches
ont montré, écrit-il, que le dessin est
présent dans les différentes régions du
monde punique. Les Puniques cultivaient
aves soin et considération l’image et la
couleur. A titre d’exemple, des dessins ont
été découverts à Ochaz qui constituaient la
base ornementale de tombeaux libyques".

Sourour Chtourou Milad
Tunisie
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ASPECTS FORMELS DE
L’ORNEMENTATION
DU TAPIS TUNISIEN

La fabrication du tapis (le mot tunisien
est zarbiya, en arabe littéral on dit plutôt
sajjad), que la laine en soit arasée ou
formée de poils dressés verticalement,
est considérée comme une des plus
importantes pratiques artistiques. Le
travail est effectué à la main sur la base
d’un canevas de fils entretissés selon des
croisements qui produisent des couleurs
et des motifs représentant la plupart
des éléments matériels et immatériels
qui entourent l’être humain. Les motifs
consistent en segments formels qui se
répètent et se répondent en une grande
variété de couleurs harmonieuses,
s’équilibrant ensuite avec d’autres
segments, identiques ou antagoniques,
de façon à construire une unité complète
qui embellit une bande ou garnit un coin
ou un cadre. Ce type d’ornementation
représente l’un des arts plastiques les plus
importants à travers et au moyen desquels
la plupart des productions artisanales
acquièrent une valeur esthétique et
fonctionnelle. "L’unité du motif est la
base constitutive du dessin. On peut
la définir comme un vide délimité par
une ou plusieurs lignes entrecoupant
d’autres, selon le genre d’ornement.
Toutes les formes peuvent être utilisées
dans le travail d’ornementation. On

peut les diviser en deux types : unités
ornementales géométriques et unités
naturelles". Affirmant qu’on ne saurait
dénombrer de façon catégorique les
types d’ornementation ou les écoles dont
relèvent les unes et les autres, l’auteur
s’attelle à faire l’historique des différents
motifs et les influences, en termes de
civilisation de culture ou d’idéologie,
qu’ils ont subis en Tunisie. Il tente, en
même temps, de saisir les interactions
entre l’ornementation, d’une part, et
l’environnement local, méditerranéen et
mondial.
La Tunisie a connu depuis l’antiquité
nombre de grandes civilisations, à
commencer par les Phéniciens et les
Carthaginois auxquels succédèrent les
Romains, les Vandales, les Byzantins puis
la civilisation islamique qui s’épanouit
dans ce pays – qui s’appelait alors l’Ifriqiya
– sous les Aghlabides et continua à se
développer jusqu’à nos jours, après
avoir notamment connu l’occupation
ottomane. Chacune de ces civilisations a
naturellement laissé son empreinte sur
l’art, la poésie ou l’architecture locales.
Même s’il n’est pas aisé de déterminer
avec exactitude les événements survenus
à des époques éloignées et d’en dresser
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égard la tarabayza qui est la plateforme
sur laquelle s’organise le processus
de production. L’auteur détaille les
étapes de sa construction, il passe
ensuite en revue les différentes phases
de la fabrication en s’arrêtant sur la
durée, le volume et les modes de
commercialisation de la production.
Ce « récit » est précédé d’une brève
présentation de l’est du Jerif. Il
s’agit de l’une des principales zones
de production de la brique rouge
de la capitale, Khartoum, et du
Soudan, en général. Cette activité
industrielle a grandement contribué
au développement de cette région
ainsi que d’autres régions du pays,
à l’amélioration du niveau général
de leur population et à l’expansion
démographique de Khartoum et de
bien d’autres villes.
La fabrication de la brique rouge dans
la région est du Jerif est considérée
comme un héritage ancestral. La
brique est en effet l’épine dorsale du
bâtiment au Soudan, en général, et
dans la capitale, en particulier, où il
ne se trouve pas une seule maison en

brique, une seule institution scolaire
ou universitaire, une seule caserne ou
ministère dont la brique ne provient
d’Al Jerif.
Ce métier a également été à l’origine
de nombreuses mutations dans la
région. Il jour un rôle positif dans le
développement social de cette partie
du Soudan, qu’il s’agisse à cet égard
d’éducation, de population ou de
culture, en général. La production
de la brique rouge a contribué en
effet à l’édification des écoles, des
clubs et lieux de culte, des instituts
professionnels ou des centres de
formation industrielle. Les taxes
prélevées au quotidien sur cette
industrie ainsi que les impôts annuels
sur la production sont reversés à
la région et servent, notamment, à
payer les salaires des enseignants,
et à financer les services généraux
de la région ainsi que les institutions
scolaires, médicales et autres.

Assaad Abdul Rahman Awadhallah
Soudan
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LA FABRICATION DE LA BRIQUE ROUGE
DANS LA REGION EST D’AL JERIF (SOUDAN)

L’étude se fonde sur la matière
collectée par l’auteur sur le terrain, à
l’été 2009, dans la région où s’exerce
ce métier. Le chercheur a recueilli
ses informations de la bouche des
professionnels, il a enregistré toutes
les données sur des cassettes. Il s’est
d’autre part fondé sur l’observation,
suivant pas à pas les fabricants, tout
en documentant par la photo les
étapes successives de la fabrication.
La matière enregistrée est aujourd’hui
conservée au département des
sciences du folklore de l’Institut des
études africaines et asiatiques de
l’Université de Khartoum. L’étude
explique en détail, photos à l’appui, les
étapes de la fabrication de la brique
rouge, dans la région est d’Al Jerif.
La production commence avec la
préparation des outils, au début de la
saison succédant à celle des pluies et
des inondations ; suivent les étapes
par lesquelles passe la brique rouge
depuis la matière première jusqu’à la

fin de la cuisson. L’auteur s’arrête sur
la durée du processus de fabrication et
les étapes de la journée du travailleur,
lesquelles obéissent à une routine
immuable, ainsi que sur le volume et
les méthodes de commercialisation de
la production.
On commence par mettre en place
les outils avant d’entamer la phase
de production proprement dite. L’un
des outils les plus importants est à cet
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de Grenade, et la seconde après
cent vingt ans environ, avec l’arrivée
des morisques qui a constitué un
tournant décisif dans l’histoire de la
nouba en rapport avec la musique
instrumentale.
6) L’étape de la collecte et de
l’établissement des poésies
chantées, des muwashah et des
zajal, par Al Bou’asami dans son
ouvrage Iqad ashoumou’a (Pour
allumer les bougies) : cette étape
a été tardivement suivie par la
collecte menée par Al Hayek dans
ses Kunnash (Carnets), etc.
Il est clair que les premières
manifestations de la musique
instrumentale remontent à l’époque
mérinide, mais que cette musique a
davantage développé ses potentialités
sous les saadistes pour atteindre à la
pleine maturité formelle à l’époque
des Alaouites. La stabilité que les
pays ont connue au cours de cette
période y a grandement contribué.
De leur côté, les souverains n’ont pas
ménagé leurs encouragements aux
musiciens qui ont ainsi pu développer
leur créativité et leurs techniques
d’exécution.

Le dernier point abordé par l’auteur
concerne les aspects qualitatifs et
quantitatifs les noubas qui nous sont
parvenues. Leur nombre a atteint,
à une certaine époque, vingt-quatre
noubas couvrant les 24 heures de
la journée, chacune devant être
exécutée à une heure déterminée.
Mais, compte-tenu du long intervalle
exigé aujourd’hui par l’exécution de
la nouba, intervalle qui peut s’étendre
sur plusieurs heures, le plus probable
est que la nouba ne comptait pas,
dans le passé, un aussi grand nombre
de textes poétiques, et qu’elle s’est
fixée dans sa forme actuelle après
que les mélodies des noubas dont le
texte s’était perdu furent intégrées à
celles qui avaient été conservées, et
avaient fini par prendre une grande
ampleur et se déployer sur toutes ces
étapes d’exécution sans lesquelles la
distribution sur la totalité des heures
de la journée ne pouvait se réaliser.
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Khalid Hilali
Maroc

la tradition andalouse a enrichi
l’héritage local des pays du nord
de l’Afrique, notamment le Maroc.
Les performances de la nouba ont
été renforcées et graduellement
enrichies par d’autres composantes
mélodiques et musicales. Cela ne
signifie pas que les Marocains ne
disposaient pas d’un patrimoine
musical propre, il est même
probable qu’ils avaient alors des
traditions musicales vivaces ainsi
qu’en témoignent de façon éclatante
leurs apports qualitatifs à la musique
instrumentale.
4) L’étape de l’adoption par les zaouïas
de la musique instrumentale : il est
clair que les zaouïas ont joué un
rôle central dans la conservation
de la nouba en empêchant la
perte de ses formes mélodiques
et métriques, surtout au cours des
périodes de conflits et d’agitation
politique par lesquelles le Maroc
est passé. Le sama’a (littéralement
l’art de l’écoute) a constitué à cet
égard une autre culture musicale
qui a emprunté, depuis le VIe siècle
de l’Hégire, sa ligne mélodique
aux compositions les plus connues
dans le domaine de la musique

instrumentale. Les manifestations
religieuses, en particulier celles
liées à la célébration du mouled
(anniversaire de la naissance du
Prophète) furent une occasion
propice à la découverte de
l’interaction entre la musique du
sama’a et la musique instrumentale.
L’auteur s’arrête, ici, sur l’évolution
de la tradition de la chanson à
deux vers, à l’époque mérinide. Le
travail effectué par les spécialistes
du sama’a a pu se développer grâce
aux refrains repris en chœur par les
exécutants du dhikr (les invocations)
et les chœurs de muzahzihun (ceux
qui tentent de faire bouger les
traditions) , à l’époque saadiste.
5) Les spécialistes s’accordent à
considérer l’étape qui a suivi
la chute de Grenade (1492)
comme celle de la consolidation
de l’ouverture liée aux Arabes et
aux musulmans, venus avec leur
patrimoine musical qui a constitué
une nouvelle alternative aux
chansons qui avaient cours dans
les pays d’accueil. Ce processus
s’est effectué en deux étapes, la
première débutant immédiatement
après la chute du royaume arabe
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AUX ORIGINES DE LA MUSIQUE
INSTRUMENTALE
MAROCAINE

L’auteur tente dans cette étude de
rassembler des textes dispersés au
fond de quelques encyclopédies arabes
qui font allusion aux évolutions de la
musique instrumentale andalouse qui
apparut dans la presqu’île ibérique
avant de passer au Maroc et de
s’imposer dans certains pays du nord
de l’Afrique. Cette musique a connu
des périodes fastes et des périodes de
repli qui ont abouti, après qu’elle eut
parachevé la réalisation de ses formes
d’expression, à l’art musical que nous
connaissons aujourd’hui.
On peut résumer comme
suit les jalons qui ont le plus
profondément marqué l’histoire de
la musique instrumentale :
1) L’étape au cours de laquelle cette
musique a défini ses caractères
spécifiques avec les règles établies
par Zeryeb pour la nouba.

2) L’étape de l’affinement, des
réformes et des innovations qui se
sont épanouies grâce aux apports
d’Avempace (Ibn Bâjja) à l’exécution
de la nouba, et notamment les
efforts qu’il a entrepris pour
harmoniser le chant arabe avec
le chant chrétien en une seule
nouba. Le muwashah (chant lyrique
andalou) a constitué à cet égard une
importante avancée, tant sur le plan
poétique que musical.
3) L’étape de l’ouverture sur les pays
voisins, avec les vagues de migration
successives des Andalous qui ont
commencé avec les Almoravides,
dont le règne vit Avempace œuvrer
à enraciner cette nouvelle culture
musicale au cours de son séjour à
Fez, et qui se sont poursuivies sous
les Almohades et les Mérinides.
Ce renouveau par le contact avec
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ARTS DU CHANT VENUS DE L’ETRANGER
L’EXEMPLE D’AL JUBÎ IRAKIEN

L’étude porte sur les points suivants :
1) L’étude établit que le chant et la
danse d’al Jubî font partie des arts
de la Perse qui sont passés en Irak à
travers les villes du sud, en particulier
Bassora et Al Amara, avant de prendre
avec le temps une coloration rurale
méridionale et de devenir une des
composantes essentielles du folklore
populaire irakien.
2) L’étude part du constat que les chants
et les danses de ce type sont exécutés
au matin du second jour de l’Aïd al fitr
(la fête de la rupture du jeûne) ou du
Grand Aïd (la fête du mouton), et sont
exclusivement réservés à ces deux
fêtes religieuses.
3) Elle montre que les rites du Jubî
diffèrent du ceux de la debka
populaire.
4) L’auteur a pu établir que l’art d’al Jubî
est arrivé en Irak au début du XIXe
siècle, et qu’il se serait, selon toute
probabilité, répandu dans la région, à la
même époque.

premier en Irak à écrire sur cet art.
6) Il affirme par ailleurs qu’il existe dans
de nombreuses villes de l’Irak des
danses populaires exercées sous le
nom de Jubî qui n’ont pas de rapport
avec cet art populaire rural.
7) L’étude montre en outre la régression
du chant et de la danse d’al Jubî dans
les villes du sud et du centre de l’Irak, à
partir du début des années 80 du siècle
dernier, en raison des développements
de la guerre entre l’Irak et l’Iran
mais aussi des mutations sociales et
économiques qui ont affecté la vie des
populations irakiennes dans les régions
sus-indiquées.
8) L’étude souligne enfin que les régions
centrale et méridionale de l’Irak furent
la terre d’accueil et le berceau de cet
art et que c’est à partir de là qu’il s’est
répandu dans le reste du pays.

5) Il établit également que c’est bien
Sayed Abdul Jabbar Faris qui a été le
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Mohammed Al Khaldi
Irak

LES JEUX POPULAIRES DES ENFANTS
DANS L’HERITAGE ANDALOU

L’esprit ludique et les divertissements
n’ont jamais été absents des différentes
époques de la civilisation islamique. Le jeu
est en effet une manifestation naturelle
et spontanée émanant de l’activité des
hommes, tous âges et toutes catégories
sociales confondus, qu’il s’agisse d’enfants,
d’adolescents ou de grandes personnes.
Les jeux ont été inventés et élaborés par
les êtres humains, sous l’influence de
l’ensemble des réalités constitutives de la
société et de l’environnement auxquels
ils appartiennent et dont ils donnent une
image vivante et un miroir sincère. Les
jeux ont également une fonction éducative
et contribuent à enraciner les traditions
et les coutumes héritées de père en fils,
que celles-ci concernent le leadership, la
coopération, la volonté, la détermination,
la force, le courage ou la célérité.
C’est pourquoi les jeux, sous toutes leurs
formes et manifestations, constituent
l’une des images les plus expressives qui
ont accompagné le développement de
la civilisation universelle. Qui a réfléchi
à l’histoire des jeux, en général, n’aura
pas manqué de noter à quel point l’être
humain a su maîtriser, dans la plupart des
situations, les méthodes et les approches
par lesquelles il pouvait s’ouvrir sur
des univers de divertissement afin de
résoudre des problèmes ou de faire face
aux difficultés auxquelles il se trouvait
confronté. En outre, les jeux avec tous
les moyens qu’ils mettent à la disposition
des individus représentent une part
importante de leur existence. On ne peut
à tous égards considérer le divertissement,
quelle qu’en soit la nature, comme une
forme de déviance ou une pure perte de

temps, ne serait-ce
qu’en raison de tous
les apports positifs
qu’il représente pour
chacun, d’autant que
les jeux qui en sont
le fondement ont de
multiples rapports
avec les arts ou les
mathématiques.
Qui plus est, les jeux reflètent autant
qu’ils mettent en valeur la part la plus
passionnante de l’héritage culturel et
patrimonial que les membres de toute
société se sont transmis à travers les
époques, notamment en ce qui concerne
le mode de vie et le comportement du
groupe. C’est pour cette raison que
les jeux reçus en héritage doivent être
considérés comme un legs particulier qui
occupe une place à part dans la mémoire
des individus et des communautés.
Les jeux ont également un lien avec
les maximes, les anecdotes, les récits
exemplaires propres à chaque société.
Telle est notamment l’image que nous en
ont laissé les Andalous qui ne cessèrent
d’imiter la nature et d’en recopier les
formes, construisant ainsi une civilisation
foisonnante où les jeux et les autres formes
sociales de divertissement représentent la
quintessence de cet immense acquis que
leur civilisation a accompli, tant sur le plan
culturel que social, religieux ou politique.

Mahmoud Ahmed Hedya
Egypte
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UNITE DU TEXTE ET MULTIPLICITE DES
LECTURES

(Les oasis égyptiennes extra-urbaines : la nécropole des Bajawat)
Les textes du folklore
se caractérisent par
leur plasticité, ce sont
des textes ouverts
sur la relecture et
la retraduction des
symboles dont ils
sont porteurs. C’est
cette plasticité qui a
permis de traverser
les frontières aussi
bien historiques, géographiques que
religieuses. En Egypte les nécropoles
pharaoniques dans les oasis extra-urbaines
ont servi de refuges aux chrétiens qui
fuyaient les persécutions des Romains,
en Palestine, et qui s’y étaient installés,
loin des habitants qui étaient restés
fidèles à l’ancienne religion égyptienne.
Le christianisme s’était fondé depuis son
apparition et jusqu’au Ve siècle sur l’Ancien
Testament, réinterprété d’un point de
vue chrétien, comme en témoigne le
Sanctuaire d’Al Khourouj (littéralement
: la sortie – la délivrance) dont toutes les
peintures sont inspirées de ce Livre Saint.
Au Ve siècle, l’art chrétien s’est orienté
vers le symbolisme, donnant une place
centrale aux symboles liés à la flore, à la
faune et à la géométrie, comme on peut le
voir au Sanctuaire de la Paix, au Sanctuaire
de la Vigne et dans l’église Basilique.
Cette étude tente de répondre aux
questions suivantes :

2) Comment l’artiste a-t-il réussi à relier
ces récits et à les rassembler dans la
thématique générale de la délivrance ?
D’où a-t-il tiré cette représentation de
la délivrance (ou "sortie") ?
3) Quels sont les symboles coptes dans le
Sanctuaire 25, le Sanctuaire de la Vigne
et quelques autres Sanctuaires ?
4) Quels sont les caractères architecturaux
de l’ancienne église copte ?
5) Quels sont les rapports entre l’art copte
et les arts populaires égyptiens ?
L’étude tente de répondre à ces questions
à partir d’une analyse historique des
légendes et des symboles. Il est nécessaire
à cet égard de mettre l’accent sur
l’historicité et la teneur légendaire ou
mythique des symboles utilisés dans les
Sanctuaires.
L’étude part de l’hypothèse que les
notions de délivrance, de paix, d’éternité,
de profusion dans les peintures de la
nécropole copte d’Al Bajawat ont pris une
nouvelle signification différant de celle que
l’on trouve dans les récits de l’Ancien et
du Nouveau Testaments, mais qui reste
liée à la pensée de l’Egypte ancienne, aux
vieilles civilisations du Proche-Orient et à la
culture populaire égyptienne.

1) Pour quelles raisons l’artiste a-t-il puisé
la plupart des scènes du Sanctuaire
d’Al Khourouj dans l’Ancien Testament,
laissant de côté le Nouveau Testament ?
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Souad Al Saïd
Egypte

que, par-delà les conditions dans lesquelles
il fut conçu, l’enfant avait été recueilli
et élevé par une gazelle qui le prit en
affection, croyant qu’il s’agissait du faon
qu’elle avait perdu. L’enfant grandit, la vie
l’avait comblé de tous les dons, il observait,
il réfléchissait, il arriva à concevoir de
nombreuses idées sur la nature autant
que sur le monde surnaturel avant
d’accéder aux plus hautes conceptions des
illuministes concernant l’anéantissement en
Dieu par la voie de la passion et de l’amour
éperdu, au sens soufi du terme. Hay ibn
Yakdhân essaya grâce à cette passion qui
était en lui de s’envoler hors de ce monde.
Or, voici qu’un autre soufi, appelé Absal,
venait de débarquer, un homme venu
d’une autre île où il adorait Dieu selon les
rites de la religion révélée de ses habitants.
L’homme voulait trouver un refuge dans
l’île de Hay qu’il croyait inhabitée afin d’y
mener une vie d’ermite. Il ne tarda pas
à rencontrer Hay ibn Yakdhân, les deux
personnages firent connaissance et Absal
entreprit d’apprendre à Hay le langage
dont celui-ci n’avait pas la moindre idée.
Il lui enseigna ensuite les lois divines avant
de le conduire à l’île voisine dont il était
venu. Les deux hommes essayèrent alors
de guider les insulaires vers les grandes
vérités qui dépassent les législations divines
(charia) sans pour autant les récuser. Ils
voulurent également leur montrer que les
récompenses matérielles dans les Livres
canoniques ne sont que des symboles et
que c’est l’amour seul qui permet de se
rapprocher de Dieu et de s’anéantir en
lui. Leur entreprise n’eut guère de succès
et leur prosélytisme ne trouva nul écho.
Ils en tirèrent la conclusion que les vérités
auxquelles ils avaient accédé de façon
innée, par le sentiment, n’étaient pas à la
portée des gens ordinaires, et assumèrent
cette sagesse qui fut à la base de la charia,
laquelle s’était placée à la hauteur de
l’intelligence du commun des mortels et
leur avait facilité la compréhension de ses

préceptes. Leur conseil
aux insulaires fut
que ceux-ci restent
fidèles à la religion de
leurs pères. Ils s’en
retournèrent vers l’île
de Hay ibn Yakdhân afin
de se consacrer à la prière
jusqu’à leur départ de cette
terre du mal et de la misère.
La construction de la narration chez
Ibn Tufayl se fonde sur une singulière
élaboration de l’idée, sur cette inventivité
qui fonde sa conception artistique du
texte, sur la hardiesse des analyses et
l’efficacité des suggestions. Ibn Tufayl a
exposé dans ce récit l’histoire du savoir
humain, à travers l’itinéraire de Hay ibn
Yakdhân, en montrant comment celui-ci
a réussi grâce à ses capacités créatrices,
à son potentiel littéraire et à une intuition
exceptionnellement développée à
s’élever de la connaissance par les sens et
l’expérience à la connaissance rationnelle
fondée sur les acquis et les certitudes
qui lui sont venus de ce qu’il a perçu et
expérimenté dans le monde de l’être et
de la corruption, et qui lui ont permis
d’accéder à la sagesse orientale. Une telle
construction, fondée sur la communication
des connaissances essentielles au
destinataire, lequel est associé à la
démarche de sorte à en devenir le
défenseur selon une approche qui lui est
personnelle, a permis à Ibn Tufayl de nous
donner un conte d’une forme originale qui
a contribué à élever au plus haut l’ancienne
littérature arabe et à nous donner la fierté
de nous en réclamer.
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Aziz El Arbaoui
Maroc

L’HERITAGE NARRATIF ARABE :

sur les mécanismes de la fiction dans Hay ibn Yakdhân
d’Ibn Tufayl

Le récit intitulé Hay ibn Yakdhân du
philosophe et homme de lettres andalou
Abu Bakr Mohammed ibn Tufayl est
considéré comme l’un des textes majeurs
de l’ancienne littérature arabe. Cette
œuvre qui a gardé toute son influence se
distingue par sa profondeur et sa force de
suggestion tout autant que par l’inventivité
et la vigueur de sa structure narrative,
l’art et la fluidité du récit, la beauté et la
créativité de son style – style que l’on
retrouve également dans les nombreuses
œuvres de cet auteur – et par la force de
ses symboles et de ses allusions. L’une des
spécificités de ce récit est qu’il nous relate
un parcours dans les champs du savoir et
de l’expérience humaine à travers lequel
se développent une vision profonde des
réalités humaines et une critique par le
moyen du symbole et de la suggestion des
comportements et attitudes des hommes,
dans les différentes situations. Nous
pouvons à cet égard affirmer qu’Ibn Tufayl
a réussi à imaginer une histoire qui rompt
totalement avec celles qui avaient cours à
son époque.

Le philosophe arabe Ibn Tufayl (506 H –
581 H/1110-1185) a écrit une épître qui
est en fait un conte qu’il a intitulé Hay
Ibn Yakdhân, et dont l’écriture narrative
et le symbolisme ont frappé les lecteurs
arabophones de son époque et continuent
aujourd’hui encore à passionner les
lecteurs. Cette écriture porte la marque
du soufisme, le penseur y prône une
philosophie de l’illumination spirituelle par
la méditation.
L’étude porte, néanmoins, de façon
plus spécifique sur le récit dans Hay ibn
Yakdhân, et notamment sur l’inventivité
de l’écriture et la réussite littéraire du
texte narratif. Il s’agit de l’histoire d’un
enfant appelé Hay ibn Yakdhân dont
le nom (littéralement : « Vivant fils de
Vigilant ») est une allusion à la philosophie
d’Avicenne. L’enfant voit le jour dans une
île des Indes, située sous l’équateur, il n’a
ni père ni mère car cette île est le lieu où
règne la plus grande justice sur terre, la
lumière y est si éclatante que la terre y a
longtemps fermenté, finissant par générer
la vie. Ibn Tufayl note toutefois que, selon
une autre opinion, Hay ibn Yakdhân ne
serait pas né directement de la glaise mais
qu’il aurait été mis au monde par la sœur
du roi d’une île voisine. Celle-ci l’aurait eu
d’un mariage légitime mais contracté en
secret, contre la volonté de son frère le
roi. La mère aurait alors mis le nouveauné dans un sarcophage qu’elle aurait
hermétiquement fermé avant de le confier
aux vagues de la mer qui le portèrent
jusqu’à l’île voisine. Le plus important est
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1) Collationner et classer la totalité des
éléments du patrimoine immatériel
omanais afin de préserver ce patrimoine
et d’élaborer les mécanismes
nécessaires à la protection appropriée
de chacun de ces éléments.
2) Documenter l’ensemble des données et
informations relatives à ces éléments du
patrimoine culturel.
3) Réviser tout ce qui a été écrit ou
publié sur ces éléments du patrimoine
immatériel.
4) Créer une base électronique de
données regroupant tout ce qui a
été collecté sur les éléments de ce
patrimoine immatériel.
Publications sur le patrimoine culturel
immatériel :
Le Ministère a publié, dans le cadre
d’une série consacrée aux éléments du
patrimoine culturel immatériel omanais
et de la collecte de l’histoire orale, un
grand nombre d’ouvrages importants qui

ont contribué à documenter cet héritage
et à faire connaître sur le plan local et
international ces éléments du patrimoine
et cette histoire pluriséculaire.
Le même projet comprend un choix
d’éléments relevant du patrimoine
immatériel omanais, tels que les arts
populaires, les métiers traditionnels,
les manifestations sociales, etc. Des
chercheurs seront ensuite chargés de la
collecte et des enquêtes sur le terrain,
auprès des connaisseurs dans chaque
domaine. L’une des spécificités de ce
projet est qu’il se fonde sur la comparaison
entre les récits recueillis de la bouche de
ces connaisseurs et les autres informations
figurant dans les sources savantes ou
susceptibles d’être déduites des œuvres
ou de l’action de personnalités en rapport
avec tel ou tel élément de cet héritage.

Imad bin Jassim Al Bahrani
Oman
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LES EFFORTS MENES PAR LES INSTITUTIONS
CULTURELLES DU GOLFE
POUR PROTEGER LE PATRIMOINE IMMATERIEL
DE LA REGION
(L’exemple du Ministère du patrimoine et de la culture du
Sultanat d’Oman)

L’étude passe en revue les efforts
entrepris par le Ministère du patrimoine
et de la culture du Sultanat d’Oman
pour préserver le patrimoine culturel
immatériel. Ces efforts se sont déployés
autour de trois axes :
Documenter sur le plan international
les éléments du patrimoine
immatériel :
Dans le cadre des efforts menés par
le Sultanat d’Oman pour enregistrer
les éléments constitutifs du patrimoine
culturel immatériel du pays dans la liste
dressée par l’UNESCO des biens culturels
immatériels, le Ministère du patrimoine et
de la culture a réussi jusqu’ici à enregistrer
sept éléments du patrimoine immatériel
omanais. Cette action témoigne en soi
de l’importance que le Sultanat accorde
à son héritage populaire. L’inscription de
ces éléments constitue, d’un autre côté, la

reconnaissance, sur le plan international,
de la place que ce legs occupe, en tant
qu’il est partie de ce patrimoine qui a été
salué, à maintes reprises, par les instances
internationales à travers, notamment,
l’inscription au patrimoine mondial de
nombreux sites omanais, tels que le fort de
Bahla (1987) ; les sites de Bet, d’Al Khatum
et d’Al Ayn (1988) ; la route d’al Labban
(2000) et le système d’irrigation omanais
d’Al Aflaj (2006). Quant à la préparation
des dossiers du patrimoine immatériel,
ell s’inscrit dans le cadre de ma mise en
œuvre de la Convention internationale
conclue dans ce domaine, témoignant
clairement de la maturité atteinte par
l’expérience omanaise en matière de
collecte et de conservation du patrimoine
culturel immatériel du pays. Ce travail a
commencé avec la présentation de 12
dossiers relatifs à ce patrimoine dont six
furent acceptés en 2010 (al borâa ; la
distillation de l’eau de rose ; le poignard
omanais ; al raz’ha ; al ayala), les six autres
ayant été reportés aux années suivantes.
En 2011, le Sultanat présenta deux
nouveaux dossiers : al maydan et al ‘azi.
La liste nationale omanaise sur l’état
du patrimoine culturel immatériel du
pays :
Objectifs de la liste nationale omanaise :
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LA PLACE DU SYMBOLE ET DE L’IMAGINAIRE
DANS LA CULTURE CONTEMPORAINE
L’anthropologie de Gilbert Durand comme exemple

Cette étude tente de mettre en lumière
les caractéristiques de l’anthropologie
de l’imaginaire, des symboles et des
mythes dans les études culturelles de
notre temps, et plus précisément dans
l’étude du mythe chez l’anthropologue
français contemporain, Gilbert Durand.
La lecture culturelle proposée ici se
fonde sur l’analyse proposée par un texte
anthropologique ouvert sur le mythe, ainsi
que sur l’étude des symboles culturels
et du travail de l’imaginaire dans ce texte
de Durand, intitulé : L’Anthropologie, ses
symboles, ses mythes, ses structures.
Il apparaît, notamment, à la lecture de
cette étude que l’analyse des différentes
manifestations culturelles tend à
privilégier l’interprétation symbolique
ouverte sur l’interpénétration des
savoirs : sciences humaines, analyses
philosophiques, linguistiques, biologiques,
etc. Gilbert Durand met en évidence
les dimensions liées à la formation des
signes culturels qui sous-tendent les
pensées, représentations, coutumes
et comportements des êtres humains
qu’il soumet aux critères spécifiques de
la recherche anthropologique ouverte
sur le symbole et l’imaginaire. Il défend
le rôle de l’imagination et du mythe
dans la compréhension d’un grand
nombre de phénomènes culturels et de
représentations populaires en rapport avec
le réel et la vie.

études humaines et culturelles portant
sur les symboles et les thématiques
littéraires, culturelles et psychologiques,
et fondées sur les deux régimes autour
desquels l’auteur a construit ses études
anthropologiques : le régime diurne et le
régime nocturne de l’image mentale.
Le lecteur de cet ouvrage ne peut
manquer d’admirer l’étonnante capacité
de l’anthropologue Gilbert Durand
à brasser une si grande variété de
concepts, de données, d’images, de
symboles et de structures culturelles
relevant des temps anciens aussi bien que
modernes. Il découvrira par la même
occasion la richesse et l’immensité des
domaines couverts par l’anthropologie
contemporaine et l’ouverture de ce
champ du savoir sur de nouveaux horizons
comme l’imaginaire ou le langage, les
mythes ou les structures culturelles.

Ce livre est l’un des ouvrages savants
les plus importants dans le domaine des
23
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El Hussein Akhdouch
Maroc

et au perfectionnement de nos danses
populaires ainsi qu’à la création de
danses ayant une dimension culturelle qui
réponde aux exigences de notre époque
et aux attentes de nouvelles générations
n’aspirant qu’à développer leurs grandes
potentialités. Un tel projet est également
de nature à encourager des jeunes des
deux sexes à se former pour exceller
dans ces arts et représenter leur pays
dans les festivals, les fêtes nationales et
les grands rendez-vous internationaux
des arts populaires où ils assureront la
promotion du patrimoine artistique de
Bahreïn dans sa grande diversité. Plus un
tel projet avancera sur la voie du succès
plus il trouvera appui et soutien auprès
des instances officielles et de la société
civile. Je citai à cette dame des exemples
tels que la création par nos soins de la
troupe bahreïnie de musique arabe ou
le lancement, en 1997, de la troupe
de Mohammed bin Fares avec l’appui
d’une banque locale, ou encore, en Inde,
la réussite de l’Académie supérieure
des arts de la danse populaire, sous la
direction de sa doyenne, le Pr. Parul Shah.
La dame m’interpella sans ménagement:
"Et comment je vais faire avec les
traditions et le regard de la société,
sans parler des milieux les plus
conservateurs? Oui, comment… ? Et
moi-même, que diront-ils de moi ? " Je
répondis: " La qualité et l’élévation de
vos réalisations artistiques et culturelles
seront aux yeux de tous la meilleure
preuve de la valeur de cette entreprise
et de l’impact qu’elle est appelée à avoir
sur les générations futures". La dame ne
se laissa pas convaincre.
La République arabe d’Egypte connut,
en 1959, une expérience d’avant-garde,
celle de la troupe d’arts populaires de
Mahmoud et Ali Ridha et de Farida
Fahmy qui œuvra à documenter de

nombreuses danses mimétiques et
corporelles, inspirées de l’histoire et de
la civilisation millénaires de l’Egypte. En
dépit des écueils et des circonstances
contraires, cette expérience est
aujourd’hui encore vivace.
Nous pouvons également citer
l’exemple de la troupe libanaise des
arts populaire d’Abdel Halim Caracalla,
qui a réussi depuis 1968 à faire voyager
dans toutes les régions du monde
les arts populaires du Liban, et plus
généralement de la Grande Syrie.
Au Koweït, la troupe de la télévision
a, de son côté, joué dès 1978 un rôle
qui continue à être cité en exemple,
en menant à bien la documentation
des arts populaires de la danse et du
chant koweïtiens dont cette troupe a
fait l’expression vivante d’un patrimoine
aussi proche qu’on peut l’imaginer des
aspirations des nouvelles générations.
L’action menée à cet égard par la
formatrice Rabeha Marzouq et la
modéliste Aïcha Mfarreh bin Touq fut
remarquable et eut un grand impact,
grâce à la remarquable direction
artistique des deux maîtres Ahmad al
Qetamy et Ghanem al Dikan.
Au-delà des craintes formulées par
l’honorable dame et des entraves que
d’autres pourraient nous opposer, nous
restons convaincu que la création d’une
troupe bahreïnie des arts populaires est
un projet tout à fait réalisable, et que c’est,
en même temps, une exigence que notre
réalité culturelle – qui ne peut qu’évoluer
– finira par imposer. Car la vie continue, la
vie ne peut s’accommoder de l’immobilité.
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Ali Abdallah Khalifa
Chef de la rédaction

POUR LA CREATION D’UNE TROUPE BAHREÏNIE
DES ARTS POPULAIRES

Lorsque je repense aux nombreuses
participations où il me fut donné d’admirer,
au cours de tant et tant d’années, des
troupes internationales formées d’artistes
de tous les âges qui exécutaient sur
scène leurs danses nationales, vêtus de
leurs habits traditionnels, brandissant
les drapeaux de leurs pays, jouant des
instruments de musique populaire les plus
étonnants, manifestant cette joie de vivre
qui émane du plus profond de leur culture
et répandant autour d’elles la liesse et
l’harmonie, dans une ambiance festive et
conviviale, je ne puis ne pas me souvenir
des regrets que m’inspirait, à chaque fois,
notre absence de ces festivités et de ces
belles célébrations. Je ne puis, non plus,
m’empêcher de m’interroger, à l’évocation
de chacune de ces manifestations, sur les
raisons qui ont fait que nous avons tant
tardé à nous joindre à ces kermesses
mondiales de l’art, alors qu’il n’existe aucun
obstacle humain, financier ou administratif
pour s’y opposer.
Il est vrai que la plupart de nos pays
arabes souffrent de grandes difficultés
financières, mais il est tout aussi vrai
que ces pays dilapident des sommes
considérables dans des entreprises sans
grande utilité, tandis que la nation arabe
tout entière se débat, d’est en ouest, dans
les affres de la division, de la dispersion
et des déchirements. Cela dit, on ne
peut concevoir qu’un rayon d’espoir ne
vienne, dans un proche avenir, à poindre
à l’horizon. L’histoire des peuples ne
nous apprend-elle pas que c’est dans les
épreuves que les grandes nations ont
forgé leur renouveau, et dans l’art que les
peuples ont trouvé, au long des siècles,
le moyen de s’adresser à l’âme et de lui
insuffler la force et la détermination ?

Ces méditations m’ont conduit, un
jour, à penser que nombreux sont les
chercheurs d’emploi, qu’il se rencontre,
nul doute, parmi eux des créateurs et
des administrateurs pleins de promesses,
qu’il existe, d’un autre côté, de
nombreux citoyens arabes qui partent
à la retraite avec la plupart du temps le
désir d’exercer des professions libérales,
relevant en général de domaines proches
de telle ou telle de leurs spécialités ou
aires de compétence. Une dame dont la
carrière fut une réussite m’a, demandé,
un jour, alors qu’elle venait de quitter ses
fonctions administratives, dans quel projet
elle pourrait investir ses économies,
et je lui proposai de créer une troupe
bahreïnie d’arts populaires. Je vis
l’étonnement, voire une sorte de frayeur,
se peindre sur son visage, puis elle m’a
demandé: " Vous parlez d’une troupe de
danse, n’est-ce pas ? " Je répondis : " En
effet, une troupe d’arts populaires pour
faire revivre, entre autres, ces danses
populaires que la société bahreïnie et
les autres sociétés du Golfe arabe ont
pratiquées à travers les époques, et
qui sont des formes d’expression et de
représentation gestuelle empreintes de
pudeur, comme c’est le cas avec l’art
du fjâri, de zeffan as-sawt, des deux
danses d’al ‘ardha et d’al murada, des
arts du samry et du khmary, qui sont aux
antipodes de la nudité et de l’exhibition
des charmes féminins que l’on associe
généralement à la danse orientale".
J’entrepris d’expliquer longuement à cette
grande dame l’idée d’un projet qui serait
mené en collaboration avec un formateur
de réputation mondiale, spécialisé dans
les arts de la gestuelle et de l’expression
corporelle qui contribuerait à l’adaptation
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Ornamentation

on Tunisian Carpets

The Tunisian carpet, which is made of woven
fabric or thick wool, is one of the most
important applied arts in Tunisia. The carpets
are handmade with yarn, with ornamentation
and colours that reflect the tangible and
intangible elements of people’s lives.
This ornamentation depends on repetitive,
symmetrical elements. It is characterised by
the diversity and harmony of the colours and
other corresponding or contrasting elements
that form one unit, which decorates the
frame of the carpet.
Ornamentation adds aesthetic and functional
value to handicrafts. The decorative unit is
the basis of the design and it is organised
in one or more lines, depending on the type
of ornamentation. There are two types of
decorative unit used for ornamentation:
geometric units and natural units. It
is difficult to determine the number of
types or schools of ornamentation, but
we will attempt to describe the history
of ornamentation and the cultural and
ideological influences on Tunisia, and their
interaction with the local, Mediterranean and
other surroundings.

and ruins help to form a picture, which –
though incomplete – helps us understand
the cultural accumulation and explains the
overlaps and convergences in civilisations
around the world.
Ornamentation serves as evidence of these
civilisations. It is an essential component of
art due to the diverse media used whether
it is applied to a building, fabric, pottery
or metal. It has been subject to technical
principles and foundations from ancient times
to its appearance in schools of modern art.

Since ancient times, Tunisia has experienced
the influence of many important civilisations
from the Capsians, the Carthaginians, the
Romans, the Vandals and the Byzantines
to the Islamic civilisation that emerged in
Tunisia (Africa), especially the empires of
the Aghlabids and the Ottoman. These
nations left their mark on art, poetry and
architecture.

Painting and other art forms by primitive man
appeared in the caves. In his book ‘The Crafts
and the Image of Carthage’, Dr. Mohammed
Hussain Fantar wrote that the Tunisian
acquired artistic skills a long time ago, and
research has revealed paintings in different
parts of the Poenis' world.

Although it is difficult to judge the events
and history of ancient times, excavations and
archaeology offer insights into the lives of
primitive people and lead to the development
of expectations and theories. Antiques

Suroor Ishturu Milad
Tunisia
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Red Bricks in Al Jraif East
in the Sudan

This paper is based on the results of
field collection in the summer of 2009;
in which the researcher recorded
interviews with artisans. The researcher
used the observation approach and
documented the craft with photographs
and transcripts of the recordings, which
are in the archives of the Department of
Folklore at the University of Khartoum’s
Institute of African and Asian Studies.

construction in Khartoum and other
cities. In Al Jraif East, making red bricks
is an ancient craft and the backbone of
reconstruction and construction. All the
capital’s houses, schools, universities,
army barracks and ministries are built
with red bricks from Al Jraif East.
This craft has resulted in many changes
in the region, contributing to the
community’s development in terms of
education, construction and culture.
The craft has helped to build schools,
clubs, mosques, vocational institutes
and technical schools. Moreover, the
daily and annual revenues are used for
teachers’ salaries and public services in
the region and are donated to education,
healthcare and other services.

The paper, which includes illustrations,
describes the stages involved in making
red bricks in Al Jraif East. At the
beginning of each season following the
floods and rains, the process begins
with the preparation of tools, the most
important of which is the tarbizah. The
paper also focuses on the time that
production and distribution take, the
workers’ daily routine, the output, and
the techniques used to sell the bricks.
Al Jraif East has the largest red brickproducing industry in Sudan and in its
capital Khartoum. This industry has
led to economic growth in this and
other regions. The citizens’ economic
conditions have improved due to the

,Asaad Abdel Rahman Awad-Allah
Sudan
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that Sufis used at the beginning of the 6th
Century AH. Religious events, especially
the celebration of the Prophet's birthday,
served as opportunities to hear the
interaction between the music of the
Sama and that of the instruments. Sama
(listening) and Dhikr (remembrance) led
to the development of the Nuba in the
Saadi era.

‘Lighting the Candles’ and then Al Haik in
his book ‘El Kunash’
It is clear that the first music using
instruments emerged with al Marīniyūn
and grew more evident in the Saadi
era, but it developed and became
more organised during the Al Alawi
era. This happened when countries
became politically stable and the rulers
encouraged musicians to develop their
skills.

5) The stage after the fall of Granada in
1492: Most studies agree unanimously
that this was the most important stage,
because it enhanced openness to the
other. The Arab and Muslim legacy
introduced a new alternative to singing
to the places in which they settled. This
process of enrichment took place in two
phases: The first began directly after the
collapse of Arab rule in Granada, while
the second took place approximately 120
years later with the arrival of the Moriscos,
a key turning point in the Nuba’s musical
history.

It is also notable that at one stage,
there were 24 different types of Nuba,
the same as the number of hours in a
day, which means that each Nuba was
performed at a certain time. Today it
can take hours to perform the Nuba.
This suggests that in the past, the Nuba
may not have included as much poetry
although it definitely followed the same
pattern.

6) The stage of collecting different forms of
poetry including Muwashah and Zajal,
which began with Al Bu Issami's book

Khaled Hilali
Morocco
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Authentication

of Moroccan Music

This paper is an attempt to collect
ancient texts with references to the
music of an instrument that emerged
in Andalusia before finding its way
to Morocco and then to countries in
North Africa. The music made with this
instrument has evolved into the music
that we listen to today.

While living in Fez, Ibn Bajjah contributed
to the creation of a new musical culture.
During the era of al-Muwaḥ ḥidūn and
al Marīniyūn, he developed a new type of
music that enriched the musical heritage
of countries in North Africa. It enhanced
the performance of the Nuba and
gradually enriched it with other melodic
and musical components. Of course,
this does not mean that the Moroccans
had no music of their own; they had an
abundance of musical traditions, and
their contributions to music prove how
musically advanced they were.

The most important stages that
influenced the evolution of this music can
be identified as follows:
1) The standardisation stage, when Ziryab
created a standard for the performance of
the Andalusian Nuba

4) The stage when Sufi circles (Zawayah)
embraced the music: Obviously, Zawayah
played a key role in preserving Nuba and
preventing the loss of its melodies and
maqāms (melodic modes) in a period of
political conflict and unrest in Morocco.
At that time, Sama (a Sufi practice that
involves listening to music in order to alter
one’s state of consciousness) led to the
creation of a different musical culture that
derived its music from the instruments

2) The refinement and renewal stage, when
Ibn Bajjah (Avempace) added to the
performance of the Nuba by trying to
match Christians’ singing to the singing of
the Arabs and creating Muwashah, a form
of poetry and a musical genre
3) The stage that involved openness to
neighbouring countries: The migrations of
the Andalusians began with al-Murabitun.
14
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Imported singing and dancing:
The example of Iraq’s Jubi

This study includes the following points:

5) The study confirms that Abdul Jabbar Faris
is the first person to write about this art
form in Iraq.

1) The study proves that the dancing and
singing of Jubi is a Persian art form that
made its way to Iraq through the southern
cities, especially Basra and Amara. It
gained southern rural qualities over time,
and Jubi became a vital part of Iraqi
folklore.

6) The study proves that in many Iraqi cities,
there are folk dances that are practiced
under the name Al Jubi although they are
unrelated to this folk art.

2) The study confirms that this type of
singing and dancing was performed only
on the morning of the second day of Eid Al
Fitr or Eid Al Adha.

7) The study proves that there has been
a decline in performances of the Jubi in
Iraq’s central and southern cities since
the beginning of the 1980s due to the
Iran-Iraq war and the social and economic
changes at that time.

3) The study concludes that the Jubi rituals
differ from the rituals performed in the
folklore dance Dabka.

8) The study confirms that Iraq’s central and
southern regions were the starting points
for this art form.

4) The study proves that the art of Jubi
arrived in Iraq in the early 19th Century
AD, and spread at the beginning of the
same Century.

Mohammed Khalidi
Iraq
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Children's Games

in Andalusian Heritage

Games for children
and adults have
always been part of
Islamic civilisation;
they arise naturally
from a society’s
different activities.
These games
were influenced
by cultural and
environmental
factors, which makes them a true
mirror for society; they teach and instil
traditions and values including leadership,
cooperation, determination, will, vigour,
courage and speed.

highlight a society’s culture and heritage.
Traditional games are a unique form of
heritage with a prominent place in the
memories of individuals and communities.
Games are also associated with
anecdotes and moral standards. This is
evident in the Andalusian society which
simulated nature and formed models of
it; showcasing the region’s civilization
through its people’s games and ways of
entertainment. All of which originally
shaped by cultural, social, religious and
political influences.

Games of various forms and types are
considered to be one of humanity’s oldest
forms of expression. Those who study the
history of games would find that people
have always created ways to entertain
themselves and to resolve problems and
difficulties. Games are an important
part of life. one cannot view all forms of
entertainment as a waste of time for it
holds positive qualities and benefits - as it
relates to arts or sports

Mahmud Ahmad Hadiya
Egypt

Games that have been passed down
through the generations reflect and
12
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Multi-Readings of Folkloric Texts:

Egyptian Oases, Kharga Oasis and Al Bagawat Cemetery

Folklore texts are characterised by the
flexibility with which they can be reinterpreted based on the symbols they
reference. Due to this flexibility, these texts
transcend historic, geographic and ideological
boundaries. In Egypt, early Christians fleeing
Roman persecution in Palestine used the
Pharaohs’ tombs in Kharga Oasis as shelters,
living separately from the inhabitants who
followed an ancient Egyptian religion.

And where did he find this perspective on
salvation?
1) How did he depict the concept of peace at
Mazar Al Salam?
2) What are the Coptic symbols in Al Mazar
25, Mazar Al Enab and other mazars?
3) What are the architectural features of the
old Coptic Church?
4) What is the relationship between Coptic
Art and Egyptian folk arts?

Until the 5th Century AD, Christianity was
dependent on texts from the Old Testament
that were reinterpreted from a Christian
perspective. This is evident in Mazar Al
Kharga’s paintings, which were inspired by
the Old Testament. In the 5th Century AD,
Christian art used symbolism, which included
symbols of plants, animals and geometric
symbols as seen in the work at Mazar Al
Salam, Mazar Al Enab and at the basilica
church.

The study will attempt to answer these
questions through a historical analysis
of myths and symbols, with a focus on
the historic and mythical nature of the
symbols used in the Mazars.
The study assumes that the concepts of
salvation, peace, immortality and abundance
in the paintings of the Coptic Al Bagawat
cemetery take a new form that differs from
the stories of the Old and New Testaments
and is associated with ancient Egyptian
ideologies, ancient Near Eastern civilisations
and Egyptian folk culture.

This study attempts to answer the
following questions:
• Why did the artist choose to depict scenes
from the Old Testament rather than the
New Testament in Mazar Al Kharga?

Suzan Al Said
Egypt

• How did the artist relate these stories and
create a general theme about salvation?
11
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men returned to Ibn Yaqdhan’s island to
worship in their own way until they left
this earthly world of evil and misery.

the ocean, and the waves carried him
to a nearby island. He was raised by an
antelope that fed him with her milk,
thinking that he was her lost calf.

The narrative structure of the story,
the uniqueness of the concept, and the
story’s power to inspire make this a
great work of literature. In this story,
through Hayy ibn Yaqdhan, Ibn Tufail
presented a journey to knowledge. Ibn
Tufail showed readers how Hayy’s gifts
and his drive to understand the deep
knowledge of the universe helped him
discover the path to God.

When he grew up, he had many natural
and supernatural gifts. He was able to
access the divine truth and to experience
what the Sufis call ishraq (illumination)
through meditation. Through this state
of spirituality, he attempted detaching
himself from the physical world.
A Sufi man named Absal arrived from
a nearby island to devote himself to
worship, thinking that the island had
no inhabitants. After meeting Hayy
ibn Yaqdhan, he taught him language
and religion. Absal guided Hayy to the
neighbouring island where he was born.
There, they tried to teach people the
great universal facts by explaining that
love unites beings and their creator and
that the idea of reward and punishment
is symbolic, but people did not listen.
They found that the knowledge they
came to know through passion was not
understood by the public, so the two

This structure of presenting basic
knowledge to the recipient to have
and defend in his own way is how Ibn
Tufail provided a unique story which
contributed to the advancement of
Arabic literature.

Aziz Al Arbawi
Morocco
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Arab Narrative Heritage:
Mimesis

The story of ‘Hayy ibn Yaqdhan’, written
by the Andalusian writer, physician and
philosopher Abu Bakr Muhammad Ibn
Tufail, is one of the most influential
ancient literary texts in Arabic literature.
Characterised by profound ideas and
symbolic power, the philosophical story
has a creative narrative structure and
artistic values.

impact on the Arabic readers since his
era to this day. It has Sufi characteristics,
advocating for the philosophy of
achieving spiritual enlightenment
through meditation. In this paper, we
attempt to study the story of ‘Hayy ibn
Yaqdhan’.
A boy named Hayy ibn Yaqdhan, which
is a symbolic name (according to Ibn
Sina, this means alive and observant or
careful), grew up on an Indian island
near the equator. In one version, he was
created directly from clay and had no
father or mother; in another version, Ibn
Tufail said that the boy was the nephew
of a king on a neighbouring island.
The king’s sister gave birth to the boy
secretly; she was married without the
king’s consent. After he was born, she
placed him in a coffin and put him in

‘Hayy ibn Yaqdhan’ is the biography
of a man’s epistemological journey; it
provides an in-depth perspective on
human concerns and criticises different
attitudes and behaviours. We could say
that Ibn Tufail surpassed expectations
by writing a story that transcended the
tales that were popular in his era.
Ibn Tufail {506 AH (1110 AD) - 581 AH
(1185 AD)} wrote a story in a narrative
and symbolic style that had a great
9
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Cultural Institutes in the Gulf and Their Efforts to
Safeguard Intangible Cultural Heritage:
The Example of the Sultanate of Oman’s Ministry of Heritage
and Culture
This study reviews the
Ministry of Heritage
and Culture’s efforts
to preserve intangible
cultural heritage in
the Sultanate of Oman
through focusing on three
main aspects.

Oman’s National List of Intangible Cultural
Heritage The objectives of Oman’s National
List include:
1) Cataloguing and categorising Oman’s
intangible cultural heritage in order to
preserve and protect this heritage.
2) Documenting all data and information
related to intangible cultural heritage

Documentation of intangible cultural
heritage internationally:

3) Reviewing all published and written
material about intangible cultural heritage

As part of the Sultanate's efforts to
document Oman’s intangible cultural
heritage, the Ministry of Heritage and
Culture has had seven examples of
Oman’s intangible cultural heritage added
to the UNESCO Intangible Cultural
Heritage Lists.

4) Developing a database for all the activities
related to intangible cultural heritage
Publications related to intangible cultural
heritage:
The Ministry of Heritage and Culture
has published a number of publications,
contributing to the documentation of Omani
heritage and introducing it locally and
internationally as part of a series on Oman’s
intangible cultural heritage and an oral
history project.

The inclusion of these elements reflects
both the Sultanate’s interest in its folk
heritage and global recognition of Omani
heritage. The most important is the many
Omani sites that have been recognised as
world heritage sites, including Bahla Fort
in 1987, the archaeological sites of Bat,
Al-Khutm and Al-Ayn in 1988, the road of
al-Luban, and the Aflaj irrigation systems
in 2006.

This project included folk arts, traditional
crafts and social events. Researchers were
assigned to conduct field research including
interviews with the people who are most
familiar with these topics.

Twelve documents were presented as
examples of intangible cultural heritage
in Oman, and six were accepted in 2010,
(Al-Barah, an ancient system for distilling
rosewater, Al Khanjar, Raaha, Al-Razfa
and Al Ayala); the remaining documents
will be re-submitted. In 2011, the
Sultanate presented two new documents
about Al-Midan and Al-Azi.

This project is distinguished by its approach,
which combines data from scientific sources
and information that can be deduced from
the items themselves.

Emad bin Jassim Al Bahrani
Oman
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Imagination and Symbolism in Contemporary
Cultural Studies:
Gilbert Duran's Anthropology as an example

This critical analysis seeks to
shed light on the characteristics
of
imaginary
and
symbolic
anthropology and legends through
contemporary cultural studies.
In particular, it focuses on the
study of imaginary and symbolic
anthropology by the contemporary
French anthropologist Gilbert
Duran. In an attempt to highlight this
aspect of anthropology, we read critically
the anthropological text related to
myths, based on Gilbert Duran's book,
‘Les structures anthropologiques de
l'imaginaire’.

His book, one of the most important
scientific publications in the field of the
humanities and cultural studies, tackles
symbols and literary topics, cultural
and psychological subjects through two
methods upon which the author relies in
his research in anthropological studies: le
régime diurne and le régime nocturne.

Reading this anthropological text, we found
that the analysis of the various human
cultural phenomena was interpreted
symbolically, taking into consideration
different
disciplines
including
the
humanities, philosophy, linguistics and
biology. Duran attempted to highlight
the various dimensions of the norms
shaping cultural features of people's
ideas, perceptions and behaviours through
imaginary and symbolic anthropology. He
defended the role of the imaginary and
the myth in understanding many cultural
phenomena, folk representations of people
around the world, and life.

The reader of this book quickly discovers
Duran’s ability to move between different
concepts, models, images, symbols and
various ancient and contemporary cultural
patterns. This leads the reader to the
richness and possibilities of contemporary
anthropology and new horizons, such as
the study of the imaginary and of language,
myths and cultural constructs.

Hussain Akhdush
Morocco
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I said yes and explained that I was
talking about a group that would
perform the folklore dances of Bahrain
and the Arabian Gulf, including the
highly respected ‘Fajri’, ‘Zafan Al
Sawt’, ‘Ardha’, ‘Al Mradah’, ‘Samiri’ and
‘Khammari’. Folk dances are in no way
related to arts such as belly dancing.

In the Arab Republic of Egypt, there was

I explained that my idea involved
working with an international expert
in the performing arts and physical
theatre to develop and adapt our folk
dances. The plan is to come up with
dances with cultural dimensions that
meet the needs of the new generation,
and to encourage boys and girls to learn
these dances. Once trained, they could
represent Bahrain at festivals, national
celebrations and international folklore
events.

and civilisation. Despite challenges and

As the project became a success, it
would receive increasing official and
community support. I told her about
different initiatives, and about how
we founded the Bahrain band for Arab
music and the Mohammed Bin Faris
Band in 1997 with the support of a
local bank. I also spoke of the Indian
academy for folk dance, which is headed
by Professor Parul Shah.

role by recording Kuwait folk dances

The woman turned away from
me, saying, “What about our
society’s traditions and attitudes,
and the conservative people in our
community? There are also many other
considerations; what will people say
about me?”

Despite the lady’s misgivings and

I said, “Your work and its prestigious
artistic and cultural profile will convince
people of the value of this project and
its impact on future generations.”

subject to change.

a pioneering project in 1959; Mahmoud
Reda, Ali Reda, and an actress named
Farida Fahmy formed a folk-dance
group. It helped people recognise
the importance of many dances
associated with Egypt’s great history
obstacles, the Reda group has managed
to survive.
Founded in Lebanon in 1968, AbdelHalim Caracalla’s folklore group has
elevated Lebanese and Levant arts
throughout the world.
Since 1978, the Kuwait Television
Folklore group has played an important
and songs, making this rich heritage
accessible to future generations. This
was made possible by the successful
management of Ahmed Al Qatami and
Ghannam Al Dikan, and the work of
choreographer Rabiha Marzouq and
designer Aysha Mifreh bin Touk.

any obstacles that other people may
raise, we still believe in the viability of
founding a Bahraini folklore group. We
need to adapt our attitudes towards
culture; after all, everything in life is

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief

Despite my best efforts, she remained
unconvinced.
6
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Founding

a Bahraini folk group

When I attended folklore festivals
and events several years ago, I had
the opportunity to watch international
folklore groups comprising performers
of different ages. I enjoyed watching the
groups perform their national dances
with flags, traditional costumes and
incredible musical instruments.

divisiveness and dissent, there is always
light at the end of the tunnel. From
history, we have learned that great
nations have survived adversities, and
that art offers people a way to express
and nurture their humanity.
I thought about the large number of
unemployed people, and how some of
them must be creative with promising
talents.

These thrilling performances evoked joy
and harmony. I always regretted that
we were not part of these international
festivals. I wondered why Bahrain
was not participating in international
cultural festivals and gatherings,
especially as we have the potential to
do so successfully.

In the Arab world, people often retire
from their official careers and start
their own businesses, which are
usually related to their skills or areas
of specialisation. After she retired, a
successful woman once asked me to
suggest a project in which she could
invest her savings. I suggested that
she found a Bahraini folklore group.
Surprised, she asked, “You mean a
dance group?”

It is true that most Arab countries are
experiencing financial crises, but they
also waste a lot of money on things
that are not useful. Although our Arab
world is currently suffering because of
5
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