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ال ــب ــح ــري ــن :دارااليـــــــــام لــل ــصــح ــافــة وال ــن ــش ــر والـــتـــوزيـــع -
ال ــســعــوديــة :الشركة الوطني�ة امل ــوحــدة للتوزيع  -قــط ــر :دار
الــش ــرق لــلــت ــوزيــع والــنــش ــر  -االمـــــارات ال ــع ــرب ــي ـ�ة املــتــح ــدة :دار
احلكمة للطباعة والنشر  -الكويت :الشركة املتحدة لتوزيع
الصحف  -جمهورية مصر العربي�ة:مؤسسة االه ــرام  -اليمن:
القائد للنشر والــت ــوزيــع  -األردن :ارامــك ــس ميديا  -املغرب:
الــش ــركــة ال ــع ــرب ــي ـ�ة االف ــريــق ــيــة لــلــت ــوزيــع والــنــش ــر والصحافة
(ســريــس)  -ت ــون ــس :الشركة التونسية للصحافة  -لبن�ان:
شركة االوائــل لتوزيع الصحف واملطبوعات  -سوريا :مؤسسة
ال ــوحــدة للصحافة والطباعة والنشر والــت ــوزيــع  -ال ــســودان:
دار عــزة للنشر والــت ــوزيــع  -ليبي�ا :ش ــركــة ليبي�ا املستقبل
للخدمات اإلعالمية  -موريت�اني�ا :وكالة املستقبل لإلتصال
واإلعــــالم  -فرنسا (ب ــاري ــس) :مكتب�ة معهد ال ــعــال ــم ال ــع ــريب.

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.
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أســتــرالـيـ ــا 5 :دوالر  -دول االتــحــ ــاد األوروبــــــ ــي 4 :يـ ــورو  -الـــواليــــ ــات الـمــتــحـ ــدة األمــريــكـيـ ــة 5 :دوالر
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ﻣﻔﺘﺘــﺢ

أين فرق البحرين الغنائي�ة النسائي�ة الشعبي�ة ؟!

ّ
تشبـــعت ذاكــريت منــذ ســنوات الصبــا األوىل بأغــاين فــرق البحريــن الغنائي ـ�ة النســائي�ة الشــعبي�ة الــي كانــت تهــزج
بكلماتهــا العفويــة العذبــة مشــحونة بالعديــد مــن العواطــف موقعــة علــى عــزف الدفــوف والطبــول تصــدح بهــا تلــك
األصــوات الدافئــة يف حــواري و«بــراحي» و«فرجــان» مدين ـ ً�ة املحــرق .كانــت حفــالت األعــراس وأفــراح ختــان الصبي ـ�ان
وأماك ــن الن ــذور التقليدي ــة و«كش ــتات» البس ــاتني ميدان ــا لتل ــك الف ــرق الش ــعبي�ة النس ــائي�ة ال ــي انتش ــرت يف أغل ــب
ق ــرى املح ــرق والرف ــاع والبدي ــع وال ــزالق قوامه ــا يف األس ــاس نس ــاء ويف بعضه ــا ع ــدد قلي ــل ج ــدا م ــن الرج ــال ال يتج ــاوز
اثنــني أو ثالثــة يلتحقــون بهــذه الفــرق للعــزف علــى الطبــل فقــط لثقــل وزن هيكلــه املصنــوع مــن خشــب الســاج ولقــدرة
الرجــال  -يف بعــض األحيــان  -علــى حملــه بيـ�د واحــدة واللعــب بــه يف امليــدان ،وربمــا يف حــاالت نــادرة يتــوىل رجــل مهمــة
اإليقــاع
ـى الطــار خــارج ّ
«صاقــول» وهــو فــن قيــادة فريــق عــازيف الدفــوف النســايئ واللعــب بزركشــات حلنيـ�ة محببًـ�ة علـ ً
الع ــام للدف ــوف ،وه ــي زركش ــات حلنيــ�ة تس ــتطيبها الفرج ــة وتف ــرح به ــا وتعتربه ــا نوع ــا فري ــدا م ــن أن ــواع التجل ــي.
وقب ــل أي ــام أه ــداين الفن ــان البحري ــي األس ــتاذ أحم ــد س ــيف مجموع ــة م ــن أغ ــاين الف ــرق النس ــائي�ة الش ــعبي�ة مس ــجلة
بعناي ــة وبدرج ــة فني ـ�ة عالي ــة لث ــالث م ــن أش ــهر ف ــرق الغن ــاء النس ــائي�ة البحريني ـ�ة :فرق ــة طيب ـ�ة امل ــرزوق وفرقت ــا ش ــمه
األصــوات املحبب ـ�ة الــي
وفاطمــة اخلضاريــة .وقــد تفرغــت لالسـ ّـتمتاع بســماع هــذه الفنــون واســتعادة كلماتهــا بتلــك ً
حي ــة عام ــرة يف اجل ــزء امل ــيء م ــن الذاك ــرة ،فأع ــدت أيضااالس ــتماع لتس ــجيل
أعادت ــي إىل ذكري ــات حميم ــة م ــا ت ــزال
قدي ــم للفنان ــة الكويتيــ�ة الش ــهرية ع ــوده املهن ــا باإليقاع ــات والكلم ــات ذاته ــا وتقريبــ�ا ب ــذات الص ــوت الع ــذب املل ــيء
بالش ــجن.
ُ
ّ
ْ
ُ لق ــد أل ــح عل ـ ّـي وقته ــا تس ــاؤل مهم:لم ــاذا ل ــم تـ ــدرس بع ــد فن ــون الف ــرق الغنائيــ�ة الش ــعبي�ة النس ــائي�ة؟! كي ــف
ّ
أنشـــأت ولمـــاذا تأسســـت ؟ ويف ّ
أي الظـــروف ازدهـــر دورهـــا؟ وكيـــف تعـــددت وظائفهـــا؟ ومـــا هـــو نظـــام عملهـــا
ُ
الداخلي؟م ــن وض ــع كلم ــات تل ــك األغ ــاين ال ــي تـ ــناغي الروح؟وم ــن ابتــ�دع أحلانه ــا ّ
وصوبه ــا حن ــو الفؤاد؟وكي ــف ت ــم
وض ــع أص ــول الرق ــص الف ــردي والثنــ�ايئ ال ــذي يم ــارس بف ــن وإتق ــان خ ــالل تل ــك املعزوف ــات؟! وه ــل لدينــ�ا س ــجل
ّ
ّ
مصنـ ــف وموثـ ــق أله ــم وأش ــهر تل ــك األحل ــان ونص ــوص كلماتها؟وثب ــت بأس ــماء الف ــرق ومؤسس ــيها؟! وأش ــهر قادته ــا
وفنانيها؟كي ــف كان ــت بداي ــات نش ــأتها وزم ــان ازدهارها؟!وم ــى انته ــى دوره ــا؟ وكي ــف ت ــم جتاهله ــا؟
ّ
املحلي ــة يف اخللي ــج الع ــريب تمتل ــك تس ــجيالت ن ــادرة له ــذه الف ــرق وتعم ــل عل ــى إع ــادة
كلن ــا يعل ــم ب ــأن اإلذاع ــات
ّ
بثه ــا ب ــني ح ــني وآخ ــر ،إال أنه ــا مصنف ــة كأغ ــان ش ــعبي�ة ضم ــن ك ـ ٍـم هائ ـ ٍـل م ــن األغ ــاين.
أذك ــر قب ــل م ــا يق ــرب م ــن عش ــر س ــنوات م ــن اآلن،كان ــت يل محاول ــة ّ
أولي ــة متواضع ــة يف ط ــرح ه ــذه التس ــاؤالت
ً
عل ــى بع ــض املهتم ــني ،وقـ ــد أجري ــت ع ــددا م ــن املقاب ــالت الصوتيــ�ة لفنان ــني مهتم ــني بمث ــل ه ــذه األم ــور ،كان م ــن
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الفرقة األهلية للفنون الشعبية-أرشيف الثقافة الشعبية

بينه ــم ًالراح ــل أحم ــد الف ــردان  -طي ــب هللا ث ــراه  -وأحم ــد اجلم ــريي ومحم ــد جم ــال ،ولألس ــف اس ــتنكف أن يك ــون
ّ
مص ــدرا للحدي ــث ع ــن ّ
والطب ــاالت أح ــد مثقفينـ ـ�ا ،فاكتفي ــت بم ــا أف ــاض ب ــه ذان ــك الرائع ــان وتوقف ــت
الطبال ــني
لضي ــق الوق ــت وغ ــزارة ه ــذا البح ــر ولع ــدم اختص ــايص باخل ــوض في ــه.
مبدئيــ�ا ،اس ــتخلصت م ــن تل ــك التس ــجيالت األولي ــة أن ه ــذه الف ــرق تأسس ــت يف البحري ــن والكوي ــت م ــع ق ــدوم
واس ــتقرار القبائ ــل العربيــ�ة م ــن أواس ــط جن ــد إىل س ــواحل اجلزي ــرة العربيــ�ة أواخ ــر الق ــرن الس ــابع عش ــر املي ــالدي،
وق ــد اس ــتحدثها م ــوايل ش ــيوخ تل ــك القبائ ــل العربيــ�ة وتوارثه ــا املول ــدون ،وأغل ــب أص ــول ه ــؤالء امل ــوايل م ــن الرقي ــق
األفريق ــي ذل ــك الوق ــت ،لس ــد وظيف ــة االحتف ــال بزتوي ــج أبنــ�اء وبنــ�ات س ــادتهم ،ولولعه ــم الفط ــري بفن ــون اإليق ــاع،
لذلــك ال جتــد أحــدا مــن بــني أعضــاء هــذه الفــرق  -حــى وقــت متأخــر  -مــن ذوي البشــرة البيضــاء إال فيمــا نــدر .ومــع
تط ــور أداء ه ــذه الف ــرق وانتعاش ــها يف مجتم ــع س ــاحلي أك ــر انفتاح ــا م ــن مجتم ــع القبائ ــل يف الصح ــراء انتقل ــت ف ــرق
الغن ــاء الصغ ــرية اخلاص ــة م ــن بي ــوت الش ــيوخ وعلي ــة الق ــوم إىل بي ــوت اجل ــريان يف ال ــي ث ــم إىل األحي ــاء املج ــاورة إىل
أن انتش ــرت وبات ــت ه ــذه الف ــرق وفنونه ــا ش ــعبي�ة دارج ــة احتضنه ــا احل ــس اجلمع ــي وامتهنه ــا ومارس ــها واس ــتطابها
عام ــة الن ــاس كض ــرورة حلي ــاة مدنيــ�ة حيتاجونه ــا ألداء وظيف ــة اجتماعي ــة ال ب ــد منه ــا لألف ــراح والس ــمر.
اختصــت هــذه الفــرق بــأداء فنــون «الســامري» و«اخلمــاري» و«اللعبــوين» و«البســتات» ،وراجــت لديهااألغــاين
الطربي ـ�ة اخلفيفــة ،كمــا كانــت هــذه الفــرق تشــارك يف إحيــاء االحتفــاالت الديني ـ�ة املوســمية كاملولــد النبــوي الشــريف
ـراء واملعًــراج .وقــد انتعشــت يف ذلــك اجلــو صناعــة الدفــوف والطبــول وتزيينهــا بنقــوش احلنــاء وخلقــت
وذكــرى اإلسـ
حوله ــا مجتمع ـ ًـا حي ــا عاش ــت بفض ــل إيرادات ــه المالي ــة امل ـ ّ
ـدرة العدي ــد م ــن األس ــر ،ف ــإىل جان ــب كلف ــة إحي ــاء احلف ــل
هنــاك خــري كثـــري يــأيت مــن «النقــوط» وهــو المــال الــذي ُيتب ـ�ارى بدفعــه إىل الفرقــة جمهــور احلاضريــن إكرامــا لراعــي
احلف ــل حي ــث ُين ـ�ادى أم ــام احلاضري ــن باس ــم مق ــدم «النق ــوط» أو باس ــم أوالده وبن�ات ــه.
ترى ،هل هذا صحيح؟
ه ــل مجتم ــع البحري ــن  -قب ــل ذل ــك -كان ب ــال ف ــرق غنائي ـ�ة نس ــائي�ة يف امل ــدن وال يف الق ــرى؟ كي ــف كان ــت العائ ــالت
البحريني ـ�ة قب ــل ذل ــك حتتف ــل بأفراحه ــا؟؟
أيـــن هـــي اآلن فـــرق الفنـــون الغنائيـــ�ة النســـائي�ة الشـــعبي�ة ؟! ولمـــاذا يف ظـــل هـــذا الفقـــد والضيـــاع الكبـــري قـــد
اختفـــت؟!
أليس هذا مادة مهمة للبحث والتنقيب والتحليل والدرس..؟؟

علي عبدهللا خليفة
رئيس التحرير
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ﺗﺼﺪﻳﺮ

املوال :
جمال الوقع واخزتال التجربة وعسر الرتجمة

كث ــريا م ــا ارتبط ــت األش ــكال الوج ــزة املختلف ــة م ــن أمث ــال وأبي ـ�ات ش ــعرية وألغ ــاز وغريه ــا بأمري ــن
أساس ــيني اإلجي ــاز يف األلف ــاظ أو العب ــارة م ــن ناحي ــة وكثاف ــة املع ــى وعم ــق التأوي ــل م ــن ناحي ــة ثانيــ�ة
ممـــا جعلنـــا نطلـــق يف أعمـــال لنـــا عديـــدة علـــى هـــذه الثن�ائيـــ�ة العجيبـــ�ة اإلجيـــاز واإلطنـــاب تســـمية
"بالغ ــة الن ــدرة وبالغ ــة الوفرة"(بادي ــس.)2008،
وق ــد ع ــادت إىل ذه ــي ه ــذه الثن�ائيــ�ة وأن ــا أتصف ــح ترجم ــة ملواوي ــل مرتجم ــة إىل اللغ ــة الفرنس ــية
للشـــاعر البحريـــي املتمـــز علـــي عبـــد هللا خليفـــة وتســـاءلت بيـــي وبـــني نفـــي إىل أي حـــد يمكـــن
لرتجم ــة امل ــوال أن تك ــون أمينــ�ة جلمالي ــة اإليق ــاع الداخل ــي ال ــذي يق ــوم علي ــه امل ــوال ولكثاف ــة املع ــى
ال ــذي خيزتل ــه وث ــراء التجرب ــة ال ــي حتوي ــه؟وإىل أي ح ــد يمك ــن أن نقب ــل برتجم ــة امل ــوال أص ــال ,أال توج ــد
أعم ــال إبداعي ــة عصي ــة عل ــى النق ــل والرتجم ــة ؟وح ــى إن تم ــت ترجمته ــا أال تفق ــد الكث ــري م ــن روحه ــا
ويذه ــب ماؤه ــا ويش ــوه إيقاعه ــا وتطم ــس مالمحها؟.فامل ــوال كم ــا ورد يف العدي ــد م ــن املعاج ــم ه ــو
«ف ــن جدي ــد م ــن الفن ــون الش ــعرية املس ــتحدثة ال ــي ظه ــرت ب ــني الطبق ــات الش ــعبي�ة يف ب ــالد املش ــرق
اإلس ــاليم يف إط ــار التجدي ــد والتطويــر يف نظ ــام القصي ــدة العربي ـ�ة املوروث ــة م ــن حي ــث وح ــدة قافيته ــا
،طلب ــا للس ــهولة والس ــريورة ب ــني عام ــة الن ــاس تأليف ــا وغن ــاء وس ــماعا ويغ ــى امل ــوال ع ــادة يف صحب ــة
نـــاي أو ربابة».وعندمـــا نتحـــدث عـــن مقـــام شـــفوي وعـــن ســـماع وجمهـــور فنحـــن إزاء فـــن شـــعيب
بامتيــ�از يــريم إىل اس ــتقطاب أك ــرب ع ــدد ممك ــن م ــن املعجب ــني واملتأثري ــن بم ــا يس ــمعون ولذل ــك ول ــن
ندخ ــل يف تفاصي ــل وجزئيـ ـ�ات خت ــص أن ــواع امل ــوال والف ــرق ب ــني امل ــوال الع ــرايق أو الش ــايم واملص ــري
وغريه ــا والف ــرق ب ــني امل ــوال القائ ــم عل ــى أربع ــة أش ــطر أو خمس ــة أو س ــبعة أو تس ــعة.املهم أن معظ ــم
م ــن اهتم ــوا بامل ــوال ق ــد ربط ــوه بالفن ــون الش ــعبي�ة فه ــو م ــن الفن ــون القولي ــة ال ــي انزاح ــت ع ــن مج ــرد
الق ــول واإللق ــاء إىل اللح ــن والغن ــاء ويف املقام ــني ه ــو يعتم ــد عل ــى التأث ــري والرباع ــة يف االرتج ــال وتعت ــرب
املوس ــيقى م ــن العناص ــر الهام ــة واألساس ــية ال ــي تصاح ــب امل ــوال وه ــي ع ــادة عب ــارة ع ــن آالت فردي ــة
كالن ــاي واملزم ــار وغريهم ــا.
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لذلـــك مجـــرد كتابـــة املـــوال وقراءتـــه مـــن شـــخص آخـــر غـــري صاحبـــه يفقـــده الكثـــري مـــن ســـحره
وتأث ــريه ويبط ــل نغم ــه ذل ــك أن امل ــوال وحض ــوره الش ــفوي واح ــد ال يمك ــن الفص ــل بينهم ــا فه ــو يدخ ــل
ضم ــن الفن ــون الش ــعبي�ة الفرجوي ــة ال ــي تق ــوم عل ــى براع ــة ق ــول القائ ــل وتن�اس ــق ذل ــك م ــع ش ــكل
الش ــاعر وهيأت ــه وحض ــوره ون ــربات صوت ــه وتأثريه ــا يف الس ــامع املتعط ــش ملعرف ــة جترب ــة ه ــذا الش ــاعر
أو ذاك م ــن خ ــالل م ــا ختزتل ــه ه ــذه الفن ــون الكثيف ــة م ــن ال ــرؤى واألزم ــان واألمكن ــة والتج ــارب  ،إنه ــا
ببس ــاطة خت ــزتل احلي ــاة .
لذل ــك اعتربن ــا ترجم ــة امل ــوال مجازف ــة يف ح ــد ذاته ــا ومغام ــرة حقيقي ــة ق ــد تفق ــد الن ــص األصل ــي
روح ــه وممزات ــه وتغي ــب ن ــربة الص ــوت وجم ــال اإللق ــاء إذ املع ــى يف امل ــوال كل ال يتج ــزأ تش ــرتك في ــه
عناص ــر ع ــدة ليحق ــق النج ــاح وال ــرواج واإلعجاب,ه ــذه العناص ــر أساس ــها مق ــام احلضرة،وخص ــال ع ــدة
يتمــز بهــا الشــاعر كنــربة الصــوت الشــي وقــوة احلضــورو التأثــري يف جمهــور متشــوق لالســتماع حريــص
عل ــى اقتنــ�اص الفك ــرة واملع ــاين املختلف ــة م ــن عب ــارات موج ــزة م ــن حي ــث ع ــدد احل ــروف لكنه ــا ثري ــة
وقوي ــة وعميق ــة يف أبعاده ــا املختلف ــة تلخ ــص جترب ــة الش ــاعريف احلي ــاة وتمث ــل فهم ــه للك ــون وخت ــزتل رؤاه
للوجود.ويكفــي أن نستشــهد ببعــض املواويــل للشــاعر علــي عبــد هللا خليفــة مــن كتابــه املعنــون «ديــرة
بوس ــع الكون»(نش ــر دار الرمات ــان )2019وال ــذي يتضم ــن مجموع ــة منتق ــاة م ــن املواوي ــل اجلميل ــة
مرتجم ــة إىل اللغ ــة الفرنس ــية لنفه ــم الصعوب ــات ال ــي تطرحه ــا ترجم ــة ه ــذه الفن ــون القولي ــة .وق ــد
اعتربن ــا ه ــذا العم ــل مغام ــرة ألن الرتجم ــة يف ح ــد ذاته ــا عملي ــة صعب ــة وتتطل ــب جه ــدا كب ــريا ومعرف ــة
عميق ــة باللغت ــني املرتج ــم منه ــا وإليه ــا وخبصوصي ــة احلض ــارات املرتج ــم عنه ــا وإليه ــا كذل ــك .فم ــا بال ــك
وحن ــن نتح ــدث ع ــن ن ــص إبداع ــي وداخ ــل الن ــص اإلبداع ــي نتح ــدث ع ــن ن ــص مخص ــوص ه ــو امل ــوال.
ورغــم أن املــوال يقــوم علــى أشــطر مختلفــة تتفــاوت يف االشــرتاك يف القافيــة بــني الرباعــي والســدايس
وغريه ــا وختتل ــف يف املع ــى فه ــو يف غال ــب األحي ــان يق ــوم عل ــى جن ــاس ت ــام يش ــرتك يف احل ــروف للكلم ــة
األخ ــرية وخيتل ــف يف املع ــى مم ــا يكس ــب امل ــوال جمالي ــة نغمي ــة وس ــحرا إيقاعي ــا مهم ــا حاول ــت الرتجم ــة
أن تك ــون وفي ــة فل ــن تق ــدر عل ــى إيص ــال تل ــك اجلمالي ــة وم ــن هن ــا نفه ــم بع ــض األص ــوات ال ــي ت ــرى
أن الش ــعر ال يرتج ــم وخاص ــة الش ــعر الشـــفوي الع ــايم امللح ــون أو امل ــوال ويكف ــي أن نذك ــر بم ــا ق ــال
اجلاح ــظ من ــذ الق ــرن الثال ــث للهج ــرة ع ــن صعوب ــة ترجم ــة الش ــعر وم ــا يته ــدد ذل ــك م ــن ذه ــاب ب ــروح
املع ــى ورونق ــه ووزن ــه ومائ ــه وق ــد أفضن ــا يف ه ــذا األم ــر يف كتابنـ ـ�ا" دراس ــات يف اخلط ــاب "(بادي ــس
،)2008،لن ــدرك م ــرة أخ ــرى أن األم ــر غ ــري ه ــني ويتطل ــب ش ــجاعة ك ــربى ومعرف ــة عميق ــة بالص ــور
واألوزان يف اللغت ــني املرتج ــم منه ــا وإليه ــا.
وال أدري لم ــاذا أش ــعر دوم ــا بصعوب ــة الرتجم ــة وخطورته ــا كلم ــا ق ــرأت نص ــا مهم ــا مرتجم ــا لش ــاعر
أعرفـــه جيـــدا وملمـــة بعـــض الـــيء بتجربتـــ�ه ويكفـــي أن آخـــذ نموذجـــا مرتجمـــا ملـــوال مـــن مواويـــل
الش ــاعر البحري ــي عل ــي عب ــد هللا خليف ــة لن ــدرك حج ــم الف ــرق ب ــني الن ــص األصل ــي والن ــص املرتج ــم
ب ــدءا م ــن العن ــوان إىل املع ــاين والصوراملجازي ــة وجم ــال ال ــوزن واإليق ــاع:
خذ شمعداين
دقت على صدرها وقالت :أنا لك روا
وأنا الكتاب الذي بكل ما تريده روى
وانت الهيام الذي يسرب خبيايل روى
خذ شمعداين ضوى واشعل بن�اري نار
7
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واعطي الضوى كل جنم مطفى وال قط نار
واجدم على ظلمة خرسا وخلها فنار
عط مهجي مهجتك ..خلنا نتساىق روا
فعم ــق املع ــاين واالس ــتعارات العجيبـ ـ�ة للعش ــق والهي ــام القائم ــة عل ــى درج ــات ومس ــتويات م ــن
الن ــور والظلم ــة ث ــم املقاب ــالت املختلف ــة ب ــني الن ــار والم ــاء ب ــني االش ــتعال واإلطف ــاء يف س ــجع عجي ــب
وجن ــاس محك ــم التوظي ــف وإيق ــاع س ــاحريعمق الفك ــرة وي ــري املع ــى يؤك ــد صعوب ــة املهم ــة .ففه ــم
الن ــص مكتوب ــا يف لغت ــه األصلي ــة يتطل ــب جه ــدا أولي ــا ال يمك ــن تغافل ــه وم ــن هن ــا نفه ــم دور الش ــاعر
وه ــو يبــ�دع وحي ــاول ش ــكل عبارات ــه يف الن ــص األصل ــي ح ــى ال يغي ــب املع ــى يف جن ــاس امل ــوال فيش ــكل
عل ــى الق ــارئ.
كل ه ــذه املع ــاين ت ــكاد تغي ــب تقريبــ�ا يف الن ــص املرتج ــم اىل الفرنس ــة وال يع ــود األم ــر بالض ــرورة إىل
عي ــب يف الرتجم ــة أو نق ــص يف ثقاف ــة املرتج ــم أو جه ــل للغت ــني املرتج ــم عنه ــا وإليه ــا وإنم ــا تع ــود أساس ــا
إىل صعوبــة ترجمــة الفنــون الشــفوية الــي أساســها اإللقــاء وحضــور الشــاعر وجهوريــة صوتــه وقدرتــه
علــى اإلقنــاع والتأثــري ومــن ســمع الشــاعر علــي عبــد هللا خليفــة يلقــي مواويلــه ال يمكــن إال أن يتســاءل
ع ــن روح الش ــعر ومعاني ـ�ه وإيقاع ــه وه ــو يق ــرأ ه ــذه الرتجم ــة:
Prends ma chandelle
Frappant sa poitrine ,elle a dit:pour toi je suis une source d’eau
Et je suis le livre ,qui récite tout ce que tu désires
Et toi,tu es l’amour passionne,qui coule des songes ,dans mon imagination
Prends ma chandelle ,lumière et allume un feu de mon feu
Et donne la lumière à chaque étoile éteinte ,qui n'a jamais vu la lumière
Et lance –toi sur une obscurité absurde,et fait d'elle un phare
8
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.Donne ton Coeur au mien ,laisse-nous nous abreuvons de songes
وال نـــرى داعيـــا لإلطالـــة واختـــاذ نمـــاذج عديـــدة مـــن املواويـــل والرتجمـــات للمقارنـــة بـــني النـــص
األصلـــي واملرتجـــم فغرضنـــا مـــن هـــذه الورقـــة هـــو التأكيـــد علـــى صعوبـــة ترجمـــة الشـــعر وخاصـــة
ترجمـــة املواويـــل هـــذه الفنـــون القوليـــة الشـــفوية الـــي أساســـها مقـــام احلضـــرة ،مقـــام الفرجـــة
بمختل ــف عناصره ــا م ــن منش ــد أو ش ــاعر وجمه ــور متل ــق وزم ــان وم ــكان ،إنه ــا مقام ــات مخصوص ــة.
مهم ــا ح ــاول املرتج ــم تقري ــب املع ــى فل ــن يك ــون أب ــدا أمينـ ـ�ا ل ــروح الش ــعر وإيقاع ــه ومائ ــه ورونق ــه
ولك ــن م ــع ذل ــك تظ ــل ه ــذه الرتجم ــة خط ــوة حن ــو اآلخ ــر لتقري ــب الفك ــرة واملع ــى بع ــض ال ــيء حت ــاوره
وتق ــرب وجه ــات النظ ــر ب ــني حضارت ــني مل ــد اجلس ــور وجت ــاوز العزل ــة واالنغالق.لك ــن إيص ــال جمالي ــة
الن ــص ووزن ــه وإنش ــائيت�ه يظ ــل دوم ــا م ــن امله ــام العصي ــة عل ــى املرتج ــم مهم ــا أويت م ــن ق ــدرات عل ــى
فه ــم الش ــعر ومه ــارة يف الرتجم ــة وح ــذق له ــذه الصنع ــة لذل ــك ال نس ــتغرب حت ــول الش ــعر ن ــرا يف بع ــض
الرتجمــات والصــور املجازيــة العميقــة يف حضــارة مخصوصــة إىل مشــاهد باهتــة بــال روح يف العديــد مــن
الرتجم ــات .أم ــا إذا كان املرتج ــم ال يفه ــم بع ــض الص ــور وال يــرى يف الرتجم ــة إال عملي ــة تقنيــ�ة وترجم ــة
لبع ــض املع ــاين ونق ــال لبع ــض األلف ــاظ م ــن معج ــم إىل آخرفتل ــك الطام ــة الك ــربى وه ــذا م ــا يدفعن ــا إىل
التس ــاؤل م ــرة أخ ــرى وحن ــن نق ــارن نص ــا أصلي ــا بن ــص مرتج ــم أي ــن روح الن ــص اإلبداعي؟أي ــن اإليق ــاع
واملوس ــيقى؟أين ال ــرؤى البعي ــدة والص ــور الكثيف ــة؟ ويف نهاي ــة األمرأي ــن الش ــعر؟
كل ه ــذا يؤك ــد م ــرة أخ ــرى أن الرتجم ــة عملي ــة صعب ــة حتت ــاج مختص ــني متمكن ــني كل التمك ــن م ــن
اختصاصه ــم وصنعته ــم وه ــي ف ــن راق ال جيي ــده الكثريون.لك ــن ه ــذه الصعوب ــة ينبغ ــي أال تثنينــ�ا ع ــن
ممارس ــة ه ــذا الف ــن وتش ــجيع عملي ــة ترجم ــة كل العل ــوم والفن ــون وحن ــن نؤم ــن ب ــأن ترجم ــة مختل ــف
الفن ــون الش ــعبي�ة يظ ــل دوم ــا غاي ــة تنش ــد وجس ــرا ضروري ــا حن ــو اآلخ ــر يب ــي األواص ــر ويفت ــح بواب ــات
التواص ــل والتث�اق ــف.
أ.د.نور الهدى باديس
جامعة تونس
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احلضور اليويم
لـ "الساري" الهندي

عدسة :سوسن طاهر

ً
ً
يعد«السـاري» -الـزي التقليـدي للنسـاء يف الهنـد -رمـزا ثقافيـا مـا يـزال حيافـظ علـى حضـوره اليـويم ،خبـالف
«ثـوب النشـل» يف السـاحل الشـريق مـن اخلليـج العـريب ،أو الــ «كيمونـو» يف اليابـان ،والــ «هانبوكـس يف كوريـا ،وغريهـا
ً
ُ
مـن املالبـس التقليديـة الـي أضحـت بعـد إرهاصـات العوملة ،والــ «قريـة الصغرية» رمـوزا ثقافية تسـتعاد يف مناسـبات
بعينهـا .إذ اسـتطاعت املـرأة الهنديـة ،علـى اختـالف طبقاتهـا ،أن حتافـظ على ملبسـها التقليـدي ،أمام هـذه اإلرهاصات
ً
القويـة ،وليـس معلومـا مـا إذا كانـت ستسـتطيع احلفـاظ عليهـا لزمـن أطـول يف ظـل نمـو االقتصـاد الهنـدي ،وصعـوده
كواحـد مـن أكـرب عشـر اقتصـادات يف العالـم ،بمعـدل نمـو سـنوي كبـري.
ٍ
ً
وعنـد احلديـث عـن احلضـور اليـويم لــ «السـاري» ،فليـس مسـتغربا أن جتـد النسـاء يرتديـن هـذا الـزي يف مختلـف
ً
مـدن وقـرى الهنـد ،بـل األكـر مـن ذلـك ليـس مسـتغربا أن جتـد النسـاء الهنديـات ،خاصـة مـن كبـار السـن ،يرتدينـ ُ�ه يف
ً
مختلـف شـوارع اخلليـج العـريب ،نظـرا للحضـور الكبري للجاليـة الهنديـة فيها ،فيما مـن النادر أن جتـد امرأة كوريـة ترتدي
الـ«هانبـوك» يف شـوارع كوريـا ،مالـم تكـن هنـاك مناسـبة ما.
ٌ
ُ
وتؤكـد لنـا صـورة الغـالف األمـايم لهـذا العـدد ،معـى احلضـور اليـويم ،ففـي هـذه الصـورة ،تقـف امـرأة مـن مدينـ�ة
(جودبـور) بمعيـة طفلتهـا ،وهـي ترتـدي (السـاري) املتن�اسـق بألوانـه املتعددة مـع اخللفية الزرقـاء ،إذ تمتاز هـذه املدين�ة
ُ
الواقعـة يف واليـة (راجسـتان) ،أكـرب واليـات الهنـد مـن حيـث املسـاحة ،ببيوتاتهـا املطليـة بت�درجات اللـون األزرق.
ولهـذه املدينـ�ة الـي تسـى بـ«املدينـ�ة الزرقـاء» جمالية ،أكملتهـا هذه املرأة مـع طفلتهاُ ،فأ ُ
نـاس هذه املدينـ�ة يدهنون
منازلهـم بت�درجـات اللـون األزرق ،ووراء هذا الفعل العديد من القصص الي يرويها أهـل املدين�ة ،والي نقلتها لنا ملتقطة
هـذه الصـورة الفوتوغرافيـة سوسـن طاهـر ،إذ تقـول ُ
«يعتقد بـأن أعضاء مـن الطبقة الكهنوتيـ�ة الرباهمية هـم من قاموا
أول األمـر بدهـن منازلهـم بـاألزرق داللة على موطنهم الـذي قدموا منه ،وليمزوا أنفسـهم عن السـكان املحليني ،وهناك
قصـة أخـرى تقـول :أن زرقـة املدينـ�ة ،هـو اسـتعراض للداللة علـى مرونة اإلنسـان جتاه الصحـراء الي حتيط املدينـ�ة ،فيما
ُ
يذهـب آخـرون ،إىل أن املسـألة وظيفية؛ لعكس أشـعة الشـمس ،وتقليل احلرارة ،وطـرد البعوض!».
ً
ً
ُ
تشـكل تن�اغمـا بينها وبني سـكانها،
ليـس مهمـا معرفـة القصـة احلقيقيـة وراء زرقـة املدينـ�ة ،املهـم هـو أن هـذه الزرقة
ُ
بألوانـه املختلفـة والكثـرية،
الذيـن مـا يزالـون حيافظـون علـى أزيائهـم التقليديـة ،فتجـد النسـاء مرتديـات «السـاري»
ِ
ً
ُ
ينعكـس ببهجـة علـى عيـي الناظـر.
ويشـكل مسـريهن بـني أزقـة وبيـوت هـذه املدينـ�ة ،تن�اغمـا لـوين،
سيد أحمد رضا
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ﺻﻮرة اﻟﻐﻼف اﻟﺨﻠﻔﻲ

ّ
«السفة»
صناعة
ِ
عدسة :علي درويش
َ
الســـف أو الســـفاف هي عملية نســـج اخلوص ،أي وريقـــات النخيل ،باليـــد ،ليصنع منها أدوات وأوعية بأشـــكال
وأحجـــام مختلفـــة .وتمر عمليـــة تصنيـــع األدوات واألوعيـــة اخلوصيـــة ،يف الغالـــب ،بمرحلتني أساســـيتني ،مرحلة
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
«الســـفة» ،بالضم ،واجلمع َســـفا ِئف ،وهي
والســـفة ،ويف الفصـــى يقال
الســـفةِ .
الســـفة ومرحلة خياطة ِ
صناعة ِ
َ
جديلـــة طويلة تســـف من اخلـــوص ،ومن ثم يتـــم خياطتهـــا وتشـــكيلها لتعطي املنتـــج اخلويص النهـــايئ املطلوب،
والـــذي قد يكون وعـــاء كالزبي�ل أو القفـــري ،أو ما يفرش به األرض كاحلصري ،أو ما يؤكل عليه ،كالســـفرة .ويســـتخدم يف
عمليـــة اخلياطة نوع قـــوي من اخلوص يســـى َ
العگـــب (العقب).
ويف المــايض كانــت غالبي ـ�ة النســاء يصنعــن الســفة ،حيــث تعتــرب هــذه املرحلــة هــي األســهل والــي حتتــاج ملهــارات
أق ــل ،مقارن ــة بعملي ــة خياط ــة وتش ــكيل الس ــفة وال ــي تعت ــرب األك ــر صعوب ــة .وعلي ــه ،ل ــم تك ــن كل النس ــوة ق ــادرات
عل ــى خياط ــة الس ــفة ،فكث ــري منه ــن يقم ــن فق ــط بصناع ــة الس ــفة وم ــن ث ــم تأخذه ــا للنس ــاء ال ــاليت ختصص ــن يف
خياط ــة الس ــفة وتش ــكيلها.
ّ
يذكر ،أن الســـفة هي الي حتدد شـــكل وجـــودة األداة أو الوعاء الذي سيشـــكل منها ،لذلك ،فإن هنـــاك عدة عناصر
ّ
جيـــب مراعاتهـــا عند صناعة الســـفة ،ومـــن أهمها عـــرض وطول الســـفة؛ فهي حتـــدد نـــوع وحجـــم األداة أو الوعاء،
ً
ّ
ّ
فاحلصـــري حيتاج لصناعة ســـفة عريضـــة وطويلة ،بينمـــا الزبي�ل حيتاج لســـفة قصرية وأقـــل عرضا.
كذلـــك ،يراعى نوعيـــة اخلوص؛ فجـــودة اخلوص وثمنـــه تتب�اين ،وأجـــود أنواعـــه وأغالها هو اخلـــوص األبيض
ً
أو خـــوص القلـــب ،والذي يؤخذ مـــن خوص الســـعف الذي يوجـــد يف قلـــب النخلة ،وأقلهـــا ثمنا اخلـــوص اليابس.
ولـــكل نـــوع من أنواع اخلـــوص توظيف معني حبســـب نوعية وطريقـــة توظيـــف األداة أو الوعاء املـــراد صناعته ،على
ســـبي�ل املثال ،يوجـــد أنواع من الزبـــالن (جمع زبي�ل) ،منها ما يســـتخدم حلفـــظ املالبس ،ومنها ما يســـتخدم يف جمع
القمامـــة ،فنوعيـــة الزبي�ل املطلـــوب حتدد نوعية اخلوص املســـتخدم.
ً
ومـــن العناصـــر ،أيضا ،اســـتخدام اخلـــوص امللـــون ،الذي يتـــم صباغته بأصبـــاغ خاصـــة .ونتيجـــة لتب�اين طرق
الســـف وطرق تداخل اخلوص امللون يف الســـفة ظهرت أســـماء ألنواع الســـفائف ،ومن أشـــهر أنواعها «اليوســـفي»،
والي يســـتخدم فيها اخلـــوص امللون بطريقة معينـــ�ة ،فيعرف حينها املنتج النهايئ بنفس االســـم ،فيقال على ســـبي�ل
املثال «حصري يوســـفي» .ومن األســـماء األخرى املگســـومة (املقســـومة) وأم اعوين�ه.
كانت مهنة الســـفاف مـــن املهن املهمة؛ فقـــد كانت توفر عـــددا كبريا مـــن األدوات واألوعية الي ال يســـتغى عنها
يف احليـــاة اليومية ،أمـــا يف الوقـــت الراهن فتمارس علـــى نطاق محـــدود ،ومع ذلك ،يوجد لها ســـوق ،فتلـــك األدوات
واألوعيـــة اخلوصيـــة بها عبـــق المايض الذي جيـــذب العديد من محـــيب الرتاث.
حسني محمد حسني
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الفن الرقيم واحلفاظ على الرتاث
الثقايف غر المادي
نحو فلسفة للفن في عصر التقنية المعلوماتية
أ.د .حسن مصدق – كاتب من املغرب

فـــرض العديـــد مـــن الفنانـــن املعتادين يف مجـــال اســـتعمال التقني�ات الســـمعية
البصرية أنفســـهم كرواد التعبر عـــن الواقع بواســـطة أدوات االتصـــال خالل النصف
الثـــاين مـــن القـــرن العشـــرين .ثـــم تطـــورت جتاربهـــم يف اســـتخدامات غـــر متوقعـــة
لتكنولوجيات الشـــبكات ،مـــا فتح مجـــال التعبر الفين على أســـاليب جديـــدة ووضع
اإلبـــداع الفين مجمال يف مفرتق الطرق بفعل ابتكار احلواســـيب والرمجيات اإللكرتوني�ة.
لذلـــك ،يقرتح هـــذا النص إعـــادة قـــراءة تاريخيـــة وحتليلية لـــوالدة املصنفـــات الفني�ة
الرقميـــة وأجهزة اإلبداع الرقمية يف الشـــبكة ومالمســـة بعض خصائـــص التطور الفين
احلديـــث يف شـــبكة اإلنرتنت وكيفيـــة صون الـــرتاث الثقايف غـــر المادي عـــر املدونات
واألرشـــفة الرقمية.
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التصنيف الذي اقرتحه ميشـــيل فوكو:1

والواقـــع أن الفـــن احلديـــث بصفـــة عامـــة والفنون
اجلميلـــة بصفـــة خاصـــة استأنســـا دائمـــا بمـــا بلغتـــه
التقنيـــ�ات اإلنســـاني�ة مـــن شـــأو وتطوير خضـــع لثالث
ثـــورات صناعيـــة أثرت كثـــرا يف بني�انـــه ووظائفـــه ،أولها
الفرتة الصناعيـــة األوىل ( )1820-1760املرتبطة بميالد
اآللـــة البخارية وخطوط الســـكك احلديديـــة ،ثم موجة
ثانيـــ�ة ( )1900-1860تـــم اخـــرتاع الكهربـــاء والهاتف
فيهـــا ،مـــا فتـــح البـــاب علـــى مصراعيـــه ملرحلـــة ثالثـــة
( )1990-1950مهـــدت لعصر املعلوميـــات واندماجها
مـــع وســـائط االتصال الســـلكية والالســـلكية.

 «تقنيـــ�ات إنت�اج» تســـاعد علـــى تســـخر الطبيعةوتطويعهـــا والتحكـــم يف مواردها،
 «تقنيـــ�ات أنظمـــة اإلشـــارات» تتيـــح اســـتخدامالعالمـــات ،واملعـــاين والرمـــوز،
 «تقني�ات الســـلطة» الـــي تهدف إىل توجيـــه األفرادحنو غايـــات بعينها ،وهـــي اليوم تتم بواســـطة أدوات
جـــذب وحفز االهتمام كما حيدث يف مجال التســـويق
والتدبر أو عر وســـائط اإلعالم،
 «تقنيـــ�ات معاجلـــة الـــذات» الـــي تســـمح بإجراءعمليـــات حـــول اجلســـد أو تغيـــر ســـلوك األفـــراد
وقولبتهـــا ،حبيث بـــدأت التقنيـــ�ات اإلحيائي�ة خترتق
اســـرار المادة العضوية حلماية اإلنســـان من أعراض
الشـــيخوخة واملرض وتطويـــر األداء.

هـــذا يعين أن محاولة الربط بن الفـــن الرقيم والرتاث
غـــر المادي غر معهـــودة يف العالم العـــريب ،لكن ممكن أن
جتد هذه املحاولة تفســـرها املنطقي على املســـتوى املعريف
واجلمـــايل بوصـــف كل األعمـــال الفني�ة أشـــياء مصنوعة
باملعـــى الهيدغـــري ،أي أن احلجر موجـــود يف العمل الفين
املحفـــور أو املنقـــوش ،واللون موجـــود يف اللوحـــة الزيتي�ة
املرســـومة ،والصـــوت موجـــود يف العمـــل الفـــين اللغوي،
واللحـــن موجـــود يف العمل الفـــين املوســـيقي ،وصوال إىل
منتجـــات الفـــن الرقيم ...ويمكـــن أن نعكس القـــول إنن�ا
جند العمـــارة يف احلجـــر ،واحلفر يف اخلشـــب ،والنقش يف
اجلبص ،والعمـــل املوســـيقي يف اللحن ،والعمـــل اللغوي
يف الصوت ،وأخـــرا مجمل األعمال يف الوســـائط الرقمية.

وهو ما يعين يف مجال التفسر اإلبســـتمولويج أنن�ا إزاء
ثـــالث أنظمة تقنيـــ�ة كرى لكل منهـــا مبادئهـــا ووظائفها
وآليـــات تفكرها ومعايرها اخلاصة بهـــا يف قولبة الذهني�ة
البشـــرية وأذواقها وســـلوكياتها ،تم تأسيســـها بالتدريج
حـــول شـــبكات النقـــل ،ثـــم شـــبكات الكهربـــاء ،وأخـــرا
تكنولوجيا املعلومـــات واالتصاالت.
إجماال ،يمكن التذكر بســـمتن أساســـيتن للتقني�ة،
ُ
ُ
فمـــن ناحية توســـع التقنيـــ�ة وتضخم وتزيد مـــن قدرات
الفعـــل اإلنســـاين ،ومـــن ناحيـــة أخـــرى ،هي ختلـــق عالما
آخـــر ،عالما مصطنعا يقـــوم على حتويل العالـــم الطبيعي
بااللتفـــاف عليـــه باملكر وخديعـــة قوانين�ه ،لكـــن ما يبقى
هو أن املوضـــوع التقين يف آخـــر املطاف تكويـــن اجتماعي
وثقـــايف ،ويعد جـــزءا من « نظـــام تقين» ينخـــرط يف نظام
ثقـــايف عـــام ورؤيـــة للعالـــم ،أي أن التقنيـــ�ة عبـــارة عـــن
إمكانيـــ�ة واختي�ار ومنعطـــف طريق يتعن إجنـــازه ،حيث
َ
فرض نفســـها كقدر
ال مجـــال حلتمية تقنيـــ�ة خارجيـــة ت ِ
مشـــؤوم على املجتمع.

هكـــذا ،يمكـــن ان نـــرر ضـــرورة البحـــث يف الثقافـــة
الشـــعبي�ة مـــن منظـــور الفـــن الرقـــيم ،وأن جنـــد مجمل
العناصـــر الفلســـفية الضرورية لهـــذا املبحـــث من أجل
فلســـفة للفـــن يف عصـــر التقنيـــ�ة املعلوماتي�ة.
وبالنظـــر إىل الثـــورة الثالثـــة ،جنـــد َّثمة حتـــوالت كرى
أصابـــت مفاهيم مثل التقنيـــ�ة ،واخليال واإلبـــداع ،حبيث
ال ختل أي تكنولوجيـــا من تمثي�الت اجتماعية ،وهذه بدورها
جتـــد فيها أداة مـــن أدوات التعبـــر عنها ،كما حيـــدث يف فن
الرســـم عن طريق احلاســـوب ،وألعاب الفيديـــو والعوالم
االفرتاضيـــة أو ثالثي�ة األبعاد .وهو األمـــر الذي يفتح الباب
عن إمكاني�ة تقننـــ�ة اخليال بعد محاولـــة مكننت�ه.

أكـــر من ذلك ،يتضح بأن األشـــياء التقنيـــ�ة عبارة عن
بلورة ثقافيـــة ونظاما من تمثي�الت اجتماعية تفســـح عن
خياالت ،حبيـــث أن حىت اليشء العادي جدا فيها يشـــتمل

وإذا تأملنـــا مليا تكوين هذه األنظمـــة التقني�ة الكرى،
جند بأنهـــا طورت أربع فئات تقني�ة بالغة التعقيد حبســـب
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على خيـــار وبراعة ونظام قيـــم وثقافة معينـــ�ة .بمعى أنه
يمكـــن قراءة أي حضارة عر أشـــيائها التقنيـــ�ة .أي أن هذه
األشـــياء حبلى بمفارقة وظيفية وخيالية يف نفس الوقت،
فهـــي أداة وظيفية ،لكنها يف نفس الوقـــت أداة خيالية.
ُ
لذلـــك هـــي تشـــكل باجلمع « تقنيـــ�ة خياليـــة» كما
يصور ذلـــك عالـــم األنروبولوجيا جـــورج باالندييـــ�ه .إنها
تقني�ة تبشـــر بعوالـــم جديدة كمـــا فعل جول فـــرن تماما
يف رواياتـــه العلميـــة اخليالية .وهي أيضـــا يف نفس الوقت
ُّ
وجتب ما قبلهـــا منذ أن صنع اإلنســـان أول
تقني�ة تكســـر
ّ
فـــأس بدائي�ة إىل غاية صناعته للحفـــارات العمالقة .فهي
مثـــل واو العطف تمامـــا ،تأيت قبل الفعـــل المايض فتقلب
معنـــاه إىل املســـتقبل ،وقـــد تـــأيت هذه الـــواو قبـــل الفعل
املضـــارع فتقلب معنـــاه إىل ماض.

متعددة الوجوه أشـــبه بالغابة ،نوع من اإليقاع االســـتوايئ
يف عملية التطـــور مع حركة هائلة للتدمـــر والتدمر الذايت
بفضـــل األنانيـــ�ات املتعارضـــة تعارضا عنيفـــا واملتفجرة
واملتصارعـــة فيمـــا بينهـــا من أجل الشـــمس والنـــور ،غر
قـــادرة على االهتـــداء إىل أية حـــدود أو قيـــود وأي احرتام أو
ْ
شـــى
اعتبـــ�ار يف إطار األخـــالق املوجودة حتت تصرفها… ال
غـــر «األســـئلة» اجلديـــدة والصيـــغ اجلماعيـــة لم تعد
موجـــودة ،هناك «الء» جديدة تســـتن�د إىل ســـوء التفاهم
ّ
وانعدام االحرتام َّ
وشـــر مســـتطر مع أسىم
وثمة احنطاط
الرغبـــات املجتمعـــة مـــع بعضهـــا بشـــكل مخيـــفَّ ،ثمة
عبقريـــة اجلنس تفيض فـــوق أطر اخلر والشـــر وتزامن
مصري بـــن الربيع واخلريـــف… َّ
مرة أخـــرى هناك خطر،
وهو ُّأم األخـــالق – خطر هائل– .لكنـــه اآلن موضوع خطر
علـــى الفـــرد ،علـــى األقـــرب واألغر ،علـــى الشـــارع ،على
االبـــن بالذات ،علـــى القلب بالذات ،علـــى أعمق املالذات
الســـرية للتمين واإلرادة».2

حتمـــا هناك بـــون شاســـع يف التعقيـــد التقـــين ،لكنه
ال يعـــدو أن يكـــون يف الدرجة وليـــس يف الطبيعـــة ،فكلها
أدوات ووســـائل تنتج بغايـــة أهداف محـــددة خيتلط فيها
َّ
اخليـــال باحلقيقـــة ...إلخ .يتجلـــى ذلك يف نموهـــا البالغ
الســـرعة وبصـــورة رجاحئيـــة ومفاجئـــة أغلـــب األحيان،
وال أبلغ مـــن ذلك ،أننـــ�ا أصبحنا مدينـــن للكهرباء وآالت
الطبخ والغســـيل ومكيفات الهـــواء والهواتـــف املحمولة
ال نســـتطيع منها فـــكاكا .منه مـــا يقوله هربـــرت ماركوزه
يف كتابـــه اإلنســـان ذو البعد الواحـــد :إن «الناس يتعرفون
على أنفســـهم يف ســـلعهم ،جيدون أرواحهم يف ســـيارتهم،
يف أجهـــزة الهاي–فـــاي العائدة لهـــم ،يف بيوتهم املســـواة،
ويف جتهـــزيات مطاخبهـــم» .فقيمهم متســـقة مع عالقات
التسويق واالستهالك ،ال تســـتطيع عنها بديال أو تب�ديال.

وهذا ما يفســـر الصرخـــة املدوية الي أطلقها نتشـــه
ومـــا زالـــت تصـــدح يف اآلفـــاق« :احـــذروا مـــن التقـــدم
التكنولـــويج الذي ال غاية لـــه إال ذاته ،احـــذروا من حركته
اجلهنميـــة الـــي ال تتوقـــف عنـــد حـــد ،ســـوف يولـــد يف
املســـتقبل أفرادا طيعن ،خانعن ،مستعبدين ،يعيشون
كاآلالت ،احـــذروا من هـــذه الدورة الطاحنـــة للمال ورأس
المـــال واالنت�اج الذي يســـتهلك نفســـه بنفســـه ،احذروا
مـــن عصر العدميـــة الذي ســـيجئي ال محالـــة .إذ ال يكفي
ّ
ُ ُّ
أن تســـقطوا اآللهـــة القديمة لكـــي ِحتلوا محلهـــا أصناما
جديـــدة ،ال يكفـــي أن تنهار األديـــان التقليديـــة لكي حتل
َّ
محلهـــا األديان العلميـــة ،فالتقدم ليس غايـــة حبد ذاته».

لقـــد أدى تقـــدم تقني�اتن�ا املذهـــل والطواعيـــة والدقة
اللتـــان توصلـــت إليهما ،باإلضافـــة إىل العـــادات واألفكار
وحـــىت اخليـــاالت الـــي أوجدتها وقـــوع تغيـــرات عميقة
يف حيـــاة اإلنســـان ،إذ يســـتحيل اليـــوم أن نـــرى إىل المادة
واملـــكان والزمان كمـــا كان حيـــدث يف المايض.

من التقني�ة المادية
إىل التقني�ة الرمزية
على مدى تاريـــخ الفن والتطور التكنولـــويجّ ،
اهتمت
إبداعـــات مختلفـــة يف الواقـــع بتحقيق شـــروط وســـيط
االتصـــال واحلضـــور عن بعـــد .غـــر أن البعـــد التعاقدي
لفعـــل االتصـــال يف العصـــر الرقيم يظـــل مدفوعـــا بقوة
ُ
وباســـتمرار مـــن خالل جتربـــة فنيـــ�ة تنجز يف وقـــت واحد

ولعل كتاب نتشـــه وراء اخلر والشـــر ( ،)1882يصور
ْ
شـــى فيـــه بنقيضه:
بدقة عالمـــا تقني�ا معاصرا حيبل كل
ّ
« يف حلظات االنعطـــاف التاريخية هـــذه تتجلى متجاورة
ومتداخلـــة ببعضهـــا غالبـــا حـــركات نمـــو وصـــراع رائعة
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تبـــ�ادال ثقافيـــا وأعمـــال مشـــرتكة جديـــدة ،كمـــا تعـــر
عنـــه اليوم حـــركات فنيـــ�ة مثل حـــركات الفن الشـــبكي،
واملمارســـات الفني�ة الرقمية ( )Net artاملتمزية بتجريب
تكنولوجيـــا االتصال.
ّ
ومـــن ثـــم ،شـــكل االســـتخدام الفـــين للشـــبكات
الريديـــة وخدمـــة املراســـالت مـــن فـــرد إىل فـــرد شـــكال
م ــن أش ــكال االبت ــكار يف االتص ــاالت ،أي م ــا يع ــرف الي ــوم
بفـــن الريـــد الرقـــيم أو فـــن اســـتعمال خدمـــات الريـــد
اإللكـــرتوين ( .)le Mail artوإذا كان هـــذا العمـــل الفـــين
حيتفــظ بماديــة وليونــة بشــكل صحيــح ،فــإن تداولــه يعــزز
م ــن جمالي ــات عالق ــة جدي ــدة عل ــى وج ــه اخلص ــوص.

كبـــرة يف هذا املجـــال .بمعـــى أن االفرتايض يتســـلل بن
اخليـــال .والقصـــد والتنفيذ ،مـــا جيعلنا نتســـاءل عما إذا
كان االفـــرتايض ال يمنح للخيال طيفا من الواقع ،وســـلطة
أداء ،وإجنـــاز تفرض نفســـها على التفســـرات املختلفة.
ويمكـــن القـــول بـــأن االفرتايض مثـــل األمـــواج ،يشء
متحـــرك قادم إليـــك وأنـــت يف مكانك ،فهو حبـــر أو مجرى
أو وادي تســـر فيـــه املياه ،قـــد تفاجئك أمواجـــه وحتملك،
وقـــد تزداد حـــدة أمواجه بتعـــدد روافـــده ومنابعه .بمعى
أنـــه معلـــق بـــن احلضـــور والغيـــاب ،فهـــو ليـــس بواقع
حاضـــر وال خيـــال غائب ،إنـــه يقع يف مزنلة بـــن املزنلتن،
وهذا ســـر قوته .ومـــن ثم يمكـــن أن ينشـــأ تعريف للفن
الرقـــيم بوصفه فن افـــرتايض يعرض إشـــاراته وعالمات
اخليال االفـــرتايض الي ال ختل بدورها من كثافة الشـــحن
العاطفـــي والقوة التأثرية املتضمنـــة يف عملية املزج هاته.

إذ عمـــل الفـــن الريدي الشـــبكي بالفعل على إرســـاء
إبـــداع أكر توزيعا وتشـــاركية كبـــرة ،أي أن موضوعه ِيت ُّم
دفع حدوده باســـتمرار عر جتميله بنقـــوش وعالمات فني�ة
مختلفـــة طوال رواجـــه املفتوح .وهكذا أصبـــح فن تب�ادل
الرسائل يف نســـخه املتعاقبة من مخطوطات ومطبوعات
ووثائـــق رقمية (برقيات وتلكس وفاكـــس وبريد إلكرتوين)
موضوعـــا للمعاجلـــات الفنيـــ�ة األصلية الـــي أثرت على
شكل الرســـالة وطرق اإلرســـال والنقل واالستقبال.

ويف هذا الصدد ،إن اللوحـــات الهاتفية (Telephone
ّ )Pictures
للرســـام واملصور الهنغاري الســـزلو موهويل-
نـــايج ( ،László Moholy-Nagy )1895 -1946هي
اليـــوم بمثابة نمـــوذج مثايل كما يشـــرح آلياتـــه« :طلبت
عـــن طريـــق الهاتـــف يف عـــام  1922خمـــس لوحـــات
مرســـومة على أواين مطليـــة من مصنع عالمـــات جتارية.
وكان أمايم الرســـم البيـــ�اين الذي حبـــوزة املصنع باإلضافة
إىل رســـيم الـــذي وضعته على ورق الرســـم البيـــ�اين .أما يف
اجلانب اآلخـــر من الهاتـــف ،كان أمام مديـــر املصنع ورقة
من نفس الرســـم ّ
مقســـمة إىل مربعات .وكان ينقل عليها
ُ
األشـــكال الي أشـــر إليها يف موضعها الصحيح( .لقد بدا
ذلـــك بمثابة لعبة شـــطرجن عر املراســـلة)».3

مـــن الواضح تمامـــا أن الفـــن الريدي الشـــبكي يمزي
بشـــكل جلي بـــن اإلبداع الفين والوســـيط الرقـــيم ،لكنه
بدمجهما يشـــكل مجاال يمـــزتج فيه اإلثنـــ�ان ،وبالتايل فهو
يـــوزع التجربـــة اإلعالمية بـــن الفنانن ومعـــدات النقل
البيـــين الرقميـــة وخياطـــب تفاعليـــة مرتادي الشـــبكة يف
نفـــس الوقـــت ،مـــا يطرح الســـؤال بقـــوة حـــول تعريف
الفن الرقـــيم اليوم ،فيما أصبحـــت األدوات الرقمية جزءا
ال يتجـــزأ من حياتنـــ�ا اليوميـــة وأن مجموعة واســـعة من
الفنانن تســـتعمل ما نســـتعمله حنن أيضا .هذا يف الوقت
الذي أصبحـــت فيه اإلبداعـــات الرقمية أكـــر تنوعا حىت
أصبحنـــا ال نمزي بن مـــا ينتيم إىل الفـــن أو الرتفيه ،خباصة
أن التميـــزي بن الفنـــان واملشـــاهد أصبح ضيقا.

ويرجع طابع الســـبق لهذه اللوحـــات الهاتفية إىل عدة
ّ
عوامـــل :إن فعل اإلبداع إذا اســـتن�د أوال وقبل كل يشء على
إنتـــ�اج وصـــف موضوعي بواســـطة ُم ِّ
صمم ورســـم بي�اين،
فإنه يكشف ويضع يف املشـــهد عملية اتصال و«ترجمة»
ُ ِّ
نفذ عن بعد ،حبيث ّ
يتحمل األخر مســـؤولية
بن فنـــان وم
حتويـــل املعلومـــات الهاتفيـــة إىل «معادل ســـيميايئ» إىل
عمل فـــين ،ومن ثـــم يلتف الفنـــان على العمـــل اإلبداعي
من خـــالل تفويض إنتـــ�اج اللوحـــات الهاتفيـــة إىل صانع
عالمـــات جتاريـــة يعمل علـــى تنفيذ املنطق كـــي حييله إىل
إنت�اج متمـــزي يرتجم الني�ة الفنيـــ�ة األصلية.

وعلـــى أيـــة حال ،ليـــس هناك من شـــك بـــأن مفهوم
االفرتايض أضعـــف كثرا ما هـــو نظري وما هـــو تطبيقي،
حبيـــث ال تكمن املشـــكلة يف عـــدم الفصل بينهمـــا ،لكنها
تكمـــن يف ســـهولة االنتقال مـــن هـــذا إىل ذاك وبســـرعة
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واهتم ــوا فق ــط بإعط ــاء تعليم ــات م ــن ش ــأنها أن تس ــمح
بتحقي ــق املوض ــوع ال ــذي خطط ــوا ل ــه».6
ّ
هكـــذا ،جتلـــت الفكـــرة التأسيســـية لـ«حـــوار فـــين»
عـــن بعـــد يف إنشـــاء كيـــت غـــاالوي ()Kit Galloway
وشـــري رابينوفيـــزت ( )Sherrie Rabinowitzأول
مقه ــى إلك ــرتوين7يف ع ــام  ،1984وه ــو عب ــارة ع ــن م ــكان
جيمـــع عـــدة هواتـــف ،وأجهـــزة فاكـــس ،8وشاشـــات،
ومعـــدات لالتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية شـــبيهة
جبهـــاز منيتيـــ�ل ( 9)Minitelالفرنـــيس.

وبالتـــايل يتـــم تقويـــض مفهـــوم العمـــل «األصلي»
َّ
لصالـــح مـــادة ُمصنعة بكل نســـخها املحتملـــة الي تضع
يف املنظـــور اختالفـــات ممكنـــة يف املقاييس ،واألشـــكال،
والتحـــوالت املختلفـــة لعمـــل متعـــدد .وهو مـــا حدث يف
معرض الفـــن عر التلفـــون (يف متحف شـــيكاغو للفنون
املعاصـــرة ،تشـــرين الثـــاين  /نوفمـــر -كانـــون األول /
ديســـمر  ،)1969حيث دشـــنت ثالث لوحـــات هاتفية
من قبـــل الفنـــان واملصـــور موهـــويل -ناغـــي اإلمكاني�ات
اجلماليـــة لما ســـيطلق عليه بعـــد ذلك اإلبـــداع عن بعد،
والـــي تهـــدف إىل «جعـــل الهاتف وســـيطا مســـاعدا يف
اإلبـــداع ،وصلة بـــن العقـــل واليد».4

وانطالقـــا من هذا املـــكان ،يمكن االتصـــال مع الناس
يف مقاهي شـــبيهة يف نفـــس املدين�ة والبلد نفســـه أو يف أي
مـــكان آخـــر يف العالم ،كمـــا أن الفضـــاء االفـــرتايض الذي
تم إنشـــاؤه بواســـطة هذه الشـــبكة ّ
خـــول للنـــاس رؤية
وســـماع بعضهم البعض عـــن بعد ،وتبـــ�ادل املالحظات،
وهلم جـــرا ،حيـــث عملـــت هـــذه الشـــبكات تدريجيا يف
تعزيـــز تبـــ�ادل االتصـــاالت والرتكـــزي على انت�اج مشـــرتك
للمحتويـــات الفنيـــ�ة املختلفة.

ومن ثم ،واصل ممثلو حركة فلوكســـوس هذا املســـار
بمضاعفة اســـتعمال قنوات اإلرســـال :بطاقـــات بريدية
( ،)On Kawaraوبرقيات ( ،)Vostellورســـائل هاتفية
( .)Maciunasكمـــا أكـــد إنشـــاء مدرســـة نيويـــورك
للمراســـالت( 5)New York Correspondenceمـــن
قبـــل راي جونســـون ( )Ray Johnsonيف الســـبعيني�ات
أيضـــا أهميـــة االبتـــكار التكنولـــويج يف بلورة هـــذا االجتاه
اإلبداعي .إذ كانت إرســـالياته تتمثل يف مئات من الظروف
َّ
العادية املحشـــوة بالفـــن التصويري املصغـــر الذي جيمع
بن الصور وقصاصـــات اجلرائد لها عالقة مع أي مرســـل
إليه :لقـــد كان جونســـون يطلب من مراســـليه إضافة أي
يشء إىل إرســـاليت�ه أو إرســـال جزء منها إىل شـــخص آخر أو
إىل نفســـه .وهكذا لـــم يكن العمـــل الفين يكتمـــل إال بعد
مشـــاركة آخرين فيه.

انتهـى األمـر بـأن أخذت سـرورة العالقة يف حـد ذاتها عر
مختلف وسـائط النواقل التقني�ة قيمة إبداعية ،كما تشـكل
الفـن الشـبكي كفـن تشـاركي وتعـاوين ألنـه ينطـوي علـى
مشـاركة عدة أشـخاص مـن ناحية ،ثـم ألن نت�اجئـه ال تتجلى
يف إنتـ�اج األشـياء أو الصـور من ناحية أخرى -علـى الرغم من
أن هـذه األخـرة يمكـن أن تكـون موجـودة أو يتـم تب�ادلهـا –،
بـل بقـدر مـا تهم عمليـة التفاعـل نفسـها .لذلـك ،إن تعريف
مثـل هـذه العملية أو إذا شـئن�ا حتديـد الظـروف التكنولوجية
واجلماليـة الـي حيـدث فيهـا مثـل هـذا التبـ�ادل ورهـان مـا
يتلفـظ بـه ،جيعـل منهـا يف األخـر رأس حربـة فـن الشـبكة.

أك ــر م ــن ذل ــك ،جن ــد أن احلض ــور أصب ــح يف كل م ــكان
قضيــة إبداعيــة رئيســية يــدور مــن حولهــا كل مــن مفاهيــم
االرســال ،واالتصــال ،وأهميــة موقــع الشــبكة الــي بلــوت
تدريجي ــا كلماته ــا ومفاتيحه ــا الرئيســية م ــن خ ــالل ذلــك.
لك ــن تأث ــر ف ــن الش ــبكة الولي ــد ظ ــل مح ــدود األث ــر ألول
وهل ــة ،ومنحص ــرا يف قبض ــة جمالي ــة وتقني ـ�ة ته ــم كيفي ــة
نقـــل وترجمـــة محتويـــات املـــواد املختلفـــة مثـــل الصـــور
والنصـــوص ،ونـــادرا األصـــوات .ذلـــك ،إن إرادة الوجـــود
املزتايـــد واالنتشـــار املضاعـــف هـــي الـــي ســـادت ،أكـــر
م ــن مس ــألة االتص ــال والنق ــل عل ــى نط ــاق أوس ــع« :لق ــد
اس ــتخدم معظ ــم الفنان ــن الهات ــف بالطريق ــة املعت ــادة،

إبداع عن بعد
ُ
تركـــز املنشـــآت الفنيـــ�ة اجلديـــدة على استكشـــاف
ظاهـــرة «التفاعلية عن بعد» الي ظهرت خالل ســـنوات
التســـعيني�ات ،وهي تعزز مـــن «احلضور عـــن بعد» من
خـــالل خطـــوط الهاتـــف ( 10)RNISوشـــبكة اإلنرتنت.
ويمكننـــ�ا اليـــوم التميزي بن نوعـــن من االســـتخدامات
الفنيـــ�ة ملصطلـــح «التفاعليـــة عـــن بعـــد» :ســـواء
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االســـتعمال الذي حييـــل إىل جهاز حتكم عن بعد بواســـطة
أجهـــزة تعمـــل يف بيئـــ�ات يصعب علـــى البشـــر الوصول
إليهـــا 11أو إىل اإلحســـاس الذي ينت�ابه شـــعور أكر بالوجود
أثن�اء التجول يف هذه البيئ�ات ،ومحـــاكاة بيئ�ات حقيقية أو
عوالم خياليـــة تماما.

أصيلـــة ،ما جيعـــل العمـــل ينـــ�درج يف املنتوج عـــن طريق
إدخـــال العملية الـــي حتركه أو تعطيه احليـــاة يف آن واحد.
لـــذا يتمثـــل التحـــدي هنـــا يف تهجـــن الفضـــاء الفزييايئ
وتقنيـــ�ة املعلومات ،أي أن االســـتخدام املعتاد للشـــبكات
يزداد بعودة اإلحســـاس املرتبط بتجربـــة احلضور والعمل
عـــن بعد الذي يـــرز األهميـــة الرمزية للظرفيـــة والفورية
الي تروج لهـــا البيئـــ�ة التكنولوجية.

باجلملـــة ،فـــإن التصـــور المـــادي الـــذي يطلـــق عليه
«عـــودة اجلهد إىل املعـــى األول» يمكن نقلـــه وجتريب�ه عن
بعـــد .ففي عـــام  ،1986جاء تعبر الرتكيب وفـــن األداء من
طـــرف نورمـــان وايـــت ( ،)Norman Whiteودوغ بـــاك
( )Dough Backعندمـــا اقرتحا جتريـــب «مصارعة ذراع
عابـــرة لألطلـــيس» ()Telephonic Arm Wrestling
بـــن مدين�ة باريس (فرنســـا) ،ومدين�ة تورونتـــو (كندا)...
إذ تم وضع رافعـــة ميكانيكية تعمل باحلاســـوب واملودم يف
مدينـــ�ة تورونتـــو ،وكانت لهـــا تأثر الشـــعور بوجود ضغط
يمـــارس عابر بـــن ضفي املحيـــط األطليس.

أمـــا إذا أخذناه بمعنـــاه الثاين ،فـــإن التفاعلية عن بعد،
هي أكر من وســـيلة لإلبداع بشـــكل جماعي وعر مسافة.
ففـــي عـــام  ،1983حقـــق الفنـــان روي أســـكوت (Roy
 12)Ascottيف «جـــرح النـــص» محـــاكاة تكريمية لكتاب
روالن بـــارت «لذة النص» ،وهذه العمليـــة اإلبداعية جزء
من معـــرض إلكـــرتا ( )Electraالذي نظمـــه فرانك بوبر
( )Frank Popperيف متحـــف الفـــن احلديث يف مدين�ة
باريـــس ،وهو مشـــروع مشـــرتك لتصميم النـــص األديب
الذي كشـــفت أوراقه تدريجيا عن «تأليف مشـــرتك» يف
إحدى عشـــرة مدين�ة يف العالم ،يعمل فيه بشـــكل مزتامن
مجموعات مـــن الفنانـــن متصلون فيما بينهم بواســـطة
شبكة إلكرتوني�ة.

بالتايل ،يســـمح هذا املشـــروع لـ«مصارعن» عن بعد
باســـتعمال قوتهمـــا الذراعيـــة عر اللجـــوء إىل اســـتخدام
أنظمـــة متحركـــة الســـتعراض قوتهمـــا عر خـــط هاتفي:
(اتصال أجهزة استشعار ،وحواســـيب ،ومرسال إلكرتوين)
جيعـــل مـــن املمكـــن نقـــل واقتســـام «الضغـــط» اللذان
يمارســـان على عتـــالت ميكانيكية عـــن بعد.

خالصـــة القـــول ،تدعـــم التفاعليـــة عـــن بعـــد إجراء
تواصـــل وحـــوار نوعـــي مـــع جمهـــور العمـــل علـــى حنـــو
مزتايـــد ،متجـــاوزة بذلـــك مجرد شـــبكة مـــن الفنانن قد
تتشـــكل ســـابقا ،فهي مفتوحـــة لإلضافة واالســـتضافة

ويضيف هذا اجلهـــاز مع نقل املعلومـــات إىل العملية
إحساســـا بمتعة ناجمة عـــن حتريك منحوتة بالســـتيكية
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َّ
مســـبقا لعـــدد محـــدد ومنتظم من
واملشـــاركة يف العمل
اجلهات الفاعلـــة املجنـــدة يف التجربة اإلبداعيـــة ،كما أن
املســـعى الفين يكمن هنا مـــرة أخرى يف جتريـــب أدوات أو
ممارســـة ضغوط تكنولوجية يرجح أن تفيض إىل تشجيع
أو تغيـــر هـــذا التواصـــل إذا كان مـــن باب الزحـــاف الذي
تتعاقب فيه حـــاالت مطردة بدون فائدة قـــد تكرر العمل.
ويف ه ــذا االجت ــاه ،ت ـ ّـم تطويــر كث ــر م ــن املش ــاريع م ــن
بينه ــا منش ــآت مجموع ــة «ف ــن -ش ــبكات»ّ ،
نس ــقها كل

إذا شـــئن�ا .لذلـــك أصبـــح قلـــق جلـــب وجـــذب اهتمـــام
اجلمهور13واحلصـــول علـــى ثقتـــه ،هو املســـعى الرئييس
ملجموعـــة فرنســـية مـــن الفنانـــن أطلقت على نفســـها
ْ
اســـم «الفن االجتماعي» أسســـها كل من فريد فورست
( ،)Fred Forestوهـــريف فيشـــر ()Hervé Fischer
وجان-بـــول ثينـــو ( )Jean-Paul Thénotالذين تأثروا
بنظريـــات ومســـوحات اجتماعيـــة كشـــفت وطرحـــت
أســـئلة منـــذ ســـبعيني�ات القـــرن المـــايض حـــول حتمية
وســـائط اإلعـــالم وإمكاني�اتهـــا احلوارية.

مـــن كاريـــن أورورك ( ،15)Karen O’Rourkeوجيلبرتـــو
بـــرادو ( )Gilberto Pradoاللـــذان عمـــال علـــى ربـــط
موقعـــن منفصلـــن يتوفـــر كل منهمـــا علـــى أجهـــزة
اســتقبال وإرســال الفاكــس ،يسـ ِّـهالن نقــل إحــدى الصــور
مــن أحــد املوقعــن ،وعندمــا يتــم تلقيهــا عــن بعــد ،توضــع
عل ــى ورق ــة حراري ــة يف جه ــاز الفاك ــس لك ــي يت ــم العم ــل
عليه ــا ف ــورا ونقله ــا ع ــر جه ــاز االس ــتقبال ،فيم ــا ينظ ــم
الربـــط الدائـــري بـــن باريـــس وشـــيكاغو هـــذه الصفقـــة
املش ــرتكة للص ــورة ،حي ــث تت�دخ ــل األي ــدي (ولي ــس فق ــط
البص ــر والس ــمع) ب ــن اجلهازي ــن يف فاص ــل زم ــين (قص ــر
ج ــدا) يفص ــل ب ــن تلق ــي الب ــث ع ــر الهات ــف.

والواقـــع ،إن سلســـلة مـــن «اإلجـــراءات» قـــام بهـــا
فريـــد فوريســـت (انظـــر  )Forest, 1995تعـــد بالفعل
نموذجيـــة يف مجال وســـائط التعبـــر :اخـــرتاق الصحافة
املكتوبة (فضـــاء إعـــاليم ( )1972،)Space Mediaأو
التلفزيون (قطع نشـــرة األخبـــار ،)1972 ،حتويل واخرتاع
اســـتخدامات جديـــدة للراديـــو (رايل الهاتـــف (Rallye
 )1986،)Téléphoniqueثـــم وضـــع (منحوتة هاتفية
عامليـــة (،)Sculpture téléphonique planétaire
 )1985أو كمـــا وقـــع يف جهـــاز مينيتـــ�ل (حيـــث هاجمـــا
زين�اييـــ�د وشـــارلوت وســـائل اإلعـــالم (Zénaïde et
،)1989،)Charlotte à l’assaut des médias
«حبيـــث عمـــدا إىل التن�ديـــد بغالء ســـوق العقـــار عر بيع
مـــرت مربع فـــين رقيم افـــرتايض يف عـــام  ،1977وكشـــف
14
عيوب خطب رجال السياســـة النمطيـــة (مؤتمر بابل)
يف عـــام.»1983

ومـــن ثم ،يطلق على هذا العمل الفين املشـــرتك رســـم
صـــورة مدينـــ�ة ( 16)City Portraitتنطوي علـــى تب�ادل
مناظـــر حضرية بن الفنانن والطالب من باريس وســـان
فرانسيســـكو وســـاو باولو يف ذات الوقت ،حبيث يشـــارك
كل منهـــم مـــن مـــكان تواجـــده يف عمليـــة تأليـــف صورة
(بصرية) ملدينـــ�ة اآلخر انطالقا مـــن وصف نيص حصلوا
عليـــه مســـبقا ،أي «عـــن طريـــق احلـــوار مع مراســـلن
حاضريـــن يف نفس اجللســـات ،لكنهم يتواجـــدون يف عدة
مـــدن ،يصبح مـــن الضـــروري وضع جـــدول زمـــين دقيق
لهـــم ،وإال تضاعفت أخطـــاء كثرة يف العمـــل ،ناهيك عن
حقيقـــة أن أي اتصـــال مباشـــر يطرح مشـــاكل من حيث
التكلفـــة والفـــرق الزمين بن تلـــك املدن».17
ّ
ويتطلـــب هذا النـــوع من املشـــاريع اجلديـــدة تقنن
بروتوكول إجـــراءات حتدد الواجب اتب�اعـــه كتحديد خطة
علمية ،كما يتم اســـتخدام تكنولوجيا االتصال لتقســـيم
عمليـــة اإلبـــداع اجلماعـــي يف ثالثـــة مســـتويات متمزية:
تتمثـــل يف إعـــداد بروتوكـــول يتضمـــن ســـين�اريو العمل،

هـــذا ،وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن هذه املنشـــآت تركز على
األدوات التقنيـــ�ة وتلعـــب علـــى تداخل الفـــوري واملؤجل
والقريـــب بالبعيـــد ،كمـــا تهـــدف إىل تأســـيس اتصاالت
تفاعليـــة تهـــدف إىل تعبئـــ�ة وإشـــراك عـــدد مزتايـــد من
جهـــات ال تعرف شـــيئ�ا عـــن هـــذه املواضيع.
من أجل عمل فين منظم :الفن كحوار بصري
يصبح تســـليط الضوء على «لقطات» مســـار العمل
الفـــين بالنســـبة لفنانن آخريـــن وجمهور مشـــارك رهانا
فني�ا أكر ،فالفنانون يب�دعون اســـرتاتيجيات جديدة إلغراء
ولفت اهتمـــام اجلمهور مـــن أجل تنظيم طـــرق االتصال
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وأداء تطبعـــه االرتجالية والعفوية إىل حـــد كبر ،ثم إظهار
احلـــدث من خـــالل جتميع جهودهـــم وتقييـــم املتتبعن.

وبالرغـــم مـــن أهذا النســـق التصـــوري الرقـــيم احتل
جميـــع امليادين ،يبقـــى الرهان األســـايس ما كشـــف عنه
تقريـــر االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت يف عـــام  ، 2019عن
فجوة رقمية جديـــدة تلوح يف األفق ،وتتمثـــل يف أنه إذا كان
تطور شـــبكة اإلنرتنت يف صيغتهـــا األوىل ( )1.0مقتصرا
على اخلـــراء ،فـــإن تطـــور شـــبكة اإلنرتنـــت ( )2.0من
( )2007-2003قـــد فتـــح املجـــال أمـــام رواد اإلنرتنت
والفنانـــن لينتظموا يف جماعـــات افرتاضيـــة مؤثرة ،لكن
املرحلـــة الثالثة الي يطلـــق عليها إنرتنت األشـــياء ()3.0
ستشـــمل ثالثة مبادئ أساســـية (حركية مستمرة ،كوني�ة
شـــاملة ،توصيـــل دائـــم) ،ليتفرع عـــن ذلـــك اجلمع بن
تطبيقات التصنيـــع ،والنقل واملدن الذكية واالســـتهالك
والنشـــر والتوزيـــع األديب والفـــين واجلمـــايل ،فضال على
الربـط بـن جميــــع الدور واألجهزة مثل املتاحف ،وصاالت
عـــروض احلفـــالت واألزيـــاء التقليديـــة أو الثالجـــة،
وصنبـــور المـــاء واملصبـــاح الكهربـــايئ ومـــرآب السيــــارة
واللوحة الزيتي�ة يف املزنل ،الي ســـتصبح كلهــــا ذكية ألنها
مجهـــزة بآليات اتصال (ســـيتم ربط االتصـــال حبلول عام
 )2021-2020تأتيـــك بمـــا تريـــد دون أن تكون مضطرا
لالحتكاك بها مباشـــرة.

عـــالوة على ذلك ،ختضـــع هذه األشـــكال املختلفة من
الفن الشـــبكي إىل ابتكار «آالت اتصال ســـلط الضوء على
العمل ســـواء عـــر تهيئـــ�ة تقنيـــ�ة مناســـبة أو اخلوض يف
رهانات عمليـــة .وهو ما يظهـــر مدى تعقيد فـــن التفاعل
يف وســـائط االتصـــال عن بعـــد ،فضال عـــن كونها ختوض
يف حتريـــك ملتـــوي ألشـــياء بعيدة عـــن بعضهـــا البعض،
وتعمل على حتقيق شـــروط مناســـبة ،وتفعيل طرق حوار
بن فنانـــن وجمهور ،وترتيـــب حاالت جتريبيـــ�ة خيالية.
وبطبيعة احلال ،فـــإن العمل اإلبداعـــي الرقيم ال ُي ّ
قيم
هنا بإنتـــ�اج موضوع -فـــين ،لكنه يركز حـــول جتريب حالة
االتصال .وذلك من خالل التحايل على مشـــكلة جماليات
الصـــور ،حبيـــث يقـــدم هـــذا الشـــكل مـــن الفـــن للجهاز
اإلبداعـــي وظيفة اتصال كمـــا جيري ذلك يف إطار املدرســـة
18
املوقفيـــة ( ، )actions situationnistesلكن العملية
الفنيـــ�ة الرقمية هنا ختضـــع إىل بيئ�ة اتصـــاالت إلكرتوني�ة.
وقـــد فتـــح البحـــث يف هـــذا الصـــدد عـــن عالقـــات
حيوية مـــع اجلمهور يف الفـــن الرقيم ،وعمـــل على الرتكزي
علـــى حتويل صـــور وأصـــوات ونصوص إىل تأســـيس فن
«التدفـــق» يف الشـــبكة ،باإلضافـــة إىل إيصـــال بي�انـــات
متنقلـــة ومرنة تمزي عصرنـــا املعلومايت ،حيث بتن�ا نشـــهد
والدة فـــن أصبـــح يف الواقع عبارة عن حوار مســـتمر يؤدي
إىل جتـــاوز رؤيـــة أن الفـــن حبيـــس صنـــع األشـــياء ،تلك
الفكرة الســـائدة عنـــد العديد مـــن الفنانن ومنـــذ زمن .

واألهم من ذلك ،فإن إنرتنت األشـــياء سيســـتمد قوته
وقيمتـــه من توليـــد بي�انات جديـــدة ومعاجلتهـــا وحتليلها
وإعـــادة تركيبهـــا ،ســـواء كانت بي�انـــات نصيـــة أو بي�انات
وســـائط اجتماعيـــة وفنيـــ�ة أو جماليـــة خاصـــة باألزياء
التقليديـــة مثال .حبيـــث يالمس االتصـــال اآلين االتصال
البعـــدي لكـــي يشـــمل تقاســـم املعلومـــات حـــول جميع
األشـــياء املصنعة وتاريخها ،وأشـــكالها املختلفة ومناطق
نشـــأتها ،وهـــو ما قـــد يفعلـــه الفـــن الرقيم أو الشـــبكي
بامتيـــ�از اليوم وبســـرعة كبرة .وبالتايل تمتـــد بعد ذلك إىل
جميع مجـــاالت البيئ�ة واحلياة وربـــط معطياتها وبي�اناتها
مع جميـــع األجهـــزة األخرى.

وأخرا إن دراســـة هـــذه األعمال املركبـــة الي تفرتض
حضورا طاغيـــا لتقنيـــ�ات املعلومات واالتصـــال ،يفرض
أول مـــا يفـــرض االنتب�اه إىل كيفيـــة تكونهـــا وهرميتها ،ثم
العالقـــات القائمة بـــن مختلف املشـــاركن ،وكيف يتم
إدمـــاج مختلـــف العناصر بشـــكل مفـــارق وبن أجســـاد
بشـــرية تفصل بينهـــا مســـافات طويلة لكن يربـــط بينها
حدث فـــين واحد .مما يفـــرض االنتب�اه إىل وضـــع الصورة
األصلـــي وتقلباتها بن الوســـيط وحالتها شـــبه النهائي�ة.
ذلـــك أن العالـــم الرقـــيم انفلـــت إىل أشـــكال ممزقة من
معـــاين تتكلم أصواتـــا متعددة.

وهـــذا األمر يتيـــح إلنرتنت األشـــياء أن يصبـــح دافعا
رئيســـيا لتحريـــك عجلـــة التنميـــة التقنيـــ�ة والتربويـــة
والفنيـــ�ة ،وســـيكون عنصـــرا هامـــا يف بنـــ�اء مـــدن الغـــد
الذكيـــة .لذلـــك ،إن الشـــبكات االجتماعية ال تشـــكل يف
الثورتـــن الصناعيتن الثالثة والرابعـــة إال اجلزء اجلليدي
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الظاهـــر ،أما اجلوهـــري الذي بوســـعه أن يضبـــط عقاربها،
فيكمن يف النظـــام الثقايف واالجتماعـــي ،أي تلك التصورات
الي يصنعهـــا املجتمع عن هويتـــ�ه وأنماط حياته وعيشـــه
وفنونـــه المادية وغـــر المادية.

هكـــذا إن وضع الـــرتاث الـــي يف مواقع شـــبكات رقمية
مختصة ،يمكـــن بســـهولة فهرســـته إلكرتونيـــ�ا يف عناوين
فرعية –حفـــالت ،فنون ،صناعـــة تقليدية ،أزياءِّ – ،
تيســـر
بدورهـــا الوصـــول إىل عناويـــن وأبواب أو نصـــوص تضفي
شـــروحا عليها حبســـب املهن والطقوس جغرافيـــا وتاريخيا
وأناســـة ،أي أن كل صفحة مرتبطة بأخـــرى عر روابط فائقة
بفضـــل لغـــة التميـــزي الرتابطيـــة (Hypertext Markup
 )Languageالـــي توفـــر إمكانيـــ�ة تشـــابك مختلـــف
التعبـــرات الثقافيـــة باالطـــالع علـــى صفحـــات وصفية
مطابقة مزينـــ�ة بالصـــوت والصورة.

شبكات الفن الرقيم وحماية الرتاث الثقايف غري المادي
إن املواقـــع التشـــاركية ،حيث املعطيـــات متوفرة بفعل
لعبة املشـــاركة املجاني�ة وبدون حقوق ملكية تذكر ،تســـهل
مشـــاركة حشـــود كبرة مـــن مســـتعملي اإلنرتنـــت يف هذه
املواقـــع الـــي تربطهم بآخريـــن نظـــرا لكونهم يتقاســـمون
نفس االهتمـــام حول أزياء تقليدية معينـــ�ة ووصفات طبخ
تقليديـــة بعينها أو رقصات فولكلوريـــة بصفة تعاوني�ة ،كما
تيســـر لهـــم تبـــ�ادل اآلراء خبصوصهـــا وتقاســـم املعلومات
عنها بســـرعة الرق ،هكذا جند موقع مثـــل فليكر مخصص
لتبـــ�ادل الصـــور ،ونيتفيبـــس ّ
كبوابة حواريـــة مفصلة على
املقاس الشـــخيص ،فيمـــا يتيح موقـــع ديل.إيســـيو .أوس
( )del.icio.usتقاســـم مختلـــف عناوين مواقع الشـــبكة
وحفـــظ الصفحـــات ...إلخ .هـــذا يف الوقت الـــذي ال يتوفر
فيـــه العالـــم العريب علـــى دراســـات كافية تتن�اول شـــبكات
احلفـــاظ علـــى الرتاث الثقـــايف غـــر المـــادي ودو ر مختلف
الفاعلـــن ونـــدرة املواقع الي تعـــرض أرشـــيفا مختصا لها.

مـن الواضـح تمامـا ،أن الرقمنـة يف إطـار حماية الـرتاث غر
المـادي حتتل موقعا وسـطيا ،فهـي مركز املوارد وحـزام النقل يف
إطـار الوسـاطة وتفعيـل الشـبكات والتعريـف بها وشـيوعها،
لذلـك حتتـل مكانة اسـرتاتيجية يف سـياق العوملة الي فسـحت
املجـال للثقافـة الرقميـة أن تسـيطر علـى مـا عداهـا .19وهـي
إن كانـت حتـرص بالتأكيـد أن يكـون العـرض متاحـا للجميـع
وضمـان انتقالـه مـن جيـل آلخر لكونـه يمثل جـزءا مـن االنتماء
والهويـة ،فهـي بمثابـة تفعيـل دائـم لقـوة ناعمـة بالغـة التأثـر
داخليا وخارجيا ،كما أنه تسمح هذه الشبكات أن يكون بمثابة
«منتـ�دى» حلوار مسـتمر بـن الدولـة واجلماعـات اإلقليمية
واجلمعيات ومختلف الفاعلـن الثقافين والباحثن حلماية
وحفـظ الـرتاث غر المـادي.
ومن ّثمة ،ضرورة التفكر الشـــامل حـــول العالقات بن

ومما جيـــدر اإلشـــارة إليه يف هـــذا املضمار بـــأن احلفاظ
علـــى هذا الرتاث الزاخر يمكن أن يســـاهم فيـــه الفن الرقيم
ليس فقـــط يف نقله من أرشـــيف مكتوب لعرضـــه كمدونة
رقمية بصريـــة ،بل يمكن أن ننقل معـــه التعابر ،اإليماءات،
األصـــوات ،األغاين والرقصـــات واالحتفـــاالت واإليقاعات
بوصفهـــا تعابر حية ،بمـــا يعين ذلـــك أن إعـــادة إحياء تلك
املمارســـات هـــو شـــكل من أشـــكال تكويـــن معـــارف عنها
واحلفـــاظ عليها يف نفـــس الوقت.

املعلــــومة والثقافـــة واالتصـــال واملجتمع والفـــن ،أكر من
الســـؤال حول األدوات التقني�ة واســـتخداماتها .فاالتصال
الســـليم يف املجتمع يتجـــاوز الفرد ،وال ينفصـــل عن الثقافة
وتاريخ املجتمع.
الهوامش

فضـــال عن ذلـــك ،تتيـــح الشـــبكات بمـــوازاة ذلك نقل
مختلـــف الـــرؤى املعاصـــرة الـــي يغذيهـــا الـــرتاث الثقايف
غـــر المـــادي يف أذهـــان النـــاس وتصرفاتهم املعاصـــرة .هنا
أيضا جنـــد أنفســـنا يف وضـــع حواري شـــبكي تطبيقـــي لما
يعنيـــ�ه مفهـــوم الرتاث غـــر المـــادي بوصفه مهـــارة وخرة
غر مفصولـــة بالضرورة عن املجـــال الرمـــزي واالقتصادي
واالجتماعي والطقويس والفين.
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حنن والزمان/الوقت من خالل أمثالنا
مقاربة أنتروبولوجية لألمثال الشعبية الجزائرية
د .عبدهللا بن معمر ،كاتب من اجلزائر
الزم ــان ه ــو التجرب ــة األك ــر حميمي ــة ،ذل ــك أن اإلنس ــان حيمل ــه ب ــن جنب�ات ــه كإيق ــاع
داخلــي ،وخيضــع لتدفقــه ،ويف إطــاره يتشــكل فعلــه احلضــاري .فالزمــان يرتبــط بصميــم
احلي ــاة اإلنس ــاني�ة والوج ــود البش ــري.
وقــد شــعر اإلنســان بأهميت ـ�ه يف حياتــه منــذ ظهــوره علــى األرض ،مــن خــالل جتــارب
مختلفــة ومالحظــات متنوعــة كتعاقــب الليــل والنهــار وتت�ابــع الفصــول األربعــة ،وجتربــة
امل ــوت واحلي ــاة والطفول ــة والش ــباب والش ــيخوخة ،وغ ــر ذل ــك م ــن الظواه ــر الزمنيــ�ة.
والتجربـــة الزمانيـــ�ة األصليـــة اصطبغـــت بمختلـــف التصـــورات و املعتقـــدات الـــي
تش ــكلت ع ــر مراح ــل تاري ــخ تط ــور الفك ــر البش ــري ،ولذل ــك ف ــإن الش ــكل ال ــذي يتص ــور
ب ــه الزم ــان وي ــدرك خيتل ــف باخت ــالف الثقاف ــات واملجتمع ــات وحبس ــب التط ــور العل ــيم
والتق ــين له ــذه األخ ــرة ،ولذل ــك جن ــد التص ــور الدائ ــري يس ــود يف املجتمع ــات التقليدي ــة
حي ــث يهيم ــن الم ــايض ،بينم ــا املجتمع ــات الصناعي ــة املتقدم ــة تتص ــور الزم ــان تص ــورا
خطي ــا ،يتج ــه س ــهمه دوم ــا حن ــو املس ــتقبل .حن ــن الع ــرب أدركن ــا الزم ــان من ــذ الق ــدم
عل ــى أن ــه ق ــوة مبيـ ـ�دة غاش ــمة ومتس ــلطة ه ــي الده ــر .ولك ــن م ــا ه ــو التص ــور ال ــذي
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يســود عندنــا اليــوم؟ وكيــف نتعامــل مــع الزمــان؟ وكيــف
ننظم ــه ونديــره؟ ذاك م ــا حت ــاول يف ه ــذه املقال ــة اكتش ــافه
معتمديـــن منهجيـــة تقـــوم علـــى اختـــاذ املثـــل الشـــعيب
كمدخ ــل للدراس ــة .وذل ــك لم ــا يتم ــزي ب ــه اجلن ــس األديب
مـــن خصائـــص كاإلجيـــاز والبالغـــة واحلمولـــة الرتاثيـــ�ة،
باإلضافـــة إىل أنـــه يعـــر تعبـــرا صادقـــا عـــن املجتمـــع
بســـيئ�اته وحســـناته .واملثـــل ال خيلـــو منـــه أي مجتمـــع
وه ــو يلع ــب دورا ترب ــوا وتوجيهي ــا لس ــلوك األف ــراد .وق ــد
اخـــرتت األمثـــال اجلزائريـــة كعينـــ�ة للدراســـة إىل جانـــب
أمثــال عربيـ�ة أخــرى مشــابهة يف مجتمعــات عربيـ�ة أخــرى.
وأعتق ــد أن ه ــذه العينــ�ة بإمكانه ــا أن تس ــمح لن ــا بتعمي ــم
األحـــكام الـــي توصلنـــا علـــى كافـــة املجتمعـــات العربيـــ�ة
حبكـــم التشـــابه يف املســـتويات العلميـــة واالقتصاديـــة
والتكنولوجي ــة له ــذه األخ ــرة.

أس ــلوبها يستحس ــنها الن ــاس ش ــكال ومضمون ــا.
وظهـــور املثـــل يرتبـــط حبـــدث معـــن يف معيـــش
اجلماعـــة أو القبيلـــة أو كتجربـــة لفـــرد معـــن ،تتكـــرر
بش ــكل مع ــن فيج ــري التعب ــر عنه ــا بمث ــل س ــائر يغ ــدو
مرجعيـــة يف مخيلـــة اجلماعـــة .وتمثـــل األمثـــال صـــورا
ألحــداث ولعالقــات مرغوبــة ومفضلــة ،أو فاســدة ومؤذيــة.
فتنتظــم هــذه الصــور يف املخيــال اجلمعــي بموجــب هاتــن
املقولتــن :األوىل تدعــم ســلوكيات تعامــل يؤمــن التضامــن
االجتماعــي وإدامتــه بينمــا األخــرى تصــور الســلوكيات الــي
تمــزق املجتمــع وتفســده .ولــذا فهــي تؤلــف صــورا مكروهــة
يتع ــن نب�ذه ــا.
واألمث ــال الش ــعبي�ة ال ي ــكاد خيل ــو منه ــا مجتم ــع ،فه ــي
دائمـــا موجـــودة وإن بدرجـــات متفاوتـــة حســـب حجـــم
التط ــور والتق ــدم الفك ــري والعل ــيم.

وقـــد اعتمدنـــا يف حتليلنـــا علـــى بعـــض الدراســـات
االجتماعيـــة واألنرتوبولوجيـــة الـــي تن�اولـــت موضـــوع
الزم ــان س ــواء يف املجتم ــع اجلزائ ــري أو مجتمع ــات أخ ــرى،
وكان املنه ــج املق ــارن ه ــو األس ــلوب ال ــذي اختذن ــاه س ــبي�ال
لنـــا يف الكشـــف عـــن العقالنيـــ�ة الزمانيـــ�ة يف مجتماتنـــ�ا
العربي ـ�ة ،محاولــن اإلجابــة عــن إشــكالية كبــرة هــي :هــل
تش ــكلت لدينــ�ا ثقاف ــة الوق ــت ال ــي ه ــي نتــ�اج املجتم ــع
الغـــريب وحضارتـــه الصناعيـــة والتكنولوجيـــة؟

وللمثـــل صفـــات وخصائـــص تؤهلـــه للـــدور الـــذي
يلعبـــه يف حيـــاة اجلماعـــة .فهـــي أوال صيـــغ مختصـــرة
وبليغــة وقصــرة .وهــي بعــد ذلــك قــول لــه داللــة تن�اقــض
داللــة أخــرى ،مــن دون أن يــؤدي هــذا التن�اقــض إىل إبطــال
الداللتــن ،أو تعارضهمــا .ألن املثــل إنمــا ينتقــى للمناســبة
أو احلال ــة ال ــي يرغ ــب الف ــرد يف أن يصفه ــا أو يع ــر عنه ــا
أو يؤكده ــا ويرره ــا .وله ــا خاصي ــة أخ ــرى تتمث ــل يف ح ــدة
الق ــول وفتنتــ�ه ،وال ــي تمث ــل الناحي ــة اجلمالي ــة يف املث ــل.
واملث ــل بع ــد ذل ــك يرج ــع إىل التجرب ــة اجلماعي ــة ولذل ــك
ف ــإن داللت ــه فعال ــة عل ــى الصعي ــد الش ــعيب.

األمثـــال :مفهومهـــا وخصائصها ووظائفهـــا :األمثال
أقوال مخزتلـــة ومقتضبة ملفاهيم ختـــص مختلف حاالت
تعامـــل الفرد ،وال ســـيما مع الفـــرد اآلخر .وهـــي مفردات
ال تؤلـــف حبـــد ذاتها منظومـــة  .فالفـــرد ينتقـــي من هذه
األقوال حســـب الظـــروف وحالة التعامـــل ،وعن طريقها
يتمكـــن مـــن تنظيـــم ســـلوكيات التعامـــل ،وخاصة تلك
املتوافقـــة مع متطلبـــات التضامـــن االجتماعي.1

أم ــا بالنس ــبة للوظيف ــة أو الوظائ ــف ال ــي يضطل ــع
به ــا املث ــل فه ــي متع ــددة منه ــا :إزال ــة ش ــكوك ف ــرد م ــا
جت ــاه س ــلوك مع ــن ،ولذل ــك فه ــي ت ــرر ه ــذا الس ــلوك.
كمـــا أنـــه وســـيلة تســـلي عـــن المـــآيس والفواجـــع
وختف ــف م ــن وقعه ــا عل ــى نفس ــية اجلماع ــة .ولألمث ــال
وظيفـــة تربويـــة وتوجيهيـــة ،فهـــي أقـــوال تتضمـــن
حكم ــا س ــارية تعل ــم للف ــرد يلج ــأ إليه ــا وق ــت احلاج ــة
يف شـــىت صنـــوف احليـــاة ومجاالتهـــا .يقـــول عنهـــا
عبـــد الرحمـــان التكريـــي« :فأمثـــال كل أمـــة خالصـــة
جتاربهـــا ،ومســـتودع خراتهـــا ،ومنـــال حكمتهـــا ،ومنـــار
ذاكرته ــا ،ومرج ــع عاداته ــا ،وس ــجل وقائعه ــا ،وترجم ــان

لقـــد ظهـــرت األمثـــال يف املجتمـــع البـــدايئ كنمـــط
فكــري يف تنظيــم ســلوكيات تعامــل األفــراد ،وانتقلــت مــن
ث ــم إىل املجتمع ــات الالحق ــة .فه ــي تمث ــل جترب ــة اإلنس ــان
م ــع بيئتــ�ه وأقران ــه ،ل ــذا فه ــي تع ــر ع ــن مش ــاعر وأخ ــالق
وض ــروب تفك ــر اجلماع ــة ال ــي ابتكرته ــا وس ــخرتها م ــن
أجــل تنظيــم ســلوكيات األفــراد .فهــي إذن وليــدة التجربــة
اإلنســـاني�ة يف املجتمـــع .وبســـبب بســـاطتها وبالغـــة
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ْ َ ْ َ
َ ٍّ
املعفونـــة تتعـــاون هـــي والزمـــان
 «ال تديـــش المـــراةعليـــك».

أحواله ــا ،ومص ــدر تراثه ــا ،ومتنف ــس أحزانه ــا ،ومتحك ــم
منازعاتهـــا ،فهـــي مـــرآة األمـــة ،تعكـــس واقعهـــا
الفكـــري واالجتماعـــي بصفـــاء ووضـــوح» .2ويقـــول
عنهـــا ديمقريطـــس الفيلســـوف اليونـــاين «املثـــل ظـــل
العم ــل» 3كم ــا يق ــول عنه ــا ج ــاك ف ــاردي «كل مث ــل ه ــو
بدرجـــات متفاوتـــة حامـــل لقيـــم املجتمـــع ،وهـــذا أحـــد
األس ــباب ال ــي جتعل ــه ينتق ــى بواس ــطة التقلي ــد جلعل ــه
ج ــزءا م ــن الذاك ــرة املش ــرتكة للجماع ــة .إن املث ــل حيم ــل
جـــزءا مـــن معايـــر اجلماعـــة ،وقيمـــه ،وقـــوة التقاليـــد،
ومث ــل األج ــداد ،وص ــورة املجتم ــع املث ــايل تعط ــى للف ــرد
بواســـطة املثـــل».4

وهناك أمثال شعبي�ة تونسية مشابهة لها:
 «أنا وانت والزمان طويل». «الدهر فراق والزمان حلاق». «ما يعجبك يف الدهر أو الزمان كان طوله». «الرجال والزمان ما فيهم أمان».5ْ
الزم ــان يف ه ــذه األمث ــال وم ــا ي ــدل علي ــه م ــن أس ــماء
أخ ــرى كالده ــر واألي ــام يت ــم تص ــوره عل ــى أن ــه غ ــر مأم ــون
الغوائـــل وال خيلـــو مـــن الشـــرور ،ومـــن التســـلط علـــى
اإلنس ــان؛ ذل ــك أن ــه كث ــر التقل ــب والتغ ــر ولذل ــك جي ــري
تشـــبيهه بالســـلطان وباملـــرأة ألن الســـلطان قـــد ينقلـــب
ويتح ــول ،وامل ــرأة كذل ــك ق ــد خت ــون م ــن أحب ــت وتتح ــول
عن ــه ،ه ــذا م ــن جه ــة ،وم ــن جه ــة أخ ــرى فامل ــرأة املعفون ــة
أي الوس ــخة تمث ــل ش ــرا ق ــد ينض ــاف إىل ش ــر الزم ــان.

الزمان بني الداللتني العلمية والعامية
إىل جانـــب الداللـــة العلميـــة للزمـــان الـــي تتمثـــل يف
الســـنن والشـــهور واأليـــام والســـاعات وهـــي معروفـــة
للجميـــع  ،حـــىت بالنســـبة لألطفـــال ،هنـــاك داللـــة
شـــعبي�ة وجدنـــا األمثـــال الشـــعبي�ة تكرســـها وهـــذه
الدالل ــة ه ــي ال ــي تهمن ــا هن ــا وه ــي ال ــي تتضمنه ــا كلم ــة
ْ
الزمـــان ،فهـــذا األخـــر يعـــين الشـــر والفاقـــة والظـــروف
القاســـية .ولهـــذا ليـــس مـــن الغريـــب أن يتـــم تشـــبي�ه
ْ
اإلنس ــان الس ــئي احل ــظ بالزم ــان .ولق ــد وق ــع يف س ــمعي
ْ
ه ــذه العب ــارات «داي ــر ِكالزم ــان» «ه ــو مث ــل الزم ــان»،
ْ
ْ
َ
«و ْج ُهـــة اك َحـــل ِكالزمـــان» «وجهـــه أســـود مثـــل
ْ
الزم ــان» ،وه ــذا يع ــين أن الزم ــان يشء قبي ــح وس ــئي وه ــو
مجم ــع الش ــرور ،وه ــذا املع ــى ال ــذي يش ــخصن الزم ــان
أو يؤنس ــن الزم ــان فيلح ــق ب ــه صف ــات قبيح ــة نلفي ــه يف
هـــذه األمثـــال الشـــعبي�ة اجلزائريـــة:
َّ
ْ
 «هللا ال يغلب علين�ا ال زمان وال رجال»ْ
«الزم ــان غ ـ َّـدار ْو ْك َس ــرين م ــن ذراع ــيَّ ،
طيح ــت الل ــي
َّ
كان س ــلطان وركب ــت م ــن كان راع ــي».
ْ َ
 «أربعــة يــا إنســان مــا فيهــم أمــان :المــراة والســلطانْ
والبحــر والزمــان».
 «اللـــي مـــا َي ْق َـــرا للزمـــان عقوبـــة علـــى وجهـــو ْيـــي

وال ش ــك أن ه ــذه النظ ــرة املزدوج ــة للزم ــان؛ إذ ه ــو ش ــر
بالنس ــبة للبع ــض ،وخ ــر بالنس ــبة لآلخ ــر ،ه ــي اس ــتمرار
لذلــك التصــور الــذي ســاد يف اجلاهليــة قبــل اإلســالم وعــر
عن ــه الش ــعراء أحس ــن تعب ــر ،وه ــو تص ــور ين ــم ع ــن ن ــوع
م ــن العج ــز أم ــام ه ــذه الق ــوة العاتيــ�ة ال ــي ه ــي الده ــر،6
وق ــد ج ــاء اإلس ــالم مصحح ــا ه ــذه النظ ــرة.
وهكـــذا فإننـــ�ا إزاء معـــان كميـــة ومجـــردة للزمـــان أو
الوق ــت م ــن جه ــة ،ومع ــان كيفي ــة وش ــخصية إذا أخذن ــاه
ْ
بالتس ــمية العامي ــة «الزم ــان» م ــن جه ــة أخ ــرى ،ويبــ�دو
يل أن اإلتنولوجيـــن الغربيـــن وقـــع تركزيهـــم علـــى هـــذه
الناحي ــة األخ ــرة فق ــط .فديب�ارمي ــه اإلتنول ــويج الفرن ــيس
ذهـــب إىل القـــول يف بدايـــة القـــرن العشـــرين أن مفهـــوم
الزمــان لــدى الشــعب اجلزائــري مفهــوم مشــخص وال يمثــل
اللحظــة الهاربــة ،أي اللحظــة املنقضيــة وال هــو قــوة مبيـ�دة،
ب ــل يتص ــور ل ــدى أه ــايل املتيج ــة يف اجلزائ ــر وه ــذا اعتم ــادا
علـــى حكايـــة شـــعبي�ة بطلهـــا الزمـــان والســـعد واحلـــظ،
ولذل ــك جي ــري تص ــوره بوجه ــن ،فه ــو إم ــا مص ــدر للش ــرور
َ
للمن ــح واخل ــرات والس ــعادة ،أي إن ــه يك ــون
وإم ــا مص ــدر ِ
ّ
م ــع ه ــذا وض ــد ذل ــك ،وه ــذا خب ــالف الس ــعد ال ــذي يمث ــل

مكبـــوب».
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وتســـاعد يف إجـــراء املعامـــالت االقتصاديـــة يف أزمنـــة
ضيق ــة ج ــدا .إن توف ــر كل ه ــذه الوس ــائل وبالت ــايل ه ــذا
اجلان ــب الم ــادي م ــن الثقاف ــة يف ــرض التس ــاؤل إن كان
ذلــك قــد خلــق ثقافــة الوقــت لــدى اإلنســان اجلزائــري،
ونقصـــد بعبـــارة ثقافـــة الوقـــت ســـلوك األفـــراد جتـــاه
الوقـــت باعتبـــ�اره مـــوردا نـــادرا ينبغـــي احلفـــاظ عليـــه
واســـتغالله وتنظيمـــه وإدارتـــه وتقســـيمه وربحـــه.
وهـــذا التســـاؤل مشـــروع بالنظـــر إىل ثقافـــة الوقـــت
الس ــائدة يف املجتمع ــات الغربيــ�ة القائم ــة عل ــى الق ــول
المأثـــور لبني�امـــن فرانكلـــن «الوقـــت مـــال» .هـــذه
الثقافـــة الـــي تكرســـها أيضـــا بعـــض األمثـــال مثـــل:
« اليـــوم يمتلكـــه مـــن يســـتيقظ باكـــرا» و«ال تؤجـــل
عمـــل اليـــوم إىل الغـــد» هـــذان املثـــالن تقـــول عنهمـــا
ســـيمونيت�ا تابـــوين« :يشـــجعان الفعاليـــة اخلاصـــة
باملجتمعـــات الصناعيـــة».8

دائم ــا احل ــظ الس ــعيد .فالزم ــان ل ــه دالل ــة س ــلبي�ة مقاب ــل
الدالل ــة اإلجيابي ـ�ة دائم ــا للس ــعد ،وه ــذا م ــا توضح ــه عب ــارة
«هــذه املــرأة هــي زمانــه» بمعــى ســوء طالــع بالنســبة لــه،
يق ــول ديب�ارمي ــه.7
قيمة الزمان  /الوقت
إن مفهـــوم الزمـــان وتصـــوره حيـــدد املواقـــف منـــه
املثمنـــة واملســـتغلة لـــه ،أو تلـــك الـــي ال تعـــرف قيمتـــه
وتبـــ�دده ،ويكفـــي برهانـــا علـــى هـــذا أن املجتمعـــات
البدائيــ�ة ل ــم تك ــن يف حاج ــة إىل قي ــاس الوق ــت وحس ــابه
ألنــه لــم يكــن لديهــا إدراك أصــال للزمــان كمفهــوم مجــرد،
فالزم ــان يع ــاش يف ه ــذه املجتمع ــات كتجرب ــة حي ــة م ــن
خــالل اخلضــوع لتعاقــب الليــل والنهــار ،أو تغــرات القمــر
وحركــة الشــمس ،وتغــرات الفصــول وكذلــك مــن خــالل
االســـتجابة لإليقاعـــات الداخليـــة أو مـــا يســـىم الزمـــان
البيولــويج الــذي يتحكــم يف األفعــال الطبيعيــة مثــل النــوم
واألكل .ولذل ــك ف ــإن اإلنس ــان الب ــدايئ والتقلي ــدي محك ــوم
بإيقاعــات طبيعيــة تتكــرر بانتظــام وهــذا خبــالف اإلنســان
يف املجتمعـــات احلديثـــ�ة الـــي تتمتـــع ثقافتهـــا وحياتهـــا
االجتماعي ــة بدرج ــة عالي ــة م ــن التعقي ــد فتنش ــأ احلاج ــة
امللح ــة إىل تنظي ــم الوق ــت وضبط ــه.

وملعاجلــة هــذا التســاؤل وبالتــايل معاجلــة البعــد الــذي
حن ــن بص ــدده وه ــو قيم ــة الوق ــت ،يمكننــ�ا أن نقس ــمه إىل
بعدي ــن فرعي ــن:
«األول يتعلـــق بنـــ�درة الوقـــت والثـــاين بتضييـــع
الوقـــت».
نـــدرة الوقـــت ســـمة أساســـية تمـــزي التصـــور الغـــريب
للزمـــان ،فهـــو يمثـــل عملـــة نـــادرة وعنصـــرا ثمينـــ�ا ،إنـــه
م ــال وه ــذا التطاب ــق ب ــن الزم ــن والم ــال جيع ــل يف اإلم ــكان
إنفاقـــه وتوفـــره أو إهـــداره وتب�ذيـــره كمـــا هـــو احلـــال
بالنســـبة للنقـــود .وهـــذه األهميـــة الكبـــرة للزمـــان هـــي
املســـؤولة عـــن خلـــق الشـــعور بضغطـــه وبعـــدم توفـــره.

وال شـــك أن املجتمـــع اجلزائـــري الـــذي خيـــوض
حداثتـ ـ�ه ينـ ـ�درج ضم ــن املجتمع ــات احلديثـ ـ�ة ه ــذا إذا
انطلقن ــا م ــن املؤش ــرات ال ــي تم ــزي املجتم ــع احلدي ــث
عـــن املجتمـــع التقليـــدي يف مختلـــف منـــايح احليـــاة
ومســـتوياتها ،فـــإذا ركزنـــا علـــى اجلانـــب التكنولـــويج
فـــإن اجلزائـــر تمتلـــك اليـــوم مـــن الوســـائل التقنيـــ�ة
مـــا يمكنهـــا مـــن قيـــاس الوقـــت وتوفـــره .فـــإذا لـــم
يكـــن هنـــاك ســـاعات يف بدايـــة القـــرن كمـــا أخـــر
بذلـــك ديب�ارميـــه فـــإن هـــذه األدوات اليـــوم هـــي
بأيـــدي أطفالنـــا ،عـــالوة علـــى اجلـــداول الزمنيـــ�ة
ووســـائل توفـــره مثـــل الطائـــرة والســـيارة والتلفزيـــون
والهات ــف والفاك ــس واإلنرتني ــت ،وكله ــا وس ــائل خت ــزتل
املســـافات وتقلـــص الزمـــان ،وختلـــق نوعـــا مـــن التـــأين
يف احلصـــول علـــى املعلومـــات رغـــم بعـــد املســـافات

وكـــون الوقـــت مـــاال أو أكـــر مـــن مـــال ال جيهلـــه
الفاعل ــون االجتماعي ــون عندن ــا ،والدلي ــل عل ــى ذل ــك ه ــذه
األمث ــال ال ــي وجدناه ــا ت ــرتدد عل ــى ألس ــنة اجلزائري ــن:
 «الوقت من ذهب» «الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك». "« - "Time is moneyالوقت مال». «الوقت كالذهب إن لم حتافظ عليه ذهب». الوقت هو احلياة واالستغناء عنه يساوي املمات».31
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« - "Le temps c’est la vie" -الوقت هو احلياة».

وقـــت الفـــالح ال مجـــال فيـــه للحديـــث عـــن تمايـــز بـــن
األوقـــات االجتماعيـــة ،إذ عمـــل الفـــالح خيتلـــط فيـــه
الرتفيـــه وااللـــزتام العائلـــي.

قلنــا ســابقا إن األمثــال الشــعبي�ة واألقــوال الســائرة ال
ختل ــو م ــن توجي ــه للس ــلوك وتكري ــس للقي ــم ،وق ــد ح ــاول
ماك ــس في ــر الرب ــط ب ــن املوعظ ــة الروحي ــة واألخالقي ــة
وب ــن الرأس ــمالية القائم ــة عل ــى منط ــق املنفع ــة وال ــرحب.
فهــذا النظــام االقتصــادي يرتــد بقيمــه يف نظــره إىل األخــالق
الروتس ــتانتي�ة ال ــي تمث ــل نصيح ــة فرانلك ــن« :الوق ــت
مـــال» ،التعبـــر األكمـــل عنهـــا .9وإذا عدنـــا إىل األمثـــال
فإننــ�ا جن ــد املقول ــة نفس ــها تتك ــرر عل ــى لس ــان اجلزائ ــري:
الوق ــت م ــن ذه ــب ،الوق ــت ه ــو األم ــوال ،الوق ــت م ــال
باإلجنلزيي ــة ،وم ــن املالح ــظ أننــ�ا ال نع ــدم يف تراثنــ�ا الع ــريب
األقـــوال واألمثـــال الـــي تعطـــي أهميـــة خاصـــة للوقـــت
والفاعــل اجلزائــري علــى درايــة بهــا .وهكــذا فإنن ـ�ا ال نعــدم
األق ــوال واألمث ــال ال ــي تؤك ــد عل ــى قيم ــة الوق ــت وال ــي
تتع ــدى كون ــه م ــاال أو ذهب ــا أو س ــيفا ،إذ ه ــو ف ــوق ذل ــك
بأهمي ــة احلي ــاة أو ه ــو احلي ــاة نفس ــها .ول ــو انطلقن ــا م ــن
احلي ــاة اليومي ــة للجزائ ــري فإننــ�ا ال جن ــد كب ــر ف ــرق بينــ�ه
وب ــن اإلنس ــان الغ ــريب .فه ــذا األخ ــر نظ ــرا لهيمن ــة مب ــدأ
اإلنتــ�اج واملردودي ــة ص ــار ش ــغله الش ــاغل ه ــو عمل ــه أوال
وقبـــل كل يشء ،حبيـــث حتـــول العمـــل فاعليـــة محوريـــة
عل ــى أساس ــها يت ــم تنظي ــم مختل ــف الفاعلي ــات اليومي ــة
أو األوق ــات االجتماعي ــة األخ ــرى ،وخاص ــة الوق ــت احل ــر
الـــذي لـــم تتحـــدد قيمتـــه ومفهومـــه وغاياتـــه إال لكونـــه
نشـــاطا محـــررا مـــن الزتامـــات العمـــل وتعويضـــا بعـــد
العن ــاء واجله ــد املب ــذول .10فنح ــن إذن إزاء وق ــت مح ــوري
وأوقــات اجتماعيــة تــدور حولهــا ،ينبغــي تنظيمهــا والوفــاء
بم ــا تفرض ــه م ــن الزتام ــات ،ولذل ــك وج ــد اإلنس ــان الغ ــريب
نفس ــه موزع ــا ب ــن تل ــك األوق ــات وطبيع ــي واحل ــال ه ــذه
أن ال جيـــد الوقـــت الـــكايف لتحقيـــق كل تلـــك االلزتامـــات
والواجب ــات ،ويص ــر عندئ ــذ الوق ــت عمل ــة ن ــادرة وم ــوردا
ثمينــ�ا ال ينبغ ــي تب�دي ــده وإه ــداره.

هكـــذا فـــإن احليـــاة اليوميـــة للفاعـــل اجلزائـــري ال
ختتل ــف م ــن الناحي ــة املبدئيــ�ة ع ــن حي ــاة الفاع ــل الغ ــريب
م ــن حي ــث تعددي ــة األزمن ــة االجتماعي ــة ،فهن ــاك وق ــت
للعمـــل وآخـــر للرتفيـــه ،ووقـــت للوفـــاء بااللزتامـــات
العائليــة ،ووقــت شــخيص أيضــا .وحيــق لنــا عندئــذ عــالوة
عل ــى األق ــوال واألمث ــال ال ــي رأين�اه ــا يف أهمي ــة الوق ــت
أن نتســـاءل :هـــل الفاعـــل اجلزائـــري يشـــعر هـــو أيضـــا
بن ـ�درة الوق ــت وم ــا يرتت ــب عل ــى ه ــذا الش ــعور م ــن ه ــوس
بالوق ــت؟ وه ــل ه ــو حي ــول تل ــك املعرف ــة بأهمي ــة الوق ــت
الـــي تتضمنهـــا أمثالـــه وأقوالـــه إىل ممارســـة؟
إن أهميـــة الوقـــت أو الزمـــن لـــدى الفاعـــل اجلزائـــري
يمك ــن اختب�اره ــا عل ــى مس ــتوى دالل ــة املوع ــد ال ــي يمك ــن
أن نبحثه ــا م ــن خ ــالل ثالث ــة أوج ــه.
الداللة االجتماعية للموعد
ثمـــة ارتبـــ�اط بـــن كلمـــة وعـــد وموعـــد ألن كليهمـــا
ينبغ ــي الوف ــاء بهم ــا ،وض ــرورة الوف ــاء بالوع ــد م ــن األم ــور
الـــي أكـــدت عليهـــا الثقافـــة الشـــعبي�ة .يقـــول املثـــل
الشـــعيب« :الراجـــل بالكلمـــة» ويقـــول املثـــل التونـــيس
أيض ــا «الراج ــل عل ــى كلمت ــه» ،وم ــن الواض ــح أننــ�ا هن ــا
أم ــام ت ــالزم ب ــن مفه ــوم الوع ــد أو الكلم ــة وب ــن مفه ــوم
الرجول ــة ،فه ــذه اخلصل ــة مش ــروطة خبصل ــة أخ ــرى ه ــي
الوف ــاء بالوع ــد ،فالوف ــاء بالوع ــد ه ــو معي ــار الرجول ــة ال ــي
هــي ضــد األنوثــة وبــن الرجولــة واألنوثــة تن�اقــض يغذيــه
املتخيــل الشــعيب ،ترتتــب عنــه نت ـ�اجئ أخالقيــة واجتماعيــة
وحقوقي ــة ونفس ــية ،فحينم ــا يك ــون الرج ــل مقاب ــال للم ــرأة
يصبــح هــو احلــر واألقــوى ،وصاحــب الســلطة واالحــرتام،
أمـــا األنـــى فهـــي األضعـــف وهـــي املقيـــدة واخلاضعـــة
املطيع ــة.

ويف املجتم ــع اجلزائ ــري جن ــد أيض ــا تعددي ــة يف الزم ــن
االجتماعـــي ،فهنـــاك وقـــت للعمـــل مـــن جهـــة ،العمـــل
يف املصنـــع ويف الورشـــة ،ويف اإلدارة واملؤسســـة التربويـــة
والتعليميـــة ،ويف احلقـــل واملزرعـــة ...وهـــذا يعـــين أن
غالبيـــ�ة اجلزائريـــن لـــم يعـــودوا فالحـــن ،ومعلـــوم أن

وحينمـــا تتحـــول الرجولـــة معيـــارا فـــإن القيمـــة الـــي
تعطـــى للوعـــد واملوعـــد تصبـــح اجتماعيـــة ،إذ هـــي
أس ــاس التمي ــزي ب ــن الرج ــل وامل ــرأة كفئت ــن اجتماعيت ــن
32
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بالوعـــد ينـــ�درج ضمـــن دائـــرة اإليمـــان ،يقـــول املثـــل
الشـــعيب« :املؤمنـــن عنـــد أقوالهـــا» ،فالوفـــاء بالوعـــد
م ــن صف ــات اإليم ــان وع ــدم الوف ــاء ب ــه خي ــرج صاحب ــه
م ــن اإليم ــان ويدخل ــه دائ ــرة النف ــاق واملنافق ــن ،يق ــول
احلديـــث« :آيـــة املنافـــق ثـــالث :إذا حـــدث كـــذب ،وإذا
وع ــد أخل ــف ،وإذا اؤتم ــن خ ــان» .11ولق ــد كان اإلس ــالم
حريصـــا علـــى الوفـــاء بالعهـــود والوعـــود.

متمايزتـــن يف مجتمـــع تهيمـــن فيـــه الثقافـــة الذكوريـــة.
الداللة األخالقية
ينط ــوي الوعد/املوع ــد عل ــى دالل ــة أخالقي ــة أيض ــا،
ذلـــك أن األمـــر يتعلـــق بعالقـــة تنشـــأ بـــن الواعـــد،
بمفهومـــه الواســـع فـــردا كان أو جماعـــة أو مؤسســـة
واملوعـــود ،لـــن تكـــون ســـوى عالقـــة شـــرف ،وقـــد بـــن
بيـ ـ�ار بوردي ــو يف إط ــار حتليل ــه للمجتم ــع اجلزائ ــري كي ــف
أن مفهـــوم الشـــرف يتحكـــم يف العالقـــات االجتماعيـــة،
بـــل هـــو حيكـــم أيضـــا الفكـــر االقتصـــادي الســـائد يف
املجتم ــع التقلي ــدي ال ــذي يتع ــارض تمام ــا م ــع مفاهي ــم
االقتص ــاد الرأس ــمايل .فالوع ــد يف ه ــذا املجتم ــع التقلي ــدي
بمثاب ــة دي ــن ،يق ــول املث ــل الش ــعيب« :الل ــي خرج ــت م ــن
الف ــم تس ــىم دي ــن» وه ــذا املع ــى يؤك ــده املث ــل التون ــيس
َ
«الوع ــد دي ــن» ،والد ْي ــن يف املجتم ــع التقلي ــدي ال خيض ــع
آللي ــات التس ــديد يف املجتم ــع الرأس ــمايل ب ــل يتحك ــم في ــه
مفهـــوم الشـــرف.

إن هــذه الــدالالت للموعــد الوعــد يف الثقافــة الشــعبي�ة
املغذي ــة بالدي ــن تقابله ــا الدالل ــة االقتصادي ــة يف الثقاف ــة
الغربي ـ�ة ،فاح ــرتام املواعي ــد وتقديس ــها ه ــو س ــمة الثقاف ــة
األمريكيـــة أحاديـــة التوقيـــت الـــي تقـــوم علـــى أســـاس
امل ــدة والتقيي ــم باعتب�ارهم ــا عالمت ــن رس ــميتن تم ــزيان
الزمــان الرســيم يف الواليــات املتحــدة ،ولهــذا يتــم تقديــس
الوقـــت ألنـــه يمثـــل حقيقـــة ملموســـة جيـــب تقديرهـــا
وتثمينه ــا ،وإخضاع ــه لعملي ــة ختطي ــط دقيق ــة حبي ــث ال
يشء ي ــرتك لالتف ــاق والصدف ــة كل يشء يرتب ــط بتوقي ــت
مع ــد س ــلفا ،ال جي ــب التق ــدم أو التأخ ــر عن ــه ألن الوق ــت
كم ــا قلن ــا ص ــار مع ــادال للم ــال ،وه ــذا ه ــو منط ــق اإلنتــ�اج
الصناع ــي ال ــذي ح ــول الوق ــت إىل ث ــروة.12

الداللة الديني�ة
وثمـــة داللـــة أخـــرى عـــالوة علـــى الداللتـــن
االجتماعي ــة واألخالقي ــة ه ــي الدالل ــة الدينيــ�ة ،فالوف ــاء

وهكذا يصـــر التقدير للوقـــت وللمواعيـــد اقتصاديا،
ويتحـــول املعيار ماديا يـــدل أن يكون أخالقيـــا أو اجتماعيا
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وال شـــك أن االنتظـــار يتضاعـــف ويـــزداد يف
حالـــة تأخـــر املواعيـــد ،أمـــا وقـــد صـــار مألوفـــا لدينـــ�ا
انتظـــار القطـــار الـــذي لـــم يـــأت يف موعـــده ،والطائـــرة،
واحلافلة...واملديـــر ،والطبيـــب ،واألســـتاذ...فما هـــو
موقـــف اجلزائـــري مـــن االنتظـــار؟

أو دينيـــ�ا ،وعندئذ يقاس املوعد باخلســـارة أو الرحب ،وليس
بالرجولة والشـــرف واإليمان أو بفقدان هـــذه الصفات.
ولذلـــك فإننـــ�ا حـــن نقابـــل بـــن داللـــة املواعيـــد يف
ثقافتنــ�ا وب ــن تل ــك ال ــي توج ــد يف الثقاف ــة الغربيــ�ة ربم ــا
نفه ــم لم ــاذا ال حت ــرتم املواعي ــد عندن ــا يف الغال ــب ،ألن ــه م ــا
دام ــت س ــلطة الضم ــر واملعي ــار األخ ــاليق ه ــي الس ــائدة يف
غي ــاب صرام ــة القان ــون املعاق ــب عل ــى اإلخ ــالل باالل ــزتام
والعق ــد ومنط ــق الش ــرف ه ــو ال ــذي حيك ــم العالق ــات ب ــن
األف ــراد ،ف ــإن اإلخ ــالل يك ــون واردا دائم ــا؛ ذل ــك أن س ــلطة
الضمــر قــد تضعــف وتتضعضــع وقــوة اإليمــان قــد تفــرت،
بــل والرجولــة قــد تفقــد ولهــذا نســمع اليــوم هــذه العبــارة:
«م ــا ْبقات ــش الكلم ــة» وبالت ــايل ل ــم يب ــق الرج ــال .وق ــد
الح ــظ إدوارد ه ــول األنرتوبول ــويج األمريك ــي أن يف النس ــق
الزم ــين املتع ــدد التوقي ــت ال ــذي تتم ــزي ب ــه ثقاف ــات العال ــم
العـــريب يكـــون التشـــديد حـــول الزتامـــات األفـــراد وإجنـــاز
العق ــد ب ــدال م ــن االرتبـ ـ�اط بتوقي ــت مع ــد س ــلفا ،وفي ــه
ال تؤخـــذ املواعيـــد جبديـــة ،وبالتـــايل غالبـــا مـــا ال حتـــرتم أو
تلغ ــى .فاح ــرتام املوع ــد إذن يتوق ــف عل ــى م ــدى االل ــزتام
األخ ــاليق للف ــرد ولي ــس عل ــى صرام ــة اجل ــدول الزم ــين.

مـــن املالحـــظ أننـــ�ا هنـــا أمـــام موقـــف ســـائد هـــو
الصـــر واالستســـالم وإن كان هنـــاك بعـــض التذمـــر
ورفـــض للوضـــع القائـــم ،والواقـــع أن هـــذا املوقـــف
األخ ــر ه ــو م ــا نالحظ ــه كث ــرا أو ه ــو املوق ــف المأل ــوف
ل ــدى اجلزائري ــن ،غ ــر أن ه ــذا املوق ــف ينبغ ــي أن جياب ــه
بالص ــر ألن الص ــر مفت ــاح الف ــرج كم ــا أج ــاب أحده ــم.
إن هـــذا املوقـــف يرتبـــط يف العـــادة بمثـــل شـــعيب يـــرتدد
علـــى ألســـنة اجلزائريـــن والعـــرب أيضـــا يف احلـــاالت
الـــي ال يتمكـــن فيهـــا الفـــرد مـــن الوصـــول يف املوعـــد
املح ــدد ألس ــباب قاه ــرة أو غ ــر قاه ــرة عل ــى ح ــد س ــواء،
كأن يت�أخ ــر ع ــن موع ــد انط ــالق قط ــار أو أي وس ــيلة نق ــل
أخـــرى ،أو فـــوات االلتقـــاء بشـــخص مهـــم وغـــر ذلـــك،
هـــذا املثـــل يذكـــر بصيـــغ مختلفـــة:
 «كل تأخرة فيها خرة»« -كل توخرة فيها خرة»

التأخر واالنتظار:

« -كل عطلة فيها خر»

احلديـــث عـــن املواعيـــد لـــدى الفاعلـــن اجلزائريـــن
يقودنـــا إىل ضـــرورة احلديـــث عـــن التأخـــر واالنتظـــار
كفاصلـــن زمنيـــن عـــن املوعـــد املحـــدد.

 «كل تعطيلة فيها خر»إن هـــذا املثـــل يقـــوم علـــى فكـــرة أن كل تأخـــر ال خيلـــو
م ــن اخل ــر ،طبع ــا اخل ــر ال يس ــتطيع اإلنس ــان أن حي ــدده
بنفســه فذلــك ممــا يتجــاوز القــدرة البشــرية .فمــا نكرهــه
ق ــد يك ــون في ــه اخل ــر الكث ــر والالمتوق ــع وم ــا حنب ــه ق ــد
ينطــوي علــى مــا يســوؤنا ويضرنــا ،ولذلــك فــإن هــذا املثــل
ال خيل ــو م ــن طاب ــع توجيه ــي وترب ــوي.

واالنتظـــار فعـــل يرتبـــط دائمـــا حبـــادث مســـتقبلي
س ــواء كان مح ــددا أو غ ــر مح ــدد ،فانتظ ــار وس ــيلة نق ــل
مثـــال أو حضـــور طبيـــب ...يف موعـــد محـــدد ينـــ�درج
ضم ــن ح ــادث مح ــدد ،وله ــذا ف ــإن ه ــذا االنتظ ــار مش ــبع
بالزم ــان القاب ــل للقي ــاس ،للتخل ــص م ــن ضج ــره يق ــوم
اإلنســـان بأفعـــال معينـــ�ة تمضيـــة للوقـــت ،فقـــد يقـــرأ
كتاب ــا أو يتج ــاذب أط ــراف احلدي ــث م ــع أحده ــم ،ولك ــن
ق ــد ننتظ ــر ح ــدوث يشء غ ــر متوق ــع وغ ــر قاب ــل للتقديــر
الزمـــين .ويف كل األحـــوال يتضمـــن االنتظـــار مشـــاعر
القل ــق ،وكم ــا يق ــول مينكوفس ــكي «االنتظ ــار ه ــو دائم ــا
ٌ ٌ
انتظـــار قلـــق».13

ويف كتابـــه «أيـــن يكمـــن اخلطـــأ؟» حتـــدث برنـــارد
لويـــس عـــن مســـالة البعـــد والوقـــت واحلداثـــة يف
العالـــم اإلســـاليم ،واحلداثـــة كمـــا يذهـــب ابتـــ�دأت
وهـــي نفســـها مفهـــوم جديـــد وحديـــث ،بالســـاعة
وجـــدول املواعيـــد ،التقويـــم والرنامـــج ،وهـــي أدواتهـــا
الـــي شـــاع قبولهـــا علـــى أوســـع نطـــاق يف كل املعمـــورة
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وضمنهـــا الشـــرق األوســـط إىل درجـــة إغفـــال أصلهـــا
العـــريب .لكـــن مـــا حيـــاول تأكيـــده هـــو التعـــارض بـــن
اإلســـالم واحلداثـــة ،فبـــالد املســـلمن فقـــدت الريـــادة
احلضاريـــة أمـــام التفـــوق الغـــريب ،ومـــن مظاهـــر
التخلـــف الـــذي يعـــاين منـــه العالـــم اإلســـاليم والـــذي
يبـــ�دو فيـــه الصـــدام بـــن اإلســـالم واحلداثـــة عـــدم
احـــرتام املواعيـــد والوفـــاء بهـــا .ولتبيـــ�ان ذلـــك خيتتـــم
فصلـــه بكلمـــات للكاتـــب الفرنـــيس جـــورج ديهامـــال
 Georges Duahamelالـــذي جتـــول يف الشـــرق
األوس ــط يف الع ــام « :1947قم ــت جبه ــود مخلص ــة وال
أزال خــالل رحــاليت يف الش ــرق للوص ــول يف املواعي ــد ال ــي
تلطفـــوا بتعيينهـــا يل ،وكانـــت مســـألة املوعـــد تن�اقـــش
حبـــرص ويتـــم االتفـــاق أخـــرا عليهـــا .وعلـــي اإلقـــرار
ب ــأن تل ــك املح ــاوالت املتواضع ــة ل ــم حيالفه ــا النج ــاح.
احلكمـــاء واملجربون...قالـــوا يل أحيانـــا :الســـماء هنـــا
شـــديدة الزرقـــة والشـــمس شـــديدة احلـــرارة ،لمـــاذا
العجلـــة؟ لمـــاذا خنســـر حـــالوة العيـــش؟ اجلميـــع هنـــا
متأخ ــرون ،األم ــر الوحي ــد أن ننض ــم إليه ــم ،وم ــن يص ــل
يف الس ــاعة املح ــددة جي ــازف بإضاع ــة وقت ــه ،وه ــذا رغ ــم
كل يشء غـــر مريـــح وبالتـــايل مـــا مـــن داع لـــكل تلـــك
الدق ــة ،فالدق ــة الصارم ــة له ــا مزاي ــا قليل ــة ،لكنه ــا غ ــر
مالئم ــة أب ــدا ،إذ تفتق ــر إىل املرون ــة واخلي ــال وامل ــرح ب ــل
وحـــىت الوقـــار».14

تعطلنــا عــن العمــل وااللــزتام بمواعيدنــا وضبــط جداولنــا
الزمنيــ�ة يمث ــل مظه ــرا لتل ــك املمارس ــة.
العمل والزمان
هنـــاك ارتبـــ�اط حصـــل يف املجتمعـــات األوربيـــ�ة مـــع
بداي ــة الرأس ــمالية ب ــن الزم ــان والعم ــل ،ارتبــ�اط جتس ــده
مقولــة «الوقــت مــال» ولذلــك صــار العمــل هــو الفاعليــة
املحوري ــة ال ــي ت ــدور حوله ــا الفاعلي ــات األخ ــرى ،وخض ــع
العمـــل لعقلنـــة اقتصاديـــة تمثلـــت يف التقســـيم املنظـــم
واملحســـوب لألعمـــال ،وهـــذا احلســـاب يتجلـــى يف دقـــة
املواقيـــت واجلـــداول الزمنيـــ�ة ،ولذلـــك فـــإن التصـــورات
املرتبطـــة بالعمـــل واملواقـــف جتاهـــه والـــي ختتلـــف مـــن
ثقاف ــة إىل أخ ــرى بإمكانه ــا أن تكش ــف لن ــا يف الوق ــت ذات ــه
االختالف ــات املتعلق ــة بتص ــور الزم ــان والتعام ــل مع ــه.
يمكـــن أن ننطلـــق مـــن ثقافتنـــ�ا الشـــعبي�ة أي مـــن
األمث ــال املتعلق ــة بالعم ــل والزم ــان ث ــم ن ــزنل إىل املي ــدان
ملالحظ ــة املمارس ــات الفعلي ــة ،ح ــىت نس ــتطيع أن نكش ــف
إن كانـــت العالقـــة بـــن العمـــل والزمـــان قـــد تبلـــورت يف
ثقافتن ـ�ا وس ــلوكنا بالص ــورة ال ــي ينبغ ــي أن تك ــون عليه ــا،
وه ــذه مجموع ــة م ــن األمث ــال املتعلق ــة بالعم ــل:
 «اخدم بالرطل وال تعطل». «اخدم مع النصارى وال قعاد خلسارة».« -اعمل بدورو وحاسب البطال».

إذن غيـــاب الدقـــة وعـــدم االنضبـــاط يف املواعيـــد
وع ــدم التعج ــل والتأخر...كله ــا س ــمات تمزين ــا يف الش ــرق
األوس ــط أو ق ــل العال ــم الع ــريب واإلس ــاليم وه ــذا م ــا يري ــد
أن خيلـــص إليـــه برنـــارد لويـــس واعتمـــادا علـــى شـــهادة
غ ــره ،وحن ــن ال نع ــرتض عل ــى ه ــذه الش ــهادة ال ــي ترج ــع
إىل أربعيني ـ�ات الق ــرن الم ــايض ،ب ــل إنن ـ�ا نأس ــف ألن حالن ــا
ل ــم تتغ ــر وق ــد اجزتن ــا تقريبـ ـ�ا العق ــد الث ــاين م ــن الق ــرن
احلـــادي والعشـــرين.

 «عاون النصارى وال قعاد خسارة». «الفساد وال لقعاد». «الل ــي اخ ــدم ارت ــاح والل ــي قع ــد ج ــاح والل ــي اتك ــىبغ ــر هللا ط ــاح».
 «اخدم يا صغري لكري واخدم يا كري لقري».« -معاونة النصارى وال النوم خسارة».

لكـــن إن كان برنـــارد لويـــس يبحـــث عـــن اخللـــل أو
الس ــبب ،فإنن ـ�ا نق ــول ل ــه ولغ ــره إن ــه ال يكم ــن يف اإلس ــالم
قطع ــا ،وإنم ــا املمارس ــة الش ــائهة واملنحرف ــة ع ــن جوه ــره
ه ــي ال ــي تتحم ــل بعض ــا م ــن أس ــباب ختلفن ــا ،واملث ــل «كل
عطلـــة فيهـــا خـــر» ،حينمـــا يتحـــول إىل جريـــة مشـــين�ة

 «اخدم بصوردي وحاسب القاعد».وثمـــة أمثـــال شـــعبي�ة تونســـية مشـــابهة ألمثالنـــا
اجلزائريـــة:
 «اخـــدم بن�اصـــري وحاســـب البطـــال» (الناصـــري35
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اإلداري ــة واحلق ــول واملدارس...ه ــل حن ــن نق ــدر العم ــل
وبالتـــايل نقـــدر الوقـــت؟

عمل ــة نقدي ــة قديم ــة تنس ــب إىل محم ــد الناص ــر ب ــاي
وحتم ــل اس ــمه).

بمعـــى آخـــر هـــل حنـــن نســـتغل الوقـــت أحســـن
اســـتغالل يف إجنـــاز أعمالنـــا والقيـــام بواجباتنـــ�ا املهنيـــ�ة؟
ولمـــاذا حتـــث أمثالنـــا علـــى البكـــور؟

 «اللي ما يشقى ما يلقى». «اللي ما يشقى يف صغره ما يرتاح يف كره». «احلركة بركة».ُْ
َّ
َّ
ويفصـــل يف الزنـــق» (بمعـــى
«خييـــط يف الشـــوارع
دائـــم التســـكع ال يعمـــل).
ْ َ ْ
«مضغ العلك وال البطالة».
-

لق ــد الح ــظ بيـ ـ�ار بوردي ــو عال ــم االجتم ــاع الفرن ــيس،
وهــو بصــدد تشــريح املجتمــع القبائلــي يف اجلزائــر ،الطابــع
االجتماع ــي للعم ــل ،فالف ــرد ينبغ ــي أن يعم ــل ألن العم ــل
واج ــب اجتماع ــي جت ــاه اجلماع ــة .فالعم ــل «موج ــه فق ــط
لتلبي ـ�ة احلاجــات األوليــة وضمــان اســتمرار اجلماعــة»،15
ولذلــك فهــو يتعــارض مــع مفهومــه يف االقتصاد الرأســمايل
العقـــالين حيـــث يقـــوم علـــى احلســـاب واملردوديـــة
واملنافس ــة .إن األمث ــال الس ــابقة تظه ــر بوض ــوح س ــمات
الفك ــر االقتص ــادي التقلي ــدي ه ــذه .فالف ــرد مطال ــب ب ــأن
يق ــوم ب ــأي يشء يمك ــن تس ــميت�ه عم ــال ،ألن ــه أن تفع ــل أي
يشء أفضــل مــن أن ال تفعــل شــيئ�ا! هكــذا ينبغــي أن نعمــل
ح ــىت ول ــو بأج ــر خب ــس وزهي ــد (ص ــوردي ،دورو ،ناص ــري)
بـــل وبـــدون أجـــر أو منفعـــة تـــرىج كأن يمضـــغ الواحـــد
العلـــك وال يـــرىض بالبطالـــة ،فمضـــغ العلـــك نشـــاط
عضلــي علــى كل حــال! ال بــل إن اقتــى األمــر اإلفســاد يف
األرض وال البقــاء عاطــال ،بــل وأكــر مــن ذلــك إن مســاعدة
النصــارى مــن غــر مقابــل ،وحنــن نعــرف حساســية العــريب
املســـلم جتـــاه النصـــراين أو اليهـــودي ألن األمـــر يتعلـــق
بالدي ــن ،رغ ــم ذل ــك ف ــإن تل ــك املس ــاعدة عم ــل والعم ــل
أفضــل مــن القعــود والبطالــة .ولذلــك فــإن نظــرة املجتمــع
هن ــا ه ــي ال ــي توج ــب ض ــرورة العم ــل ولي ــس العم ــل يف
ذات ــه كقيم ــة اقتصادي ــة .إن االهتم ــام جبوه ــر العم ــل وه ــو
املردوديــة يتــم تغييب ـ�ه وإبعــاده أمــام القيمــة االجتماعيــة.
ول ــو تتبعن ــا أق ــى م ــا يمك ــن أن يرتت ــب ع ــن ه ــذا الفك ــر
االقتصـــادي التقليـــدي قـــد نســـتطيع أن نفهـــم ظواهـــر
كثـــرة ترتبـــط بالعمـــل يف ثقافتنـــ�ا كالتغيـــب والتأخـــر
والغ ــش وقل ــة املردودية...وحن ــن هن ــا ال نق ــدح يف األمث ــال
املذكـــورة فحســـبها أنهـــا تعكـــس الواقـــع وتنقلـــه إلينـــ�ا
بأمان ــة ولك ــن ال ــذي ح ــدث أننــ�ا ل ــم نتج ــاوز ه ــذا الفك ــر
التقلي ــدي رغ ــم أننــ�ا أنش ــأنا املصان ــع واملعام ــل...

 «شايق وال محتاج». «الشقا مخلوف».ال أح ــد جيادلن ــا يف أن ه ــذه األمث ــال جميعه ــا حت ــث عل ــى
العم ــل ،فه ــو مطل ــوب وض ــروري ،والبطال ــة مرفوض ــة ،ب ــل
إنن ـ�ا جنــد حــىت يف تراثن ـ�ا مــا يدعــو إىل املبــادرة بالعمــل وإجنــاز
مــا ينبغــي إجنــازه« :ال تؤجــل عمــل اليــوم إىل الغــد» ،وهــذه
ُ ْ
«البكــرة» أي البكــور
املبــادرة يعــر عنهــا يف ثقافتنـ�ا بمفهــوم
وال ــذي حيت ــل أهمي ــة كب ــرة واألمث ــال احلاث ــة علي ــه دلي ــل
عل ــى ذل ــك:
َّ
 «اللي بكر حلاجته قضاها». «الصباح فتاح». «شاو النهار رفيق».َ
«اذا غلبوك بالكرة اغلبهم بالبكرة».
ِ
 «اللي فاتو َالبدري يروح يكري».
 «اللي ارحب ارحب الصباح ،العشية ضيقة».إذن ه ــذه األمث ــال وال ــي س ــبقتها إذا أخذناه ــا م ــن
الزاويـــة التربويـــة فإنهـــا ال ختلـــو مـــن توجيـــه وإرشـــاد
لألفـــراد علـــى العمـــل وتـــرك البطالـــة ،بـــل والبكـــور
للعمـــل الـــذي هـــو نـــوع مـــن احلـــرص علـــى الوقـــت
واغتن ـ�ام ل ــه إلجن ــاز م ــا جي ــب إجن ــازه في ــه م ــن أعم ــال وال
ش ــك أن ــه يف زم ــن ل ــم تك ــن في ــه وس ــائل النق ــل متوف ــرة
وال متطـــورة كمـــا هـــي احلـــال اليـــوم فـــإن البكـــور كان
ضروريـــا أكـــر .ولكـــن لنتســـاءل يف ضـــوء مـــا نالحظـــه
ونعيش ــه الي ــوم يف أماك ــن العم ــل يف املصان ــع واملكات ــب

إن العم ــل حينم ــا يتح ــول إىل قيم ــة اجتماعي ــة فق ــط،
36
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وســـتة وعشـــرين ســـاعة» .16وقـــد وصـــل «رشـــيد
بوس ــعادة» الباح ــث اجلزائ ــري إىل تقري ــر ه ــذه النتيج ــة
املتمخضـــة عـــن دراســـته السوســـيولوجية ،وهـــي أن
الوق ــت يف اجلزائ ــر لي ــس م ــن أج ــل اإلنتــ�اج واإلنت�اجي ــة،
بـــل إنـــه باألحـــرى مخصـــص لالجتمـــاع بمعنـــاه الواســـع
االجتماعـــات يف أماكـــن العمـــل ،يف أماكـــن العبـــادة ،يف
الشــارع ،يف قاعــات احلفالت...الــخ ،إنن ـ�ا نميــل إىل اعتب ـ�ار
الوقـــت يف هـــذه احلالـــة كفرصـــة للرتويـــح والراحـــة.17

فـــإن وظيفتـــه تنحصـــر فقـــط يف رفـــع اللـــوم عـــن الفـــرد
واحلـــرج ،وكأن العمـــل يصـــر فقـــط شـــرطا للقبـــول
االجتماعـــي ،فاملهـــم «راه خيـــدم» أليـــس مـــن معايـــر
الرجولـــة يف ثقافتنـــ�ا أن «تضـــرب ذراعـــك» «فالراجـــل
بذراع ــه» و«القاع ــد تط ــر ل ــه كلم ــة» .ولك ــن ه ــذا ه ــو
الس ــبب يف ش ــيوع تل ــك الظواه ــر املنافي ــة جلوه ــر العم ــل.
ف ــإن غي ــاب فك ــرة املردودي ــة يف فك ــر الفاعل ــن ي ــؤدي إىل
غيــاب فكــرة املنافســة تمامــا ،فــال يشء يفــرض التن�افــس
يف العمـــل مـــن أجـــل إنتـــ�اج أكـــر مـــا دام الـــكل «يعمـــل»
وينـــ�ال أجـــرا .إن املهـــم هـــو ضمـــان اليـــوم pointage
وليفع ــل «العام ــل» أو املوظ ــف بع ــد ذل ــك م ــا يش ــاء ح ــىت
ول ــو ت ــرك العم ــل أو م ــكان العم ــل.

وهكــذا فــإن «قتــل الوقــت» الــذي يمــارس يف املقاهــي
يتـــم أيضـــا يف أماكـــن العمـــل ،وعندئـــذ يصـــر العمـــل
والقعـــود ســـيان ،ألـــم يكـــن إدوارد هـــول األنرتوبولـــويج
األمريك ــي محق ــا حينم ــا تكل ــم ع ــن مفه ــوم الفاعلي ــة يف
الثقاف ــات املتع ــددة التوقي ــت؟ لق ــد ب ــن أن مفهومه ــا يف
هــذه الثقافــات مختلــف تمامــا عــن مفهومهــا يف الثقافــات
األحاديــة التوقيــت ،ففــي األوىل أن تكــون جالســا يف املقهــى
هــو أيضــا نشــاط أو عمــل .18إذن ال ينبغــي أن نتفاجــأ إذا كان
اجلل ــوس يف املقاه ــي  -ال ــي ال جت ــد ل ــك مكان ــا فيه ــا لي ــس
أيــام العطــل بــل ربمــا أيــام العمــل -يعتــر جــزءا مــن وقــت
العم ــل ل ــدى الكث ــر م ــن الفاعل ــن .وهك ــذا فف ــي ثقافتنــ�ا
يك ــون اجلل ــوس عم ــال والعم ــل جلوس ــا .ويص ــر تضيي ــع
الوقـــت عندنـــا بالســـاعات ال بالدقائـــق املعـــدودات كمـــا
ه ــو احل ــال يف املجتمع ــات الغربيــ�ة .والس ــبب كم ــا بينــ�اه

والعم ــل يف ه ــذه احلال ــة يتح ــول إىل ن ــوع م ــن اإلك ــراه
والضجـــر وال ســـبي�ل إىل التخلـــص مـــن ذلـــك إال بقتـــل
الوق ــت .وهك ــذا يتح ــول قت ــل الوق ــت إىل س ــلوك داخ ــل
املصنـــع أو الورشـــة واملكاتـــب والقســـم واملستشـــفى...
وه ــذا م ــن ش ــأنه أن يقل ــل م ــن امل ــردود احلقيق ــي للعام ــل
اجلزائـــري.
لقـــد الحـــظ «جيـــل ديشـــون» الكاتـــب الفرنـــيس
أن اخلدمـــات العموميـــة يف اجلزائـــر ال تشـــتغل بدقـــة،
واملوظف ــون ال حيرتم ــون أوق ــات العم ــل وامل ــدة األس ــبوعية
احلقيقي ــة لعمله ــم اإلداري ت ــرتاوح عموم ــا ب ــن عش ــرين
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هــو اســتمرار املجتمــع التقليــدي بمفاهيمــه عــن العمــل يف
س ــلوكنا ومجتمعن ــا «احلدي ــث».

بالش ــكل املطل ــوب ألنن ـ�ا ب ــكل بس ــاطة نقت ــل الوق ــت ح ــىت
وحن ــن «نعم ــل».

وحينم ــا ال يك ــون التح ــول عل ــى مس ــتوى الذهني ـ�ات أو
ال ــرؤوس والس ــلوكيات ،فإنن ـ�ا نالح ــظ التن�اق ــض الص ــارخ
ب ــن الوس ــائل احلديث ـ�ة املتاح ــة وال ــي ه ــي باألس ــاس م ــن
أجـــل اخـــزتال الزمـــن واســـتغالله مـــن مصانـــع مجهـــزة
بأحـــدث اآلالت واألجهـــزة ،ووســـائل نقـــل واتصـــال
بســـرعة عاليـــة وغـــر ذلـــك ،وهـــذا التن�اقـــض يتجلـــى يف
نق ــص املردودي ــة وغي ــاب النجاع ــة والفعالي ــة واإلتق ــان يف
كل م ــا نعمل ــه وننتج ــه تقريبــ�ا .وكل ه ــذا يف النهاي ــة ألننــ�ا
جنهـــل قيمـــة الوقـــت الـــي تقـــاس بالمـــال بـــل باحليـــاة
حيـــاة األفـــراد واملجتمعـــات واألمـــم ،وال يمكـــن حتقيـــق
التقــدم إال بت ـ�دارك الفــارق الزمــين بينن ـ�ا وبــن املجتمعــات
التكنولوجي ــة ،م ــا يع ــين أن ــه ينبغ ــي أن نعم ــل أك ــر مم ــا
يعمل ــون ،وأن حنس ــب الوق ــت بمعي ــار ال ــرحب واخلس ــارة.

االحتي�اط للمستقبل
املس ــتقبل ه ــو ذل ــك الزم ــان ال ــذي ل ــم ي ــأت بع ــد ،ول ــم
نعشـــه بعـــد ،هـــو ذلـــك األفـــق الـــذي يمتـــد أمامنـــا دون
توقـــف ،ولذلـــك فهـــو دائمـــا حاضـــر يف وعينـــ�ا ،فنحـــن ال
نك ــف ع ــن التطل ــع إلي ــه والعم ــل عل ــى اس ــتب�اقه ،وله ــذا
ف ــإن املس ــتقبل يتم ــزي بمجموع ــة م ــن اخلصائ ــص جتعل ــه
إشـــكاليا ،فهـــو مـــن ناحيـــة مثقـــل باحلاضـــر والمـــايض
رغـــم أنـــه جديـــد وهـــذا يعـــين أن اإلنســـان يت�دخـــل
جزئيــ�ا يف تش ــكيله ،ولك ــن م ــا ه ــو م ــدى ذل ــك التدخ ــل؟
واملس ــتقبل يتم ــزي بالغم ــوض ،إذ ه ــو محم ــل دائم ــا بم ــا ال
يمك ــن توقع ــه وم ــن هن ــا اخلاصي ــة األك ــر تمي ــزيا ل ــه أال
وه ــي القل ــق ،فه ــو دائم ــا مقل ــق ،وه ــذا القل ــق ه ــو ال ــذي
يفس ــر لن ــا اهتم ــام اإلنس ــان قديم ــا وحديث ـ�ا ول ــو بدرج ــات
متفاوتـــة يف الطـــرق واألســـاليب باملســـتقبل ،فاإلنســـان
الع ــرايق القدي ــم كان ي ــرى ض ــرورة التخطي ــط للمس ــتقبل
يف ه ــذا الن ــص« :عندم ــا ختت ــط للمس ــتقبل يك ــون إله ــك
إله ــك ،وإذا ل ــم ختت ــط للمس ــتقبل لي ــس إله ــك بإله ــك»،
أي إن ــك ل ــن حتظ ــى بالنج ــاح إال إذا اختط ــت للمس ــتقبل،
وعندئ ــذ فق ــط يك ــون إله ــك مع ــك.20

ولــو عدنــا إىل ظاهــرة البكــور الــي حتــث عليهــا ثقافتن ـ�ا
الشـــعبي�ة ،فـــإن التحليـــل الســـابق يقودنـــا إىل النتيجـــة
ذاته ــا أي إه ــدار الوق ــت ال اس ــتغالله ،ذل ــك أن البك ــور ه ــو
يف النهاي ــة م ــن أج ــل إجن ــاز العم ــل بس ــرعة وكف ــى ولي ــس
م ــن أج ــل امل ــرور إىل عم ــل آخ ــر أو مش ــروع آخ ــر .فالبك ــور
إذن هــو مــن أجــل احلصــول علــى أكــر قــدر مــن الراحــة أي
احلص ــول عل ــى وق ــت أك ــر لقتل ــه ،طبع ــا ال أحت ــدث هن ــا
ع ــن احل ــاالت ال ــي ينبغ ــي فيه ــا البك ــور م ــن أج ــل اللح ــاق
باملواعي ــد يف وقته ــا ألن ه ــذا يشء طبيع ــي.

وقـــد كان اإلنســـان منـــذ القديـــم حيـــاول التنبـــؤ بـــه
اعتمـــادا علـــى االتصـــال بقـــوى غيبيـــ�ة كاآللهـــة واألرواح
واجلـــن ...واالســـتدالل بالظواهـــر الطبيعيـــة ومواقـــع
النج ــوم وحركاته ــا وأح ــوال الطق ــس ووجه ــات الطي ــور يف
طرانه ــا وأيض ــا الكتاب ــات واخلط ــوط وم ــا إىل ذل ــك م ــن
ظواه ــر طبيعي ــة أو بش ــرية .وق ــد كان له ــذه األش ــكال م ــن
التنبــؤ دورا خطــرا يف حيــاة الشــعوب القديمــة كاملصريــن
والبابلي ــن والهن ــود والصيني ــن وغره ــم ،وق ــد كان التنب ــؤ
عمــال ختتــص بــه فئــة معينـ�ة تتمثــل يف الكهــان والعرافــن
واملنجم ــن والس ــحرة واألطب ــاء وم ــا إليه ــم ،الذي ــن كان ــوا
يستشــرفون املســتقبل فيمــا يتعلــق بشــؤون احليــاة كلهــا:
شــؤون احلــرب ،وتشــيي�د املــدن ،وتتويــج امللــوك وحــدوث
والدة أو م ــرض وغ ــر ذل ــك ،ويكف ــي أن نذك ــر م ــا الق ــاه بن ــو
إســرائي�ل مــن تنكيــل وبطــش علــى يــد فرعــون مصــر بن ـ�اء
علــى نبــوءة الكهــان الــي حذرتــه مــن عــدو مســتقبلي مــن

وعموم ــا ف ــإن م ــا يمك ــن أن ننته ــي إلي ــه م ــن حتليلن ــا
لعالقـــة الزمـــن بالعمـــل يف ثقافتنـــ�ا هـــو التب�اعـــد بـــن
املفهوم ــن .فاالرتبـ ـ�اط ال ــذي حص ــل بينهم ــا يف الثقاف ــة
الغربيـ ـ�ة م ــع التايلوري ــة وامت ــد إىل س ــائر حي ــاة اإلنس ــان
الغـــريب ومجاالتهـــا ،حبيـــث صـــار زمـــن العمـــل عـــددا
محــددا مــن الســاعات املقرتحــة علــى منظمــات مــن أجــل
أن تســـتخلص منهـــا أكـــر قـــدر ممكـــن مـــن املردوديـــة،
فه ــذا الزم ــن كم ــا يق ــول «آب ــل جاني ــر» يقي ــس خصوبت ـ�ه
ممثل ــو الس ــلطة االقتصادي ــة بعب ــارات اإلنتــ�اج .19ولك ــن
ه ــذا االرتب ـ�اط يب ـ�دو أن ــه ل ــم حيص ــل عندن ــا بع ــد بالدرج ــة
الكافي ــة ،وله ــذا ف ــإن خصوب ــة الزم ــان ال ــي يتح ــدث عنه ــا
جاني ــر تتح ــول عندن ــا إىل ضده ــا ف ــال مردودي ــة وال إنتــ�اج
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غــر قومــه ،ســيكون مــوىس النــيب الــذي ســينتهي بالفعــل
بإزال ــة مل ــك فرع ــون ب ــأن أغرق ــه هللا يف الي ــم م ــع جن ــوده.

الزمـــان قـــوة مؤثـــرة يف األشـــياء وحيمـــل الكثـــر مـــن
املفاجــآة ،فهــو حييــل الطفــل شــابا والشــاب كهــال ،والكهــل
ش ــيخا هرم ــا ،إن ــه بذل ــك حي ــول الق ــوة إىل ضع ــف .كم ــا
إن ــه ي ــأيت باحل ــوادث ال ــي تنغ ــص العي ــش وتعك ــر صف ــو
احلي ــاة وله ــذا كان الزم ــان دائم ــا مبع ــث قل ــق لإلنس ــان.
هـــذا القلـــق دفعـــه إىل اإلعـــداد للمســـتقبل والتهيـــؤ لمـــا
س ــيأيت ب ــه الغ ــد املجه ــول وه ــذا ين ـ�درج ضم ــن االحتي ـ�اط،
الـــذي هـــو نـــوع مـــن االســـتب�اق جيعلـــه بورديـــو خاصيـــة
املجتمعـــات التقليديـــة ،صاحبـــة الذهنيـــ�ة املتعارضـــة
مـــع احلســـاب والدقـــة والســـاعة .وهـــذا طبعـــا ال يعـــين
عن ــده غي ــاب احلس ــاب تمام ــا وإنم ــا ه ــو حس ــاب خيتل ــف
ع ــن احلس ــاب العق ــالين يف العقلي ــة الرأس ــمالية الغربي ـ�ة.
وطبعـــا كان بورديـــو يتكلـــم عـــن الفـــالح اجلزائـــري إبـــان
االســـتعمار ولكـــن مـــن املهـــم أن نتســـاءل عـــن الذهنيـــ�ة
ال ــي حتك ــم الفاع ــل اجلزائ ــري الي ــوم؟

ولــدى الصينيــن يوجــد «كتــاب التغــرات» وهــو مــن
أعظ ــم ال ــرتاث الصي ــين األديب يف الماورائي ـ�ات ،وه ــو كت ــاب
تــدرك مــن خاللــه جميــع القوانــن الطبيعيــة وتــدرس فيــه
طريقــة التنبــؤ بالغيــب.21
ويف العصـر احلديـث سـيظهر ميشـال دو نوتـردام
 )1566-1503( Michel de Notre Dameاملعروف بـ
 Nostradamusبكتابـه .Centuries et Prophéties
ولكـــن محاولـــة اســـتكناه املســـتقبل والتخطيـــط لـــه
ســـتكون ســـمة املجتمعـــات املعاصـــرة الـــي تتجـــه أكـــر
صــوب املســتقبل ،ونقصــد بهــذه املجتمعــات املجتمعــات
الصناعي ــة وه ــذا بس ــبب التط ــور التكنول ــويج ال ــذي خل ــق
مــا يســميه بوتينيـ�ه الزمــن التقــين الــذي يتمــزي خباصيتــن
أساس ــيتن :األوىل ه ــي خضوع ــه لعقلن ــة متن�امي ــة تتمث ــل
يف جتزئتــ�ه وتقس ــيمه ،فه ــذا الزم ــن يق ــوم عل ــى التكمي ــم
والدقـــة الكبـــرة ،ولكنـــه يتفلـــت مـــن اإلنســـان الغـــريب
ويجعل ــه يش ــتكي ب ــأن ال وق ــت لدي ــه ،إن ه ــذه العقلن ــة
للزمــان القائمــة علــى ختطيطــه وتنظيمــه تبــن أن املجتمــع
الصناع ــي ،عك ــس املجتمع ــات ال ــي س ــبقته ،ل ــه انش ــغال
واع ج ــدا وش ــديد بالزم ــن اخلط ــي.

بمـــا أننـــ�ا نتكلـــم عـــن ذهنيـــ�ة اجلزائـــري يف فرتتـــن
زمنيت ــن ،ف ــرتة املجتم ــع التقلي ــدي ،والف ــرتة ال ــي تعيش ــها
اجلزائـــر يف إطـــار التحديـــث ،فإننـــ�ا يمكـــن البحـــث عـــن
مفه ــوم االحتي ــ�اط أو س ــلوك االســـتب�اق ه ــذا يف الثقافـــة
الشــعبي�ة مــن خــالل األمثــال الــي حثــت علــى االحتيـ�اط:
َ
«مـــن ال يقـــرا للزمـــان عقوبـــة يـــي علـــى راســـو
مكبـــوب».

أم ــا اخلاصي ــة الثانيـ ـ�ة له ــذا الزم ــن التق ــين فتتجل ــى
مـــن خـــالل التقديـــر الفائـــق للمســـتقبل ،ألن الشـــعور
بنق ــص الوق ــت يدف ــع إىل حتمي ــل املس ــتقبل كل اآلم ــال،
والقيــام بمــا لــم يقــدر علــى القيــام بــه يف احلاضــر ،فالبعــد
املســـتقبلي يثمـــن يف الغالـــب علـــى حســـاب احلاضـــر
والتاري ــخ ،ورغ ــم أن املس ــتقبل كان دائم ــا االهتم ــام األول
لإلنســـاني�ة ،فإنـــه قـــد صـــار اليـــوم االنشـــغال اليـــويم
املوج ــه م ــن أج ــل حتض ــر أبس ــط أش ــكال تكي ــف األف ــراد
مـــع بيئتهـــم« ،إن الشـــعور بالوجـــود بالنســـبة لفـــرد مـــا
أو جماعـــة مرتبـــط منـــذ اليـــوم بالقـــدرة علـــى االنقـــذاف
داخـــل مســـتقبل قابـــل للتهيئـــ�ة».22

 «اخدم ياصغري لكري ،واخدم يا كري لقري». «ذاك قرا للزمان عقوبة». «الل ــي يع ــرف خيل ــي (ي ــرتك) م ــن عش ــاه لغ ــداه ،م ــايك ــون ش ــفايا الع ــداه».
 «كي كنت انا انطمر ،كنت انت تزمر». «ما تريم ما(ماء) حىت تصيب ما(ماء)» «اهبلهـــا ومـــا تعـــرف مـــن حيلبهـــا (اهبلهـــا = جـــزالنعجـــة)»
َ
« -اخدم خدمة ل ْبدا واملوت غدا».

وهك ــذا يبــ�دو أن هن ــاك ارتب�اط ــا بالعقلن ــة واالهتم ــام
املســتقبلي أو االســتب�اق ،ارتب ـ�اط خلقتــه الثقافــة التقني ـ�ة
يف املجتمع ــات الصناعي ــة،

هك ــذا ينبغ ــي التبص ــر يف عواق ــب الزم ــان ألن ــه غ ــدار
ويتقل ــب ،وعل ــى اإلنس ــان أن يس ــتغل ش ــبابه فه ــو زم ــن
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الق ــوة والفت ــوة والعط ــاء .ولذل ــك ف ــإن م ــا ينج ــزه امل ــرء يف
ه ــذه الف ــرتة يع ــد ضمان ــا لزم ــن الضع ــف والعج ــز يف الك ــر،
الـــذي تنطـــرح فيـــه مهمـــة أخرويـــة هـــي العمـــل الـــرويح
وليــس المــادي أو العضلــي .ومــن املهــم أن حيتــاط اإلنســان
ألنـــه جيـــد العـــرة يف حكايـــة النملـــة والصرصـــور ،هـــذه
احلكاي ــة العاملي ــة.

ولك ــن إذا كن ــا جن ــد يف ثقافتنــ�ا الش ــعبي�ة م ــا يدع ــو إىل
االحتي ـ�اط ،ف ــإن ه ــذه الثقاف ــة ذاته ــا تتضم ــن م ــا ين�اق ــض
ه ــذه الدع ــوة ،وه ــذا إنم ــا ي ــدل عل ــى ع ــدم التجان ــس يف
التصـــورات والـــرؤى املتعلقـــة باملســـتقبل لـــدى األفـــراد
واجلماعـــات داخـــل املجتمـــع الواحـــد ،ولذلـــك ينبغـــي
جتن ــب األس ــلوب االنتق ــايئ حينم ــا يتعل ــق األم ــر بدراس ــة
الثقاف ــة الش ــعبي�ة أو الوطنيـ ـ�ة كم ــا أس ــمين�اها.

والالفـــت لالنتبـــ�اه أن املثلـــن األخيريـــن يتعارضـــان
بشــكل واضــح مــع اجلريــة الــي حــاول بعــض الدارســن
الغربيـــن إلصاقهـــا بالذهنيـــ�ة اجلزائريـــة أو اإلســـالمية
بش ــكل ع ــام.

إن يف هـــذه الثقافـــة توجـــد أمثـــال تدعـــو أو يمكـــن
أن تتحـــول إىل دعـــوة إىل االســـتكانة وتـــرك االحتيـــ�اط
والتخطيـــط لمـــا ســـيأيت وبالتـــايل تعطيـــل أي نظـــرة
عقالنيــ�ة ورب ــط منطق ــي ب ــن األس ــباب والنتــ�اجئ .وه ــذه
بعـــض تلـــك األمثـــال:
َْ َ
« -اخد ْم يا الشايق للبايق».

ويبــ�دو أن املع ــى ال ــوارد يف «حدي ــث غ ــرس الفس ــيلة
وحديــث اعمــل آلخرتــك كأنــك تمــوت غــدا »....خيــزتالن يف
هذيــن املثلــن ،وهــو مــا يعطــي للمثــل القــدرة علــى توجيــه
الس ــلوك ويتح ــول إىل حام ــل لقواع ــد تربوي ــة عملي ــة ،ت ــريب
الف ــرد عل ــى حس ــن التص ــرف والتدب ــر يف احلي ــاة.

 «ادفع ما يف اجليب وريب جييب ما يف الغيب».« -اذا عكست االيام ساميها».

ولكـــن مـــا شـــكل االحتيـــ�اط اليـــوم يف ظـــل املجتمع
اجلزائـــري؟ لقد حصـــل تطـــور وانتقـــال مـــن االحتي�اط
كأســـلوب اســـتب�ايق تكيفي من النوع التجريـــيب الذي يعر
عنه مثل النملة والصرصور إىل األســـلوب االســـتب�ايق من
النـــوع العليم وهـــذا بفضل شـــركات التأمـــن والضمان
االجتماعي ومؤسســـات االقرتاض والتوفـــر .ولذلك فإن
غالبيـــ�ة املبحوثن مـــن املوظفن يمتلكون دفـــرتا للتوفر.
بل إن األهم مـــن ذلك فيما أخرين بعضهـــم أنهم حيرصون
علـــى أن يكون ألبن�ائهـــم الصغـــار أيضا مثل هـــذا الدفرت،
رغـــم أن بعـــض اجلزائرين يرفـــض امتالك هـــذا الدفرت
أو االدخـــار يف البنوك حبجـــة الربا أي الفائـــدة الي تقدمها
املؤسســـات الماليـــة لعمالئهـــا ،وبعضهم اآلخـــر يتحايل
بأن يمتنع عن االســـتفادة هو شـــخصيا من تلـــك الفائدة
حيـــث يقدمها لغره مـــن الفقـــراء واملعوزين.

هكـــذا نلمـــس الدعـــوة إىل تـــرك العمـــل ألن الثمـــرة
أو النتيج ــة ل ــن جينيه ــا م ــن يبــ�ذل اجله ــد ويس ــعى ،ب ــل
واالس ــتكانة املطلق ــة أم ــام األح ــداث ،فم ــا دام امل ــوت ه ــو
احلقيق ــة املحتوم ــة ال ــي تنتظ ــر يف كل ح ــن ف ــإن أي عم ــل
للحيــاة يكــون بــال جــدوى وقــد رأى مالــك بــن نــيب أن املثــل
«كــول القــوت واســتى املــوت» تعبــر عــن ذبــول اجلــذوة
الدافع ــة للحض ــارة اإلس ــالمية م ــا بع ــد املوحدي ــن وع ــن
فق ــدان م ــررات وجوده ــا.23

ويف الوقـــت ذاتـــه ينبغـــي مالحظـــة التغـــر الـــذي
حصـــل لـــدى الفـــالح ذاتـــه ،فهـــذا األخـــر صـــار يقبـــل
بنفســـه علـــى التأمـــن ضـــد األخطـــار والكـــوارث الـــي
يمكـــن أن تهـــدد إنت�اجـــه أو موســـمه الزراعـــي .هكـــذا
ص ــار م ــن المأل ــوف ل ــدى غالبي ـ�ة الفالح ــن اجلزائري ــن
التأمـــن ضـــد اجلفـــاف.

ويف املثـــل األخـــر «اللـــي حيســـب وحـــده يشـــيط (أو
يفضـــل) لـــه» دعـــوة إىل تـــرك احلســـاب ،واحلـــق أن
األم ــور ال جت ــري دائم ــا كم ــا نري ــد وخنط ــط وخاص ــة فيم ــا
يتعل ــق بتس ــير الم ــال وإدارة املش ــاريع ،وه ــذا م ــا يعط ــي
للمث ــل بع ــض الصح ــة أو الواقعي ــة ،ولكن ــه ربم ــا حت ــول
لذل ــك يف الذهنيــ�ة الش ــعبي�ة إىل قيم ــة وحقيق ــة ال لب ــس

 «اخدم يالتاعس على الراقد الناعس». «احييين اليوم واقتلين غدوة». «كــول القــوت واســتى املــوت» أو «ناكلــوا يف القــوتوانســتن�او يف املــوت».
« -اللي حيسب وحده يشيط له».
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 «يف الصيف العرايس ،ويف الشتا الفرايس».َ
 «الصيف َّصيف ،ما بقات عشبة خضرا».
َ
 «ضربة بالسيف ْوال َبرد الصيف». «الصيف زين َب ْل َفاعه» أي بأفاعيه.

فيه ــا ،وعندئ ــذ يصب ــح كل نظ ــر عق ــالين دقي ــق يف األم ــور
مخيبـ ـ�ا لآلم ــال.
خصائـــص الفصول والشـــهور  :تنقســـم الســـنة إىل
فصول وشـــهور تتكـــرر دوريـــا وتتكـــرر معها ممارســـات
اجتماعيـــة وطقـــوس تنتظـــم احليـــاة وفق إيقـــاع معن،
وبما أن لكل فصل خصائصه وأهميت�ه وكذلك الشـــهور يف
حياة الشـــعوب بل حيـــاة طبقات اجتماعيـــة معين�ة ،فقد
خصت بأمثال شـــعبي�ة تؤبـــد تلك اخلصائـــص النوعية.
هكـــذا فـــإن ثقافتن�ا الشـــعبي�ة تتضمـــن أمثـــاال قيلت يف
الفصـــول وبعض الشـــهور يمكن القول أنهـــا كانت تعبرا
عن زماني�ات وإيقاعـــات معين�ة ،وقد أجرى جان ســـارفيي
دراســـة إتنولوجيـــة عـــن الفـــالح اجلزائري وبـــن أهمية
الفصول واألشـــهر الـــي ســـنذكرها يف حياته.24

هذه األمثال يوجد مايشبهها يف الثقافة العربي�ة :
ِّ
َ َْ ْ
ْ
 «أيـــام الشـــتا جـــات واللـــي مـــا غزلتـــش َعريانـــهْ
تبـــ�ات»
 «اللـــي حيـــب يـــاكل وحيـــرث ويبيـــع يـــزرع أرضـــه يفالربيـــع».
 «الداخـــل يغلـــب اخلـــارج»( .الداخـــل واخلـــارجالفصـــل)
« -نهار الشتا لفته».

يقول املبدع الشعيب عن الفصول:

 «الصيـــف ضيـــف ،والربيـــع منـــام ،والشـــتا شـــده،واخلريـــف هـــو العـــام».
 « -الربي ــع َّرب ــع ،والل ــن ق ــراص ،والل ــي عن ــده طفل ــهْ
يعطيه ــا ل ــرتاس».
َ
«ش ـ ِّـي قب ــل الن ــاسَّ ،
وصي ــف بع ــد الن ــاس م ــا ت ــرى
25
ب ــاس» .

 «الشـــتا ظلمـــة والربيـــع منـــام ،الصيـــف ضيـــف،واخلريـــف هـــو العـــام».
ّ
 «الشـــتا هـــم وغـــم ،والربيـــع مـــا تشـــكر مـــا تـــذم،َّ
َّ
اجـــر ولـــم ،واخلريـــف لـــو كان يتـــم».
والصيـــف
ِ
ُ
 «فاكه ــة الش ــتا ن ــار ،وفاكه ــة الربي ــع ن ـ َّـوار ،وفاكه ــةْ
ْ
الصيـــف غمـــار ،وفاكهـــة اخلريـــف ثمـــار».
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هـــذه جملة من األمثـــال يتجلى لنا مـــن خاللها كيف
أن الذهني�ة الشـــعبي�ة تقيم التقابـــل بن الفصول األربعة
وذلـــك على أســـاس املالحظـــة واملعيش اليـــويم ألطوار
وإيقاعات هـــذه الفصول واألهمية الـــي حيتلها كل فصل
يف حيـــاة الناس وحيـــاة الفالح بوجه خـــاص .هكذا يتمزي
فصل الشـــتاء بـــرده القـــارس وبالتايل بظروفـــه الصعبة
علـــى فـــالح كان يعـــاين قلـــة احليلـــة والوســـيلة أمامها،
وفصل اخلريف هو الفصل احلاســـم يف املوســـم الزراعي
ألنه موســـم احلرث .أما فصـــل الربيع فهـــو فصل جميل
وفيـــه تنبعـــث احلياة مـــن جديـــد ،وفصـــل الصيف هو
فصـــل نضج الغـــالل والثمـــار كمـــا إنه فصـــل األعراس
وبالتـــايل ارتفـــاع إيقـــاع احليـــاة االجتماعيـــة .وهـــذه
اخلصائص الـــي تتمزي بهـــا الفصول تصنع زمنا نفســـيا
قـــد يطـــول كما هـــو احلـــال بالنســـبة للشـــتاء ،فهو غم
وهـــم ،أو يقصر حـــىت يغدو كاحللـــم أو الرهـــة القصرة
مـــن الزمـــن ( لفته) وهذا يدخـــل ضمن الزمـــان املعيش
كأحد موضوعـــات أنرتوبولوجيـــا الزمان.26

أن ال يضيــع الفرصــة فيحــرث أرضــه قبــل أن يمــيض شــهر
جانف ــي ألن ــه الش ــهر ال ــذي ترت ــوي في ــه األرض وبالت ــايل
ف ــإن املوس ــم الزراع ــي يتوق ــف كث ــرا عل ــى م ــا جت ــود ب ــه
الس ــماء يف ه ــذا الش ــهر.
شهر مارس:
َّ
 « يف مارس هرس واغرس». «فات الغرس يف مارس». « اخطاك يا الغارس يف مارس». « يف مارس بثلوج ،اللوىل بيضة والتالية عسلوج». « يف مارس عشبة تنبت وعشبة تفارس». « بالس بن بالس َّحواس زرعه يف مارس».
 « اذا اروات يف مارس هي احلبل عاله درس». «مطـــر مـــارس ت ْـــر خالـــص ،خيلـــي اجلديـــان
ِ
َْ
ترتاقــص» .واملثــل التونــيس يقــول« :املطــر يف مــارس
َّ
ذهــب خالــص» و«نــو مــارس ِتــر (ذهــب) خالــص».
ويف املشـــرقَّ :
«ميـــة آذار حتـــيي الـــزرع واألشـــجار».

ومـــن ناحيـــة أخـــرى يمكـــن أن نستشـــف التوجيـــه
التربـــوي يف هـــذه األمثـــال ،فينبغـــي االحتيـــ�اط لفصـــل
الش ــتاء خاص ــة ،ويج ــب االح ــرتاز م ــن ب ــرد الصي ــف ،ف ــال
ننخـــدع حبرارتـــه املرتفعـــة.

هــذا الشــهر الثالــث يف التقويــم اجلريجــوري حيتــل هــو
اآلخ ــر أهمي ــة ك ــرى يف حي ــاة الف ــالح أو زم ــن الف ــالح ألن ــه
الش ــهر ال ــذي يك ــون ال ــزرع يف منتص ــف الطري ــق ولذل ــك
فري ــة م ــارس مهم ــة وثمينــ�ة ونقي ــة مث ــل الذه ــب ،ث ــم إن
م ــارس يمث ــل نهاي ــة منش ــط زراع ــي ه ــو غ ــرس األش ــجار،
ألن في ــه ت ــورق النب�ات ــات وتزه ــر.

أما الشهور فنجد هذه األمثال:
شهر ين�اير:
ْ
«اذا دخل ين�اير ،كلوا اخلماير».
ِ
 «اذا َّنر الناير ،ما ْيبقاوا ْامطاير».
ِ
ْ
 « اذا اروات يف ين�ايــرِّ ،حن مــن اخلمايــر ْو ِزيــد يف املطايــر،واذا مـــا اروات يف ين�ايـــر ،حن مـــن املطايـــر وزيـــد يف
اخلمايـــر».

 « -اذا فات يبرير اعمل فوق البحر سرير».

 «اذا دخل الناير ،ما يبقاو امطاير».ْ
َّ
 «اذا ادخـــل ين�ايـــر كـــر الكســـرة للصغـــار وحلطـــبللنـــار».

 « يبرير ،فن شفت فدان الفول ميل».َ
 « اذا اروات يف نيسانْ ،مش العام بال نقصان».َ
 « -اذا َر ْعدت يف يبرير هي ملطار فاه ادير».

 « -ين�اير بو سبع تقليب�ات».

 « شــهر ابريــل َجيبــد الســبول مــن قــاع البــر» .واملثــل
التون ــيس يق ــول« :يف ابريــر تصف ــار الس ــبولة يف قع ــر
(أو ق ــاع) الب ــر».

شهر أفريل:
 «يبرير َّجباد السبولة من البر».

هك ــذا يتجل ــى املث ــل الش ــعيب بوظيفت ــه االجتماعي ــة،
فه ــو يق ــدم النص ــح االقتص ــادي للف ــالح ال ــذي ال ينبغ ــي
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حتف ــظ تل ــك األمث ــال م ــع أن أهمي ــة األش ــهر ال ــي تكلمن ــا
عنه ــا ل ــم تتغ ــر بالنس ــبة للموس ــم الزراع ــي ،ف ــإن غالبي ـ�ة
اجلزائري ــن الي ــوم بم ــا فيه ــم الفالح ــن يتحدث ــون ع ــن
أش ــهر أخ ــرى له ــا أهميته ــا ويتعل ــق األم ــر بش ــهر س ــبتمر،
ال ــذي يمث ــل بداي ــة إيق ــاع جدي ــد يف احلي ــاة االجتماعي ــة
صـــار يعـــرف بالدخـــول االجتماعـــي .ففـــي هـــذا الشـــهر
يســتأنف غالبي ـ�ة العمــال واملوظفــن عملهــم ،وهــو بدايــة
املوس ــم ال ــدرايس بع ــد عطل ــة الصي ــف ،ولذل ــك ف ــإن ه ــذا
الشـــهر يطـــرح أعبـــاء ماليـــة أمـــام األســـرة اجلزائريـــة،
ولذل ــك صرن ــا نس ــمع ه ــذه العب ــارة» لق ــد ج ــاء س ــبتمر»
تعب ــرا ع ــن انط ــالق ه ــذا اإليق ــاع اجلدي ــد ،وع ــن التهي ــؤ
لتلــك األعبــاء .ويف املقابــل يرتقــب اجلزائريــون شــهر جــوان
وجويلي ــة وأوت ألنه ــا أيض ــا تمث ــل إيقاع ــا مختلف ــا ،فه ــي
شـــهور االســـتجمام وموســـم االحتفـــاالت.

فشـــهر أفريـــل أو نيســـان هـــو أيضـــا يمثـــل مرحلـــة
خط ــرة يف املوس ــم الزراع ــي وربم ــا كان ــت أخط ــر مرحل ــة
فيمـــا أخـــرين بعـــض الفالحـــن ،ذلـــك أن األمطـــار الـــي
تس ــقط يف ه ــذا الش ــهر ربم ــا كان ــت آخ ــر ري ــة حيت ــاج إليه ــا
الـــزرع ليكتمـــل نمـــوه ونضجـــه.
هك ــذا إذن ِّ
يثب ــت املجتم ــع التقلي ــدي جترب ــة الف ــالح
الزمنيـــ�ة يف أمثـــال حتـــدد مناشـــط وتفـــرض احتي�اطـــات
معينـــ�ة .لكـــن هـــل يعطـــي املجتمـــع اجلزائـــري اليـــوم
أهمي ــة له ــذه األش ــهر؟ إن التح ــول ال ــذي يعيش ــه الي ــوم
هــذا املجتمــع يف ظــل مشــروع التحديــث املتواصــل جيعلنــا
نتكلـــم عـــن زمانيـــ�ات متعـــددة بتعـــدد طبقاتـــه وفئاتـــه،
فلـــم تعـــد طبقـــة الفالحـــن هـــي الطبقـــة األساســـية يف
املجتم ــع ،ولذل ــك فإن ــه إن كان ــت قل ــة م ــن الن ــاس ال زال ــت
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1

لوحة تشكيلية متخيلة عن الحكيم ٔابو عامر الحضرمي ،وهي من ٔاعمال

ُبوعامر احلضريم..
ٌ
حكيم من أرض اليمن

الرايع زكي يافعي
الفنان التشكيلي
ٔ

أ .محمـــد علــي ثامـــر ،كاتب من اليمن
َ
الطين ْ�ه ع َي ْ
رأيت الناس يف ِّ
ْ
ـن
وعامر
يقول ُب
ِ
ِ
الط َي ْ
وح ْد طينت ُ�ه َخ َّس ِّ
َح ْد ط َينت ْ�ه َز ْين ْ�ه َ
ـن
ِ
ِ
َّ
َّ َ ْ1
َ
َّ
والطين�ه الزين ْ�ه ت َودي ز َ
ِّ
رعها قبل الردن
ِ ِ
ِِ
َ
َ
ِّ َ
َ
ِّ
السن
يفه فال ِتب ِ�ذل ِبذكرات
والط ِين�ه الع ِ
َ َ
َ َ ْ َُ
َ
ْ 2
حلراثت�ه طول الزمـن
ومن عفر ِ
باكر شكر ِ
يذهـــب اليمانيـــون يف تثبيـــت أصالتهـــم وتطويـــر حكمتهـــم إىل أبعد احلـــدود؛ فرنى
ارتب�اطهـــم باألرض وزراعتهـــا وفالحتها هو ارتبـــ�اط وثيق يقوم يف املقام األول على حســـن
رعايتها وإصالحهـــا وحرثها وتقليبها ...الخ ،ولهذا كان يالزم تلـــك األعمال اليومية العديد
الملحنـــة ُ
من األشـــعار واألهازيج وبيوتات الشـــعر الشـــعيب ُ
والمغناة ،األحـــكام واألمثال
بصورة سلســـلة ،وبل وتســـاعد
الشـــعبي�ة ،مـــن أجل العمل على ســـرعة وإجنـــاز األعمال
ٍ
الثقافة الشـــفاهية املرددة على ألســـنة أولئـــك على زيـــادة الهمة والعزيــــمة يف التوقيت
ً
ً
وانتهاء باحلصاد.
املناســـب للزراعة والري ،الفالحة جبميـــع أوقاتها ونظمها بدءا من البـــذر
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ً
زراعيـــا باملقام األول ..ويقـــول احلكيم اليونـــاين (هزيود)
يف ملحمته الزراعيـــة (األعمال واأليام)« :ما أســـى هذه
األرض تشـــقها املحاريث وهي ســـاكنة وتضربها األمطار
والســـيول وهي صابـــرة ،وتهبـــط عليها الطيـــور والغربان
وفـــم ومنقار،
وهـــي مرحبـــة،
ٍ
كمائـــدة مفتوحـــة لكل يـــد ٍ
وحـــن تتهيأ للعطـــاء جتود بالوفـــر الوفر ،وال تســـأل كم
أعطـــت؟ ،وال كيـــف ســـخت ،بل تســـزتيد مـــن إغداقها
موســـم أكر من ســـابقه ،فمنها نتعلم احلكمة
فتعطي كل
ٍ
5
وطيبـــ�ة القلب ،إنها املعلـــم األول» .

ُ
ويصنـــف األســـتاذ الدكتـــور /عبدالعزيـــز املقالح يف
كتابـــه (شـــعر العاميـــة يف اليمـــن) العديـــد مـــن حكماء
اليمـــن حتـــت فقـــرة (شـــعراء األحـــكام) ،واألحـــكام هنا
تعـــين التعاليـــم أو األعـــراف املتوارثة ،كما تعـــين املعارف
ً
ُ
المكتســـبة شـــعبي�ا ،وقـــد قام الشـــعراء الشـــعبيون عر
ً
مئـــات الســـنن بنظم هـــذه األحـــكام تســـهيال حلفظها،
نطـــاق يف اليمـــن،
وبقصـــد تيســـر نشـــرها علـــى أوســـع
ٍ
ويف الريـــف خباصـــة ،حيـــث تولـــت هـــذه األحـــكام رصد
َّ
جتربـــة احليـــاة الريفيـــة ،وقدمتها إىل الفالحـــن يف حكمة
منظومـــة وموجزة تقـــوم على تــــمجيد العمـــل وتقديس
األرض ،وحتديـــد مواعيـــد الزراعـــة وأوقات املطـــر وتأثر
الفصـــول .3ومن هؤالء الشـــعراء احلكماء هـــم( :علي بن
ُ
و(احلميد بن منصور) يف
زايـــد) يف منكث بــــمحافظة إب،
يافـــع ،و(حزام بن مرشـــد الشـــبيث) يف ذمـــار ،و(أبو عامر
احلضـــريم) يف منطقة هين حبضرمـــوت ،و(أيب خزيرانة)
يف آنس وجهران بــــمحافظة ذمار ،و(أيب لؤلـــؤة) يف مناطق
يريـــم ورداع وعنـــس ،و(علي بـــن زيد) يف حلـــج ،و(غزال
املقدشـــية) يف عنس بــــمحافظة ذمار ،و(ظبي�ة النمرية)
ً
يف احلـــداء بذمار أيضا( ،عثمان اليافعـــي) يف يافع ....الخ؛
ً
ً
فكلها أســـماء أعطـــت كما هائـــال من األقاويـــل واألحكام
واألشـــعار بـــل واملواقف احلميـــدة الي كانت تقـــوم بها..

وهنا فاألرض هي من علمت اإلنســـان حبهـــا واملثابرة
عليهـــا بـــل والتغـــزل فيهـــا؛ ممـــا جعلهـــا تســـتحوذ على
ً
نصيـــب كبر من تراثن�ا الشـــفاهي ،فرناها مغنـــاة كـ(أرجع
ٍ
حلولـــك) للفنـــان أيـــوب طارش عبـــيس ،ونراهـــا قصائد
ً
وحكم وأســـاطر خالدة يف هـــذا الرتاث
شـــعرية ،وأحكاما ِ
الذي حيتاج منا فقـــط التدوين والتوثيق لـــه وإعادة الروح
ٌ
عظيم
فيه ،ويصـــف ذلك الدكتـــور املقالح بقولـــه :تراثن�ا
ومجيـــد ،ولكـــن أعظم منـــه وأمجـــد أن نســـعى إىل إحياء
أداة نافعـــة ودافعـــة للخلق
هـــذا الـــرتاث وإىل حتويلـــه إىل ٍ
تفســـر له هو
واالبتكار ،6باعتب�ار أن الرتاث الي يف أبســـط
ٍ
الرباط الســـري الذي يربـــط بن المـــايض واحلاضر ،وهو
يشكل بــــمعطياته احلضارية والفكرية حزام األمان الذي
يربـــط املســـافر عر األجيـــال إىل لغتـــه ووطنـــه ،ومن هنا
فاحلديـــث عنه واالهتمام به ُيشـــكل البدايـــة الصحيحة
ً
حنـــو الصحـــوة ،وقد بـــدأ عهد النهضـــة يف أوروبـــا معتمدا
على اكتشـــاف الـــرتاث األديب والعلـــيم للعرب.7

وربــــما كان أهـــم خالصـــة جتاربهـــم هـــو تــــمجيدهم
ل ــألرض وتفانيه ــم يف محب ــة ال ــرتاب ودرايته ــم بـ ــمواسم
اإلنبـ ـ�ات واحلص ــاد ومواقي ــت األمط ــار والصح ــو وال ــرد
ّ
امليب ــس اخلض ــرة ،وأمله ــم املزتاي ــد يف خ ــر م ــا تغ ــل األرض
حــىت لــو أجدبــت بعــض الســنوات فــإن آمالهــم يف املواســم
املقبلـــة تزتايـــد .لهـــذا أطلقـــوا تســـمية األرض علـــى كل
المـــال ،فـــال يقصـــدون بالمـــال يف أقاويلهـــم مـــا يــــمتلك
ـب وفضــة،
دور وأثــاث ،وال مــا حيتــاز مــن ذهـ ٍ
اإلنســان مــن ٍ
ـواش وأبق ــار وأغن ــام وإب ــل وس ــالح؛ وإنـ ــما الم ــال عن ــد
وم ـ ٍ
هـــؤالء احلكمـــاء هـــو األرض وليســـت األبقـــار واإلبـــل إال
مـــن أدوات حرثهـــا وبذرهـــا.4

رحلة فـي أرض حضرموت
ً
ً
ً
ً
ً
يذهب املـــرء شـــرقا أو غربـــا ،شــــماال أو جنوبـــا باحثا
عن ألـــوان الـــرتاث الثقايف بنوعيـــه المادي وغـــر المادي،
يستكشـــف األرض اليمنيـــ�ة ،يبحـــث يف مكنوناتهـــا ،يف
ً
َج َمالهـــا اآلخـــر الذي هو مـــن النـــوع اخلاص جـــدا ليجد
ً
غـــى متعدد،
منطقة مـــن مناطق هـــذه األرض
بأن لـــكل
ٍ
ً
ٌ
ٌ
وصنوفـــا كثرة ،جميلة يف مفرداتهـــا ،وعميقة يف محتواها،
ٌ
ورائعـــة يف تفاصيلهـــا ..إنها أرض ســـاحرة بكل مـــا تعني�ه
الكلمة مـــن معى!!

فـــإذا كان اليمنيـــون يطلقـــون على أرضهـــم وأطيانهم
بكلمة (المال)؛ فربــــما ليس ألنها أغلى ما يــــمتلكون ،بل
ً
ً
تقديرا ومحبة لها بــــما تنعـــم به عليهم مـــن اخلر الوفر،
ُّ ً
والـــرزق الكثـــر حىت أصبحـــت اليمـــن وال تزال تعـــد بلدا
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ُبوعامر ..من وادي حضرموت
ِ
احلضارم
أبـــو عامـــر أو «بو عامـــر» كما ُيعـــرف عنـــد
ٌ
ً
ٌّ
شـــعيب مـــن
شـــاعر
ســـواء يف الداخـــل أو يف املهجـــر ،هـــو
ُ
بـــالد اليمـــن ،اشـــتهر باحلكمـــة وله
وادي حضرمـــوت يف
ِ
ٌ
ً
ٌ
أبيـــ�ات وأقـــوال خالـــدة يتن�اقلهـــا النـــاس جيـــال بعد آخر
ً
َ
مستشـــهدين بهـــا حىت يومنـــا هذا ،عـــاش حياتـــه فالحا
حيـــرث األرض ويزرعهـــا.
ويذهـــب الدكتور املقالـــح إىل القول :نشـــأ ُ
«بوعامر»
ً
– كمـــا يقـــال – يف وادي حضرموت فالحا حيـــرث األرض،
ويريب األغنـــام واجلمـــال ،20 ...بهـــذه ُ
العجالـــة القصرة
والصغـــرة ذكـــر الدكتـــور «املقالـــح» يف كتابـــه املذكـــور
بعاليه ،للشـــاعر واحلكيم ُ
«بوعامر احلضريم» ،ليتضح
ً
لنـــا جليـــا النقـــص يف حجـــم التوثيق الـــذي يـــكاد يكون
ً
ً
بســـيطا أو ُمنعدما جلوانـــب من تراثن�ا الثقايف والشـــعيب،
لتذهب يف البحـــث والتقيص يف عموم الكتـــب واملجلدات
عن شـــاعرنا هـــذا ..لتفاجـــأ أثنـــ�اء ذلك ببعـــض املقاالت
الي كتبهـــا الشـــاعر واملذيع الراحل /محســـن محســـن
اجلـــري 21يف صحيفـــة الثـــورة يف منتصـــف ســـبعيني�ات
ً
ً
ً
القـــرن المـــايض ،وأخـــرا جتـــد كتيبـــ�ا صغـــرا ال يتجـــاوز
التســـعن صفحة بعنوان (الشـــاعر واحلكيـــم أبو عامر)
من تأليـــف األســـتاذ واألديـــب /علـــي أحمد بارجـــاء،22
والذي صـــدر يف بداية القرن الواحد والعشـــرين .واحلكيم
ُ
«بوعامـــر» ال يعرف ما اســـمه احلقيقي وإنــــما كنيت�ه هي
أســـباب كثرة
الطاغية على اســـمه ،ربــــما يعـــود ذلك إىل
ٍ
ُ
منها :أن بعـــض مناطق حضرموت تفتخـــر رجالها بالكى
أكـــر من األســـماء ،ولهـــذا نســـمع البعض ينـــ�ادي منهم
بالكنيـــ�ة كـ(بوصالـــح ،وبو عامـــر ،وبوســـالم ....الخ) ،أو
ً
أن شـــاعرنا وحكيمنا ُ
«بوعامـــر احلضريم» هـــو رمزا غر
موجودا وإنــــما هناك شـــعراء قالوا تلك األقـــوال واحلكم
ً
مباشـــرة إىل هذا االســـم ،ولكن ما َّ
تــــم البحث
ونســـبوها
حولـــه ،وااللتقـــاء بالعديد من الشـــخصيات الـــي لها باع
طويل يف مجـــال الرتاث الثقـــايف اليمين بشـــقيقه المادي
وغـــر المـــادي من أجـــل توكيد وجود شـــخصية الشـــاعر
ُ
«بوعامـــر احلضريم» مـــن عدمها.

هـذه املـرة كان اجتاهنـا إىل محافظـة حضرمـوت ،تلـك
البـالد الـي حباهـا هللا بـكل أصنـاف وأنـواع اجلمـال ،بـكل
ً
وجبـال وسـواحل ،خالفـا
التنـوع اجلغـرايف مـا بـن صحـراء
ٍ
ثروات نفطية ومعدنيـ�ة وغرها..
عـن ما ختزتنه باطنها مـن
ٍ
ً
تـراث ثقـايف كبـر،
وأيضـا مـا تتمتـع بـه هـذه املحافظـة مـن ٍ
وحضـارة تاريخيـة عريقـة ،ولعلهـا إحـدى املمالـك اليمنيـ�ة
ٍ
ٌ
القديــمة والـي كان لهـا صيـت كبـر ال تـزال كتـب التاريـخ
فخـر ومحبـة ..كمـا أن موروثهـا الشـعيب
تتكلـم عنـه
بـكل ٍ
ٌ َّ ُّ
َّ
8
ممتلـئ حـد الثمالـة مـن كل صنوفـه؛ فالـدان احلضـريم ،
ْ 11
الغ ّيـةْ ،12
القط ِين،13
والشـبواين ،9والزربادي ،10والهبيـش ،
ً
َّ
َّ
العـدة ..،14الـخ ،وأيضـا قصائـد الزامـل (الـزف)،15
ِ
ْ
ُ
17
16
والمس ِـرحات والقصائـد املرجـوزة  ...كمـا أن النــمط
املعمـاري احلضـريم السـاحر ذو املكونـات البسـيطة والـي
18
بصـورة كبـرةُ ،يعطيـك
تعتمـد علـى الطـن والنـورة
ٍ
ً
ً
انطباعا سـاحرا بكل ما حتتويـه هذه املحافظة اجلميلة ،هذا
ٍّ
النمط املتأثر إىل حد ما باألنــماط الشـرق أسـيوية كالهندية
ً
مثـال نتيجـة هجـرة احلضـارة إىل جـزر الهنـد الشـرقية.
وهنـــا لن يتســـع املجـــال لذكـــر كل محاســـن ومفاتن
َّ
حضرمـــوت الغنـــاء؛ ولكنـــين ســـأحتدث عـــن احلكيـــم
ُ
«بوعامر احلضريم» ،هذا احلكيم الذي اشتهر ربــــما أكر
من أقرانه ،فتذكر أشـــعاره وأحكامه يف عمـــوم اليمن ،كما
أنها جتاوزت اخلارطة اجلغرافيـــة لليمن ليصل إىل مناطق
جنران وجند يف اململكة العربي�ة الســـعودية الشـــقيقة ،كما
أن البعض يردد أحكامه وأشـــعاره يف ســـلطنة ُعمان ودولة
اإلمارات العربيـــ�ة املتحدة وبالذات عنـــد طبقة الفالحن
والعاملن علـــى زراعة النخيل على وجـــه اخلصوص؛ أي
ٌ
حكيـــم عابر احلـــدود ،وعابر احلواجـــز املصطنعة بن
أنه
األخ وأخيه ،والشـــقيق وشـــقيقه ...الخ؛ ولكنه يف حقيقة
ٌ
مغمـــور مطمـــور يف التدويـــن والتوثيـــق املكتـــيب
احلـــال
ألشـــعاره وأقواله ،اللهـــم إال ما ندر.
ســـنحاول يف هـــذا املقـــال أن نبحـــث عـــن احلكيـــم
ُ
«بوعامـــر احلضـــريم» ،عـــن اســـمه ونســـبه ،وأصلـــه
وفصلـــه – كمـــا يقولـــون – ،وهـــل ينتـــيم لبـــين هـــالل
الكندين أصحاب (الســـرة الهالليـــة) ،19والذين هاجروا
ِ
من أرض اليمن ليســـكنوا يف دول املغـــرب العريب؟! ..وهل
هو أحـــد كتـــاب هـــذه الســـرة الرائعة؟!

ويذهـــب األســـتاذ بارجـــاء يف كتابـــه عـــن الشـــاعر
واحلكيـــم ُ
«بوعامر احلضريم» بالقـــول« :جميع املصادر
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2

منظر من الجو لمدينة شبام التاريخيّ ة بوادي حضرموت في خمسينيّ ات القرن الماضي

ً
واملراجـــع وألســـنة الـــرواة تصمـــت ،وال تذكر شـــيئ�ا عن
ٌ
اســـمه ،وكل ما تذكـــر عنه ،أنه «أبـــو عامر» ،وهـــي كني�ة
اشـــتهر بها ،وبها صدر معظم شـــعره» ،23بـــل ويذهب إىل
ً
القول بـــأن الشـــهرة كانت ســـبب�ا يف ضياع وفقدان اســـم
احلكيـــم ُ
«بوعامـــر احلضـــريم»« ،ولعل اشـــتهاره بهذه
ً
ً
ُ
الكني�ة كان ســـبب�ا يف ضياع اســـمه ،وخباصـــة أن املؤرخن
ممـــن جاء بعد عصـــر أيب عامـــر ،أو كانـــوا معاصرين له لم
ً
يذكروا شـــيئ�ا عنه؛ لعدم اهتمامهم بت�دوين شـــعره ،كونه
ً
ً
شـــعرا ُح ًم ِيني�ا؛ وهذا ما جعلهم يهملـــون الرتجمة حلياته،
ولو فعلوا ذلك ُلع ِرف اســـمه وتفاصيل حياتـــه» ،24ولهذا
يتفاجـــأ الشـــخص من قـــوة الذاكـــرة اليمني�ة الـــي تنقل
ً
واحلكـــم جيـــال بعد جيـــل ،وحتفظها عـــن ظهر
األشـــعار ِ
حفـــظ أو توثيق يف كتـــب أو يف مخطوطات.
قلب ،دونــــما
ٍ
ولكـــن ال ختلوا تلك الذاكرة من اخللط واملزج والعشـــوائي�ة
يف اســـتخدام تلك األقـــوال أو األفعال.

ومناطق حضرموت كثرة ومتنوعـــة ..ولهذا فإن العارفن
من املؤرخـــن والـــرواة قد اختلفـــوا فيه؛ فمنهـــم من يرى
أنـــه ينتســـب إىل بـــين هـــالل الكنديـــن ،وقـــد ذكـــر هذا
النســـب املؤرخ عبدالرحمن بن عبي�د هللا السقاف 27فيما
نقله مـــن رواية لعلـــوي بن عبدهللا احلبيش أحد ســـاكين
بلـــدة َ
(ر َحـــاب) 28من أعمـــال وادي دوعـــن ،29أن أبا عامر
َ َ
ُ
مـــاض ،وأن
عهد
ٍ
ينتـــيم إىل آل باعبدهللا حـــكام رحاب يف ٍ
آل باعبـــدهللا هـــؤالء يزعمون أنهـــم ينتمـــون إىل بين هالل
َ
الكنديـــن .30فمرجعهـــم وآل خليفة وآل َم ْرخـــه إىل قبيلة
واحـــدة ،وقد أنكـــر بعضهم ما اشـــتهر على األلســـنة من
هجرة بـــين هالل من حضرموت إىل املغـــرب العريب ،وليس
َّ
َّ
يف محله ،وال ســـبب لـــه إال عدم االطـــالع ،وإال فقد كانت
َ
ً
َ
الك ْســـر إىل َ
الع ْ ِر إىل الدهنـــاء إىل ْجند،
خيامهـــم ضاربة من
ويت�أكد ذلك بــــما بـــن أشـــعارهم وأشـــعار احلضرمين
ً
وكثرا ما يوجد يف شـــعر ّ
العامة حبضرموت
من التشـــابه،
ِ
ََْ َ
31
أنهم غـــزوا برقـــة وقابس .
وذكر العالمـــة عبدالرحمن ابن عبي�دهللا الســـقاف يف
كتابـــه (معجم بلـــدان حضرموت) بأن الشـــاعر واحلكيم
املشـــهور «أبـــو عامر» مـــن والية َر َحـــاب ،بقولـــهّ :
«ولما
ُ
استوىل «القعيطي» على الوادي األيــــمن يف سنة 1317م
ياس َ
َ
ـــر ُه ْم وأعفاهم من الرســـوم ،وأبقى لهـــم بعض احلق
يف إقطـــاع الســـفوح ملـــن أرادوا ..ومنهم أبو عامر الشـــاعر

ُبوعامر ..مولده ونسبه
ولـــد شـــاعرنا وحكيمنـــا وعـــاش يف املناطـــق اليمني�ة
الشـــرقية النائيـــ�ة وباألخـــص مناطـــق حضرمـــوت الي
انطلـــق منهـــا الشـــاعر اليمـــاين الشـــهر صاحـــب إحدى
الكنـــدي اليمين،26
املعلقات الســـبع (امـــرؤ القيـــس)ِ 25
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ً
املشـــهور» ،32كما أورد ابن عبي�دهللا الســـقاف شـــعرا أليب
عامر يذكر فيهـــا انتماءه إليهـــم يف قوله:
يقول بوعامر يف البلدان َّ
حيا هللا َر َحاب

ُّ
ويعـــد «أبـــو عامـــر» من أشـــهر الـــرواة مللحمـــة بين
َّ
هـــالل وحكاياتهـــم وحفأظـــة شـــعرهم إىل جانـــب كونه
َ َ ّ
شـــاعرهم ،40وبنو هـــالل من أعظـــم أفخاذ ِكنـــدة وأعزها
ً
ً
ً
لســـانا وأشـــدها ً
ذكاء وفطنـــة ،هاجروا إىل
رجاال وأفصحها
شـــمال إفريقيا بســـبب القحـــط واجلفاف الـــذي انت�اب
وادي حضرمـــوت يف عهدهـــم ،ويظـــن أن رحلتهم كانت يف
القرن احلـــادي عشـــر امليالدي ،وبقـــي منهم مـــن َبقي يف
حضرمـــوت كآل خليفـــة ،وآل باحكيم ،وآل مـــايض ،وآل
ِّ
َّ
باعطـــوة ،وباعويديـــن ،وبامقعـــن ،والنســـين والن َم َارة،
َ َ
يـــنَ 41
ْ َ 42
وســـدبة
ومنازلهـــم األصليـــة باليمـــن يف بلدة ه
َ ْ َ َ
43
ـــاقش حبضرموت ،ووادي مرخة ووادي جرادن
بكس ِر قش ِ
بشـــبوة .44أما تاريخ مولـــده فال يعرف ،وإنــــما يذكر على
أنـــه عاش يف القـــرن الســـابع للهجـــرة ،وقد أجمـــع جميع
الـــرواة واملؤخـــرون على ذلـــك العصـــر الذي عـــاش فيها
َ َ
«بوعامـــر» ،أمـــا بلدة هيـــن فتتبع اليـــوم مديرية القطن
بـــوادي حضرموت.

َر َحاب تعجبين وأنا قدنا لها عاشق وحاب
الر وس عوجان ِّ
فيها بين عيم صالب ُّ
33
الرقاب
ِ
أمـــا املـــؤرخ محمـــد علـــي باحنـــان فـــرى أن أبـــا عامر
ينتســـب إىل «بين عامر احلضرمين» املشـــهورين بأعلى
حضرمـــوت ،وبنـــو عامر هـــؤالء هـــم آل عامـــر النهدين،
وجدهـــم عمر بن عامـــر وابن عمه ،وهو فضالة بن شـــماخ
بـــن عبدهللا الروضاين النهدي – جد آل عبدهللا وآل بشـــر،
ً
نهـــد ،34ولكن الشـــاعر بو عامر قد قال شـــعرا
وهؤالء من ٍ
يف ذم نهـــد كقوله:
الوجيه امل ْغدرهَ
َ َ
ُ
ُ
ِ ِ
يا ن ِهد يا ِ
العيب�ان س ِ
ودان ِ
كم َغ َابت ُوج ْلج ْل ُ
مس ُ
كم جيس يف َ
يل َش ُ
الم ْع َص َره
ِ ِ
ِ
ِ ِ
35
ممـــا يســـتبعد أن يكون «أبـــو عامر» ينتـــيم إليهم
فكيـــف ينتيم إىل ٍ
بلـــدة ثم يقوم بذمهـــا؛ إذ ال يهجو
قوم أو
ٍ
مجتمع يقـــوم على العصبيـــ�ة القبلية....
الرجـــل قومه يف
ٍ

واملعروف بـــأن حكيمنا «أبـــو عامر» كان كثـــر التنقل
وخباصـــة مناطـــق ومـــدن:
يف مناطـــق وادي حضرمـــوت
ٍ
َ
ً
(شـــبام ،45وعمد ،وخنفر ،عرصة ،بايزيـــد ،ببلدة اخل ِميلة
َّ ْ
َ
ـــل َهيب ،وادي َس َ
ـــباح ُحب َريضة،
بـــوادي َعمـــدَ ،ر َحـــاب ،الس
ِ
َ
ْ
َم َطـــار بالقـــرب مـــن َرخ َيـــة ،الكســـرِ ،املخ ْي ِنيـــق) ،وذلك
بســـبب عملـــه يف حراثـــة األرض وزراعتهـــا ،وقـــد ذكر يف
ً
ً
كل تلـــك املناطق أشـــعارا وأحكاما بها ..ويرى املستشـــرق
الغـــريب «روبرت ســـارجنت» أن أبا عامر مولـــود يف مدين�ة
شـــبام ،ألنه اشتهر باحلكمة ،واســـتن�د «سارجنت» إىل ما
ً
ً
َ
ُيقال أن شـــباما هي مدين�ة احلكمة 46مستشـــهدا بقوله:
َّ
يقول ُبوعامر وع ّز َّ
الراية اال يف ِش َبام
ِ
َّ
َ
َ َ
َّ
اجلفان
األوله ِيل بالقصب والثا ِني�ة ِيل ِب ِ
ِّ
َّ
َّ َ
نط ِرح وسط الث َب�ان.
والثا ِل ِثة ِيل ِبالدر ِاهم ِت ِ
ّ ُ
وأي يكـــن مـــكان والدة وإقامـــة حكيمنـــا الكبـــر «أبو

ونســـبة «أيب عامـــر» إىل بـــين هـــالل يؤكدهـــا «علي
بن أحمـــد بن حســـن العطاس» ،فيمـــا يرويه عـــن والده
«أحمد بن حســـن العطاس» (1334 – 1257هـ) حيث
ً
َّ
يورد شـــعرا أليب عامر ُيثين على ويتغـــزل يف إحدى عرائس
بين هـــالل ،كان قـــد رأها يف بلـــدة خنفر 36بـــوادي عمد ،ما
ً
يؤيـــد أن له صلة مـــا ببين هـــالل ،يف قوله:
َ َ
يقول بو عامر رأيت اليوم يف خنفر عروس
ِّ ُ
ِّ َ َ
ِّ
37
السلوس
ثل
بيضا ِهاللية ِت ِقلب جعدها ِم ِ
ِّ
ال تعرف َّ
38
الرمضا وال ترعى املوايش يف الش ُموس
وق ــد أورد ه ــذه األبيــ�ات األس ــتاذ واإلع ــاليم الراح ــل
محســـن بـــن محســـن اجلـــري يف مقالـــه عـــن احلكيـــم
«أب ــو عام ــر احلض ــريم» احللق ــة العاش ــرة يف صحيف ــة
الث ــورة بقول ــه:
َ َ
يقول أبو عامر لقيت اليوم يف خنفر عرويس
ِّ ُ
ِّ َ َ
ِّ
السلويس
ثل
بيضاء ِهاللية ِت ِقلب جسدها ِم ِ
ِّ
ال تعرف َّ
39
الرمضاء وال ترعى املوايش يف الش ُمويس

عامـــر» إال أنـــه عاش وتنقـــل يف روايب مـــدن ومناطق وادي
ً
َّ
ً
حضرمـــوت ،وتغى بها ،وأنشـــد أقـــواال حكيمـــة ،وانتهج
ً
ً
ً
أفعاال حســـنة ال يـــزال يتن�اقلهـــا األجيال جيـــال تلو جيل،
بالرغـــم مـــن تعـــرض هـــذه األقـــوال للخلـــط والتحوير
َ
والن ْس َ
ألوقـــات وأماكـــن أخرى.
ـــب
ٍ
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ُبوعامر وفلسفته للحياة وإدارة شؤون احلكم
ً
تأكيـــدا لما ذهبـــت إليـــه امللكـــة الســـبئي�ة العظيمة
47
(بلقيـــس بنت الهدهـــاد) ( 970 – 935قبـــل امليالد)
مـــن اختي�ار احلكـــم الشـــوروي يف إدارتها لشـــؤون بالدها،
ُ
تلـــك اإلمراطورية الكبـــرة كانت تـــدار بأحـــدث أنظمة
ً
يتكلـــم عنها الشـــرق والغـــرب حاليـــا ،ومن هنـــا يؤكد أبو
ً
عامـــر احلضـــريم تلـــك الثقافـــة املتن�اقلـــة أبا عـــن جد،
ً
ً
وجيـــال بعـــد جيـــل ليتضـــح لنـــا جليا بـــأن الشـــورى هي
أســـاس احلكـــم ،حيـــث يقول:
َ
ْ
مفتاح الندمْ
ضياع الشورْ
يقول أبو عامر
رسم ل ْه ما ْ
�دم لو ْ
ْ
شوره تن ْ
ضي ْ
من ّ
رسم
عه
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ 48
ولعاد
والندامه كالعدم
الندامه
تنفعه
ً
ويقول أيضا:
ْ
ْ
ْ
يستشر
الشور من ال
عديم
يقول أبو عامر

بـــل ويصفهـــا بأعظم مـــن ثالثـــة األثـــايف – أو الثاليث
املرعـــب بقوله:
ُُ
ْ ُّ
عامر الدني�ا ثال ِثه غبون
يقول بو
َّ َ ْ َ
ن من َر َاحت َع َليه ُ
الع ُيون
األو ِل الغ
ََ
ُُّ
ََْ
ُ
والثاين الغن من ك ِرت عل ِيه الديون
َ َّ
ُ
َّ
ََْ
والثا ِل ِث الغن من قلت ِرجاله ِي ُهون
ويب�دو هنـــا أن حكيمنا قـــد فقد نعمة البصـــر يف نهاية
عمـــره ،هـــذا الشـــيخ الكبـــر ُيصـــاب بالعىم ،وقـــد غرق
ً
إرضاء لزوجته ،ربــــما ،وربــــما لكرمه احلاتــــيم
يف الديـــون
َّ
النـــادر ،ولكـــن لما قلـــت رجاله ،يقصـــد بها بأنـــه من بين
هالل ،وأنـــه ممن َّ
عدد ال ُيذكـــر أمام رجال
بقي منهم مـــع ٍ
أفخاذ ِكنـــدة األخرى.
بو عامر ..وفلسفته للمرأة
ً
ً
ُّ
يعـــد حكيمنـــا وشـــاعرنا «أبو عامر» شـــاعرا عاشـــقا
ً
ً
ُمحبا للمـــرأة ،متغزال بالصبايا البيض احلســـناوات ،وكان
ً
ً
مع عشـــقه عذريـــا عفيفـــا ،وكان إذا أحب وعشـــق فإنه ال
يعشـــق إال البيض من النســـاء ،حيـــث يقول:
َ َ
يض َما ْي ُه ْم ع األ ِمه
الب ِ
يقول بوعامر خليل ِ
َ َّ
دحق برجله يف َ
الد ْحنا وال ي َ
ال ِيكه ِل
احل ِمه.53
ِ
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كمـــا يـــويص حكيمنـــا بضـــرورة احلنكة وعدم ســـرد
الـــكالم علـــى عواهنـــه ،والتدخل يف شـــؤون الغـــر ،بل أن
مـــن الفضيلة قول ال أعلـــم ،ومن قال ال أعلـــم فقد أفىت!!
كما يقولـــون ..ولهذا يعتر مـــن خيار العلم عـــدم التدخل
والغيبـــ�ة والنميمـــة يف أعراض الناس ومشـــاكلهم:
َ ْ
يقول أبو عامر ..خيار العلم قوله ما د َر ْيت

وبالرغـــم من تلك املحبـــة إال إنن�ا جنـــد يف بعض أبي�ات
ً
ً
شـــعره الذي يقـــف فيه مـــن املرأة موقفـــا ســـلبي�ا ،صورة
ٍّ
لســـر
مـــن حياته؛ فـــال يقف مـــن املـــرأة هـــذا املوقف إال
وأمـــر عظيم ،فهـــل يفتح شـــعر أيب عامـــر هذا
غامـــض،
ٍ
ٍّ
مغاليقه ويبوح لنا بــــما وراء ســـطوره من سر دفن؟! ربما
ً
ً
فقد حزن كثرا وتــــملكته الدهشـــة حينما رأى شـــابا ُيقبل
ً
زوجـــه ،فقال شـــعراء مؤثرا:
ُّ
الدني�ا بواطل َ
وحق
يقول بوعامر
ِ
ََّ
َّ
من حل عند آل طالب يلحقوه اللحق
َ َّ َ َ َّ ِّ
الدسمال َل َّما َ
انشعق
شقوا علي ِحم ِة
َّ
ِدسمال َعديت فيه اربعمائه يف َطبق
ُّ
ََ
بامل ِيه ما نفق.54
واليوم لو حد ِي ِدله ِ

وإن قلت يش ما قلت وان واحد حكي يل ما حكيت
ويف هذه حيذر احلكيم بوعامر من جلساء السوء بقوله:
َ
الطين ْ�ه ع َي ْ
رأيت الناس يف ِّ
يقول بو ْ
ـن
عامر
ِ
ِ
الط َي ْ
وح ْد طينت ُ�ه َخ َّس ِّ
َح ْد ط َينت ْ�ه َز ْين ْ�ه َ
ـن
ِ
ِ
َّ
ْ
َ
والطين�ه الزين ْ�ه ت َو َّدي ز َ
ِّ
َّ َ 50
رعها قبل الردن
ِ ِ
ِِ
َ
َ
ِّ َ
َ
ِّ
السن
يفه فال ِتب ِ�ذل ِبذكرات
والط ِين�ه الع ِ
َ َ
َ َ ْ َُ
َ
ْ 51
حلراثت�ه طول الزمـن
ومن عفر ِ
باكر شكر ِ
وين�دد هنا بالقلة والفقر والفاقة والبطالة ..فيقول:
َ
ْ
ْ
ْ
القل مزراة الرجال
يقول أبو عامرِ ..لقيت ِ
َ
من قال ما بي�د ْه ْ
ْ 52
تسرت واختفى بن اجلبال
ِ
51
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وس ــالمة ش ــرفها وأن القبل ــة ال ــي انطبع ــت عل ــى خده ــا
بغ ــر رضاه ــا وق ــد ردت الص ــاع لذل ــك الش ــاب صاع ــن
ح ــن صفعت ــه عل ــى وجه ــه.55
ولكـــن يبـــ�دو أن احليـــاة بـــن أيب عامـــر وزوجـــه قـــد
تك ـ َّـدرت وش ــابها ٌ
يشء م ــن املل ــل وع ــدم الثق ــة ،مم ــا جع ــل
ً
أبـــا عامـــر يفقـــد ثقتـــه باملـــرأة نهائيـــ�ا ،وهـــذا يتمثـــل يف
املوق ــف الس ــليب م ــن امل ــرأة:
يقول أبو عامر ..وال تأمن من النسوان 56راس
ال ْ
تأمن العذرا وال الفارض وال حىت النفاس
أسرق من الهرشان وأسرق من جالبيب النعاس
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حكايات يف حياة احلكيم احلضريم
س ــيم «ب ــو عام ــر» بش ــاعر األح ــكام ،أو باحلكي ــم ،أو
املعل ــم املرج ــع ،وذل ــك نتيج ــة ع ــدة مواق ــف وحكاي ــات
ُ
جميل ــة نت ــج عنه ــا ِحك ــم ال ت ــزال ت ــروى ح ــىت تاريخ ــه،
ويعت ــر األس ــتاذ واألدي ــب عل ــي أحم ــد بارج ــاء ه ــو أك ــر
شـــخصية قـــام جبمـــع مـــا اســـتطاع جمعـــه مـــن أشـــعار
ٍ
وأقـــوال حكيمنـــا «أبـــو عامـــر احلضـــريم» ،كمـــا قـــام
جميلـــة وطريفـــة عـــن وقائـــع حدثـــت
حكايـــات
بســـرد
ٍ
ٍ
ً
معــه ،ويـــمكنن�ا ســرد بعضــا مــن تلــك احلكايــات كالتــايل:

3

لوحة تشكيلية متخيلة عن الحكيم ٔابو عامر الحضرمي،
الرايع زكي يافعي
وهي من ٔاعمال الفنان التشكيلي
ٔ

ومـــن وراء هـــذه األبيـــ�ات يتضـــح لنـــا مـــا هـــو الســـر
الدفــن الــذي أزعــج حكيمنــا وجعــل منــه يقــول مــا قالــه،
ـزوج ذات جم ــال
والس ــر يتمث ــل يف“ :ارتب ــط أب ــو عام ــرً ب ـ ٍ
ودالل وغـــى ،وكان أبـــو عامـــر فقـــرا؛ فلـــم جتـــد لديـــه
ً
ً
حي ــاة هانئــ�ة كان ــت جتده ــا يف بي ــت أبيه ــا وأخوته ــا ،وكان
له ــا إخ ــوة ال يرض ــون ع ــن ذل ــك الف ــالح البائ ــس ،وربـ ــما
عاش ــت مع ــه عل ــى مض ــض ،ربـ ــما إرض ـ ً
ـاء لرغب ــة أبيه ــا
ً
ال ــي ال ُتع ـ َ
ـن وح ــن ترتك ــه وحي ــدا
ـى ،فكان ــت ب ــن ح ـ
ٍ
ً
يف بيتـــ�ه ،وقـــد خـــال ممـــا يســـد رمقـــا لتذهـــب إىل بيـــت
أبيه ــا تنع ــم خبرات ــه ..وإنه ــا ال ش ــك جميل ــة ،واجلم ــال
ً
تهـــوى إليـــه النفـــوس ،فـــكان هـــذا اجلمـــال عرضـــة
لإلغ ــراء ،يفق ــد الناظ ــر إلي ــه س ــيطرته عل ــى نفس ــه ،وكان
ً
“أب ــو عام ــر” م ــع زوج ــه س ــاكنا عن ــد ق ــوم م ــن آل طال ــب،
وصــادف أن رأى “أبــو عامــر” ابنهــم ُي ِّ
قبــل زوجــه ،فثــارت
ثائ ــرة أيب عام ــر ،وغض ــب لش ــرفه ال ــذي يــراق عل ــى م ــرأى
من ــه ...وق ــد عرف ــت زوجت ــه فب ــادرت إىل ترئ ــة س ــاحتها

 )1احلكاية األوىل :مع ضيوفه:
ُ
حيك ــى أن جماع ــة م ــن الع ــرب قص ــدت «أب ــا عام ــر»
يف هيئـــ�ة ضيـــوف إلعجـــازه وتعيـــره بالبخـــل إذا لـــم
يكرمهــم ،وقــد ُعــرف عــن «أبــو عامــر» بكرمــه وســماحته
َّ ٌ
فتحين ــوا ل ــه يف ي ــوم كان ــت
عل ــى قل ــة م ــا بيـ ـ�ده وفق ــره،
ً
ُ
زوجت ــه يف بي ــت إخوته ــا ،وكان بيتــ�ه خالي ــا مم ــا يك ــرم ب ــه
ً
ضيف ــه؛ فلم ــا أقبل ــوا كان «أب ــو عام ــر» ُمنهم ــكا يف عمل ــه،
فلم ــا رأه ــم اختف ــى عنه ــم يف س ــاقية صغ ــرة ُ(ب ــد)؛ فلم ــا
قص ــدوا بيتــ�ه ول ــم جي ــدوه ُيس ــارع إليه ــم ،رجع ــوا عن ــه،
َّ
ثـ ــم أن أب ــا عام ــر أخذت ــه األريحي ــة يف مخبئــ�ه وتفك ــر يف
ً
َ ْ
وأبـــت نفســـه أن يظـــل مختفيـــا عـــن األضيـــاف،
أمـــره،
فن ــدم وق ــال:
َّ
ْ
القل مزراة الرجال
يقول بو عامر لقيت ِ
ُ َّ
البد ما بن احلبال
من قل ما بي�ده لطففي
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ً
منهمـــكا يف عملـــه ،فعـــاد النفـــر أدراجهـــم إىل مدينـــ�ة
شـــبام ،فلمـــا وصلـــوا وأبلغـــوا مـــن أرســـلهم خبيبتهـــم،
ً
ق ــال له ــم قائ ــل علي ــم :ع ــودوا إلي ــه م ــرة أخ ــرى واس ــألوه
ثـــم انصرفـــوا عنـــه حبيـــث ترونـــه وتســـمعون صوتـــه
ُ
وال يراك ــم ،ففعل ــوا بـ ــما أش ــر عليه ــم؛ ف ــإذا ب ــأيب عام ــر
ُيشـــرع يف الغنـــاء ،وهـــو حيـــرث األرض ،بقولـــه:
ْ ََ ْ
عامر نشدتونا وال عندي ِصفات
يقول بو
َ َّ
ما ينقطع رزقه ِس َوى من جدد اكفانه ومات

ثـــم ظهـــر لضيوفـــه ،ورحـــب بهـــم وأدخلهـــم بيتـــ�ه،
وأم ـ َّـر بع ــض غلمان ــه أن ي ــأيت بن�اق ــة م ــن ني�اقه ــم (نيــ�اق
الضيـــوف)؛ فذحبهـــا وطبخهـــا لهـــم وأطعمهـــم حلمهـــا
م ــع ُب ـ ِّـر (قم ــح) كان عن ــده ح ــىت ش ــبعوا،وهم ال يعلم ــون
باحليل ــة ال ــي أحتاله ــا إلطعامه ــم.
وكان ــت زوج «أيب عام ــر» وإخوته ــا ق ــد علم ــوا بأم ــر
املكيـــدة والضيـــوف الذيـــن جـــاؤوا فجـــأة ،وتذاكـــروا
يف ذلـــك ،وظنـــوا أن أمـــره ســـيفضح يف إكرامهـــم خللـــو
بيتـــ�ه مـــن الطعـــام ،فقالـــت زوجـــه إلخوتهـــا« :إن أبـــا
عامـــر لـــم ينفضـــح قـــط منـــذ عاشـــرته ،وال بـــد أنـــه
س ــيكرم ضيوف ــه ه ــذه الليل ــة ،وس ــيخرجون م ــن بيتـ ـ�ه
شـــاكرين» ..فقـــال لهـــا إخوتهـــا« :إن أكرمهـــم فلـــه
م ــن كل واح ـ ٍـد من ــا مائ ــة م ــن النق ــد» ،فق ــال« :وإن ل ــم
يكرمهـــم فلكـــم مـــين مـــا تركـــه يل أيب».

تهلــل النفــر لمــا ســمعوا وعــادوا مســرعن بـــما قالــه
َّ
أبـــو عامـــر ،وعندمـــا بلغـــوا مـــن أرســـلهم بهـــذا القـــول،
َع ِل ُم ــوا أن م ــن انقط ــع رزق ــه ه ــو م ــن م ــات ،وأعلن ــوا أن
ٌ
ُج ـ َـر ْب هيص ــم مق ــرة لألم ــوات ف ــكان كذل ــك.59
)3احلكاية الثالثة :حكايت�ه مع بايزيد:
ً
َ
ُيـــروى أن «أبـــا عامـــر» أىت مـــرة إىل بلـــدة اخلميلـــة
بـــوادي عمـــد يف وقـــت مجاعـــة وشـــدة وقحـــط ومعـــه
جـــوع شـــديد ،فبينمـــا هـــو يف
خيلـــه ،وكان قـــد أصابـــه
ٍ
ً
أرض مزروعـــة بشـــجر السمســـم ،أخـــذ قبضـــة منهـــا
ٍ
ٌ
وأكل منه ــا م ــا تيس ــر وأعطاه ــا خليل ــه ،وكان ش ــيخ ي ــراه
م ــن بع ــد ،فأت ــاه «أب ــو عام ــر» وس ــأله ع ــن تل ــك األرض
َ
(الع َر َصـــة) ..ملـــن هـــي؟

ول ــم تـ ــمض هنيه ــة إال وغ ــالم «أيب عام ــر» يأتيه ــم
بهديـــة مـــن طعـــام الضيـــوف فقـــدم لهـــا إخوتهـــا مـــا
ٍ
وعـــدوا بـــه فأتـــت بهـــا إىل زوجهـــا.
فلمـــا أصبـــح الصبـــاح ،اعـــرتف «أبـــو عامـــر»
لضيوفـــه باحليلـــة الـــي احتالهـــا إلطعامهـــم واعتـــذر
ً
َّ
لهـــم ،وقـــدم لهـــم مائـــة قيمـــة الناقـــة الـــي ذحبهـــا،
وأنـــه ســـيدفع لهـــم مـــا يطلبـــون مـــن قيمـــة إن لـــم
تك ــف المائ ــة ،فق ــال الق ــوم لرئيس ــهم :اع ـ ِّـط أب ــا عام ــر
النيـــ�اق الثـــالث األخـــرى ،وأعـــادوا لـــه المائـــة قطعـــة
نقدي ــة ال ــي دفعه ــا له ــم ،وش ــكروا ل ــه صنيع ــه ،وعرف ــوا
بفضلـــه وكرمـــه.58
 )2احلكاية الثاني�ة :فتوى ُج َر ْب هيصم:

فرد عليه ذاك الشيخ :إنها لبايزيد.
وأين بايزيد؟
أنا ُه َو!!.
أطل ــب من ــك املس ــامحة ،ألين أخ ــذت بع ــض الش ــجر
بغ ــر إذن ــك.

ً
ُيــروى أن رج ــال – ويــروى أنهم ــا امرأت ــان ،وقي ــل أنه ــا
ام ــرأة اس ــمها «هيص ــم» – اس ــمه «هيص ــم» م ــن ب ــين
ً
ً
الكنديـــن جعـــل لـــه ُج َر َبـــا لـــه (أرضـــا زراعيـــة)
هـــالل ِ
ً
وقفـــا ملـــن انقطـــع رزقـــه؛ فلمـــا علـــم النـــاس باألمـــر،
ٌ
كثـــر أن رزقهـــم قـــد انقطـــع ،فرفـــع األمـــر إىل
أدعـــى
العلمـــاء؛ ولكنهـــم لـــم يهتـــدوا إىل تفســـر لمـــا يقصـــده
ُ
الواق ــف ،وبع ــد ذل ــك أش ــر عليه ــم بتوجي ــه املس ــألة إىل
احلكي ــم «أيب عام ــر» ،فذه ــب إلي ــه نف ـ ٌـر وألق ــوا علي ــه
َّ
املســـألة ،ولكـــن أبـــا عامـــر لـــم جيبهـــم بـــيشء ،وظـــل

ومن أنت؟!
أبو عامر.
ٍّ
أنـــت مســـامح ويف ِحـــل ،وزراعـــي كلهـــا مباحـــة لـــك
يرعاهـــا خيلـــك وتـــأكل منهـــا مـــا تريـــد ..ثـــم أن بايزيـــد
أضافـــه وأكرمـــه فأنشـــأ أبـــو عامـــر يقـــول:
وعامر َس َقى هللا َع ْر َص َتك يا َ
ْ
بايزيد
يقول ُب
َ
َّ
لجنه يريد أو ما يريد
َموىل العمل مقيود ِل
53

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ أدب ﺷﻌﺒﻲ ـ اﻟﻌﺪد  47ـ ﺧﺮﻳﻒ 2019

ً
ـمطر
وأنش ــد دع ــاء هلل ب ــأن يس ــقي هللا وادي عم ــد بـ ـ ٍ
غزي ــر حي ــث ق ــال:
َ
َ
ْ َ
ُ
ماطر غزير
مد من ِ
يقول بوعامر سقى هللا ع ِ
َّ َ
َ
60
الجل
هو وادي الزين�ات يا وادي اجل ِ
َ
61
واحل ِويـر

البس ــيط يف ثن�اي ــا األبي ـ�ات تل ــك ،وإن كان ــت حتم ــل نف ــس
املع ــى ونف ــس املغ ــزى:
ُُ
ْ ُّ
يقول ُبوعامر الدني�ا ثال ِثه غبون
َّ َ ْ َ
ن من َر َاحت َع َليه ُ
الع ُيون
األو ِل الغ
َ
ُّ
ََْ
ن من ُ
ك ِرت َعل ِيه الد ُيون
والثاين الغ
َ َّ
ُ
َّ
ََْ
والثا ِل ِث الغن من قلت ِرجاله ِي ُهون

التشابه بني احلكيم بوعامر

يذكرنـــا أديبنـــ�ا الكبـــر /عبـــدهللا الـــرودين يف كتابـــه
«فن ــون األدب الش ــعيب يف اليم ــن» حبكاي ـ ٍـة ع ــن احلكي ــم
اليمـــاين علـــي بـــن زايـــد «أبـــو ســـعد» ،حيـــث تعـــرض
خلســـارة بأنـــه بـــاع ثـــوره لكـــي يشـــرتي بثمنـــه عجلـــن
يصبح ــان ثوري ــن فيم ــا بع ــد ،وبع ــد ش ــراء العجل ــن م ــات
واحـــد بعـــد اآلخـــر ،فاســـتدان ثــــمن ثـــور ،ويف الطريـــق
إىل الســـوق هجمـــت عليـــه عصابـــة وأخـــذت دراهمـــه،
وعندم ــا رج ــع إىل بيتــ�ه ،ع ــرف أن زوجت ــه يف بي ــت أهله ــا
ً
نتيج ــة محاكك ــة ال تكف ــي س ــبب�ا حلنقه ــا ،وحت ــت وط ــأة
ً
ه ــذه املص ــاب ل ــم جي ــد متنفس ــا إال أن صع ــد إىل اجلب ــل
وأنش ــد به ــذا املهي ــد:
ُ
يقول أبو سعد يا غبن�ه ثال ِثه غ ُبون
َ
ُّ
ََْ
ن َّ
األو ِل ملن جارت َعل ِيه الد ُيون
الغ
َ
َّ
ُ
َْ
ووغن ثاين ملن ثاني�ة قلت ِرجاله ِي ُهون
وغن ثالث ملن فارق كحيل ُ
64
الع ُيون

وأقرانه من حكماء اليمن
ويـــورد األســـتاذ واإلعـــاليم الراحـــل محســـن بـــن
محســـن اجلري بــــمقاله :أنه ال يوجد شـــبه بـــن أحكام
علي بـــن زايد ُ
واحلميد بـــن منصور وأحـــكام هذا احلكيم
ً
اليمـــاين أبو عامـــر ...62ربــــما نظـــرا للبعد اجلغـــرايف بن
املناطـــق الوســـطى يف اليمـــن ،وبـــن املنطقـــة اجلنوبي�ة
الشـــرقية الي عـــاش فيهـــا حكيمنـــا «بوعامر».
ٌ
عمـــار» أن َّ
بينمـــا يـــرى «عبدالعزيـــز َّ
خلـــط
ثــــمة
وتداخ ــل حي ــدث ب ــن أح ــكام «أيب عام ــر» وب ــن أح ــكام
ُ
احلمي ــد ب ــن منص ــور ،وق ــد ف ــرق بينهم ــا حبج ـ ٍـة دامغ ــة،
بـــأن شـــعر أيب عامـــر يبـــ�دأ بالفعـــل املضـــارع (يقـــول)،
ُ
«احلمي ــد» بالفع ــل الم ــايض (ق ــال)،
بينم ــا يبــ�دأ ش ــعر
وه ــذا الف ــرق ق ــد ق ــال ب ــه الدكت ــور عبدالعزي ــز املقال ــح
ب ــن ش ــعر ُ
احلمي ــد ب ــن منص ــور وب ــن ش ــعر عل ــي ب ــن
زايـــد ،63وعلـــى ضـــوء ذلـــك التصنيـــف يكـــون الفـــرق
ب ــن أش ــعار حكيمن ــا «أب ــو عام ــر» وب ــن أش ــعار احلكي ــم
ُ
«احلميـــد بـــن منصـــور».

أمثال ُ
«بو عامر» الـمشهورة

بينمـــا يـــورد القـــول التـــايل يف أشـــعار حكيمنـــا «أبـــو
عامـــر» ،ونفـــس القـــول يف أشـــعار احلكيـــم املشـــهور
«عل ــي ب ــن زاي ــد» ،ق ــد يك ــون ذاك ن ــاجت ع ــن اخلل ــط يف
احلف ــظ والنق ــل ،وق ــد ذك ــره األس ــتاذ والش ــاعر اليم ــين
الكبــر /عبــدهللا الــردوين يف كتابــه «رجعــة احلكيــم ابــن
ً
زايــد» ،وأيضــا ذكــره املستشــرق الــرويس «أناطــويل اغــار
ـاب أص ــدره باللغت ــن العربي ـ�ة والروس ــية
يش ــيف» يف كت ـ ٍ
وعنونـــه بـ«أحـــكام علـــي بـــن زايـــد» ،وقـــد يكـــون ذلـــك
ً
لواحـــد منهمـــا بالرغـــم
ربــــما يكـــون القـــول صحيحـــا
ٍ
مـــن اختـــالف الالزمـــة األوىل فقـــط وبعـــض االختـــالف

تتجل ــى عظم ــة الرج ــال يف أعماله ــم ومآثره ــم ال ــي
يقدمونه ــا ألمته ــم ومجتمعه ــم ،وم ــا يرتكون ــه م ــن أث ـ ٍـر
يف النفـــس البشـــرية ،وأبـــو عامـــر أحـــد هـــؤالء الرجـــال
ً
العظمـــاء؛ فقـــد تـــرك يف األمـــة واملجتمـــع أثـــارا ،منهـــا
األمثـــال َّ
العاميـــة الـــي انزتعـــت مـــن شـــعره ذلـــك أن
أبيـــ�ات أيب عامـــر الشـــعرية َّ
غنيـــ�ة باحلكـــم والنصـــاحئ
ً
ومصاغ ــة بأس ــلوب «يضعه ــا يف املقدم ــة م ــن األمث ــال
َّ
واحلكـــم
احلضرميـــة الدارجـــة ،واألمثـــال الشـــعبي�ة ِ
هـــي مبـــادئ أخالقيـــة واجتماعيـــة مســـكوبة جبمـــل
قصـــرة لطيفـــة تعـــر يف بســـاطتها وعفويتهـــا عـــن
54
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 ان أقبلت تنقاد بالعشرة من قلت رجاله يهون. الناس يف الطين�ة عن من عفر باكر شكر.66.
ديوان شعر أبو عامر احلضريم
وحك ــم “أب ــو عام ــر”،
اطلعن ــا يف م ــا س ــبق عل ــى أق ــوال ِ
ُ
ولكـــن يـــا تـــرى هـــل كان لهـــذا الشـــاعر قصائـــد طويلـــة
ً
ُ
ومقفـــاة ،أم أن أشـــعاره كانـــت مـــن نـــوع القصـــر جـــدا
واملتمثل ــة يف بي ــت أو بيت ــن فق ــط؟!! ي ــرى كث ــرون مم ــا
التقينـــ�ا بهـــم بـــأن لـــدى “أبـــو عامـــر” قصائـــد كبـــرة –
ـدة منه ــا – وال ــي تق ــول أبي�اته ــا:
عرن ــا عل ــى واح ـ ٍ
َ َّ
ُ
الـمـزان
يـقـول بوعــامر دموعي مثل هشات ِ
َّ
كما لشابـيب الغزيره يف ربانـش والزبان
وجرحت خـدي بدمعي سـالك ياهلل ُ
المستعان
ِّ
َ َ
ُّ
َ َ
ـرت ِيف الدني�ا ِت ِقلب لك كما ثوب
أفك ِ
ِّ
َ 67
الصـــــــــبـان

4

َ ََ
َّ
َ
َ
دهــن
ــاد بالشــعــره ِوت ِ
ِإن اقـبـلت ِتنق ِ
ِّ َ
بالــــدهــــــان
َ
السالسل ِّ
دها َّ
َ َ َ َ
والر َصان
قع
ِ
ِوان أدبــرت ما عـاد ِت ِ
َ
ُ ُ
والعـيس
خـلـه
مـن ال مـعـه ِق ِ
ٍ
طعه 68وال نـ ِ
س َ
ــمــــــان
ِ
ويا َو ُيلـه إذا ْانوى االنض َ
إن َح َّل يا َويله َ
ـعـان
ِ
ِ
َّ
الطر ال ماله جناحا ترفعه ال نوى مكـان

قاعـــدة أخالقيـــة أو عـــن نصيحـــة اجتماعيـــة أو تفســـر
بع ــض األح ــداث الطبيعي ــة ،وت ــرز حدوثه ــا» ،65ون ــورد
ً
هن ــا بعض ــا م ــن ه ــذه األمث ــال ال ــي تركه ــا أب ــو عام ــر يف
الذاك ــرة الش ــعبي�ة اليمنيـ ـ�ة:
 الشور للحاذق والهو عيب من شاور صغر . عديم الشور من ال يستشر. ضياع الشور مفتاح الندم. -ضياع الشور مفتاح الغيار.

يومـي بسـنقـوفه وهـو مطروح فـراد البي�ان

 من ضيعه شوره تن�دم. -يل با يبت معاد يدقق يف احلساب

اول زمـانـي مـا قـمـرين ما بـي إال آخر زمـان
َّ
احل َمة ثم دملغوين يف الد َمان
ألخذت غطه يف ِ
لكنين بصر ومن صر على البلوى ُيعان

 -فكر يف خروجك قبل دخولك.

ِّ
زانان
بـصـر كما البـزل إلـى جـارت حمـايـلها الــر ِ

 موىل العمل مقيود للجنة. -القل مرزات الرجال.

اجلنـان
سـار حـز الساق قيـده ِوان سكن جـاه ِ
َّ
مـن الهـنا وحده لغب يسنعلها طول الـزمان

 ما خليلك إال درهمك.55
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وسسوته دبر وقطع من مسالكها ِّ
السهان

ال يج مرة صاحب والخون الوداعه يف املكان

يعوي عوي الذيـب ذي يف املسحره ِقد له زمان

يش عاد بوعامر مولـع باخلراعيب الزيان

يميس يردد بالعوى من بدوهم ِقد له ثمان

سيد الـذوايـب كنها البستـان يف وادي خبـان

ضمآن ثم جيعان دالع فوق مشفره اللسان
أيش الذي ردش ُمطيعـه بعد ما كني زبان

على العتوم السـاهره ما صطان ما شـارحه خان
َ
ََ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ـان ِيف ث َـمـان
يـا هللا على هـينـن ثـمـانا ِيف ثـم ٍ

قالت بعلي مدحك اليوم يا شيخ العرب بروي ِّ
السنان
ً
صقرا عر يف العول ميح قلت ايش هذا يا ِفالن

ربـيع مقدم صيف قنفانه يف القبله سمان
َ َ َ َّ
َ ُ َ
َ َّ
َ
70
ـلبه ض َمان
اث يل ق
ـاوي 69وال احلر ِ
ال خـالها الش ِ
للكنان
ما يــمدي الشـاوي يسوقه الفــــــرق يفرع ِ

ظهر احلصان

بليلتا بـركه وبـرقه ما تكـورم عـلى اللســان
َ َ
71
ويسقيك يا هين وخيلف شعب منوب على اليمان

قال هذا كما «بوعامر» املصيوت لزتلم واعتلى
تغدي تذل فرسان له من خوف طعنه ِّ
بالسنان
قال لها ِان خنت بلعش ذي مدحين يل رهيفت ِهندوان
علـي مـثل َّ
وانـتـي َّ
علـي ذي مبــاسـمـها ِزيان
ذي كنها طـوعه من املرشـوق عـود اخلــزيران

ويف األخـــر يعد «أبـــو عامر» مـــن شـــعراء األحكام يف
اليمن ،مثله مثـــل غره من شـــعرائها ُ
كاحلميد بن منصور
وعلي بـــن زايد ،وحـــزام الشـــبيث ،وغزال املقدشـــية ،وقد
وصفـــه «علـــي عقيل بن حيـــى» بأنـــه فيلســـوف72؛ لما
يف شـــعره مـــن حكمـــة تدل علـــى رجاحـــة عقلـــه وخرته
الواســـعة باحلياة ،وفهمه ملجريات األحداث يف عصره.73

ذي ملقي خالص وال لـي مـنسبـا جـاء من مكـان
الهنـــدوان
أعمايم أخوايل وجـدي من صليـــب ِ

العودة – بريوت – لبنان.
 .7د .عبدالعزيز املقالح– يوميات يمانية يف األدب
والفن– ص  –101مصدر سابق.
 .8الدان الحرضمي ،هو فن صوتي شعبي يحتوي
عىل العديد من طرق الغـناء من كتابة و نظم.
وفن الدان الحرضمي يشكل جزء مهم من ثقافة
حرضموت و نشاطها االجتماعي حيث يشكل جرس
ثقايف يربط بني األجيال الحرضمية ..ومن أشهر
شعرائه ومؤديه) :حداد بن حسن الكاف الهاشمي
العلوي – سالم عبد القادر العيدروس ،وخميس
كندي ،ومحمد جمعة خان(.
 .9الشبواني :وهو رقصة شعبية تنسب يف تسميتها
ٌ
شائعة يف
إىل محافظة شبوة يف اليمن ,وهي
حرضموت ومناطق أخرى من الجزيرة العربية..
وتعترب رقصة الشبواني من أبرز األلعاب الشعبية
يف حرضموت ،وتنطوي تحت لوائها بقية األلعاب
األخرى من رشح وزف وغريه ..وتعترب رقصة

الهوامش

.1
.2

.3
.4
.5
.6

قبل الردن :قبل األوان.
د .عبدالعزيز املقالح – شعر العامية يف اليمن..
دراسة تاريخية ونقدية – ص – 399 – 398
الطبعة األوىل 1978م – دار العودة – بريوت –
لبنان.
د .عبدالعزيز املقالح – شعر العامية يف اليمن..
دراسة تاريخية ونقدية – ص  – 386مصدر
سابق.
عبدالله الربدوني– الثقافة الشعبية ..تجارب
وأقاويل– ص  –16الطبعة األوىل 1988م – دار
املأمون للطبع والنرش – القاهرة – مرص.
عبدالله الربدوني– الثقافة الشعبية ..تجارب
وأقاويل– ص  –18مصدر سابق.
د .عبدالعزيز املقالح– يوميات يمانية يف األدب
والفن– ص  –105الطبعة األوىل 1978م – دار
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من أدا ٍء يجاريه يف الرسعة والحركة واملرونة
املوزونة السياق ..وهي رقصة مشرتكة بني الرجال
أحيان قليلة ترقص من قبل الرجال
والنساء ،ويف
ٍ
وحدهم) ..عيل محمد صالح املحمدي – الرقصات
الشعبية اليمنية – ص  – 134مصدر سابق(.
 .14العِ دة :وهي رقصة تعبريية ،وهي إحدى الرقصات
الشعبية الجميلة التابعة لحرضموت التي تتضمن
يف محتواها طابع النزال؛ أي القتال إذ أنها من ذاك
النوع من الرقصات الشعبية التي شكلت موروثا ً
حضاريا ً متداوال ً لم تفقد رونقها وجمال األداء،
حيث توارثتها األجيال املتعاقبة ،وحافظت عىل هذا
املوروث الخصب) ...عيل محمد صالح املحمدي
– الرقصات الشعبية اليمنية – ص –141مصدر
سابق(.
 .15الزامل الحرضمي )الزف( :بالطبل ولكل وزن
وبحر ،تسري املجموعة تردد بيت أحد الشعراء
الذين يتقدمون الصفوف ،وكلما أراد الشاعر القول
تقدم فيقف الجميع بعد ) الهوكة ( عالمة الوقوف
والفصل بني قولني وهي كلمات يقولها الجميع
بصوت عال  ) :غالبة ..كم من قبييل كرسنا نابه..
واال كهم  ..واال كهم ( فالزامل أداء عسكري يدل
الفتوة) ...موقع محافظة حرضموت "http://
.("www.hadhramaut.info
 .16املرسحات :وهي من القصائد الطويلة التي يستهلها
الشاعر بالحمد والثناء والشكر لله تعاىل ،فالصالة
عىل النبي صىل الله عليه وسلم ،ثم يبدأ يف القصيدة
وتكون موجهة إىل شاعر بعينه يُطلب منه الرد ،أو
ان تكون قصيدة مفتوحة ملن أراد أن يرد ..ويكون
موضوع القصيدة إما رثاء أو شكوى حال أو غزل،
هذا يف الغالب ولكن يمكن أن تكون يف موضوع يراد
به الدعابة) ...موقع محافظة حرضموت "http://
.("www.hadhramaut.info
 .17القصائد املرجوزة :وهي قصائد تتناول أنواع
النخيل والثمار واملهن ،وفيما ييل نورد منها
للشاعر عبدالرحمن بن شهاب أرسلت من جاوا عام
1269هـ.
 .18النورة :هي مادة بناء تستخدم يف صنع أنواع من
املالط والشيد والطالء ،وهي ماد ٌة كيميائية تسمى
بشكل مسحوق
)هايدروكسيد الكالسيوم( قلوية
ٍ
أبيض اللون ..،وطريقة الصنع هي أن يسخن

الشبواني من أبرز األلعاب الشعبية يف حرضموت
وهي لعبة قديمة جداً ،وال يعرف لها تاريخا ً مُحددا ً
من الناحية العلمية وال املصدر الذي جاءت منه إال
أن هناك أحاديث تتناقلها األجيال تقول أن اللعبة
ذات جانب وطابع عسكري بحت ،وتعتمد عىل فكرة
الكر والفر والتحام الصفوف حيث يرتأس العدة
ٌ
شخص يُسمى )املقدم( وله مساعدين يسمون
حاليا ً – لجنة العدة .
 .10الزربادي :وهو لون من ألوان الفنون الحرضمية ،بل
ومن أجملها وهو شبيه بفن الصوت ،وتتكون آالته
املوسيقية من:املراويس والناي والهاجر ..وصاحب
الهاجر هو الذي تكون زمام األمور بيده من حيث
الكرسات ...الخ ،وهو الذي يؤدي الغناء ،وأن يكون
ٍ
وحفظ وبديهة؛ ألن هذا اللون
ذوق عال
صاحب ٍ
ّ
يكون ارتجايل ليس فيه تحضري مسبق وتغنى فيه
القصائد واملوشحات واالغاني التي تتميز بالكلمه
القوية املعاني عن غريها من األغاني الخفيفة.
 .11الهبيش :وهي رقصة حرضمية قدمت من البادية
وتمتاز بنوعية األشعار الغزلية ذات الطابع العُ ذري
الذي ال يميل لإلسفاف والتقليل من مكانة املرأة
وشأنها ،حيث تظهر هذه النوعية من األشعار حب
متوقد للحياة وللمرأة ،وتظهر جانب الشجاعة
واإلقدام الذي نشأ عليه ابن البادية )عيل محمد
صالح املحمدي – الرقصات الشعبية اليمنية –
ص – 123الطبعة األوىل 1435هـ2015 /م –
إصدارات وزارة الثقافة – صنعاء  -اليمن(.
 .12الغيّة :وهي تعنى باللهجة الحرضمية االنسجام
والتفاعل واملقصد هنا التعايش مع اليشء لدرجة
الغي فيه؛ أي تفاعل الراقص لحد زوال العقل
والروح من شدة انسجام الراقص يف تأديته لها
بصور ٍة بديعة ،تشخص لها أبصار املتفرجني
من جمال األداء ،وهذه الرقصة هي رقصة بحرية
تُعنى بالبحارة دون سواهم إذ ال يرقصها إال
سكان الرشيط الساحيل املمتد يف املكال حتى الديس
الرشقي ،وترقصها النساء يف مدينة الشحر أيضا ً
)عيل محمد صالح املحمدي – الرقصات الشعبية
اليمنية – ص  – 128مصدر سابق(.
 .13القطني :وهي رقصة استمدت تسميتها من منطقة
القطن الواقعة بمحافظة حرضموت ،وهذه الرقصة
ذات طابع رسيع يف إيقاعها ،إذ ال بد لإليقاع الرسيع
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عاد إىل صنعاء ..صدرت له عدة كتب ومنشورات،
وله مجموعة من القصائد واألناشيد الوطنية.
)موسوعة شعر الغناء اليمني يف القرن العرشين –
الجزء السادس – ص ) – (245الطبعة الثانية –
مطابع التوجيه املعنوي – صنعاء  -اليمن(.
 .22عيل أحمد بارجاء :شاعر وكاتب وباحث يعتني
بتوثيق وجمع ودراسة الرتاث الشعبي ،ولد يف مدينة
سيئون بمحافظة حرضموت يوم االثنني  19فرباير
1962م املوافق  15رمضان 1381هـ ،متزوج وأب
لولدين وثالث بنات ..تخرج من قسم اللغة العربية
بكلية الرتبية باملكال عام 1988م تخصص لغة
عربية وآدابها ،عمل يف عدة مناصب آخرها مدير
عام مكتب الثقافة بوادي حرضموت – له العديد
من املؤلفات منها) :الدان الحرضمي  ..دراسة
تاريخية وصفية( – )كتابات يف األدب والرتاث
اليمني ..دراسات وأبحاث( – املعجم الهادي إىل
لهجة الوادي – )الشاعر والحكيم أبو عامر( – )من
أدب النخلة( – والدواوين الشعرية التالية) :رؤاء(
– )أرشعة الروح( – )نبض يتشكل حرفاً( – )رد
نجمي يف سماك( )العش الصغري ..مرسح شعري( .
 .23عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر –
ص  – 14الطبعة الثانية 2008م – دار عبادي
للدراسات والنرش – صنعاء – اليمن.
 .24عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر –
ص  – 14مصدر سابق.
 .25امرؤ القيس:هو جندح بن حُ جر بن الحارث الكندي
)540 – 500م( اشتهر بلقب )امرؤ القيس( ،وهو
شاع ٌر عربي من مكانة رفيعة برز يف فرتة الجاهلية،
ويعد رأس شعراء العرب وأحد أبرزهم يف التاريخ،
هو من قبيلة كِندة اليمنية ،ويعرف يف كتب الرتاث
بألقاب عدة ،منها :امللك الضليل ،وذو
العربي
ٍ
ُ
ني بأبي وهب ،وأبي زيد ،وأبي الحارث،
القروح ،وك ّ
كان ملكا ً عىل قبيلة كندة ومعد ،ومن أبرز آثاره
أنه نقل الشعر العربي ملستوى جديد ،وتخليده
لقبيلته يف الذاكرة العربية ،وال زال يعترب من أعظم
الشعراء العرب الجاهليني )موقع موسوعة ويكبيديا
".("http://www.ar.m.wikipedia.org
 .26محسن محسن الجربي – صحيفة الثورة –
الصفحة الثانية – العدد ) – (2876التاريخ 17
فرباير 1977م.

أفران
الحجر الجريي )كاربونات الكالسيوم( يف
ٍ
خاصة إلنتاج الجري الحي )أول أوكسيد الكالسيوم(،
ثم يضاف املاء لتكوين النورة ..ولصنع املالط
يضاف املزيد من املاء إىل النورة لتكوين عجينة غري
مستقرة كيميائياُ؛ إذ أنها تبدأ مبارشة بالتفاعل مع
ثاني أوكسيد الكاربون يف الجو ،وتُحول النورة إىل
حجر جريي مر ًة أخرى .لذا فإن عجينة النورة ال
يمكن تخزينها ويجب استخدامها فوراً .ولصنع
طالء النورة تضاف مواد مختلفة أخرى مثل :امللح
والسكر والطباشري وغريها ،وتزاد كمية املاء كي
تكون سائالً حليبيا ً يمكن طالءه فوق الشيد ..ومن
أهم ميزات استخدام النورة يف املالط هو القوة ،إذ
أن مالط النورة يلتصق بالحجر أو الطابوق الذي
يبنى معه ويزداد قوة بمرور الزمن لتحوله إىل
حجر ،كما أن النورة مقاومة للمؤثرات الخارجية
كالحرارة والرطوبة وترسب املياه والتشقق لذا
استخدمت أيضا كشيد وكطالء ،يف هذه الحالة يفيد
جدا ً مع البناء باللبن أو الطوب أو الخشب؛ إذ أن
املواد الطبيعية تمتصه فيختلط بها ويقويها بمرور
الزمن.
 .19السرية الهاللية :هي واحدة من السري الشعبية
املشهورة يف الرتاث العربي ،وهي مزيجٌ من التاريخ
لبطل ومجموعة ،وأدب يظهر أحوال
واألدب ،تاريخ
ٍ
العامة وثقافتها وذائقتها الفنية ومواقفها من
الحياة ،وغايتها التأثري يف املتلقني وإمتاعهم ،وليس
إخبارهم بوقائع تاريخية ،وروت السرية الهاللية
مراحل تغريبة بني هالل وانتقالهم من نجد يف
الجزيرة العربية إىل صعيد مرص ،ومنه إىل بلدان
شمايل ّ إفريقيا.
 .20د .عبدالعزيز املقالح – شعر العامية يف اليمن..
دراسة تاريخية ونقدية – ص  – 398مصدر
سابق.
 .21محسن محسن الجربي :شاعر وإعالمي ومناضل
يمني ..ولد عام 1945م يف مدينة ثالء بمحافظة
عمرانَّ ،
تلقى تعليمه األويل يف مدينته ،ثم أكمل
تعليمه يف العاصمة )صنعاء( ،عمل يف إذاعة
صنعاء ،وقدَّم عدة برامج شعبية ..ويف 1963م
صدر قرار جمهوري بتعيينه مديرا ً عاما ً ملصلحة
اإلذاعة ..ويف 1967م انتقل إىل مدينة عدن ،وقدَّم
فيها برامج إذاعية بعد استقاللها ،ويف عام 1973م
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حرضموت – تحقيق :إبراهيم أحمد املقحفي
وعبدالرحمن حسن السقاف – ص  – 142مصدر
سابق(..
 .30عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر –
ص  – 16مصدر سابق.
 .31عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف – معجم بلدان
حرضموت – تحقيق :إبراهيم أحمد املقحفي
وعبدالرحمن حسن السقاف – ص  – 173مصدر
سابق.
 .32عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف – معجم بلدان
حرضموت – تحقيق :إبراهيم أحمد املقحفي
وعبدالرحمن حسن السقاف – ص  – 173مصدر
سابق.
 .33عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر –
ص  – 16مصدر سابق.
 .34عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر –
ص  – 17مصدر سابق.
 .35عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر –
ص  – 17مصدر سابق.
 .36خنفر :وتقع يف وادي عمد بحرضموت ،وهناك
مديرية يف محافظة أبني تحمل نفس االسم.
 .37السلوس :مثل سلس الذهب.
 .38عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر –
ص  – 18مصدر سابق.
 .39محسن محسن الجربي – صحيفة الثورة –
الصفحة الثانية – العدد ) – (2876التاريخ 17
فرباير 1977م.
 .40حسني سالم باصديق – من الرتاث الشعبي
اليمني– ص  – 334الطبعة األوىل 1993م – مركز
الدراسات والبحوث – صنعاء – اليمن.
 .41هينن :وادي هينن يسكنه آل رشمان ،كبريهم
فرج بن عيل ،وله وألخية عمر بن عيلِ ،شمم
وهِ مم ،وهما اآلن يف ممباسه ،وفيه آل سعدون
من الصيعر ثم دخلوا يف نهد ،وفيه آل غزون وآل
تريبان كلهم من نهد.
 .42سدبه :أول ضمري من وادي العني ،هو الذي يسقي
سدبه ،وهي عدة ُقرى ،منها )كريعان( ومنها
)عرض بوزيد( وفيها رشاج ونخيل ،وهي من
قدامى البلدان لها ذكر عند ابن الحائك الهمداني
– لسان العرب أبي محمد الحسن الهمداني – يف

 .27عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف :ولد يف 27
رجب 1300هـ بمدينة )سيئون( ..عُ ِر َ
ف بعالم
)حرضموت( ومفتي الديار الحرضمية ،لديه
العديد من املؤلفات ،وهي) :أوالً :الفقهية :كتاب
)صوب الركام يف تحقيق شئون القضاء واألحكام(
مجلدان وهو مطبوع – حاشية عىل كتاب )فتح
الجواد برشح اإلرشاد( – حاشية عىل كتاب )منهاج
الطالبني( لإلمام محيي الدين النووي رحمه الله
– حاشية عىل التحفة ..أي تحفة املحتاج برشح
املنهاج /ثانياً :يف الحديث) :بالبل التغريد فيما
أفدناه أيام التجريد( – يقع يف ثالث مجلدات –
حاشية عىل )الشمائل النبوية لإلمام الرتمذي(/
ثالثاً :التاريخية :كتاب )بضائع التابوت يف نتف من
تاريخ حرضموت( يقع يف ثالث مجلدات – كتاب
)إدام القوت معجم بلدان حرضموت( /رابعاً:
مؤلفاته األدبية النقدية :كتاب )العود الهندي عن
أمايل يف ديوان الكندي( – ديوان )ابن عبيدالله
الشعري( – )معارضة الربدة( :طبعت بعدن سنة
1367هـ ) -الرحلة الدوعنية( :وهي عبارة عن
رحلة منظومة  ..وقد قام ابن عبيدالله بهذه الرحلة
سنة 1360هـ  ..وهي تعد من روائع أدب الرحالت
– )النجم امليض يف نقد عبقرية الرشيف الريض(
وهو مخطوط ويقع يف مجلد متوسط – )النقد
العلمي الذوقي يف الجواب عن أبيات شوقي(:وهو
جزء لطيف يقع يف ) (32صفحةَّ ..
تويف صباح يوم
األربعاء  26جمادى اآلخرة سنة 1375هـ..
 .28رحاب :والية رحاب كانت آلل عبدالله ،ومنهم األمري
»جميل«) .عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف –
معجم بلدان حرضموت – تحقيق :إبراهيم أحمد
املقحفي وعبدالرحمن حسن السقاف – ص 173
– الطبعة األوىل 1423هـ2002 /م – مكتبة
اإلرشاد – صنعاء  -اليمن(..
 .29دوعن :اسم أعجمي فاريس ،ومن هذا االسم تعرف
انتجاع األعجام بكثرة لبالد حرضموت من عهد
استيالء ُ
الفرس عىل اليمن ..ودوعن يطلق عىل
واديني بأعىل حرضموت ،يُقال ألحدهما )األيمن(
وهو مسيل مغروس بالنخيل الثمينة ،وعىل حفافيه
بلدانه وقراه ،فإما شقه الغربي فأول بالده
)قرحة باحميش( وهي عىل رأس الوادي األيمن،
)عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف – معجم بلدان
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مصدر سابق.
 .52د .عبدالعزيز املقالح – شعر العامية يف اليمن..
دراسة تاريخية ونقدية – ص  – 400مصدر سابق.
 .53عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص
 –32مصدر سابق.
 .54عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص
 –32مصدر سابق.
 .55عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص
 –43 - 42مصدر سابق.
 .56النسوان :النساء.
 .57د .عبدالعزيز املقالح – شعر العامية يف اليمن..
دراسة تاريخية ونقدية – ص  – 401مصدر سابق.
 .58عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص
 – 36 – 35مصدر سابق.
 .59عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص
 – 38 – 37مصدر سابق.
 .60الجالجل :أي السمسم.
) .61عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر –
ص  – 39 – 38مصدر سابق.
 .62محسن محسن الجربي – صحيفة الثورة –
الصفحة الثانية – العدد ) – (2879التاريخ 20
فرباير 1977م.
 .63د .عبدالعزيز املقالح – شعر العامية يف اليمن..
دراسة تاريخية ونقدية – ص  – 396مصدر سابق.
 .64عبدالله الربدوني– فنون األدب الشعبي يف اليمن–
ص  –91الطبعة الثالثة 1995م – دار الفكر –
دمشق – سوريا.
 .65د .نبيل جورج سالمة – الرتاث الشفوي يف الرشق
األدنى ومنهجيَّة حمايته – ص  – 148الطبعة
األوىل 1986م – منشورات وزارة الثقافة – دمشق
 سوريا. .66عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص
 – 65 – 64مصدر سابق  +موقع موسوعة املحيط
)(/http://almoheet.net
 .67كما ثوب الصبان :كالثوب الذي يقلب أثناء غسله.
 .68قطعة :أي قطعة من األرض يزرعها.
 .69الشاوي :الرياح الحارة التي تشوي الوجوه.
 .70قلبه ضمان :كناية عن الحسد.
 .71منوب عىل اليمان :مداوم عىل اإليمان.
 .72روبرت سارجنت – نثر وشعر من حرضموت

كتابه )صفة جزيرة العرب(.
 .43وادي جرادن :وادٍ بني عماقني ووادي حبان ،ويشتمل
عىل قرى خرج منها جماعة من العلماء..
 .44عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص
 – 18مصدر سابق.
 .45شبام :إحدى مدن وادي حرضموت ،وهي بلدة أثرية
تعود إىل القرن السادس عرش امليالدي كإحدى أقدم
النماذج وأفضلها للتنظيم املدني الدقيق املرتكز
عىل مبدأ البناء العموي ،وتعود تسميتها "بمانهاتن
الصحراء" إىل مبانيها الربجية الشاهقة املنبثقة
من الصخور ،وبنيت منذ حوايل ) (600سنة ،وقد
أدخلت ضمن قائمة الرتاث الثقايف التابع ملنظمة
اليونسكو يف عام 1982م كرتاث ثقايف وطبيعي...
 .46روبرت سارجنت – نثر وشعر من حرضموت
– ترجمة :سعيد محمد دَحَ ي – مراجعة :محمد
عبدالقادر بامطرف ص  – 123الطبعة األوىل
إبريل 1980م – منشورات فرع املركز اليمني م/
حرضموت – املكال – اليمن.
 .47امللكة بلقيس :هي بلقيس بنت الهدهاد بن
رشحبيل بن بريل ذي سحر ،ابن رشحبيل بن
الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن ُزرعة ،وهو
حمري األصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل
بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم
بن عبد شـمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن
قطن بن عُ ريب بن زهري بن أيـمن بن الهميسع
ٌ
ٌ
عظيمة
ملكة
بن حمري األكرب بن سبأ األكرب ،وهي
كانت صاحبة رأيٍّ سديد وحكمة وعلم كبريين ،وقد
ذكرها القرآن الكريم يف سورة النمل ،وذكر قصة
هدهد نبي الله سليمان بن داوود عليهما السالم،
وإسالمها عىل يد النبي سليمان – )املصدر :نشوان
الحمريي – ملوك حمري وأقيال اليمن )القصيدة( –
تحقيق :عيل بن إسـماعيل املؤيد وإسـماعيل بن
أحمد الجرايف – ص  – 78 – 74الطبعة الثانية
1398هـ1978 /م– دار العودة – بريوت(.
 .48ولعاد :ال يمكن.
 .49د .عبدالعزيز املقالح – شعر العامية يف اليمن..
دراسة تاريخية ونقدية – ص  – 399مصدر سابق.
 .50قبل الردن :قبل األوان.
 .51د .عبدالعزيز املقالح – شعر العامية يف اليمن..
دراسة تاريخية ونقدية – ص – 399 – 398
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– ترجمة :سعيد محمد دَحَ ي – مراجعة :محمد
عبدالقادر بامطرف ص  – 69مصدر سابق.
 .73عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص
 – 30مصدر سابق.

-

املصادر

-

-

-

د .عبدالعزيز املقالح – شعر العامية يف اليمن..
دراسة تاريخية ونقدية – الطبعة األوىل 1978م –
دار العودة – بريوت – لبنان.
عبدالله الربدوني– الثقافة الشعبية ..تجارب
وأقاويل–الطبعة األوىل 1988م – دار املأمون
للطبع والنرش – القاهرة – مرص.
د .عبدالعزيز املقالح– يوميات يمانية يف األدب والفن
– الطبعة األوىل 1978م – دار العودة – بريوت –
لبنان.
عيل محمد صالح املحمدي – الرقصات الشعبية
اليمنية– الطبعة األوىل 1435هـ2015 /م –
إصدارات وزارة الثقافة – صنعاء  -اليمن.
موسوعة شعر الغناء اليمني يف القرن العرشين–
الجزء السادس– الطبعة الثانية – مطابع التوجيه
املعنوي – صنعاء  -اليمن.
عيل أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر–
الطبعة الثانية 2008م – دار عبادي للدراسات
والنرش – صنعاء – اليمن.
عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف – معجم بلدان
حرضموت – تحقيق :إبراهيم أحمد املقحفي
وعبدالرحمن حسن السقاف– الطبعة األوىل
1423هـ2002 /م – مكتبة اإلرشاد – صنعاء –
اليمن.
حسني سالم باصديق – من الرتاث الشعبي اليمني–
الطبعة األوىل 1993م – مركز الدراسات والبحوث
– صنعاء – اليمن.
روبرت سارجنت – نثر وشعر من حرضموت
– ترجمة :سعيد محمد دَحَ ي – مراجعة :محمد
عبدالقادر بامطرف – الطبعة األوىل إبريل 1980م
– منشورات فرع املركز اليمني م /حرضموت –
املكال – اليمن.
نشوان الحمريي – ملوك حمري وأقيال اليمن

-

-

-

)القصيدة( – تحقيق :عيل بن إسـماعيل املؤيد
وإسـماعيل بن أحمد الجرايف – الطبعة الثانية
1398هـ1978 /م– دار العودة – بريوت.
د .عبدالعزيز املقالح – شعر العامية يف اليمن..
دراسة تاريخية ونقدية – الطبعة األوىل 1978م –
دار العودة – بريوت – لبنان.
عبدالله الربدوني– فنون األدب الشعبي يف اليمن–
الطبعة الثالثة 1995م – دار الفكر – دمشق –
سوريا.
د .نبيل جورج سالمة – الرتاث الشفوي يف الرشق
األدنى ومنهجيَّة حمايته – الطبعة األوىل 1986م –
منشورات وزارة الثقافة – دمشق  -سوريا.
محسن محسن الجربي – صحيفة الثورة –
الصفحة الثانية – العدد ) – (2876التاريخ 17
فرباير 1977م.
موقع محافظة حرضموت http://www.hadh-
.ramaut.info
موقع موسوعة ويكبيديا http://www.
. ar.m.wikipedia.org
موقع جامعة حرضموت للعلوم والتكنولوجيا
).(http://www.hu.edu.ye
موقع موسوعة املحيط )http://almoheet.
.(/net
الصور

.1
.2
.3
.4

الصور من الكاتب.
لوحة تشكيلية متخيلة عن الحكيم أبو عامر
الحرضمي ،وهي من أعمال الفنان التشكييل الرائع
زكي يافعي.
الصورة السادسة :منظر من الجو ملدينة شبام
حرضموت يف خمسينيات القرن املايض – ال يعرف
من مصورها.
لوحة تشكيلية متخيلة عن الحكيم أبو عامر
الحرضمي ،وهي من أعمال الفنان التشكييل الرائع
زكي يافعي.
الزراعة يف حرضموت – تصوير فؤاد الحرازي.
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1

التن�اص القرآين يف الشعر الشعيب اجلزائري
محمد بلخير أنموذجا.
د .أمحمد بودية ،كاتب من اجلزائر
ظهـــرت االرهاصـــات األوىل للتنـــ�اص  Intertextualitéعلـــى يـــد الســـيميايئ
«ميخائي ـ�ل باخت ــن» ،1وق ــد كان ذل ــك يف نهاي ــة عش ــريني�ات الق ــرن الم ــايض (،1928
 ،)1929وهـــو بذلـــك «أول مـــن أكـــد علـــى الطابـــع احلـــواري للنـــص األديب» ،2ثـــم
ظهـــر مصطلـــح التنـــ�اص جليـــا عنـــد تلميذتـــه «جوليـــا كريســـتيفا «ألول مـــرة يف
النظريـــة النقديـــة احلديثـــ�ة مـــن خـــالل أحباثهـــا مـــا بـــن ســـني  1966و،1967
خاص ــة م ــا نش ــر عل ــى مجل ــة ت ــل كي ــل  telquelوكتابيه ــا؛ س ــيميوتيك sémiotique
ون ــص الرواي ــة  ،le texte du romanوالتنــ�اص عن ــد كريس ــتيفا بمع ــى أن الن ــص
يتشـــكل مـــن خـــالل عمليـــة إنتـــ�اج نصـــوص مختلفـــة ،وهـــذا مـــا يعـــرف عندهـــا
باإلنت�اجي ــة النصي ــة« ،فتقنيــ�ة التنــ�اص عنده ــا تق ــوم عل ــى خل ــق ن ــص يق ــوم عل ــى
مدل ــوالت خطابيــ�ة متب�اينــ�ة التاري ــخ ،ال يمك ــن ق ــراءة ن ــص فيه ــا مع ــزوال ع ــن غ ــره
مـــن النصـــوص» ،3وهنـــا ال شـــك أنـــه سينشـــأ فضـــاء نـــيص متعـــدد داخـــل النـــص
الواح ــد وتس ــتدعى فيم ــا بع ــد جمي ــع النص ــوص لتت�داخ ــل نصي ــا ،وترتاب ــط جمي ــع
هـــذه النصـــوص خبيـــط واحـــد ،ولهـــذا تـــرى كريســـتيفا أن التنـــ�اص «هـــو حـــوار
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النص ــوص أو امتص ــاص له ــا عل ــى أس ــاس م ــن انع ــكاس
واح ــد أو مجموع ــة م ــن األص ــول الثقافي ــة يف كل ن ــص،
أو أن ــه ترح ــال للنص ــوص ،فف ــي فض ــاء الن ــص تتقاط ــع
وتتـــ�الىق ملفوظـــات عديـــدة مقتطعـــة مـــع نصـــوص
أخ ــرى» ،4وتتض ــح آلي ــة التنــ�اص عن ــد كريس ــتيفا م ــن
خ ــالل مفهوم ــن أساس ــن هم ــا:
-

االســـتدعاء (ترحـــال النصـــوص) :حبيـــث يتم
إنتـــ�اج النـــص مـــن خـــالل اســـتدعاء نصوص
أدبيـــ�ة ســـابقة وإدماجها وفـــق شـــروط بنيوية
خلدمـــة النص اجلديـــد وفق نظام إعـــادة توزيع
اللغـــة عن طريـــق التفكيـــك وإعـــادة البن�اء.

-

التحويـــل (إعـــادة التوزيـــع) :ليـــس التنـــ�اص
جتميعــا عشــوائي�ا لمــا ســبق بــل هــو إذابــة وصهــر
للمعــارف الســابقة بطريقــة أكــر تنظيمــا وترتيبـ�ا
وصبهـــا يف النـــص اجلديـــد فتبـــى عالئـــق بـــن
الن ــص الغائ ــب والن ــص احلاض ــر ،وق ــد ح ــددت
«كريســـتيفا» يف هـــذا الســـياق ثالثـــة أقســـام
م ــن النص ــوص ،5ع ــر مس ــتويات ث ــالث:

ثـــم أثـــار مفهـــوم التنـــ�اص كثرا مـــن الباحثـــن بعد
«كريســـتيفا» لعـــل أهمهـــم «روالن بارث» و«ميشـــيل
فوكـــو» و«دومنيـــك ماجنـــو» و«أمرطـــو إيكـــو»،
و«ريفاتـــر» و«جرار جينيت» ،لكـــن كل من هؤالء حاول
أن يعطـــي للتنـــ�اص مفهوما خيتلـــف عن اآلخر فســـاعد
ذلك يف توســـع اســـتعمال مصطلح التن�اص يف الدراسات
الغربيـــ�ة والعربي�ة ،لـــذا «حظيت األشـــكال الي يتخذها
التفاعـــل بن النصوص بدراســـات موســـعة لـــدى علماء
البالغة والنقـــد العريب من خـــالل االهتمـــام باملعارضات
الشـــعرية ،والســـرقات األدبي�ة واالقتبـــ�اس ،والتضمن،
واالستشـــهاد ،واإلبداع ،واإلحـــاالت ،واملوازنة ،واالكتفاء،
واالحتبـــ�اك ،والتمثيـــ�ل ،وائتـــ�الف املعـــى علـــى املعى،
والتلميـــح ،والتوليد ،والنـــوادر ،واالســـتخدام ،واملوارية،
والتوريـــة ،واإلشـــارة ،واالدمـــاج ،والتتبع».6
فـ«دومينيــك ماجنــو» يعطــي مفهومــا آخــر ملصطلــح
التنـــ�اص يف دراســـته «مدخـــل إىل مناهـــج حتليـــل
اخلط ــاب» عل ــى «أن ــه مجم ــوع العالق ــات ال ــي ترتب ــط
نصــا مــا بمجموعــة مــن النصــوص األخــرى وتتجلــى مــن
خاللـــه».7

 .1النفي الكلـــي ،وفيه يكون املقطـــع الدخيل منفيا
كليـــا ومعـــى النـــص احلاضـــر مقلوبـــا فيصبح
النـــص الغائب املحـــال عليه نصا تفســـريا.

أم ــا « أمرط ــو إيك ــو» فق ــد جن ــح إىل فك ــرة «امل ــيش
خـــارج النـــص» ،ذلـــك الســـتنب�اط جميـــع رمـــوزه
وش ــفراته للوق ــوف عل ــى اإلش ــارات والرم ــوز والعالم ــات
والنصــوص الغائب ـ�ة وكل مــا امــزتج يف النــص ،ممــا يدفــع
الق ــارئ (املتلق ــي) إىل ب ــذل مزي ــدا م ــن اجله ــد لف ــك ج ــل
رم ــوز ه ــذا الن ــص.

 .2النفـــي املـــوازي ،هـــذا النمـــط يعتمـــد علـــى
توظيف النصـــوص الغائب�ة بطريقـــة قريب�ة من
مصطلي «التضمـــن» و«االقتبـــ�اس» حيث
يبقـــى املعـــى املنطقـــي للنصن هو نفســـه.

ثـــم طـــور « جـــرار جنيـــت» فيمـــا بعـــد مفهـــوم
َّ َ
وعرفـــه علـــى أنـــه «حضـــور نـــص أو عـــدة
التنـــ�اص
8
نصـــوص يف نـــص آخـــر حضـــورا فعليـــا»  ،واســـتعمل
مصطلـــح املتعاليـــات النصيـــة بـــدل التنـــ�اص ويقصـــد
بالتعــايل« :مــا جيعــل النــص يف عالقــة ظاهــرة أو ضمني ـ�ة
مـــع نصـــوص أخـــرى» ،9وتنقســـم هـــذه املتعاليـــات
النصي ــة عن ــده إىل خمس ــة أن ــواع م ــن العالق ــات ه ــي:10

 .3النفـــي اجلـــزيئ ،وفيـــه يأخـــذ املبـــدع بنيـــ�ة
جزئيـــ�ة مـــن النـــص األصلـــي يمزجـــه بنصـــه،
حيـــث يكـــون هـــذا اجلـــزء مـــن النـــص الغائـــب
(املرجعـــي) منفيـــا كلـــه أو بعضـــه.
فاملنتـــج (الكاتـــب ،الشـــاعر) ،ال يســـتطيع دائمـــا
رســـم احلـــدود ويصعـــب عليـــه ذلـــك إذ ال يتـــم لـــه أن
يتجـــاوز يف تعاملـــه مـــع النـــص الغائـــب (المـــايض)
ليتمك ــن م ــن انتــ�اج الن ــص احلاض ــر (اجلدي ــد) ش ــكال
ومضمونـــا لـــرىق أن يكـــون مبدعـــا ال مقلـــدا.

-

التنـــ�اص )Intertextualité( :هـــو مـــا صاغته
«كريســـتيفا» وهو يمثل احلضـــور الفعلي لنص
داخل نـــص آخر بواســـطة االستشـــهاد أو التلميح

63

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ أدب ﺷﻌﺒﻲ ـ اﻟﻌﺪد  47ـ ﺧﺮﻳﻒ 2019

-

املنـــاص ( :)para texteويشـــمل كل مكونـــات
الـــي تهـــم عتبـــ�ات النـــص مثـــل :العناويـــن
والعناويـــن الفرعيـــة والعنـــوان الداخلـــي
والديب�اجـــات واحلـــوايش والرســـوم ثـــم نـــوع
الغـــالف وكلمـــات الناشـــر.

-

امليت�انـــاص ( :)Méta textualitéوهـــو عالقـــة
التعلي ــق والتفس ــر ال ــي ترب ــط نص ــا بن ــص آخ ــر
يتح ــدث عن ــه دون االستش ــهاد ب ــه أو اس ــتدعائه.

-

معياريـــة النـــص ( :)Archetesxtualitéأي
النـــوع األديب الـــذي ينتـــيم إليـــه نـــص مـــا .ألن
تميـــزي األنـــواع األدبيـــ�ة يوجـــه عمليـــة القـــراءة.

-

التعليـــق النـــيص (:)Hyper textualité
ويقصـــد بـــه العالقـــة الـــي جتمـــع بـــن النـــص
(ب)  Hypertexteبنـــص ســـابق (أ) Hypo
 texteوهـــو مـــا أســـماه بـــاألدب مـــن الدرجـــة
الثانيـــ�ة ،وهـــي عالقـــة حتويـــل ومحـــاكاة.

لقد مارس الشـــعر الشـــعيب نضـــاال طويال يف ســـبي�ل
حتريـــر الوطـــن ،إنـــه وســـيلة لتحريـــر الشـــعوب وفضح
األســـاليب التخريبيـــ�ة للمســـتعمر ،ومـــا الثـــورة إال غاية
يســـعى الشـــعر ملعانقتها وخدمتها واالحتماء بها ،لذا كانت
جل أشـــعار محمد بلخر ثورية تقاوم االســـتعمار وتفضح
أســـاليب�ه ودسائسه ،والشـــاعر الشـــعيب والرسيم كالهما
عـــرف دوره وأيقـــن أن الكلمـــة يف حينهـــا أقـــوى مـــن دبابة
ورشـــاش ،يقول شـــاعر الثـــورة اجلزائرية مفـــدي زكريا :13
نطق الرصاص فما يب�اح كالم
وجرى القصاص فما يت�اح مالم
السيف أصدق لهجة من أحرف
كتبـت فكـان بـيـانها االبهام
ويقـــول الشـــاعر الشـــعيب محمـــد بلخـــر يف نفـــس
14
الصـــدد:
إيل باغى اجلنة يضاد الكافرين
وإيل باغي الهانة بغى التمزان

لكـــن بعـــد هـــذه املرحلـــة دخـــل مصطلـــح التنـــ�اص
مرحلـــة النضـــج خاصـــة مـــا كتـــب بـــن ســـني 1979
و 1982مـــن طـــرف «ريفاتـــر» الســـيما كتابيـــ�ه
«إنت�اجي ــة الن ــص» و«س ــيميائي�ة الش ــعر» وق ــد خل ــص
إىل أن التنــ�اص ه ــو« :مالحظ ــة الق ــارئ العالق ــات ب ــن
عمـــل أديب وأعمـــال أخـــرى ســـابقة أو الحقـــة عليـــه».11
َّ
أمـــا مـــن الكتـــاب العـــرب فقـــد اهتـــم بنظريـــة
التنــ�اص ثل ــة م ــن الباحث ــن أمث ــال :عب ــد هللا الغ ــذايم
وص ــالح فض ــل وعب ــد المال ــك مرت ــاض ومحم ــد مفت ــاح
وعبـــد القـــادر فيدوح...إلـــخ.

الش ــعر الش ــعيب دائم ــا ي ــؤدي وظيف ــة وحيم ــل رس ــالة
ثوري ــة مقدس ــة ،قرض ــه أصحاب ــه لي ــس غاي ــة يف ذات ــه أو
حب ــا ل ــرص كلمات ــه وإنم ــا خدم ــة لث ــورة ح ــررت الب ــالد
والعب ــاد ،أي أن الغاي ــة ه ــي الث ــورة ال القيم ــة اجلمالي ــة
للفـــن الشـــعري ،وبالتـــايل حيقـــق الشـــعر غايتـــ�ه حينمـــا
حيـــول القيـــم الثوريـــة إىل قيـــم فنيـــ�ة ،وتصبـــح القيمـــة
الثوريـــة عنصـــرا مكونـــا إىل جانـــب العناصـــر األخـــرى
تســـتقي أبعادهـــا يف الســـياق الشـــعري.

الش ــاعر محم ــد بلخ ــر م ــن ش ــعراء امللح ــون الفح ــول
ول ــد ح ــوايل س ــنة 1822م ،بال ــواد المال ــح (والي ــة ع ــن
تموش ــنت) ،ع ــاش يف منطق ــة البي ــض ،نف ــي إىل جزي ــرة
كورســـكا ســـنة 1884م ،جـــراء مشـــاركته يف ثـــورة أود
س ــيد الش ــيخ ،ت ــويف م ــا ب ــن س ــني1904 :م و1906م،
كان صديقـــا حميمـــا ومقاتـــال شرســـا مـــع الشـــيخ
بوعمام ــة ،ق ــاوم االس ــتعمار الفرن ــيس بس ــيفه وش ــعره،
دفـــن منطقـــة بوعـــالم واليـــة البيـــض.12

تت�الح ــم جمي ــع ه ــذه العناص ــر وتتل ــون بل ــون واح ــد
وتمـــزتج يف بنـــ�اء القصيـــدة الشـــعبي�ة ،أمـــا إذا طغـــت
القيمـــة الثوريـــة علـــى بقيـــة القيـــم فإنهـــا تتحقـــق
مقصدي ــة القصي ــدة وختتف ــي فنيته ــا فتس ــمو بمضمونه ــا
الثـــوري ال بقيمتهـــا الفنيـــ�ة ،ويف هـــذه احلـــال تســـتوي
القصي ــدة م ــع النش ــاطات اللغوي ــة ال ــي تعان ــق الث ــورة
وتعــر عنهــا رغــم أن الشــعر يتمــزي عنهــا بقيمــه اجلماليــة
والتعبريـــة مـــن خـــالل االنفعـــال الفـــين للشـــاعر.

رانا يف قر مع الرايس متومنن
وبرابر بن�ا زاهية وعربان
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لق ــد س ــيطرت القي ــم الثوري ــة عل ــى أغل ــب الش ــعراء
الذي ــن عاش ــوا ف ــرتات التوت ــرات السياس ــية واحل ــروب
والزناعـــات أمثـــال :مفـــدي زكريـــا ،محمـــد العيـــد آل
خليف ــة ،محم ــد بلخ ــر ،خلض ــر ب ــن خل ــوف ،صال ــح خ ــريف
 ...حي ــث انطبع ــت قصائده ــم باخلطابيــ�ة ألنه ــا كان ــت
دائم ــا تدع ــو للث ــورة واجله ــاد واحلري ــة وب ــث احلم ــاس
وضعضع ــة صف ــوف الع ــدو وه ــز أركان املس ــتعمر ،وربم ــا
ملســـوا يف القالـــب احلمـــايس مـــا يتجـــاوب مـــع ضجيـــج
املعركــة وقعقعــة ســالحها فرفعــوا صــورة األدب املنفعــل
باألمـــس وكان صـــورة لـــألدب الفاعـــل.15

التصويـــر األلـــوان البي�انيـــ�ة املعروفـــة مـــن تشـــبي�ه
واســـتعارة وكنايـــة بكثـــر مـــن التنـــ�اص ،حيـــث أصبـــح
الشــعر يقتــات مــن نفســه ،ومــن واقعــه ومــن بعــض مــا
تيس ــر م ــن مع ــارف تراثيـ ـ�ة.16
إن الشـــعر الشـــعيب اجلزائـــري اهتـــم بـــكل القضايـــا
الوطنيـــ�ة خاصـــة تلـــك الـــي كانـــت تمـــزتج بالهويـــة
م ــن دي ــن ولغ ــة ووط ــن ،ونال ــت قضي ــة التح ــرر حص ــة
األس ــد وارتب ــط موض ــوع الث ــورة به ــا ارتب�اط ــا وثيق ــا رغ ــم
أن ــه لي ــس دائم ــا ش ــعريا يف ذات ــه ب ــل اكتس ــب ش ــعريت�ه
أحيان ــا بواس ــطة لغ ــة حت ــرره وتفت ــح أمام ــه آفاق ــا داللي ــة
شاس ــعة تس ــمو ب ــه إىل الالمح ــدود وحتل ــق ب ــه إىل املث ــايل.

يســـعى الشـــعر الشـــعيب الثـــوري لتوصيـــل فكـــرة
فيلج ــأ أحيان ــا إىل اس ــتعمال الرم ــز وخيت ــار ألفاظ ــه بتف ــان
مـــن أجـــل تماثلهـــا وتشـــاكلها علـــى مســـتوى الداللـــة
والـــوزن ،ولكـــن كثـــرا مـــا تفتقـــد القصيـــدة الثوريـــة
وحدتهـــا العضويـــة حبيـــث يمكـــن التالعـــب باألبيـــ�ات
وتغيـــر أماكنهـــا دون أن يرتبـــك املعـــى.

جتليات التن�اص القرآين
يف شعر محمد بلخري
كل ش ــعراء امللح ــون وب ــدون اس ــتثن�اء وح ــىت األمي ــن
منهـــم أخـــذوا بعـــض مفـــردات أشـــعارهم وســـياقاتها
م ــن الق ــرآن الكري ــم ،ألن تكوينه ــم كان دينيـ ـ�ا يف أغل ــب
األحي ــان ودرس معظمه ــم يف الكتاتي ــب والزواي ــا مم ــا زاد
يف تعلقه ــم بالق ــرآن الكري ــم ألفاظ ــا ومع ــان ،ومم ــن ل ــم
يس ــتطع اللح ــاق برك ــب التعلي ــم كش ــاعرنا بلخ ــر كف ــاه

وتطغ ــوا الن ــرة اخلطابي ـ�ة واللغ ــة النري ــة عل ــى كث ــر
م ــن قصائ ــد محم ــد بلخ ــر ال ــي قاله ــا بمناس ــبة الغ ــزو
الفرن ــيس للمناط ــق الغربيـ ـ�ة للجزائ ــر ،وألن الش ــاعر كان
جنديـــا يف ســـاحة الوغـــى فقـــد التهبـــت اللغـــة الثوريـــة
لدي ــه فكان ــت حماس ــية مباش ــرة تقريري ــة ،ول ــم يتج ــاوز
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فســـوف نؤ ِتيـــ ِ�ه أجـــرا ع ِظيمـــا﴾ اآليـــة  74مـــن ســـورة
النس ــاء ،وه ــذا الن ــوع م ــن التنـ ـ�اص يس ــهم يف اس ــتمرار
الن ــص الغائ ــب كجوه ــر قاب ــل للتجدي ــد ،وبذل ــك يس ــتمر
النـــص غائبـــ�ا غـــر ممحـــو ،وحييـــا بـــدل أن يمـــوت.

أن حيض ــر مختل ــف املجال ــس واملناس ــبات أي ــن كان يق ــرأ
القـــرآن جماعـــة يف األفـــراح واألحـــزان علـــى حـــد ســـواء
و قـــراءة احلـــزب الراتـــب اليـــويم الـــذي لـــم تكـــن ختلـــو
من ــه ج ــل مس ــاجد اجلزائري ــن ،وص ــالة الرتاوي ــح أي ــن
خيت ــم الق ــرآن يف لي ــايل رمض ــان ،فق ــد اس ــتحضر الش ــاعر
بع ــض اآلي ــات القرآني ـ�ة ال ــي س ــمعها وخالط ــت وجدان ــه
وتفاعــل معهــا تفاعــال مركزيــا يف بعــض أبي�اتــه الشــعرية
فس ــاعد ذل ــك يف تش ــكيل الدالل ــة املقص ــودة يف س ــياقها
اجلديـــد« ،وقـــد كان القـــرآن الكريـــم أول النصـــوص
ال ــي اس ــتأثرت بعناي ــة الش ــاعر املعاص ــر ،ال ــذي حيم ــل
م ــن أبع ــاد الالمح ــدود للحي ــاة ولإلنس ــان» 17اس ــتحضر
الشـــاعر بعـــض ألفـــاظ القـــرآن الكريـــم وتفاعـــل معهـــا
ويتجلـــى هـــذا التنـــ�اص كاآليت ،يف قولـــه:
َّ ْ ْ َ ْ ْ َ
ُ ْ ُّ ْ َ َ
ْ 18
ي الق ِدير
الد ِايم ال
وم الدن َي�ا ل ْبدا
ما د

ومعــى الشــطر الثــاين لهــذا البيــت مأخــوذ مــن معــى
قول ــه تعـــاىل﴿ :هللا ال إل ــه إال ه ــو ال ــي القي ــوم﴾ (ج ــزء
ُ
وغ ِّ
ـــرت لفظـــة
مـــن اآليـــة  255مـــن ســـورة البقـــرة)،
«القي ــوم» بلفظ ــة «القديــر» جري ــا وراء القافي ــة ،فه ــذا
الش ــطر إذا موض ــوع يف عالق ــة م ــع الن ــص الق ــرآين س ــابق
س ــاهمت إىل ح ــد كب ــر يف بن�ائ ــه ،وه ــذه اآلي ــة تس ــتجيب
لتجربــة الشــاعر احلياتي ـ�ة ومــا يعاني ـ�ه مــن غربــة وعزلــة.
ْ َ
َ
ر ْزيق َياتيين م ْن ْ
19
َو َاي ِايم ت ْر َىج ف َصالها
احل َج ْر
ِ ِ ِ ِ ِ
ورد التنـــ�اص يف هـــذا البيـــت الســـيما الشـــطر األول
َّ َ َّ َ
ـك َي ْب ُس ـ ُـط ال ـ ِّـر ْز َق ِل َم ـ ْـن َي َش ـ ُ
ـاء
﴿إن رب ـ
م ــع ق ــول هللا تع ــاىل
َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ ِ َ
ً
َ
ً
ـــاد ِه خ ِبـــرا ب ِصـــرا﴾ اآليـــة  30مـــن
ـــدر ِإنـــه كان ِب ِعب ِ
ويق ِ
س ــورة االس ــراءٍ .ذل ــك أن هللا تع ــاىل ضم ــن ال ــرزق جلمي ــع
مخلوقات ــه والش ــاعر يؤك ــد أن ــه س ــيأتي�ه رزق ــه ح ــىت م ــن
احلجـــارة الـــي يظـــن أن ليـــس فيهـــا يشء كنايـــة علـــى

الشـــاعر يف الشـــطر األول أعـــاد كتابـــة النـــص وفـــق
متطلبـــات جتربتـــ�ه ووعيـــه الفـــين حبقيقـــة النـــص
الغائ ــب ش ــكال ومضمون ــا ،وه ــذا م ــا يس ــىم بالتنـ ـ�اص
االمتصـــايص ،والنـــص الـــذي امتصـــه قولـــه تعـــاىل﴿ :
َّ َّ
َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُّ ْ
َُْ َ ْ َ
احل َيـــاة الدن َيـــ�ا
هللا ال ِذيـــن يشـــر ون
ـــبي ِ�ل ِ
فليق ِاتـــل ِيف س ِ
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تغيـــره ورضـــاه عـــن القســـمة العادلـــة هلل بـــن جميـــع
عب ــاده ،والوظيف ــة املعنوي ــة ال ــي ق ــام به ــا التن ـ�اص هن ــا،
هـــي انتـــ�اج جديـــد جتســـد حالـــة الرضـــا الـــي يعيشـــها
الشـــاعر ،وهـــذه الداللـــة ال يســـتطيع النـــص احلاضـــر
اإليفـــاء بهـــا لوحـــده دون االســـتعانة بالنـــص القـــرآين
الغائ ــب ال ــذي يتح ــد مع ــه إلنتـ ـ�اج ه ــذه الدالل ــة.

أن ــه س ــيأيت ال محال ــة يف ذل ــك .أم ــا الش ــطر الث ــاين فق ــد
َ َ َ ََ َُُ ْ َ
ـــم ال
اســـتحضر الشـــاعر قولـــه تعـــاىل ﴿ف ِـــإذا جـــاء أجله
َْ
َ ْ َْ ُ َ َ َ ً َ
َ
ـــاعة َوال َي ْســـتق ِد ُمون﴾ اآليـــة  61مـــن
يســـتأ ِخر ون س
ســـورة النحـــل ،لقـــد اســـتعمل الشـــاعر يف هـــذا املقطـــع
التنــ�اص احل ــواري وال ــذي يع ــد أرىق مس ــتويات التعام ــل
مـــع النـــص املتعـــايل (الغائـــب) حيـــث يفجـــر الشـــاعر
في ــه كل طاقات ــه ،ويعي ــد كتابتــ�ه عل ــى حن ــو جدي ــد وف ــق
كف ــاءة فنيـ ـ�ة عالي ــة.
..................

سلكت إبراهيم من لهفات النار
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بردا وسالم حاجة ما توذيه
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والرزق على االله موالنا سبحان

الشـــاعر هنـــا يعيـــد كتابـــة النـــص القـــرآين الغائـــب
ويوظفـــه توظيفـــا فنيـــ�ا بطريقـــة االمتصـــاص لآليـــة
َ
َ
َُْ َ َ ُ ُ
َ ًْ
ـــردا َو َســـال ًما َعلـــى
ـــوين ب
الكريمـــة ﴿قلنـــا يـــا نـــار ك ِ
ِإ ْب َر ِاهيـ َـم﴾ اآليــة  69مــن ســورة األنبيـ�اء ،يمتصهــا إشــاريا
وداللي ــا وينش ــرها يف ه ــذا البي ــت ليظه ــر م ــدى ق ــدرة هللا
تعـــاىل علـــى نـــزع خصائـــص األشـــياء منهـــا واســـتب�دلها
بأضداده ــا وه ــذا األم ــر ال يق ــدر علي ــه إال خالقه ــا فق ــد
اســـتب�دل احلـــرق بالعافيـــة واإلذايـــة بالســـالمة مـــع
ســـيدنا إبراهيـــم أمـــا مـــع الشـــاعر فهـــو يريـــد أن يغـــادر
ســـجن كورســـيكا واملنفـــى مـــن كليدونيـــ�ا اجلديـــدة،
فالتداخ ــل الن ــيص ب ــن البي ــت الش ــعري والن ــص الق ــرآين
واضـــح ،ونقصـــد بالتداخـــل النـــيص هنـــا «التواجـــد
اللغ ــوي (س ــواء أكان نس ــبي�ا أم كام ــال أم ناقص ــا) لن ــص
يف ن ــص آخ ــر» ،23وق ــد انص ــرف ه ــذا التداخ ــل الن ــيص إىل
املســـتوين الـــداليل واإلشـــاري معـــا.

واملالح ــظ أن التنــ�اص يف هذي ــن البيت ــن املنفصل ــن
ورد عل ــى ش ــكل إيم ــاء ضم ــين جلمي ــع اآلي ــات القرآنيــ�ة
ال ــي تتح ــدث ع ــن أن هللا ــــ ع ــز وج ــل ــــ ه ــو الضام ــن
ألرزاق جميـــع املخلوقـــات بـــدون اســـتثن�اء ،وذلـــك مـــن
خـــالل اشـــتغال البيتـــن الســـابقن علـــى نصـــوص
قرآنيـــ�ة كثـــرة ســـابقة؛ علـــى ســـبي�ل املثـــال ال احلصـــر:
ُ ْ
الـــر ْز َق ل َم ْ
ـــط ِّ
ـــل إ َّن َر ِّيب َي ْب ُس ُ
ـــن َي َش ُ
ـــاء
قولـــه تعـــاىل﴿ :ق
ِ
ِ
َ َْ ُ َ ُ َ َ ََْ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ
خيل ُف ــهُ
ْ َ
ـاد ِه ويق ـ ِـدر ل ــه وم ــا أنفقت ــم ِم ــن يش ٍء فه ــو ِ
ِم ــن ِعب ـ ِ
َ
ـر َّ
َو ُه ـ َـو َخ ـ ْ ُ
الر ِاز ِق ــن﴾ اآلي ــة  39م ــن س ــورة س ــبأ .وقول ــه
ُ َّ َ َ َ ْ َ
ِّ ْ َ
َ ُ َ َ
األ ْرض َي ْب ُس ُ
الـــرزق
ـــط
ات و ِ
تعاىل﴿:لـــه مقا ِليـــد الســـماو ِ
ِل َم ـ ْـن َي َش ـ ُ
ـاء َو َي ْق ـ ِـد ُر إ َّن ـ ُـه ب ـ ُـك ِّل َ ْ
يش ٍء َع ِلي ـ ٌـم﴾ اآلي ــة  39م ــن
ِ ِ
ســـورة الشـــورى.
املكتوب يف الراس ما محاها
21

كتاب يف قسم العبد تن�ادي

..................

ومعـــى الشـــطر األول لهـــذا البيـــت مأخـــوذ مـــن
مع ــى قول ــه تع ــاىل﴿ :إ َّن ــا َ ْحن ـ ُـن ُ ْحن ــيي ْال َم ـ ْـو َىت َو َن ْك ُت ـ ُ
ـب َم ــا
َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ
َ َّ
َ
ُ
ُ
قد ُمـــوا وآثارهـــم وكل يش ٍء أحصينـــ�اه ِيف ِإم ٍ
ـــن﴾
ـــام م ِب ٍ
اآلي ــة 12م ــن س ــورة ي ــس ،وه ــذا ج ــاء يف س ــياق حديثــ�ه
ع ــن األم ــر كل ــه هلل والعب ــد ال حيل ــة ل ــه إال أن يستس ــلم
لق ــدره املحت ــوم ،ال س ــيما زواج ــه بمحبوبتــ�ه «عايش ــة»،
ومحـــال أن يتغـــر هـــذا القـــدر باألســـباب مهمـــا كانـــت
وإنم ــا يتخذه ــا فق ــط ألن ــه جيه ــل الق ــدر وم ــا في ــه ،وق ــد
ركـــز الشـــاعر يف توظيفـــه للنـــص القـــرآين علـــى عبـــارة
(املكتــوب) ،الــي تعــين القــدر ألنهــا تمثــل مركــز الداللــة
وب ــؤرة املع ــى حلي ــاة االنس ــان ،دون أن يفص ــل الش ــاعر يف
املقارن ــة ب ــن ق ــدر االنس ــان ال ــذي ال يس ــتطيع مح ــوه أو
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والعبد اذا تاب تاب هللا عليه

الشـــاعر يف هـــذا الشـــطر مـــن البيـــت يســـتجدي
َ ُ َ َّ
َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ َ
ـاد ِه
اآلي ــة القرآنيــ�ة ﴿وه ــو ال ـ ِـذي يقب ــل التوب ــة ع ــن ِعب ـ ِ
َ
َْ ُ َ
َّ ِّ َ
َ َْ ُ َ
�ات َو َي ْعل ـ ُـم َم ــا تف َعل ــون﴾ اآلي ــة 25
ويعف ــو ع ـ ِـن الس ــيئ ِ
م ــن س ــورة الش ــورى ،ولك ــن يوظف ــه عل ــى حن ــو خف ــي،
حي ــث يتعام ــل م ــع الن ــص الغائ ــب بطريق ــة تن�اصي ــة
ممتـــازة ،فـــاهلل يقبـــل توبـــة العبـــد إذا بـــادر العبـــد
بالتوب ــة وأقل ــع ع ــن الذن ــب ون ــدم عل ــى م ــا ف ــات ،وه ــذا
التش ــابك األديب ب ــن الن ــص الق ــرآين والبي ــت الش ــعري،
ال ينفـــي النـــص الغائـــب ألن الشـــاعر ال يســـتطيع أن
ِّ
يشـــرع يف مـــكان خالقـــه وأن يثبـــت احلقائـــق الدينيـــ�ة
إال مـــن مصدرهـــا األســـاس ،وخاصـــة حينمـــا يتعلـــق
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األمـــر بالغيبيـــ�ات ،قـــد يـــأيت التنـــ�اص يف شـــعر بلخـــر
علـــى شـــكل اســـتجداء لظـــالل آي القـــرآن ،تـــاركا
للقـــارئ فرصـــة إنتـــ�اج املعـــى ألن الشـــاعر يفـــرتض يف
القـــارئ اإللمـــام الســـابق والـــكايف بالقـــرآن الكريـــم،
َّ ُ
َّ
﴿إن َمــا الت ْو َبــة
وربمــا أحالنــا الشــاعر إىل قــول هللا تعــاىل:
َّ َّ
َ
َ َ ْ َ ُ َ ُّ َ َ َ َ ُ ِ َّ َ ُ ُ َ
ـــة ثـــم يتوبـــون
َعلـــى
هللا ِلل ِذيـــن يعملـــون الســـوء ِجبهال ٍ
ِ
ْ َ
َ ُ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ
هللا َعل ً
يم ــا
ـب فأول ِئ ــك يت ــوب
هللا علي ِه ــم وكان ُ ِ
ِم ــن ق ِري ـ ٍ
َحك ً
يما﴾اآليـــة  17مـــن ســـورة النســـاء.
ِ
املذلول رىض بدفع اجلزية

..................

الغائ ــب م ــن داخل ــه ،واكتف ــى باغتص ــاب معانيــ�ه عل ــى
حن ــو صام ــت.
أمر هللا قريب يدور املشوار
رب قال الظانة عبدي نوفيه
نستنوا األيام والفلك اذا دار
27

بن كاف ونون شان هللا يقضيه

هـــذان البيتـــ�ان يشـــتغالن علـــى نصـــوص قرآنيـــ�ة
متعــددة ،فالشــطر األول للبيــت األول يف النــص احلاضــر
ه ــو إع ــادة كتاب ــة بطريق ــة امتصاصي ــة ذكي ــة تق ــوم عل ــى
التحويــر والتغي ــر للن ــص الغائ ــب ،وه ــو قول ــه تع ــاىل﴿ :
َ َّ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َّ
هللا
َح ــىت يق ــول الرس ــول وال ِذي ــن آمن ــوا مع ــه م ــىت نص ــر ِ
َ َّ َ ْ َ َّ
هللا َقري ـ ٌ
ـب﴾ اآلي ــة  214م ــن س ــورة البق ــرة،
أ ال ِإن نص ــر ِ ِ
أم ــا الش ــطر الث ــاين من ــه فق ــد اس ــتحضر قول ــه تع ــاىل﴿ :
َّ َّ
َ َ
َ ْ َ
َُ
َ َ ُ ْ
ـوين أ ْس ــت ِج ْب لك ـ ْـم ِإن ال ِذي ـ َـن َي ْس ــتك ِ ُرون
َوق ــال َر ُّبك ـ ُـم اد ُع ـ
ِ
ْ ُ ُ َ َّ َ
َ
َع ـ ْـن ِع َب ــاد ِيت َس ـ َـيدخلون َج َهن ـ َـم د ِاخ ِري ـ َـن﴾ اآلي ــة  60م ــن
ســـورة غافـــر ،ومـــن ثـــم جـــاء البيتـــ�ان مزيجـــا تن�اصيـــا،
لعـــدة نصـــوص قرآنيـــ�ة ،ورغـــم أن الشـــاعر لـــم يشـــر
صراحـــة علـــى أن النـــص القـــرآين غائـــب ،إال أن النـــص
احلاضـــر يعلـــن عـــن تداخـــل بنيـــوي واضـــح ،ذلـــك أن
بنيـــ�ة النـــص قـــد تشـــكلت مـــن خـــالل مفهـــوم القـــرب
الـــذي أوىح بـــه الشـــاعر ،قـــرب النصـــر وقـــرب هللا مـــن
عب ــاده حينم ــا يدعون ــه بس ــرعة االجاب ــة.
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كم ــا يمك ــن أن نش ــر إىل تس ــرب مع ــى الذل ــة ح ــن
إعطـــاء اجلزيـــة إىل نفـــس الشـــاعر يف هـــذا الشـــطر
ْ ْ َ
َ َّ ُ ْ ُ
اجلز َي ــة َع ـ ْـن َي ـ ٍـد َو ُه ـ ْـم
م ــن بقي ــة اآلي ــة ﴿ح ــىت يعط ــوا ِ
َص ِاغ ـ ُـر ون﴾ اآلي ــة  29م ــن س ــورة التوب ــة ،فق ــد تعام ــل
الشـــاعر مـــع النـــص القـــرآين الغائـــب حبريـــة جتـــاوزت
االقتبـــ�اس الـــذي حييـــل علـــى النـــص الســـابق عالنيـــ�ة،
حيـــث اســـتب�دل اللفظـــة القرآنيـــ�ة (صاغـــرون) الـــي
تعـــين (الهـــوان) و(الصغـــار) بلفظـــة املذلـــول ،كمـــا
َّ
حوله ــا م ــن النص ــب عل ــى احلالي ــة (ه ــم صاغ ــرون) إىل
الرف ــع عل ــى االبتــ�داء لتك ــون أك ــر دالل ــة ومبالغ ــة عل ــى
َّ
احلقـــارة والذلـــة ،ألنـــه يف معـــرض الهجـــاء ،وإال كيـــف
تعطـــى اجلزيـــة للكفـــار (الفرنســـين) ،بـــدل أخذهـــا
منهـــم كمـــا كان يفعـــل أســـالفنا.
.............

ضربه عفريت من أصحاب الشيخ
26
املر

بـــن كاف وحـــرف النـــون
28
معـــاه

نستشـــف يف هـــذا الشـــطر تن�اصـــا جزئيـــ�ا علـــى
شـــكل اقتبـــ�اس حـــريف للفظـــة (عفريـــت) مـــن اآليـــة ﴿
ٌ َ ْ
َ ْ
ََ
َ
َْ َ
ـل َأ ْن َت ُق ـ َ
ـوم ِم ـ ْـن
اجل ـ ِّـن أن ــا ِآتي ــك ِب ـ ِـه قب ـ
ق ــال ِعف ِري ــت ِم ــن
ِ
َ َ ِّ َ َ ْ َ َ
َ َ
َ ٌ
ـــو ٌّي أ ِمن﴾اآليـــة  39مـــن ســـورة
مق ِامـــك و ِإين علي ِ
ـــه لق ِ
النم ــل ،أم ــا بقي ــة ألف ــاظ الش ــطر فتذه ــب إىل امتص ــاص
معـــى قـــوة اجلـــن الســـيما العفاريـــت منهـــم وهـــذا مـــا
دل ــت علي ــه اآلي ــة الكريم ــة حينم ــا أوردت قص ــة س ــيدنا
س ــليمان ال ــذي أراد جل ــب ع ــرش بلقي ــس م ــن اليم ــن،
وكذلـــك ســـيد الشـــيخ ممـــدوح الشـــاعر ـ حســـبه ـ كان
ل ــه عفاري ــت يدافع ــون عن ــه وحيمون ــه ،ويبــ�دو أن بلخ ــر
تعامـــل مـــع النـــص القـــرآين الغائـــب تعامـــال ســـطحيا
يقـــرتب مـــن االجـــرتار ،ألن الشـــاعر لـــم يفجـــر النـــص

مـــا يشـــارك حـــد

الشـــاعر يســـتنصص بطريقـــة ذكيـــة اآليـــة ﴿إنمـــا
أم ــره إذا أراد ش ــيئ�ا أن يق ــول ل ــه ك ــن فيك ــون﴾ اآلي ــة 82
م ــن س ــورة ي ــس ،وم ــن خ ــالل ه ــذا (التن ـ�اص) اس ــتطاع
إثـــراء مضمـــون نصـــه وجتســـيد فكـــرة التســـليم املطلـــق
َّ َ ُ َ
﴿إن َم ــا ق ْولن ــا
لقض ــاء هللا وق ـ
ـدرهُ َ .وكذل ـ َـك قول ــه َتع ــاىلِ ُ :
َ ْ َ ََ ْ َ ُ َ ْ
َ ُ ُ ْ َ ُ
ِلـــيش ٍء ِإذا أردنـــاه أن نقـــول لـــه كـــن فيكـــون﴾ اآليـــة 40
م ــن س ــورة النح ــل.
أمـــا الشـــطر الثـــاين مـــن البيـــت فقـــد اســـتطاع
الشـــاعر توليـــد دالالت جديـــدة يف اســـتخدام النـــص
الغائـــب لرتســـيخ العقيـــدة الصحيحـــة لـــدى ســـامعيه
م ــن أن هللا واح ــد ال ش ــريك ل ــه ،وه ــي مخالف ــة تمام ــا
68
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لعقيـــدة املســـتعمر التنصريـــة الـــذي جـــاء مـــن أجـــل
نش ــرها ب ــن األه ــايل ،وم ــن اجلل ــي أن الن ــص احلاض ــر
َُ ْ َ ُ
احل ْمــد
يتن ـ�اص مــع النــص الغائــب قولــه تعــاىل﴿ :وقــل
ٌ ِ ُْ ْ
َّ َّ
َ ْ َ َّ ْ َ َ ً َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
ـك
هلل الـ ِـذي لــم يت ِخــذ ولــدا ولــم يكــن لــه شـ ِـريك ِيف الملـ ِ
ِ ِ
ََ ْ َ ُ ْ َ
ُّ ِّ َ َ ِّ ْ ُ َ ْ
ُ
ً
َ
ٌّ
ول ــم يك ــن ل ــه و ِيل ِم ــن ال ــذل وك ــره تك ِب ــرا﴾ اآلي ــة 111
م ــن س ــورة االس ــراء.

ع ــدد م ــن الس ــور واآلي ــات خاص ــة عندم ــا يتح ــدث ع ــن
املبـــادئ الكـــرى لإلســـالم مثـــل :الشـــهادتن ،الصـــالة،
الص ــوم واجلهاد...فيك ــون مص ــدر ه ــذا الن ــص متع ــددا،
َّ
َ
َ ُْ ُ َ َْْ
ـــب َو ُي ِق ُيمـــون
قـــال هللا تعـــاىل﴿ :ال ِذيـــن يؤ ِمنـــون ِبالغي ِ
ْ ُ َ
الص ـ َـال َة َوم َّم ــا َر َز ْق َن ُ
َّ
اه ـ ْـم ُين ِفق ــون﴾ اآلي ــة  3م ــن س ــورة
ِ
البقـــرة ،والتنـــ�اص يف هـــذا البيـــت يســـىم بالصـــورة
اإلشــارية حيــث يقــوم الشــاعر باإلشــارة إىل األفعــال الــي
يق ــوم به ــا املس ــلم دون ت ــردد ،ويظه ــر أن الش ــاعر س ــاق
النـــص الغائـــب بطريقـــة اجرتاريـــه إىل نصـــه احلاضـــر
دون أن يكلـــف نفســـه عنـــاء التحويـــر أو االمتصـــاص،
وذلــك اســرتجاعه للعديــد مــن دوال النــص القــرآين علــى
مس ــتوى الش ــكل خاص ــة تل ــك ال ــي جتم ــع ب ــن الص ــالة
وال ــزكاة وم ــا أكره ــا يف نص ــوص الق ــرآن.

جباه األربعة كل كتاب على كتاب
29

عيىس وسيدنا موىس نبي�ه

النـــص القـــرآين الـــذي وظفـــه الشـــاعر هـــو قولـــه
ِّ ً
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِّ
َْ
احل ــق ُم َصدق ــا ِل َم ــا َب ــن
تع ــاىل ﴿ :ن ــزل علي ــك ال ِكت ــاب ِب
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ ْ َ
اإل ِجني ــل﴾ اآلي ــة  3م ــن س ــورة آل
يدي ـ ِـه وأن ــزل الت ــوراة و
َ َ ُِ
َ َ َّ ُّ َ
َ
ُ
َ
َ
عمـــران ،وقولـــه﴿ :ومـــا أ ِويت مـــوىس و ِعيـــىس والن ِبيـــون
َ َُ ُ َْ َ
َ َ
ْ
َ
ِم ـ ْـن َر ِّب ِه ـ ْـم ال نف ـ ِّـرق َب ــن أ َح ـ ٍـد ِمن ُه ـ ْـم َو ْحن ـ ُـن ل ـ ُـه ُم ْس ـ ِـل ُمون﴾
اآليـــة  136مـــن ســـورة البقـــرة ،ومـــن الواضـــح أن هـــذا
التوظيـــف أخـــذ شـــكل االقتبـــ�اس املخـــل بالصياغـــة
الش ــعرية الش ــعبي�ة ،حبي ــث ل ــم يس ــتطع ال ــريق باإليق ــاع
الشـــعري إىل العبـــارة القرآنيـــ�ة املمتـــازة.

.............

 .............والـحـــبــــــار أوالد الـــــروم
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الش ــاعر هن ــا يق ــوم بعملي ــة اس ــتب�دال وإع ــادة إنتــ�اج
النـــص الغائـــب (اآليـــة األوىل مـــن ســـورة الـــروم)،
مـــن خـــالل عالقـــة تن�اصيـــة أقامهـــا معهـــا يف هذيـــن
البيتـــن املنفصلـــن لتتولـــد الداللـــة اجلديـــدة الـــي
تفض ــح األس ــاليب الوحش ــية ال ــي مارس ــها االس ــتعمار
علـــى أبنـــ�اء اجلزائـــر أثنـــ�اء فـــرتة االحتـــالل ،وال ريـــب أن
اســـتحضار اإلشـــاري للفظـــة (الـــروم) يـــرتك القـــارئ

يب�دا بالشهادة مفتاح كل باب
ويقوم بالصال والمال يزكيه

ياسالك الواحل من يدين الروم

31

30

قـــد يرتقـــرق التنـــ�اص يف شـــعر محمـــد بلخـــر مـــن
خ ــالل توظيف ــه أللف ــاظ ومع ــان قرآنيــ�ة معينــ�ة واردة يف
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َّ
يتمل ــى بذاكرت ــه ظ ــالل ومع ــاين ه ــذه اللفظ ــة ،ويس ــرتجع
اآلالم واجلـــراح الـــي تســـبب فيهـــا الكفـــار (الـــروم)
للمســلمن عــر أحقــاب زمني ـ�ة طــوال« ،ويتعاطــف مــع
الش ــاعر يف دعوت ــه إىل ض ــرورة تش ــبع الفك ــرة اإلس ــالمية
املعاصـــرة بالبعـــد القـــرآين اجلهـــادي».33

التاريخي ــة ليجس ــد ب ــه م ــا يعانيــ�ه ويكاب ــده م ــن أح ــزان
وهم ــوم ج ــراء نفي ــه إىل ب ــالد الكف ــر كاليدونيــ�ا اجلدي ــدة
ونأي ــه ع ــن األحب ــة واألصح ــاب.
ه ــذه التفات ــة بس ــيطة إىل التن ـ�اص الق ــرآين يف الش ــعر
الش ــعيب اجلزائ ــري ،حي ــث الحظ ــت تداخ ــل ه ــذا الن ــص
املقـــدس (القـــرآن الكريـــم) يف إنتـــ�اج جميـــع شـــعراء
امللحـــون الذيـــن تأثـــروا بالنـــص القـــرآين حفظـــا وقـــراءة
وســـماعا ،وأعـــادوا كتابتـــ�ه (توظيفـــه) بمســـتويات
فنيــ�ة متفاوت ــة كل عل ــى حس ــب كفاءت ــه ووعي ــه بالبنــ�اء
الشـــعري ،تـــارة باالجـــرتار الـــذي يقـــوم علـــى االقتبـــ�اس
احلـــريف ،وتـــارة أخـــرى باالمتصـــاص لـــذي ُي َع ِّ
ـــول علـــى
االســتمداد اإلشــاري والــداليل« ،هــذه الداللــة الــي يعجــز
الن ــص احلاض ــر ع ــن اإليف ــاء به ــا لوح ــده دون االس ــتعانة
بالن ــص الق ــرآين الغائب»35وربم ــا جم ــع الش ــاعر بينهم ــا
حينم ــا يس ــعفه احل ــظ ،وه ــذا م ــا ملس ــناه ل ــدى ش ــاعرنا
محمــد بلخــر ،الــذي كان يــرى وجميــع شــعراء امللحــون أن
الق ــرآن الكري ــم ه ــو منته ــى البالغ ــة ومس ــتقبل الكتاب ــة،
كم ــا يمك ــن رص ــد ه ــذا الن ــوع م ــن التداخ ــل الن ــيص عن ــد
الش ــاعر ال ــذي يس ــتحضر العدي ــد م ــن اآلي ــات القرآنيــ�ة
وألفاظهــا ليوشــح بهــا أشــعاره ،ومــن ثــم تب ـ�دو نصوصــه
يف عالق ــة تداخ ــل وتش ــابك واق ــرتان بالن ــص الق ــرآين.

ضاقت رويح بغيت نرحل
من بر الكفر ننتقل للمسلمن

34

هـــذا املقطـــع (البيـــت الشـــعري) يســـتلهم نصـــا
ََ
﴿وال
قرآنيـــ�ا مـــع إفـــادة حتويريـــة مـــن اآليـــة الكريمـــة
َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ِّ َ
ـــن َأ ْر َب ًابـــا َأ َي ْأ ُم ُر ُكـــمْ
يأمركـــم أن تت ِخـــذوا المال ِئكـــة والن ِبي
َ
ُْْ َْ َ
ـــد إ ْذ َأ ْن ُت ْ
ـــم ُم ْس ِـــل ُمون﴾ اآليـــة  80مـــن ســـورة
ـــر بع
ِبالكف ِ
ِ
﴿و َم ْ
آل عمـــران ،ونصـــا آخـــر قولـــه تعـــاىلَ :
ـــن َأ ْح َســـنُ
َ ْ ً َّ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ً َ َ َّ
احل ــا َوق ــال ِإن ـ ِـين ِم ـ َـن
ق ــوال ِمم ــن دع ــا ِإىل ِ
هللا وع ِم ــل ص ِ
َ
ُْ ْ
ـــل ِمن﴾ اآليـــة  33مـــن ســـورة فصلـــت.
المس ِ
فالش ــاعر يس ــتحضر له ــذا البي ــت آي ــات وم ــا ت ــويح
ب ــه م ــن ظ ــالل تاريخي ــة ،وق ــد حاف ــظ يف ه ــذا التداخ ــل
الن ــيص عل ــى بع ــض دوال الن ــص األصل ــي الق ــرآين ،م ــع
إجـــراء حتويـــر يف التشـــكيل الشـــعري ممـــا جيعلنـــا نـــرى
تداخ ــال داللي ــا جزئيــ�ا ب ــن النص ــن احلاض ــر والغائ ــب،
فالشـــاعر يفـــرغ النـــص املشـــتغل عليـــه مـــن حمولتـــه

 .5نبيل عيل حسنني ،التناص يف شعر النقائض،
مرجع سابق ،ص.37 .
 .6عزة شبل محمد ،علم لغة النص ،مرجع سابق،
ص.80 .
 .7نبيل عيل حسنني ،التناص يف شعر النقائض،
مرجع سابق ،ص.43 .
 .8نفسه ،ص.43 .
 .9عبد الباسط مراشدة ،التناص يف الشعر العربي
الجدي )السياب ودنقل ودرويش( نموذجا ،دار
ورد للنرش والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط،2006 ،1
ص.19 .
 .10نبيل عيل حسنني ،التناص يف شعر النقائض،
مرجع سابق ،ص.22 .
 .11املرجع السابق ،ص.43 .
 .12لخرض حشاليف ،صورة الصويف سيدي الشيخ يف

الهوامش

.1

.2

.3
.4

نبيل عيل حسني ،التناص يف شعر النقائض )دراسة
تطبيقية يف شعر شعراء النقائض جرير والفرزدق
واألخطل( ،دار كنوز املعرفة للنرش والتوزيع،
عمان ،األردن ،ط  ،2010 ،1ص.33 .
يوسف وغلييس ،إشكالية املصطلح يف الخطاب
النقدي العربي الحديث ،منشورات االختالف،
الدار العربية للعلوم نارشون ،العاصمة ،الجزائر،
وبريوت لبنان ،ط ،2008 ،1ص.391 .
نبيل عيل حسني ،التناص يف شعر النقائض ،مرجع
سابق ،ص.35 .
عزة شبل محمد ،علم لغة النص) ،النظرية
والتطبيق( ،تقديم سليمان العطار ،مكتبة اآلداب،
القاهرة ،ط ،2009 ،2ص.76 .
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نفسه ،ص.114 .
 .30البيت ، 76 :من قصيدة» ،أنا خديم رحل البيضا«
نفسه ،ص114 .
 .31البيت ،1 :من قصيدة» ،محاين الهجرة« نفسه،
ص.130 .
 .32البيت ،23 :من قصيدة »نهار القارة الغشوة«
نفسه :ص. 146 .
 .33ينظر :مصطفى بلقاسمي ،اإلسالمية يف شعر
مصطفى محمد الغماري ،ص.210 .
 .34البيت ،6 :من قصيدة »خاطري تهول« نفسه :ص.
.179
 .35جمال مباركي ،التناص وجمالياته ،يف الشعر
الجزائري املعارص ،إصدارات رابطة إبداع الثقافة،
الجزائر ،2003 ،ص.173 .

شعر محمد بلخري ،مخطوط ماجستري ،جامعة
تلمسان ،2003 ،ص.20 .
 .13مفدي زكريا ،اللهب املقدس ،الرشكة الوطنية
للنرش والتوزيع ،1983 ،ص.42 .
 .14البيتان :الثامن و التاسع ،من قصيدة » إىل باغي
الجنة يضاد الكافرين«،
- voir: Chekh Si Hamza Boubakeur, Trois
Poétes Algériens، éditios، Maisonneuve
Et Larose, Paris, 1990,p.96.
 .15املرجع السابق ،ص.227 .
 .16ينظر :يوسف وغلييس ،آثر االستقالل يف جماليات
الشعر املعارص ،مجلة الثقافة ،وزارة الثقافة
واالتصال ،الجزائر ،ع ،1994 ،104/ص.173 .
 .17مصطفى السعدني ،البنيات األسلوبية يف لغة
الشعر العربي الحديث ،دار املعارف ،القاهرة ،ص
ص.238 ،237 .
 .18البيت  10من قصيدة »خايف خربة تنساني«،
voir: Chekh Si Hamza Boubakeur, p.65.
 .19البيت  17من قصيدة » يا األزرق ولد الحمام »،
نفسه :ص.71 .
 .20البيت  33من قصيدة »إىل باغي الجنة يضاد
الكافرين« نفسه :ص. 98 .
 .21البيت  12من قصيدة »سلبوني يا عشاق« ،نفسه:
ص.76 .
 .22البيت ) (3من قصيدة » سالك املغبون من أرض
الكفار« ،نفسه :ص.199 .
 .23جريار جينيت ،مدخل لجامع النص ،ترجمة :عبد
الرحمن أيوب ،ط ،2دار توبقال ،الدار البيضاء،
املغرب ،1986 ،ص.90 .
 .24البيت ) (36من قصيدة »أوالد حمزة االبلج« املرجع
نفسه ،ص.100 .
 .25البيت ) (31من قصيدة »يا فارس لله عد عيل«
نفسه  :ص121 .
 .26البيت  22من قصيدة » سيد الشيخ اذا لغيت عليك
أرواح« نفسه :ص. 125 .
 .27البيتان ، 32 ،31 :من قصيدة »أوالد حمزة االبلج«
املرجع نفسه ،ص.100 .
 .28البيت ،43 :من قصيدة »نهار القارة الغشوة«
نفسه :ص. 146 .
 .29البيت ، 71 :من قصيدة» ،أنا خديم رحل البيضا«

الصور

1. https://png.pngtree.com/png-clipart/20190520/original/pngtreeholy-quran-book-cover-png-image_4138550.jpg
2. http://www.documentarytube.com/articles/interesting-facts-about-the-quran
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َّ
«الالنص /السرة الشعبي�ة» وتعالق
املفاهيم يف كتاب:
«الكالم والخبر» لسعيد يقطين
1

د .محمد عدناين ،كاتب من املغرب

قليلون هـــم الباحثون الذيـــن يهتمون بقضايا اإلبداع ضمن مشـــروع نقـــدي متكامل،
ُ ِّ ُ
فيصـــدرون عن رؤيـــة واضحة ،وخلفيـــة فكريـــة ت َمكنهم مـــن وضع تصـــور متكامل ِلما
َّ
ُ
وجدون األســـس النظرية لتأطره،
يبحثـــون فيه ،فيضعـــون ال ِلبن�ات األوىل للمشـــروع ،وي ِ
وخيتـــارون اإلبـــداع املالئم ليكون موضوعا للدراســـة.
َّ
وعلى الرغم مـــن ِقلتهم كما قلنا ،ال يمكن للباحث يف الســـرديات العربي�ة إال االنتب�اه إىل
املشروع العليم الســـردي الكبر لألستاذ سعيد يقطن ،الذي دشـــنه بعدة مؤلفات ،نذكر
منها :انفتاح النص الروايئ :النص والســـياق ( ،)1989الرواية والرتاث الســـردي :من أجل
وعي جديد بالرتاث ( ،)1992ذخرة العجائب العربي�ة :ســـيف بـــن ذي يزن ( ،)1994قال
الراوي :البني�ات احلكائي�ة يف الســـرة الشـــعبي�ة ( ،)1997حتليل اخلطـــاب الروايئ :الزمن،
الســـرد ،التبئر ( ،)1999األدب واملؤسســـة :حنو ممارســـة أدبي�ة جديـــدة ( ،)2000وال
يـــزال ممتدا إىل اآلن من خـــالل مؤلفاته :قضايا الرواية العربي�ة اجلديـــدة :الوجود واحلدود
( ،)2010النـــص املرتابط ومســـتقبل الثقافة العربيـــ�ة ( ،)2012الســـرديات والتحليل
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ُ ْ
المن َجـــز النقدي الغـــريب والرتاث
وذلك بإقامـــة حوار بـــن
اإلبداعي العريب.
َ
فـــإىل أي حد َم َّزي ســـعيد يقطـــن بن املفاهيـــم؟ وبأي
َ
دليل أقـــام بعضها مقام البعـــض؟ وبماذا ت َو َّســـل لالنتقال

الســـردي :الشـــكل والداللة ( ،)2012الفكر األديب العريب:
البنيـــ�ات واألنســـاق ()2014؛ وحيـــث إن الالحـــق مـــن
األعمال «حييل على الســـابق دائما ،ال يمكن لهذا املشـــروع
ُ ْ ََ
ـــرأ إال متكامال ومتعالقا مـــع بعضه البعض».2
أن يق
ويتبـــوأ كتـــاب «الـــكالم واخلـــر» مكانـــة متمـــزية يف
املشـــروع العليم للباحـــث؛ إذ إنه يعد اســـتمرارا ملشـــروع
نقدي كبر ُد ِّش َ
ـــن يف بداية التســـعين�ات بقـــراءات متعددة
للرتاث األديب العريب؛ كما يعد تتويجـــا لهذه القراءات أيضا،
وفاحتة لدراســـات أخـــرى ،وبداية طموح كبر إلعـــادة قراءة
الرتاث بـــرؤى جديدة اختمـــرت لديه بالتجربـــة وباالطالع
ُْ َ
على هـــذا الرتاث من جهـــة ،وعلى مـــا أ ِجنز يف غـــر الثقافة
العربي�ة مـــن جهة أخرى .وهو طموح مشـــروع ما دام يصدر
عـــن معرفـــة دقيقة خببايـــا البحـــث العليم ،ويصـــدر عن
ُ ََ
ساءلة واالختب�ار
أســـئلة جوهرية تضع الرتاث موضع الــــم
حبـــس نقـــدي صـــارم ال يعـــرف املنافحـــة ،وال يـــروم خيار
َ
التقديس ،حـــىت وإن مر الباحث عر جيـــوب َم ِرن ٍة اقتضاها
االختيـــ�ار املنهـــي ،وفرضها التبـــ�اس املوضـــوع وطبيعته؛
َ
فكان لزاما أن يســـلك َم ْســـلك ْي الصرامة واملرونـــة معا ،ما
ُ َ ْ
دام املســـعى هو إعادة بن�اء تصور جديد ملفاهيم ْاســـت ْه ِلكت
بما يكفـــي ،وما دام حياور تصـــورات مرتاكمة قصد تصحيح
ما اعتـــور منهـــا ،وتهذيب ما اختـــل فيهـــا .وكل ذلك ألجل
تقديم قـــراءة جتعل الرتاث ،بمختلـــف مكوناته ،ممتدا فين�ا
دون أن يقـــف على عتبـــ�ات المايض ،بل ألجـــل النظر إىل/
ُ َّ
ُْ َ
ويف مـــا أه ِمل منـــه ،وغض الطرف عنه ،باعتبـــ ٍ�ار أو بآخر ،أو
بدونهما.
ُْ
لقد أ ِجنز الكتـــاب يف ضوء االهتمام باألعمال الســـردية
ْ
عموما ،ال ســـيما تلك َّ
املهمشـــة منها .وهو ما ُيف َه ُم بوضوح
من التشـــديد املســـتمر للباحث على ضـــرورة االلتفات إىل
ِّ َ
ـــر ،ال ســـيما الشـــعبي�ة منها ،والعمل علـــى إبراز
أدب الس ِ
خصوصيتها .وهو ما حييلنا مباشـــرة على القضية النقدية
اجلوهريـــة يف الكتاب ،إنهـــا قضية األجنـــاس األدبي�ة ،الي
يعـــود إليها الباحـــث من خالل هـــذا الكتـــاب ،ال لزتكية ما
تم تداولـــه بن الباحثن والنقـــاد ،وإنما للتعديـــل يف ذلك،
بتوســـيع دائرة هذه األنواع ،لتشـــمل كل الكتابات السردية
الي تـــم إقصاؤها أو تهميشـــها ،منطلقا مـــن تصور واضح
لهذه املسألة ،ســـعيا إىل بن�اء نظرية شـــاملة للكالم العريب،

من مفهـــوم إىل آخر عر مـــا جيمع وما يمزي بينهـــا أيضا؟ وما
حـــدود التعالق بن هـــذه املفاهيم؟
هذه األســـئلة وغرها إحـــدى البواعث الرئيســـية الي
حركـــت رغبتن�ا يف إجنـــاز هذا القـــراءة ،الي ســـنتطرق فيها
إىل تصور ســـعيد يقطن للســـرة الشـــعبي�ة ،وسننظر من
خاللها إىل مفاهيم أساســـية ،هي« :الـــرتاث» و«النص»،
و«اجلنـــس األديب» .مـــع الوقـــوف عنـــد الوســـائط الـــي
تـــم االنتقـــال عرها بن هـــذه املفاهيـــم ،مثـــل« :الكالم»
و«الالنص».
بن�اء الكتاب
حـــدد الباحث مشـــروع كتابـــه بوضوح تام ،وبشـــكل
َ
صريـــح ال ل ْبس فيهمـــا ،فهو حياول إبـــراز خصوصية نص
«الســـرة الشـــعبي�ة» ضمن النص العريب العام ،وإظهار
موقعـــه «النيص يف نطـــاق ما يمكن اســـتنت�اجه من خالل
الشـــروط النصية يف التقليد العريب قديمـــا وحديث�ا ،وذلك
ً ُ ًَ
ْ
وم ْه َملة
بغية البحـــث عن نصية جديـــدة ،ظلت ُمقصـــاة
من دائرة البحـــث واالهتمام».3
غر أن هذا املســـعى الصريـــح ال يمكن إجنازه ُ
باليســـر
ُ ُ
نفســـه الذي ت ْط َرح به املشـــاريع عادة ،وإنما يفرض األمر
علـــى الباحـــث  -يف مواضيـــع من هـــذا النـــوع واحلجم،
ُ ْ ُ
ـــعف يف تهيئي
وبهذه املواصفات  -املرور عر مقدمات تس ِ
خيـــارات عـــدة لتدبر الدراســـة ،وتيســـر البحـــث .لكن
األمر يصبح عســـرا حـــن تصر هذه املقدمات إشـــكالية
حقيقيـــة ،ما دامـــت تنهض على مفاهيم ملتبســـة ،بدون
الوقوف عليهـــا ال يمكن التقـــدم إىل األمام.
واألعسـر مـن ذلـك كلـه ،حـن تكـون هـذه املفاهيـم
هـي« :الـرتاث» و«النـص» و«الالنـص» و«اجلنـس»
ْ
و«النـوع» و«النمـط» ...فهـذه َمنظومـات مفاهيميـة
ُ َ
ومواضيـع ْحب ٍث أيضـا ،والعالقـة بينها غائمة
قائمـة الـذات،
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ِّ
َ ُّ ُ
ُ
ومتداخلة .وت َبن ما يمزي بينها ليس بالعمل الهن واملتيسر.
ولـكل هـذا كان لزامـا علـى الباحـث ،مـن الناحيـة املنهجيـة،
الوقـوف علـى هذه املفاهيـم قصد فحصها وحتديـد موقعها،
وتبيـ�ان حـدود التفاعـل ،وحجـم التمايـز بينهـا.

بــل خصــص لــه كتابــا كامــال ،هــو «انفتــاح النــص الــروايئ:
النســق والســياق».
ويف إطار حتديداته دائما ،تن�اول الباحث ،يف هذا الفصل،
ُ
كافئا بين�ه وبن مصطلح
مصطلح «السرديات» ،م ِ
ِّ
«الش ْعريات» ،ضمن ما سماهُ :
«الب َو ْي ِطيقا» كجنس
ِ
أعلى؛ وقد رأى أن «السرديات» هي االختصاص اجلزيئ،
الذي يهتم بسردية «اخلطاب السردي ،ضمن علم كلي ،هو
البويطيقا ،الي تعى بأدبي�ة اخلطاب األديب بوجه عام».7
َ
«املالءمـة
ليختـم هـذا الفصـل باحلديـث عمـا سـماه:
ً
َ
واملالءمـة االجتماعيـة» َس ْـعيا منـه للربـط بـن
العلميـة

إن أصحـاب املشـاريع العلميـة الكـرى يتمـزيون بوضـح
الرؤيـة واملنهـج؛ وهـو مـا ينعكس -بشـكل كامل  -علـى بن�اء
كتبهـم وطرحهـم للقضايـا الـي يتن�اولونهـا .إنهـم أصحـاب
نسـق فكـري ومنهـي ال جيـد الباحـث صعوبـة يف إدراكـه.
وككل كتــب األســتاذ يقطــن ،كان كتــاب «الــكالم
واخلــر» مبنيــ�ا بشــكل واضــح ،يتــ�درج يف طــرح قضايــاه
مــن األعــم إىل العــام ،إىل اخلــاص فاألخــص ،بمــا يشــبه
القــراءة االســتقرائي�ة للقضايــا املطروحــة؛ وهكــذا ،فقــد
َ
بــى كتابــه علــى تأطــر وأربعــة فصــول كبــرةَ ،ب ْينهــا ترابــط
شــديد ،حــىت وإن تفاوتــت القضايــا املدروســة حبســب
طبيعتهــا (عــام /خــاص)؛ أي الســرديات بشــكل عــام،
فالســرة الشــعبي�ة باعتب�ارهــا نصــا جزئيــ�ا مــن منظومــة
الســرد عمومــا.

طبيعـة املوضـوع (السـرة الشـعبي�ة ،املنتميـة للثقافـة
الشـعبي�ة العامة) والقراءة العا ِل َمة املمنهجة ،الي تبى على
معرفـة علمية بنسـق محدد ،يقوم على ضبـط عالقة الذات
باملوضوع ،وفق إجراءات وأسـئلة محـددة ،لنص «ال عليم»
َ َّ
يتمثل يف السـرة الشعبي�ة وفق تصور ت َبن�اه األستاذ يقطن،
ال يقـوم علـى اإلقصـاء ،بنـ�اء على موقـف التطهـر أو اجلنس
اخلالـص ،وإنمـا علـى التكامـل والتداخـل.

السردياتوالسردالعريب

السريةالشعبي�ةومقولةاألجناس

خصـص األسـتاذ يقطـن فصلـه األول ملعاجلة مسـألة
ِّ
السـردياتُ ،م َركـزا علـى تعريـف السـرد ،الذي قال عنـه :إنه
«ال حـدود لـه ،يتسـع ليشـمل مختلـف اخلطابـات ،سـواء
َ
كانت أدبي�ة أو غر أدبي�ة .يب�دعه اإلنسـان أينما ُو ِجد ،وحيثما
كان» .4جاعـال ذلـك تمهيـدا إلدراج نـص السـرة ضمنـه،
َ
خب ْل ِف َي َ ْ
ـي السـردي والثقـايف،
باعتبـ�ار فرضيتـن كبرتـنِ ،
5
حددهمـا األسـتاذ يقطـن كمـا يلـي :

ال جيـد الباحـث صعوبـة كبـرة يف تتبـع عمـل األسـتاذ
يقطـن وفـق مـا حـدده يف مقدمـة كتابـه ،فهـو يسـعى إىل
إجيـاد املوقـع املال ِئـم لـــ «نـص السـرة الشـعبي�ة» ضمـن
َ
األنـواع األخـرى «املعـرتف» بهـا .ولهـذه الغايـة خصـص
الفصـل األول مـن كتابـه للحديـث عـن مجموعـة مـن
َ ََ
داولـة بـن النـاس ،كــ «الـرتاث» ،الـذي اعتـره
املفاهيـم املت
ملتبسـا وشـامال؛ ألنـه يمتـد إىل املكتـوب واملحكـي،
مفهومـا ِ
ِّ
َ
ُ
8
وإىل العمـران والعـادات والتقاليـد  .معرجـا علـى مفهوم آخر
ُ
ناقشـا إيـاه يف عالقتـه بالزمان
أكـر التب�اسـا هـو «النص» ،م ِ
ْ َ
والنظريـة والتفاعـل .وكل ذلك للوصول إىل الهدف ال ُــم ْعلن
يف مقدمـة هـذا الكتـاب ،أال وهـو «نـص» أو «ال نـص»
َ َ
السـرة الشـعبي�ة ،الـذي ق َرن ُـه بمفهـوم أكـر هـو «الـكالم».

السـرة الشـعبي�ة خطـاب سـردي ،ويعين بذلـك أنها نوع
َّ
مـن األنـواع السـردية ،الـي خلفهـا العـرب من خـالل العديد
مـن النصوص السـردية.
إنهـا نـص ثقايف قـادر على اسـتيعاب النصـوص األخرى،
ِّ
وامتصاصهـا وصهرهـا يف خصوصياته ،ممثال لهـا بالرواية.

واملالحظ أن اهتمام األستاذ يقطن بمفهوم «الالنص»
كان كبـرا ،وهـو منسـجم يف ذلـك مـع نفسـه؛ ألنـه يسـعى -
بت�درجـه مـن مفهـوم إىل آخـر  -إىل اسـرتجاع بعـض املفاهيـم
الـي تن�اولها -ومنهـا النص -بـدالالت «متعـددة ومتنوعة،

وهنــا يشــر يقطــن إىل عنصــر حاســم يف األدبيــ�ات
َ
جميعــا  -وإن بتفــاوت  -وهــو التن ـ�اص ،الــذي ُي ْعــى برحلــة
املعــاين الثقافيــة املشــرتكة .6وقــد أشــار إىل ذلــك غــر مــا َمـ َّـر ٍة،
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ََ
مـن خـالل تد ُّر ِجـه مـن مفهـوم «الـرتاث» إىل «النـص» إىل
ُْ
«الالنـص» إىل «اجلنـس والنـوع والنمط» .وهو ما َسـنف ِر ُد
لـه نقاشـا خاصا يف هـذا املقال.

تتنـوع أو تتعـدد بتعـدد االسـتعماالت يف القديـم واحلديث،
وتتنوع بتنوع املشـتغلن به لغة واصطالحا» ،9قصد إعطاء
«السـرة الشـعبي�ة» املكانة املتمزية ،الي هـي جديرة بها بن
األنـواع األدبي�ة.

وبالعـودة إىل الكتـاب يتضـح أن األسـتاذ يقطـن مـارس
مجموعـة مـن التأويـالت الـي تسـمح لـه باالنتقـال مـن
مفهـوم إىل آخـر بمـا خيـدم تصـوره ومسـعاه.

ومـا يؤكـد هـذا الفهـم ،هـو أنه األسـتاذ يقطـن خصص
الفصل الثاين بأكمله ملناقشـة مفهوم «السـرة الشـعبي�ة»،
مناقشـة مسـتفيضة :تعريفـا وماهيـة ،سـواء يف دراسـات
العـرب ،أم لدى املستشـرقن ،على اعتب�اره السـبق التارييخ
للغـرب علـى العـرب يف االهتمـام بـأدب ِّ
الس َـر عمومـا.10

إن تبـين الباحـث ملفهـوم «الـكالم» باعتبـ�اره اجلنـس
األعلـى واجلامـع كان هـو املنطلـق لبسـط تصوراتـه ،جاعـال
إيـاه مدخـال لتصنيـف الـكالم العـريب وفـق ثالثـة إجـراءات
محـددة ،هـي:
ُ ِّ
 .1املبـادئ ،الـي َّ
عرفهـا بقولـه« :الكليـات العامـة املجـردة

ويبـ�دو  -مـن خـالل فاحتـة الفصـل الثالـث املعنـون بـــ:
«تسـاؤالت حـول الـكالم العـريب»  -أن األسـتاذ يقطـن
َ َ
َ
ن َسـف مبـدأ اخل ِّط َّيـة ،الـذي سـلكه يف معاجلـة قضايـاه؛
إذ عـاد مـن جديـد إىل املفاهيـم الكـرى املحيطـة بمفهـوم
«الـكالم» .ومـع التـدرج يف تتبـع معاجلـة األسـتاذ يقطـن
لهـا ،سـيتضح أن احلديث فيها ما هـو إال َمداخـل عامة حول
ْ
الكالم ،لبسط الرأي يف تلوين�اته ،ال سيما تلك ال ُم ْه َملة ،الي
اعتـى بهـا اعتنـ�اء شـديدا مـن خـالل حديثـ�ه عـن «النـادرة»
َّ
و«اللطيفـة» و«النكتـة» وغرهـا .

واملتعاليـة علـى الزمـان واملـكان»12؛
 .2واملق ــوالت ،ال ــي تع ــين عن ــده« :مختل ــف التص ــورات
واملفاهيـــم الـــي نســـتعملها لرصـــد الظواهـــر
ووصفهـــا»،13
 .3والتجليـــات ،الـــي يقصـــد بهـــا مجمـــل التحققـــات
النصي ــة ،ال ــي جتس ــد التص ــورات واألف ــكار ،أو ترب ــط
«املجـــرد بامللمـــوس».14

وبتخصيــص أكــر ،جــاء الفصــل الرابــع لين�اقــش
مســألة اجلنــس والنــص يف الــكالم العــريب ،خاصــة مفاهيم
«اجلنســية» ،و«الســردية» ،و«النصيــة» ،وفــق مبــادئ
ومقــوالت وجتليــات ســنتعرف عليهــا ،وعلــى مــا حييــط بهــا.

تعالق املفاهيم
من مفهوم «الرتاث» إىل مفهوم «اجلنس األديب»

قلنـا إن الكتـاب معقـود ألجـل «السـرة الشـعبي�ة»،
َ
ُْ َ ْ
ُْ
الـي أه ِملـت أو ُه ِّمشـت مـن الدراسـات العربي�ة ،كمـا أه ِمل
ُ َ
وه ِّمش غرها من أشـكال اإلبداع ،وهو املوضوع نفسه الذي
تطـرق إليه األسـتاذ يقطـن يف كتابه «قـال الـراوي :البني�ات
احلكائيـ�ة يف السـرة الشـعبي�ة» .قـال األسـتاذ عبـد الفتـاح
ْ
لكتـايب« :الـكالم واخلـر»،
دراسـة لـه
احلجمـري يف ختـام
ٍ
و«قـال الـراوي» لألسـتاذ يقطـن« :يظهـر ممـا سـلف ،أن
اإلشـكالية الـي يبحثهـا سـعيد يقطـن يف َ
كتاب ْيـ�ه« :الـكالم
َ
واخلـر» ،و«قـال الـراوي» تـريم دراسـة السـرة الشـعبي�ة
العربيـ�ة والسـرد العـريب ،واسـتخالص ّ
تصـور نظـري محـدد
يراعـي ّ
تمـزي السـرة يف حقـل اإلنتـ�اج العـريب واإلنسـاين».11

«)1الرتاث» بن «النص والكالم»:
 مفهوم الرتاث:َ ُّ َ
ال ُي ْشـــك ُل علـــى ُ
ـــع ت َبـــن طبيعـــة التصـــورات
الم َّط ِل
ِ
ِ
َْ
ُ ْ َ
ْ
ُ
المن َجـــزة حول «الرتاث» مفهوما ومتن�ا؛ إذ يمكنِ ،بيســـر،
ْ ُ ْ َ
ب
تصنيفهـــا إىل اجتاهن؛ يقف األول منه موقف الــــمعج ِ
ْ
َ
ْ ُ ْ
ــــمن َب ِه ِر ال ُمنقاد إىل التقديس املجـــاين دون َر ِو َّي ٍة أو ت َب ُّص ٍر؛
ال
ْ
ُْ ْ
ويقـــف الثاين منه موقـــف المن ِك ِر إلشـــراقه ،الذي يذهب
مذهب التعســـف حن حياول ســـلب هذا «الـــرتاث» كل
َّ
الصفحـــات الن ِضرة ،ويســـعى خلف تكريـــس القطيعة
معه ،وهـــو يف الواقـــع إنما يســـبح ،بهذا التفكـــر ،يف فلك
الوهم؛ ألن التســـليم بفكرة القطيعة مســـتحيل ،والركون
إىل اإللغـــاء هروب إىل األمـــام دون جدوى.

واملطلع على الكتاب سيت�أكد من أن األستاذ يقطن أوىل
أهميـة قصوى ملسـألة التجنيـس والتصنيف ،وذلـك واضح
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َْ
واألكيد أن املوقفن  -إضافة إىل تن�اقضهما وسلبيتهما
 َس ْهال التبين؛ ألنهما ُي ْع ِفيان من معاناة املوضوع ومناقشةجوانب�ه املتشعبة .وهما معا َمدخوالن ال يصمدان أمام
االنزياح الكوين للثقافة /عوملة الثقافة .أو بأخف تعبر،
ُ
الك ِّليات الي ال ُت ْلغي َّ
أي تراث ،بل تقوم على
التوجه حنو
مكوناته ،وتستأنس بمنجزاته قصد تشكيل قاعدتها.

جتديد النظـــر إىل ماضين�ا بالصـــورة الي جتعلنـــا نتقدم يف
ْ
وذهنيتها ،بما خيـــدم تطلعات العريب
فهم الذات العربيـــ�ة ِ
17
وآفاقه املســـتقبلية» .
وألن «الـــرتاث» ال يســـمح إال باختـــاذ املواقـــف،
بتوجيــه مــن إيديولوجيــات معين ـ�ة ،وجــب طــرح بدائــل/
مفاهيـــم أخـــرى تقـــوم مقـــام هـــذا «الـــرتاث» ،وتكـــون
َ َ ُّ ً
ّ
أكـــر ختففـــا مـــن الشـــحنات األيديولوجيـــة والذاتيـــ�ة
َُ
ُ
ال ــي حتي ــط ب ــه ،فت ْس ـ ِـعف يف تق ــدم الدراس ــة دون القف ــز
عل ــى إش ــكاليات حقيقي ــة ،ودون إلغ ــاء املقدم ــات وتزويــر
ُ
عـــادال
النتـــ�اجئ؛ أي :وجـــب أن تكـــون هـــذهَ البدائـــل م ِ
َ
موضوعيـــا لـــ «الـــرتاث» ،ال يقـــود خت ُّرهـــا إىل تغيـــر
النتـــ�اجئ ،وإال فاالختيـــ�ار ال يســـتقيم بهـــذا املعـــى .فـــأي
َّ ُّ
بدي ــل ه ــذا ال ــذي بإمكان ــه أن يق ــوم بوظيفت ــن :الت َحل ـ ُـل
مم ــا ُي ْش ـ َ
ـح ُن ب ــه «ال ــرتاث» ،وحيف ـ ُـظ ل ــه ُهويت ـ�هُ ،
وي َه ـ ِّـي ُء
ِ
لـــه أســـباب االمتـــداد؟
إنـــه ببســـاطة« ،النـــص» بت َج ُّ
ـــر ِده التام مـــن األبعاد
ِِ
الي جعلت «الـــرتاث» مفهوما ملتبســـا وغائما .لكن هل
«النص» يســـمو عن االلتبـــ�اس؟ وإىل أي حد ســـيصمد
هذا االختيـــ�ار مع تدرج الدراســـة؟

فبأي آليـــات نصنع لرتاثن�ا موقعه ضمـــن هذه الرغبة،
ُون َه ِّ ُ
ئي له أســـباب الصمود أمام االجتيـــ�اح الثقايف العاليم،
ُ ْ ُ
َ ْ ُ ً
ْ َْ
بة تش ِرف بن�ا وبه على
إذا لم يكن مســـنودا بقراءة ُمســـتو ِع ٍ
حداثة نابعـــة من صميـــم حياتن�ا،
حداثـــة نتطلـــع إليهـــا؛
ٍ
15
حداثـــة بعيدة عن
معـــرة عن مقومـــات شـــخصيتن�ا؟ ؛
ٍ
ٍ
ُّ
ُ
َ
شـــديدة الـــزنوع إىل إنت�اج ثقـــايف ذي هوية عربي�ة
العطب،
ِ
ِص ْر ٍف ،بمقومـــات كوني�ة .فالعبور بـــن ِض َّف َ ْ
ي «الرتاث»
َ ُّ
و»احلداثة» يســـتلزم ،بكل تأكيدَ ،ت ْش َ ْ
ـــرُ ،مؤاده
ـــيي�د ِجس ٍ
ِ
النظر الدقيـــق ،وحتديد األهداف .وإال فــــ «احلداثة» الي
ْ
َّ
خنطب ُودها ســـتظل وهمـــا نلهث خلف حتقيقـــه ما دمنا
غـــر ُم َح َّص ِنـــن بـ «تـــراث» معلـــوم ومـــدروس ومفهوم،
محاورين اآلخـــر من موقـــع الوعـــي باخلصوصية،
وغـــر
ِ
والوعـــي بالتفاعـــل معه كذلك يف حـــدود معلومة.
ُّ ُ
ووعيا منه بهذا النكوص يف فهـــم «الرتاث» ،وباحلاجة
إىل مفهـــوم حضـــاري حيفظ لـــه مكانت�ه ،ويدفع بـــه يف اجتاه
االســـتمرارية واالمتـــداد ،وقف األســـتاذ يقطـــن طويال
ليســـتقري كل مـــا حييط بـــه ،ويســـتنطق كل ما ســـاهم يف
فهمه فهمـــا ُم َ َرت ِّهال ال يصمـــد أمام ْال ُمقارعـــة ُ
باحلجة.

 من مفهوم «النص» إىل «الالنص»:يف ســـعيه احلثيث إىل جتـــاوز االلتب�اس الـــذي يطرحه
مفهـــوم «الـــرتاث» ،وظف الباحـــث مفهـــوم «النص»
بمـــررات اخزتلهـــا يف كـــون هـــذا «النـــص» «أقـــدر من
الرتاث علـــى التحلل من البعـــد الزمين ،فهـــو ال زمين؛ ألنه
يتصـــل خباصيـــة متعالية علـــى الزمن ،هـــي النصية» ،18
َ
َ َ
وبهذا التحلل يتجـــاوز «النص» الق ْيد الزمـــين الذي ك َّبل
حريـــة «الرتاث» ،الـــذي يعين يف مختلـــف «األحباث الي
تن�اولتـــه :كل ما خلفـــه لنا العـــرب واملســـلمون من جهة،
ُ
ويتحـــدد زمني�ا ،بـــكل ما خلفوه لنـــا ق َب ْي�ل عصـــر النهضة
من جهة ثانيـــ�ة».19

وإحساســـا منـــه بالتبـــ�اس هـــذا املفهوم وشســـاعته
أيضا ،شـــبهه بألبوم الصور الذي يعود إليـــه األفراد «بعد
ُ
مرور زمـــن طويل ،لو أ ِتيـــح لكل فرد أن يـــرى كتاب الصور
َ ِّ ُ
هـــذا ،لكن لكل منهـــم تصور خاصُ ،يشـــكله عن نفســـه
وعائلتـــه ،بن ً�اء علـــى ما انتهى إليـــه إدراكه وعلمـــه باألمور
يف املرحلـــة الي يتفحـــص فيها هـــذا الكتاب».16
وبذلـــك يتجـــاوز إشـــكالية التعريـــف الضيـــق ،الذي
قد يفتـــح اجلـــدال ويعرقل الســـر العادي للدراســـة؛ إنه
تعريـــف يتيـــح لـــه أن يتخطى القـــراءات الي «لـــم تأخذ
بأســـباب البحث العلـــيم ،الـــي ننطلق منهـــا يف معاجلة
ُ ِّ ُ
اجلوانب الرتاثيـــ�ة الي اهتمت بها ،كما أنهـــا ال ت َمكنن�ا من

إن النص باملعى املشـــار إليه ،يســـتطيع أن يمتد فين�ا
يف كل األوقـــات ،وحيضر بيننـــ�ا يف كل املناســـبات ،يتحرك
دون مؤشـــر زمين محـــدد ،وهو ما يتيح ،حســـب الباحث،
تأســـيس نظريـــة لــــ «النـــص» ،أو على األقـــل معاجلته
ضمـــن نظرية َّمـــا مـــن النظريـــات النصية .ومعلـــوم أن
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أ.د .سعيد يقطين

الوعي بـ «النـــص» يف إطار نظرية متجانســـة ،تقوم على
َّ
جهـــاز مفاهيـــيم ُمحـــدد ،ووعي حديـــث نتج عـــن تبلور
أســـئلة أدبي�ة قديمة حول «النـــص» ومكوناته الفني�ة.20

الدراســـة ،حن تتعامـــل مع هـــذا «الرتاث» مـــن زوايا ال
تســـتن�د إىل حتديد املوضوع ،وال تنطلق من أســـس نظرية،
وتمـــارس االنتقـــاء يف املعاجلـــة (محكومـــة يف ذلك بوعي
أيديولويج مســـبق).

غـــر أن النظـــر إىل «النـــص» كان من زوايـــا متعددة،
َ
ُ
وعو ِلـــج بمفاهيم مختلفة فـ «جوليا كريســـتيفا» طرحت
«نظرية النص» من خالل مفاهيم متنوعة كـ«املمارســـة
الدالـــة ،اإلنت�اجيـــة ،التدليـــل ،التن�اص ،النـــص الظاهر،
ْ ِّ ُ
والنص ال ُم َولـــد» .أما «جاك دريدا» فقـــد طرح النظرية
مـــن خـــالل مفاهيـــم أخـــرى ،كـ«الكتابـــة واالختالف»،
وطرحهـــا «جـــرار جنيت» من خـــالل «النـــص األعلى،
جامـــع النص» ،بينما ناقشـــها «روالن بـــارث» من خالل
مفاهيم عديـــدة ،لعل أهمهـــا مفهوم «لـــذة النص».21

غــر أن احلديــث عــن «النــص» جــر الباحــث إىل
َ َّ
«الالنــص» ،ومنهمــا إىل «الــكالم» الــذي أ َحل ُــه ،يف
إطــار اســرتاتيجية اســتب�دال املفاهيــم ،محــل «النــص»
بدالالتــه املتنوعــة .وهــذا التنــوع يف الداللــة هــو الــذي دفــع
باألســتاذ يقطــن إىل اعتبـ�ار هــذا اإلحــالل كاالســتجارة مــن
النــار َّ
بالر ْمضــاء؛ ألن مفهــوم «النــص» ،أيضــا  -وبتنوعــه
الــداليل  -ال يقــل التب�اســا عــن مفهــوم «الــرتاث»؛ قــال:
«وإحاللنــا إيــاه (النــص) محــل الــرتاث وليــد رغبــة خاصــة
ْ
ْ
يف جتــاوز املفاهيــم ال ُملتبســة ،لكننـ�ا يف وضع ال ُمســتجر من
النــار َّ
بالر ْمضــاء؛ ألن النــص متعــددة الــدالالت .ولذلــك،
َ
وبهــدف ْجت ِل َّيـ ِـة املــراد حتقيقــه بتوظيف النــص يف حبثن�ا هذا،
وحــىت تتــ�اح لنــا إمكانيــ�ة االنتهــاء إليــه حتديــدا وتصــورا،
نســتعر مفهومــا أنســب وأدق يف األدبي ـ�ات العربي ـ�ة ،وهــو
ُ ُّ
وحنلــه محــل مفهــوم النــص .وســنعاين
مفهــوم الــكالمِ ،
أنــه (مفهــوم الــكالم) أكــر مالءمــة لالنطــالق يف معاجلــة
مختلــف القضايــا واإلشــكاالت الــي نــود إثارتها .ســنوظف
َ َْ
اآلن الــكالم محــل النــص ،كمــا أ ْحللنــا النــص محــل الرتاث،
ً
ونظــل نتــ�درج وصــوال إىل اســرتجاعه وتوظيفــه ُم َح َّمــال
بــدالالت جديــدة ،مســتمدة مــن عالقتــه بالــكالم».23

إن مفهوم «النـــص»  -باإلضافـــة إىل حتلله من البعد
َْ َ
الزمـــين  -أقـــد ُر مـــن مفهـــوم «الـــرتاث» علـــى التفاعل
مع غـــره ،فخاصيـــة االجنذاب بـــن النصـــوص خاصية
َّ ُ
معلومـــة ،ومزية التعالـــق مزية ثابت�ة ،مـــا دامت النصوص
ُ َ
ال تولـــد من فراغ .وهـــذا التمزي ،إضافة إىل كونه «يســـمح
لنا بالنظـــر إىل النص يف ذاته ،يتيح لنـــا إمكاني�ة النظر إليه
يف مختلـــف عالقاته مـــع نصوص أخـــرى ،ومع الســـياق
االجتماعي والثقـــايف الذي ظهـــر فيه».22
وبكل هـــذه االعتب�ارات يتـــم جتاوز ســـلبي�ات النظر إىل
ُْ
ـــده الزمـــين ،ويتم الرتكزي علـــى ما تغفله
«الـــرتاث» يف بع ِ
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ْ
بيـــ�د أن االنتقال بن هـــذه املفاهيـــم ،إن باالرتكاز على
ُّ
الل ْح َم ِة الي جتمعها ،أو بالركـــون إىل بعض ما تنفرد به عن
بعصها البعـــض (بما يســـمح بتجاوز االلتبـــ�اس) دفع يف
َ
مفاهيم أخرى يف مبحث خـــاص ،حىت وإن كان
اجتاه حبـــث
هذا املبحث شـــديد التعلـــق باملباحث الســـابقة؛ ومبعث
اخلصوصيـــة فيه أنه يبحث يف مفاهيـــم «اجلنس والنوع
والنمط» ضمن نظرية األجنـــاس األدبي�ة.

يعلن هـــذا النص عـــن الهـــدف الذي جعـــل الباحث
ينتقل من مفهـــوم «النص» إىل مفهـــوم «الكالم» ،ومن
مفهوم «الـــكالم» إىل مفهـــوم «النص» أيضـــا؛ فالكالم
وســـيط بن النص والنص (دون اعتب�ار جنســـه أو نوعه:
َ
قصة ،شـــعرا ،روايـــة)؛ إذ االنتقال مرحلة تســـمح ِبت ْع ِب ِئي
«النص» بـــدالالت ختدم التوجـــه العام للباحـــث ،تماما
كمـــا كان «النص» وســـيطا بن «الـــرتاث» و«الكالم».
ويف حقيقة األمـــر فـ «الكالم» هو الوســـيط احلقيقي بن
َّ َ
ُ
توســـل
«الرتاث» و«النص» .وهنا ُي ْط َرح الســـؤال :لماذا
الباحـــث بهـــذه املفاهيـــم لتكون وســـائط يف مـــا بينها من
جهة ،ومواضيع حبـــث من جهة أخرى؟ ولمـــاذا لم خيتصر
الطريـــق فينتقـــل مـــن «الـــرتاث» إىل «الـــكالم» ،دونما
حاجـــة إىل تنصيـــب «النص» مباشـــرة بعـــد «الرتاث»
ـــرت ُ
ـــم ْاس ْ
وقبـــل «الكالم»ُ ،ث َّ
داد ُه بعد ذلك؟

 )2الثابــت واملتحــول يف مفاهيــم« :اجلنــس ،النــوع،
النمــط»
ال خيتلــف اثنـ�ان يف أن نظرية األجنــاس األدبي�ة من أقدم
النظريــات؛ ألنهــا – ببســاطة شــديدة  -واكبــت األدب مــىت
كان ،لكنهــا نظريــة ال تكتفــي بذاتهــا ،وال تملــك مــا حتــرتز بــه
َ ُّ َ
مــن التداخــل مــع غرهــا مــن النظريــات ،وهــو مــا يــرر َجتــدد
َ ُ
َ َّ َ
البحــث يف هــذه النظريــات ،وت َعاق َب ُه مــا َجتــدد ِت النظريات
َ ْ
وتعاقبــت .فـــ «النــص» هو املســاحة الــي تتفاعل
النصيــة
فيهــا نظريــة األجنــاس مــع النظريــات األخــرى ،وأي حبــث
يف طبيعــة «النــص» يســتدعي  -ال محالــة  -البحــث يف
َ َ ِّ
تصنيفــه وتميــزيه ،وهذا يســتدعي النظــر يف أدق خصائصه
الثابت ـ�ة واملتغرة.
ْ ْ
إن ال ُمضطلــع علــى املعاجــم العربيــ�ة ،وهــو حيــاول

يبـــ�دو ،يف نظرنا ،أن هـــذا اإلجراء وحـــده الكفيل بتوليد
مفاهيـــم أخرى كـــــ «الالنص» ،وعقد املقارنـــة بين�ه وبن
«النـــص»؛ وبالتـــايل مشـــروعية البحث فيـــه ،ومحاولة
ْ
إجيـــاد موقع لـــه .وهـــذا اإلجراء مدخـــل متماســـك ُيض ِم ُر
مـــررات إدخـــال «الالنـــص» شـــريكا لــــ «النـــص» يف
ارتب�اطهمـــا بــ «الكالم»؛ قال ســـعيد يقطـــن« :وعندما
نســـتعمل النـــص أو الالنـــص هنـــا ،فإننـــ�ا ُ َحن ِّم ُل ُ
ـــه داللة
مفهوم الـــكالم كما هـــو عند العـــرب».24

محاصــرة مفهــوم مــا باملعــى الدقيــق ،قــد تقــوده محاولتــه
ْ
ُ ِّ
هــذه إىل فشــل ال َم ْســعى ،فيلتبــس عليــه األمــر بمــا تقدمــه
هــذه املعاجــم .ويكفــي أن يتصفــح الباحــث بعضــا مــن هذه
ْ
املعاجــم ِل ُيــد ِرك حجــم الصعوبــة وااللتب ـ�اس.

إن االشـــتغال بــــ /وعلـــى هـــذه املفاهيـــم مجتمعـــة
«الـــرتاث ،النـــص ،الالنـــص ،الـــكالمُ »...ي َس ِّ
ـــه ُل
اإلمســـاك باملوضـــوع الرئييس« :الســـرة الشـــعبي�ة»،
ُ
واإلشـــراف على دراستها دراســـة تلغي األحكام املسبقة،
ُ
ُ
ـــور َس على كل مـــا ْاعت ِ َر خارج
وتتجـــاوز اإلقصـــاء الذي م ِ
دائـــرة «النص» بمـــررات غر علميـــة ،أو حـــىت بدونها؛
بـــل واالنتقال بالســـرة الشـــعبي�ة من موقـــع التوظيف
ُْ
احلجـــايج ،إىل نـــوع مســـتقل له ممزياتـــه الي
الرهـــاين ِ
ُ
َْ
كانت ت ْط َم ُس ،وهي ُمند َّســـة يف ثن�ايا أنـــواع أدبي�ة أخرى.
كمـــا يـــأيت هـــذا االشـــتغال يف ســـياق الدفاع عـــن اإلرث
َ
العـــريب ،بمبدإ َ
املالءمـــة االجتماعيـــة ،ومحاولـــة َم ْوق َعة
«الســـرة الشـــعبي�ة» َم ْوقعا تصـــر فيه حبثا يســـتدعي
ُ
توظيـــف كل اآلليـــاتُ ،
وي ْب َحـــث فيه بوعـــي منهي تام،
وبتحديـــد األهـــداف بدقة.

ومفاهيم «اجلنس والنوع والضرب» من أعقد املفاهيم
تداخال؛ إذ إن بعضها خرج من ج ْلباب البعض اآلخرَ ،وت َ
قاسم
ِ
َّ
معه مساحات هائلة من املعى ،حىت إن توظيف بعض هذه
ُ
املفاهيم مكان البعض ال يغر من أمر الداللة شيئ�ا.
فعندم ــا نبح ــث ع ــن مع ــى «اجلن ــس» يف قوامي ــس
َّ
«الضـ ُ
ـرب مــن كل يشء ،وهــو مــن النــاس،
اللغــة ،25جنــده:
َ
َ
َ ُ
وض واألشـــياء
ومـــن الطـــر ،ومـــن حـــدود الن ْح
ـــو والعـــر ِ
ِ
ٌ
ْ َ ُ
ـــس َأ َع ُّ
جملـــة .واجل ْن ُ
ـــم مـــن النـــوع؛ ومنـــه ال ُمجان َســـة
ِ
َ
ُ
َ
يـــس .ويـــق:ال هـــذا ُجيان ُ
والت ْجن ُ
شـــاكله؛
ـــس هـــذا ،أيُ :ي
ِ
ِ
ِ
وف ــالن ُجيان ــس البهائ ــم وال ُجيان ــس الن ـ َ
ـاسِ ،إذا ل ــم يك ــن
ل ــه تمي ــزي وال عق ــل ،واإلب ــل ج ْن ـ ٌ
ـس م ــن البهائ ــم ُ
الع ْج ــم».
ِ ِ
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 .3متغــرة؛ أي :الــي ترصــد حتــول الــيشء نفســه مــن
وضــع إىل آخــر ،حبكــم الزمــن والظــروف التاريخيــة؛
وبذلــك ،فهــذه املبــادئ تســمح برصــد الــكالم يف:

والنـــوع هـــو« :الضـــرب مـــن الـــيشء ،وهـــو أخـــص مـــن
اجلنـــس» .والضـــرب «هـــو الصنـــف مـــن األشـــياء».
و«النمـــط :النـــوع والضـــرب».
َ
َ
مــا عــدا بعــض اإللماعــات (أ َعـ ُّـم ،أ َخـ ُّ
ـص) الــي فيهــا
ِّ ٌ
اضطــراب َبــن ،فــإن حجــم الوثــوق مــن الفــروق بــن هــذه
ُ
املفاهيــم أضيــق مــن خ ْــرم إبــرة .فكيــف عالــج األســتاذ
يقطــن هــذا اإلشــكال؟
ُ
َ َّ
اســت َهل هــذا املبحــث بإبــراز أهــم القضايــا الــي تطــرح
خبصــوص نظريــة األجنــاس مــن خــالل اســتقرائه الــكالم
ومواكبتـ�ه بعــض األدبيـ�ات الغربيـ�ة ،وقــد أجملهــا
العــريب،
ِ
يف مــا يلــي:
َ .1سـ ْـع ُي نظريــة األجنــاس األدبيـ�ة إىل بنـ�اء تصــور شــامل
َي َس ُ
ــع كل األجنــاس ،رغــم انطالقهــا مــن أجنــاس

-

ذاتــه ،مــن خــالل البحــث يف عناصــره
اجلوهريــة الثابتــ�ة.

-

صفاته البنيوية من جهة ثاني�ة.

-

تفاعالته مع غره ،أو يف صرورته.28

ولتدقيــق هــذه املراتــب (أي :املبــادئ الثابتـ�ة واملتحولــة
واملتغــرة) ،اقــرتح األســتاذ يقطــن مفهــوم «املقــوالت»،
ُ َ
ْ َ ُ
وهــيُ :مختلــف املفاهيــم والتصــورات ،الــي ت ْســت ْع َم ُل
لرصــد الظواهــر ووصفهــا ،وخاصيتهــا األساســية هــي
التحــول ،لكنهــا حن تتصل باملبــدإ األول ملفهــوم «املبادئ»
تكتســب صفــة الثبـ�ات؛ وبذلــك ترتبــط بــ«اجلنــس» .أما
صفــة التحــول فيهــا فرتتبــط بــ«النــوع».

خاصــة ومحــددة.
َّ
ُّ
ْ .2انشـ ُ
ـطارها بــن الــزنوع النظــري التجريــدي ،وبــن مــا
ِ
تقدمــه النصــوص ،وهــو األمــر الــذي دفــع إىل االهتمام
بـــ «النــص» الختبـ�ار التصــورات النظريــة.

فاألجنــاس ثابتــ�ة ،واألنــواع متحولــة ،و«اجلنــس»
قــد يتضمــن عــدة أنــواع .29ومــع تعــرض هــذه األنــواع إىل
تغــرات تطــرأ يف صرورتهــا وتطورهــا التاريــيخ ،حتــدث
الباحــث عــن الســمة الثالثــة للمقــوالت ،وهــي :التغــر،
الــذي يرتبــط بـ«النمــط».
َ َ ُّ ُ
وحتقــق هــذه املبــادئ واملقــوالت هــو مــا ســماه
بـ«التجليــات» الــي تظهــر مــن خــالل التفاعــل النــيص بن
النصــوص.

ونتيجــة لذلــك ،فالتشــكيك يف وجــود النظريــة ،أو
ُ
علــى األقــل ق ُصورهــا عــن تقديــم تصــور شــامل أمــر واقــع.
وهــو مــا دفــع بالباحــث إىل التفكــر يف مســألة األجنــاس يف
انفتاحهــا علــى مــا يمكــن أن يقدمــه «النــص» ،لتحقيــق
نــوع مــن التفاعــل بــن «اجلنــس» و«النــص» .فــال يمكن
لنظريــة مــا أن تســتوي علمــا مكتمــال ُ
ومنتهيــا بانغالقهــا
دون «النــص» ،ودون مــا يمكــن أن يقدمــه لهــا مــن
احتمــاالت للتطــور واالغتنــ�اء.26

وبالرغــم مــن التدقيقــات اجلوهريــة الــي رصدهــا
األســتاذ يقطــن ،فــإن العالقــة بــن األجنــاس واألنــواع
ظلــت محكومــة بالتبعيــة أو االتصــال الرتاتــيب ،الــذي
ينهــض علــى قاعــدة عالقة اخلــاص بالعــام ،30علــى عكس
«النمــط» الــذي ينفــرد بمركــز خــاص ،يتيــح البحــث فيــه
دون النظــر إىل طبيعــة عالقتــه بـــ«اجلنــس» أو «النــوع».
فهــو بصفــة عامــة بمثابــة «صفــات الــكالم كمــا جندهــا عند
القدمــاء ،علــى اعتبـ�ار أن اجلنــس والنــوع يتصــالن بالــكالم
يف ذاتــه ،وبعالقــة بعضــه ببعــض ائت�الفــا واختالفــا.

واإلمســاك بالعالقــة املوجــودة بــن «النــص»
و«اجلنــس» يمــر عــر حتديــد املبــادئ العامــة َ
املج َّــردة
ً
واملتعاليــة علــى الزمــان واملــكان ،فهــي موجــودة أبــدا ،ســواء
َ
نفســها ،أو ِبك ْي ِفيــات مختلفــة .27وهــذه
أدركناهــا بالكيفيــة ِ
املبــادئ أنــواع ثالثــة:
 .1ثابتــ�ة؛ حتــدد الســمات اجلوهريــة يف األشــياء؛ أي:
الســمات الــي ال تشــرتك فيهــا مــع غرهــا.

وهكـــذا ،فعندما نصـــف الكالم بأنه فصيـــح ،فإن هذا
الوصـــف يطـــال أي كالم بغض النظر عن كونـــه قصة ،أو
قصيدة ،أو رســـالة ،أو تقليدا».31

 .2متحولــة؛ وهــي متصلــة بالصفــات البنيويــة لألشــياء،
والقابلــة للتحــول.
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َ
َْ َ ُ
تكون موضوعا للدراسة والبحث ،ف ِل َم ال ُيلتفت إليها ملعرفة
خصائصهاالفني�ة؟.

خاتمة
إن تعالق املفاهيم يف كتاب «الكالم واخلر» ما كان ليكون
على هذا القدر من التماسك ،لو لم يلعب «النص» فيه
ُّ
الل ْح َمة الي جتمع كل املفاهيم حن ُي ُ
راد له
األدوار كلها .فهو
ْ
ُ ْ َْ
َ
ْ
ذلك ،وهو العنصر ال ِمطواع حن يستدعى ليصبح شريكا
َّ
ْ ُّ
و ِندا لهذه املفاهيم أيضا .وكأنن�ا به املفهوم ال َهش يف البحث،
الذي يمكن تعبيئ�ه بما خيدم التصور العام للباحثُ ،
وي ِعن
َ ُ
ومناعتهتتمثليف احلضور الضروري يف
على حتقيق األهداف.
هذهالعالئقمجتمعةومتفرقة.

إن قارئ هذا العمل املتمزي لألستاذ سعيد يقطن  -على
غرار أعماله األخرى  -ال يمكنه  -يف نهاية قراءته  -إال أن
اجلاهر بمفهوم «الكتابة» كفعل
يتلمس صوت «بارث»
ِ
ُ ْ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ
اله َّوة بن خصوصية األجناس.
مطل ٍق يضيق
وكما نال موضوع «السرة الشعبي�ة» اهتمام األستاذ
َ َ
يقطن ،فخ َّص ُه بنصيب وافر من البحث ضمن مشروعه
العليم الكبر ،نال هذا املشروع أيضا ما يستحق من التتبع
والتدارس .فال أحد من املهتمن بالسرديات جيهل ما لألستاذ
َ
ياد بيضاء يف البحث السردي ،ليس من خالل
يقطن من أ ٍ
اكتشاف القضايا فقط ،بل من خالل دراستها بمنظور
وأدوات جديدة ،ساهمت بشكل فعال يف تطويرها؛ ولذلك
ال نستغرب إن وجدنا أحد الباحثن يقول يف كتاب «الكالم
واخلر»« :لقد جاءت دراسة يقطن رائدة يف بابها ،فخطت
بالتصورات النقدية العربي�ة خطوات متقدمة يف القضايا
املتصلةبنظريةاألجناساألدبي�ة،فقدكشفيفهذهالدراسة
عن وعي متطور باإلشكاالت العميقة املطروحة على بساط
البحث يف أنواع الكالم العريب جتنيسا وتصنيفا».33

إن أبهى جتليات البحث الدقيق هو تن�اسل األسئلة خلف
َ ْ ُ
كل مبحث،فتتحول إىل مدخلملبحثآخر ،ف ُين ِعش اجلوانب
َّ َّ
الهشة منه؛ أي :إن كل مبحث يصر ،بأسئلته ،مدخال ملبحث
آخر ،حىت يصل الباحث إىل تشكيل تصور على قدر كبر من
ُْ
ُْ ُ
حاور
التماسك ،بما يل ِجم أسئلة القارئ ،ويضعه يف موقع الم ِ
اإلجيايب ،ال املتسا ِئل السليب؛ بل إن هذا اإلجناز /البحث يكون
ُ َ ِّ
ْ ً
َُ ُ ْ َ
َمدعاة ملشاريع أخرى ،تغذيه وتف ِّعل ُه إن ت َّم تأويل نت�اجئه يف
َّ
اجتاهاالستثمار،الالن ْس ِفوالتب�ديد.
ْ َ
َّ
إن سعي األستاذ يقطن إلدماج النصوص ال ُم ْه َملة
يف تاريخ األدب عامة ،والعريب خاصة ،32الي َع َّر عنها
َّ َ
بـــ«الالنص» َس ْع ٌي مشروع ما دامت هذه النصوص
ً
ُ َ ِّ
تشكل نواة أساسية للثقافة العربي�ة .فـــ «السرة الشعبي�ة»
َ
َ َ
َم ْرت ٌع ِخ ْص ٌب ت ْمت ُح من َم ِع ِين ِ�ه كل األنواع الي استحقت أن

إناملشروعالعليملألستاذيقطنليسمشروعامنغلقا،
وإنمامشروعمفتوحيستوعبأشكالاخلطابمجتمعة.
يُن ْ َ
ظر كتابنا :التناص ورحلة املعنى الثقايف يف
الغزل العذري ،دار املعارف الجديدة ،الرباط ،ط،1
2013م.
 .7الكالم والخرب ،ص .23
 .8الكالم والخرب ،ص .47
 .9نفسه ،ص.53
 .10نفسه ،ص.116
 .11عبد الفتاح )الحجمري( ،السرية الشعبية :الرسد
وبنية الحكاية من خالل »الكالم والخرب« و»قال
الراوي« ،ضمن املوقع اإللكرتوني لألستاذ يقطني،
الرابط املبارش:
- http://www.saidyaktine.net/?p=228
)زير املوقع بتاريخ 28 :أبريل 2018م(.

الهوامش

 .1صدر الكتاب يف طبعته األوىل عن :املركز الثقايف
العربي ،الدار البيضاء ،املغرب1997 ،م.
 .2سعيد )جبار( ،الكالم والخرب :محاولة يف تجنيس
الكالم العربي ،املوقع اإللكرتوني لألستاذ يقطني،
الرابط املبارش:
- http://www.saidyaktine.net/?p=226
)زي َر املوقع بتاريخ 28 :أبريل 2016م(
ِ .
 .3سعيد )يقطني( ،الكالم والخرب ،ص .52
 .4الكالم والخرب ،ص .19
 .5نفسه ،ص .20-21
 .6ملزيد من توضيح فكرة »املعنى الثقايف« يف اإلبداع،
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الحديث عن الكومديا ،التي اعتربها أحط الألجناس
مقارنة بالرتاجيديا وامللحمة؟ أ َ َل ْم يغفل العرب
أغراضا شعرية مميزة كالغزل ،خصوصا العذري،
ال ليشء ،سوى ألنه أدب أفراد ،ال أدب مؤسسات،
أدب الذات ،ال أدب األيديولوجية والعِ رق ...؟
 .33مصطفى )الغرايف( ،الكالم والخرب لـسعيد يقطني:
مشكلة التصنيف يف األدب العربي ،ضمن موقع
األستاذ سعيد يقطني ،الرابط املبارش:
- http://www.alquds.co.uk/index.asp?f=name=today%5C06qpt898.htm&arcdata%5C2012%5C02%5C02-06%5Cزير املوقع بتاريخ 28 :أبريل(06qpt898.htm
2016) .م

 .12الكالم والخرب ،ص .181
 .13الكالم والخرب ،ص .182
 .14نفسه ،ص .185
 .15محمد )عابد الجابري( ،املسألة الثقافية ،ص .250
 .16الكالم والخرب ،ص .16
 .17نفسه ،ص .18
 .18الكالم والخرب ،ص .48
 .19نفسه ،ص .47
 .20ال يمكن إغفال الوعي بهذه األسئلة من قبل البالغيني
والنقاد العرب ،بدءا باإلرهاصات األوىل مع النموذج
القتيبي للقصيدة العربية القديمة ،مرورا بعمود
الشعر مع القايض الجرجاني واملرزوقي واآلمدي
وغريهم ،ومعاناة عبد القاهر الجرجاني املوضوع
وهو يحاول اإلجابة عن األسئلة نفسها )أدبية
النص( ،وانتهاء باملرشوعني النقديني البالغيني البن
سنان الخفاجي ،وحازم القرطاجني وغريهما.
 .21عمر )أوكان( ،لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى
بارث ،ص .15
 .22الكالم والخرب ،ص  .50ال بد من اإلشارة هنا إىل أن
مسألة التداخل بني النصوص نوقشت باستفاضة
من قِ بَل النقاد العرب ضمن مبحث َّ
»الرسقات
األدبية« ،بمفاهيمه وتمظهراته املختلفة :الرسقة،
األخذَ ،
الغ ْ
صب ،اإلغارة ،النظر ،اإلملام ،القلب،
الـمُوا َردة ...وهو أيضا ما تناولته الدراسات
الحديثة ضمن مبحث »التناص«.
 .23الكالم والخرب ،ص .53
 .24نفسه ،ص .53
 .25يُن ْ َ
ظر ،عىل سبيل املثال ال الحرص :جمال الدين
)ابن منظور( ،لسان العرب ،عىل سبيل التمثيل ال
الحرص ،مواد) :ج .ن .س() ،ن .و.ع() ،ن .م .ط(.
 .26الكالم والخرب ،ص .180
 .27نفسه ،ص .180
 .28الكالم والخرب ،ص .182
 .29هذ عىل عكس ما تقدمه بعض التعاريف اللغوية
التي تجعل النوع أعم من الجنس )وا ِإلبل ِجن ْ ٌس
من البهائم العُ جْ م(.
 .30الكالم والخرب ،ص .198
 .31الكالم والخرب ،ص .198
 .32ال تعد ظاهرة اإلهمال ظاهرة طارئة يف الدراسات
األدبية ،فحتى ضمن األجناس الكربى لألدب يتم
إغفال بعضها بحجة أو بدونها .أ َ َل ْم يغفل أرسطو

املصادر

-

جمال الدين )ابن منظور( ،دار صادر ،بريوت،
دون طبعة ودون تاريخ.
سعيد )يقطني( ،الكالم والخرب :مقدمة للرسد
العربي ،املركز الثقايف العربي ،الدار البيضاء،
املغرب ط1997 ،1م.
عمر )أوكان( ،لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى
بارث ،دار إفريقيا الرشق ،املغرب ،ط1991 ،1م.
محمد )عابد الجابري( ،املسألة الثقافية ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،لبنان ،ط1994 ،1م.
املواقع اإللكرتوني�ة

 املوقع اإللكرتوني لألستاذ يقطني ،الرابط:h t t p : / / w w w. s a i d y a k t i n e .
net/?p=226
الصور

1. https://www.nourbook.com/publice/
covers_cache/7/6/5/350_ecde9bcbe4765f814c51484b8ca09b73.jpg
2. https://www.marrakechalaan.com/article-250308
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94
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106
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العناصر في ٔ
االدوية الشعبية

الطب الفلكلوري عند املسلمن

في والية كيراال الهندية

د .محمد علي الوايف كرواتل  -كاتب من الهند
بســـم هللا الرحمـــن الرحيـــم ،احلمـــد هلل رب العاملـــن ،والصـــالة والســـالم علـــى
الرس ــول األم ــن ،وعل ــى آل ــه وصحب ــه أجمع ــن .وبع ــد ،وإن لل ــرتاث مس ــاهمة غ ــر
قليلـــة يف بنـــ�اء املجتمـــع وتنظيـــم نظامـــه وتقويـــم تفكـــره ،وإذا تمكـــن مـــن تقديـــم
النشـــاطات الالئقـــة بـــكل األزمنـــة يبقـــى اســـمه يف قلـــوب املتأخريـــن ،وإال فينهـــار
ويتحط ــم كم ــا حتطم ــت تل ــك الثقاف ــات املغم ــورة يف أترب ــة التاري ــخ وذاك ــرة النس ــيان.
ويف ه ــذا اجلان ــب ،يتمت ــع أه ــل ك ــراال ب ــرتاث حي ــوي متم ــزي ع ــن غره ــم م ــن س ــكان
ْ
الهنـــد ،ألن تاريـــخ املســـلمن وتراثهـــم يف املليبـــ�ار بـــدأ منـــذ أن أرســـت يف ســـواحلها
ُس ُ
ُ
فجـــر اإلســـالم يف أوائـــل القـــرن األول الهجـــري.
ـــفن العـــرب وبـــزغ علـــى ربوعهـــا
ٌ
ُ
شـــعاع التوحيـــد إىل ســـواحل املليبـــ�ار يف القـــرن األول الهجـــري ،حقيقـــة
ووصـــول
ِ
ٌ
ُ ّ
ّ
ُ
ُ
وعلمـــاء احلفريـــات كمـــا توثقهـــا الوثائـــق
تاريخيـــة توثقهـــا خنبـــة مـــن املؤرخـــن
َْ
الدينيــ�ة املعتم ــدة ،مث ــل احلدي ــث ال ــذي رواه َ
احل ِاك ـ ُـم يف ُم ْس ــتد َر ِكه ع ــن الصح ــايب
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ُ ْ
اجلليـــل أيب ســـعيد اخلـــد ِري ريض هللا عنـــه ،أنـــه قـــال:
«أهـــدى ملـــك الهنـــد إىل رســـول هللا صلـــى هللا عليـــه
َْ
ٌ
َ
وســـلم ّ
أصحابـــه قطعـــة
جـــرة 1فيهـــا زن َجبيـــ�ل ،فأطعـــم
قطعـــة ،فأطعمـــين منهـــا قطعـــة».2

واإلغريـــق والصينيـــون والعـــرب يف الزمـــن التاريـــيخ.
واملوق ــع اجلغ ــرايف لوالي ــة ك ــراال ق ــد لعب ــت دوره ــا
الريـــادي يف االحتـــكاك احلضـــاري والتبـــ�ادل الثقـــايف
بـــن احلضـــارات والثقافـــات العامليـــة .ومـــع مـــرور
الزم ــن وصل ــت إىل س ــاحل ك ــراال احلض ــارات اليونانيــ�ة
واإلغريقي ــة والصيني ـ�ة والعربي ـ�ة واإلجنلزيي ــة .وبس ــبب
ْ
ه ــذا االحت ــكاك احلض ــاري والتبـ ـ�ادل الثق ــايف تط ـ ّـورت
ٌ
ٌ
تربـــة املليبـــ�ار .وهـــذه احلضـــارة
حضـــارة فريـــدة يف
ِ
الواف ــدة م ــع احلض ــارة األصيل ــة ش ــكلت حض ــارة فري ــدة
متمـــزية حـــىت صـــارت النتـــ�اج املليب�اريـــة يف خارطـــة
الـــرتاث شـــيئ�ا يلفـــت أنظـــار العالـــم إىل مكنوزاتهـــا.
ألن الهنـــد ال ســـيما ،كـــراال حققـــت بصماتهـــا يف
التاريـــخ العـــاليج منـــذ القـــدم ،اآليوفيـــدا أو علـــم
احلي ــاة ،نظ ــام ع ــالج اكتش ــفه أه ــل ك ــراال يف الم ــايض
الســـحيق ،وجـــل اعتمـــاده علـــى األعشـــاب والنب�اتـــات
الكثـــرة ذات القيمـــة الطبيـــ�ة ،ويشـــتمل علـــى تنـــ�اول
أعـــراض األمـــراض العاديـــة واملزمنـــة مـــع فحوصهـــا،
ومعاجلتهـــا ،والعنايـــة بهـــا .وهـــو نظـــام طـــيب يتمـــزي
باعتم ــاده عل ــى األعش ــاب خالف ــا لنظ ــم طبيــ�ة أخ ــرى
مث ــل اآللوباثيــ�ا ،والهوميوباثيــ�ا .وه ــو أيض ــا بعي ــد ع ــن
تدخـــالت العرافـــن واملشـــعوذين والســـحرة.
ُ ُ
ُ
والوثائ ــق التاريخي ــة تق ـ ِّـرر أن عالق ــة ك ــراال بالبل ــدان
ّ
ّ
قـــرون ُمتت�اليـــة ،وإن
مســـتمرة لعـــدة
العامليـــة كانـــت
ٍ
َ ّ َ
ْ
َ
َعجزنـــا أن نضبـــط أوليتهـــا .ويقـــول املؤرخـــون الذيـــن
ّ
ختصصـــوا يف احلضـــارة الهنديـــة :إن هـــذه العالقـــات
ْ
الســـن ِد قـــد بـــدأت قبـــل أربعـــة آالف
يف شـــواطئ نهـــر ِ
َ
س ــنة قب ــل املي ــالد  ،إذ كان ــوا جيلب ــون الس ــلع املليب�اري ــة
ْ
الســـند
واملنتوجـــات الهنديـــة بواســـطة ســـواحل نهـــر ِ
بعدمـــا تن�اقلـــوا إليهـــا مـــن ســـواحل املليبـــ�ار .ويؤيـــد
املؤرخـــون بأنـــه كان هنـــاك مينـــ�اء كبـــر يعتـــين بتجـــار
َْ َ
العـــرب يف ســـواحل ُموهن َجـــد ُار و(.)Mohanjedaro
َ
وملحــوظ يف تاريــخ كــراال ،أن تصديـ َـر الســلع املليب�اريــة
ْ ُ
كان جيـــري ُمنـــذ ثالثـــة آالف ســـنة قبـــل امليـــالد ،إذ إن
َ
ُُْ
َ
ِّ َ
ن َ
8
ـــري
والب ِاب ّليـــن 7كانـــوا جيلبـــون الفلفـــل
أهـــايل األ ِش َِ
ُ َ
ُْ
والفوف ــل 9والق َرنف ــل 10م ــن ك ــراال ث ــم يتج ــرون به ــا.1 1

وبـــالد الهنـــد يعتـــر إحـــدى األمـــم األربـــع الـــي لهـــا
اهتمام ــات علمي ــة ،وق ــد ب ــرع الهن ــود يف احلس ــاب وعل ــم
األف ــالك والنج ــوم وأس ــرار الط ــب ،وذك ــر املس ــعودي 3أن
جماع ــة م ــن أه ــل العل ــم والنظ ــر اعتـــروا الهن ــد الغ ــرة
ال ــي فيهـــا الصـــالح واحلكم ــة ،وكان الهن ــد كم ــا يق ــول
القفط ــي 4مع ــدن احلكم ــة وينب ــوع الع ــدل والسياس ــية.5
وق ــد ترعرع ــت يف الهن ــد اآلث ــار الطبيــ�ة املحلي ــة ،فذل ــك
إث ــر جه ــود بذله ــا العلم ــاء الهندي ــون يف املج ــال العالجي ــة،
وقـــد أضيفـــت إليهـــا األنمـــاط العالجيـــة الســـائدة يف
العال ــم القدي ــم.
الرتاث الطيب ووصوله إىل كرياال
الط ــب م ــوروث إنس ــاين من ــذ الق ــدم ،وت ــراث مش ــرتك
لألمـــم ،خـــاض يف جتاربـــه الصينيـــون بالرتكيبـــ�ات
العضويـــة ،والهنـــود باألدويـــة والعشـــبي�ة النب�اتيـــ�ة،
والفراعنـــة بالكيمـــاء ،واليونانيـــون بدراســـة حاجـــات
النفـــس واجلســـد .واحلضـــارة الهيلينيـــ�ة (اليونانيـــ�ة)
الـــي ارتكـــزت علـــى العلـــوم العقليـــة بـــأدوات الفلســـفة
واملنط ــق ،اس ــتطاعت أن ت ــرىق بالط ــب النظ ــري إىل قمت ــه،
وكان ذلـــك مـــن خـــالل تشـــخيص األمـــراض ومعرفـــة
أســـبابها ،وهـــذا مـــا نـــراه يف كتـــب جالينـــوس .Galen
أمـــا أبقـــراط ( ،)Hippocratesفيعتـــر أبـــا الطـــب
عندمـــا حـــرره مـــن اخلرافـــات والشـــعوذات ،وأضفـــى
عليــه منهجــا ومصداقيــة ،مــن خــالل فرضــه قســما علــى
تالميــذه يؤدونــه قبــل ممارســة املهنــة .لقــد ترجــم أبقــراط
النظريــة إىل تطبيــق عملــي يف عــالج املــرىض ،وحكــم علــى
الطبي ــب بع ــالج كل إنس ــان ،ح ــىت ل ــو كان ع ــدوا أو مجرم ــا،
فص ــار القس ــم عاملي ــا .لق ــد جم ــع أطب ــاء اليون ــان الكب ــار
بــن الطــب والفلســفة ،حــىت انتشــرت علومهــم ووصلــت
إىل املش ــرق .6ووصل ــت العل ــوم الطبيــ�ة فيم ــا وصل ــت إىل
ســواحل كــراال بالرحــالت التجاريــة الــي قــام بهــا اليونــان
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القســـم الطـــيب العـــاليج .ألفـــه الشـــيخ كـــي يت إبراهيـــم
مول ــوي رحم ــه هللا املت ــوىف س ــنة 1897م يف قري ــة فاتي ــكاد
بمقاطعـــة مالبـــرم ،كـــراال .وكان رحمـــه هللا ممـــن
شـــاركوا يف حركـــة االســـتقالل الهنديـــة مـــن الســـيطرة
االســـتعمارية الريطانيـــ�ة .ويقـــع هـــذا الكتـــاب الفريـــد
يف ث ــالث مجل ــدات ،وحيت ــوي  239صفح ــة م ــن القط ــع
الكبـــر ،وتتفـــرد هـــذه املؤلفـــة الطبيـــ�ة املليب�اريـــة جبـــودة
اللغـــة العربيـــ�ة وكـــرة املعلومـــا ت العالجيـــة .وقـــد أورد
املؤلـــف رحمـــه هللا يف كتابـــه املعلومـــات الطبيـــ�ة مـــن
األدويـــة ومعادنهـــا واألدويـــة النب�اتيـــ�ة واحليوانيـــ�ة،
واألدويـــة احلجريـــة واألدويـــة اجلواهريـــة .وقـــد وضـــح
املؤلـــف رحمـــه هللا يف هـــذا الكتـــاب الطـــيب طبيعـــة
األدوي ــة ومنافعه ــا وكيفي ــة الع ــالج به ــا ،وق ــد ق ــام املؤل ــف
بالتحلي ــل والتفصي ــل ع ــن األدوي ــة وتطبيقه ــا يف اجلس ــم
اإلنســـاين .وقـــد أشـــار املؤلـــف يف مقدمـــة الكتـــاب الـــي
تســتغرق أربــع صفحــات إىل أهميــة األدويــة وانتشــارها يف
املجتمـــع اإلنســـاين.

تاريخ اخلدمة الطبي�ة يف الديار املليب�ارية
إن تاريـــخ الطـــب والـــرتاث العـــاليج جـــزء ال يتجـــزأ يف
احلض ــارة اإلس ــالمية الس ــامية ،وتاري ــخ الط ــب اإلس ــاليم
ومنتجاتـــه وإبداعاتـــه العديـــدة الرائعـــة حوافـــز ودوافـــع
حتـــرض أبنـــ�اء األمـــة اإلســـالمية لالســـتعواد مـــا فقـــدوا
م ــن ت ــراث آبائه ــم وأجداده ــم .وكان الع ــالج الط ــيب عن ــد
املس ــلمن يف ك ــراال يعتم ــد عل ــى التقالي ــد واألع ــراف وم ــا
وصل ــت إلي ــه جترب ــة األج ــداد ،يس ــجلون آرائه ــم العلمي ــة
وتراثه ــم الع ــاليج ويتن�اقلون ــه جي ــال بع ــد جي ــل .وكان ــت
اخلدم ــات الطبي ـ�ة يف ك ــراال تتن�اس ــب م ــع بس ــاطة احلي ــاة
والظـــروف الـــي كانـــت ســـائدة آنـــذاك ،حيـــث لـــم تكـــن
اخلــرات الطبي ـ�ة متوافــرة أو اإلمكانــات العالجيــة متاحــة.
وهن ــا جل ــأ املس ــلمون يف ك ــراال إىل الط ــب الش ــعيب يف ع ــالج
م ــا أصابه ــم م ــن أم ــراض أو إىل اخل ــرات الطبيــ�ة ال ــي ت ــم
تن�اقله ــا بالواراث ــة ع ــن األج ــداد .واألطب ــاء الش ــعبيون ق ــد
ّ
تنوعــوا مــن أولئــك الذيــن يركبــون األدويــة مــن األعشــاب
والنب�ات ــات ،وم ــن أولئ ــك الذي ــن يمارس ــون الط ــب النب ــوي
مـــن الفصـــد واحلجامـــة وغرهمـــا مـــن الطـــرق واألدويـــة
ال ــي ورد ذكره ــا يف األحادي ــث النبوي ــة ،ث ــم الفئ ــة األخ ــرى
الثالثـــة كانـــت تمـــارس الرقيـــة الشـــرعية الـــي أشـــارت
إىل صحته ــا املواق ــف النبوي ــة واملص ــادر الدينيــ�ة .ومنه ــم
األطب ــاء املمارس ــون لألم ــراض بش ــكل ع ــام ،ث ــم الكحال ــون
يع ــين أطب ــاء العي ــون ،وك ــذا املج ــرون الذي ــن تول ــوا ط ــب
العظــام ،وكانــوا يمارســون جــر الكســور ورد خلــع املفاصــل،
وك ــذا اجلراح ــون.

واملؤلـــف يرفـــع صوتـــه بالشـــكوى ضـــد املســـلمن
الذيـــن تســـاهلوا يف تعليـــم أبن�ائهـــم املبـــادئ العالجيـــة
والعلـــوم الطبيـــ�ة .ويقـــول الكاتـــب إن أســـباب اجلهـــل
يف تفســـر الكلمـــات الطبيـــ�ة الـــي ورد ذكرهـــا يف اآليـــات
القرآنيــ�ة واألحادي ــث النبوي ــة يع ــود إىل تس ــاهل العلم ــاء
واألس ــاتذة يف تعل ــم الط ــب والعل ــوم اجلس ــدية .ويق ــوم
الكاتـــب بالنقـــد الـــالذع جتـــاه األمـــة اإلســـالمية يف ديـــار
ك ــراال حي ــث أهمل ــوا الط ــب وتعلي ــم مبادئ ــه يف مدارس ــهم
ومناهجهـــم .ويبـــن الكاتـــب خطـــورة ســـوء اســـتعمال
بعـــض أســـاليب الطـــب البديـــل يف عـــالج بعـــض
األمـــراض ويبـــن أهـــم مشـــكالته ،ألن األدويـــة تعتـــر
س ــامة إذا اس ــتخدمت بكمي ــات أك ــر م ــن املطل ــوب .وق ــد
حصــل رحمــه هللا علــى هــذه املعلومــات الطبي ـ�ة النافعــة،
حينمـــا كان متغربـــا يف مقاطعـــة كليـــان ( )Kalyanيف
واليـــة مهاراشـــرتا ( .)Maharashtraألنـــه هاجـــر إىل
مهاراشـــرتا ( )Maharashtraحينمـــا علـــم أن القـــوة
االس ــتعمارية الريطانيــ�ة تؤام ــر علي ــه لم ــا ق ــام خبطب ــات
حي ــرض خالله ــا أه ــل ك ــراال عل ــى اجله ــاد ض ــد احلكوم ــة
االســـتعمارية ،وقـــى هنـــاك أكـــر مـــن عشـــر ســـنوات

ويف تل ــك األي ــام علق ــت مهن ــة التطبي ــب عل ــى أعن ــاق
بعــض الفئــات املهنيـ�ة يف ديــار كــراال ،مثــل احلــالق وكــذا
القابلــة الــي تقــوم باألمــور النســوية داخــل البيــت ،وهــي
ال ــي قام ــت مق ــام املمرض ــات ،ث ــم األس ــاتذة واملدرس ــون
يف املســـاجد الذيـــن يقومـــون بمهـــام الرقيـــة والعـــالج
باألس ــماء والطلس ــمات.
املؤلفات الطبي�ة عند املسلمني يف كرياال
مخـــزن املفـــردات يف الطـــب :إنـــه لـــم يؤلـــف يف ديـــار
ٌ
كتـــاب يـــداين هـــذا الكتـــاب الفريـــد املتمـــزي يف
كـــراال
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الطبيب الشعبي يعد دواء طبيعيا

َ
واملليامليـــة ( )Malayalamوالت ِام ِيل َّيـــة ()Tamil
َ ْ
ْ
ُ َ
والسان ْســـك ِر ِيت َّي�ة ()Sanskrit
واأل ْرد ِو َّيـــة ()Urdu
َ
والف ِار ِســـية (.12)Persian

يس ــتفيد بمعلوم ــات طبيــ�ة ش ــعبي�ة نافع ــة .وق ــد اعتم ــد
الكاتـــب يف تأليـــف هـــذا املؤلفـــة القيمـــة علـــى الكتـــب
الطبي ـ�ة الشــعبي�ة يف اللغــة العربي ـ�ة والفارســية واألردويــة
والهنديـــة والسانســـكريتي�ة .وقـــد أورد يف مقدمـــة كتابـــه
الفريـــد  36نوعـــا للـــوزن والكيـــل لألدويـــة ،كمـــا أىت يف
آخ ــر الكت ــاب بملحق ــة حتت ــوي أس ــماء األدوي ــة يف اللغ ــات
األردوي ــة والهندي ــة واللغ ــة املحلي ــة ع ــريب مليال ــم .وق ــد
أورد هـــذا الكاتـــب الماهـــر  1197دواء بأســـمائه حســـب
احلـــروف الهجائيـــ�ة.

وهـــذه الظاهـــرة اللغويـــة يف تبـــ�ادل احلـــروف
والكلم ــات واألص ــول موج ــودة يف لغ ــات العال ــم ،فمث ــال
فاللغـــة اإلجنلزييـــة واأللمانيـــ�ة والفرنســـية تســـتخدم
ْ
الهن ِد ّيـــة
احلـــروف الالتينيـــ�ة للكتابـــة ،بينمـــا أن اللغـــة ِ
َ
والم َار ِات َّيـ ـ�ة ( )Hindi & Marathiيف الهن ــد تس ــتخدم
احل ــروف الد َيف ْان َ
اج ِر َّي ــة( .13)Devanagariوهن ــا جي ــدر
ِ
بالذك ــر ،أن اللغ ــة العربيـ ـ�ة امللياملي ــة تتم ــزي بكونه ــا ه ــي
ٌ
الوحيـــدة يف جنســـها ،ألنـــه ال توجـــد يف كـــراال لغـــة غـــر
ً
ُ
ُ
عربيـ ـ�ة تك ـ ِّـون م ــع اللغ ــة امللياملي ــة لغ ــة ثالث ــة .وتتمت ــع
هـــذه اللغـــة العربي ــ�ة امللياملي ــة بش ــخصية فري ــدة نظ ــرا
النتس ــاب مفرداته ــا إىل أص ــول س ــامية وح ــروف عربيــ�ة.
َ
واملس ــلمون يف املليبــ�ار ِط ـ َـوال حياته ــم الزاخ ــرة باإلب ــداع
واحليويـــة يف مجـــال األدب والفـــن ،أنتجـــوا مؤلفـــات
عديـــدة يف مختلـــف أنـــواع العلـــوم والبيـــ�ان.

املؤلفات الطبي�ة يف اللغة املحلية عرب مليالم
(.)Arabimalayalam
علـــى الرغـــم مـــن نـــدرة الكتابـــات الرتاثيـــ�ة يف اللغـــة
العربيـــ�ة الـــي تتنـــ�اول األحـــوال الصحيـــة يف كـــراال ،فـــإن
هنـــاك العديـــد مـــن الكتـــب املحليـــة الـــي ســـجلها أبنـــ�اء
هـــذه الواليـــة يف لغتهـــم املحليـــة الشـــعبي�ة ،فهـــي لغـــة
عـــرب ماليالـــم ( ،)Arabimalayalamفهـــي لغـــة كان
املليب�اريـــون يســـتخدمونها يف حياتهـــم الدينيـــ�ة واألدبيـــ�ة
والعلميـــة ،وتتمـــزي هـــذه اللغـــة الفريـــدة الناشـــئة مـــن
ََ َ
والمل َيال ِم َّيـــة.
االحتـــكاك اللغـــوي بـــن اللغتـــن العربيـــ�ة
وتعتمــد هــذه اللغــة الشــعبي�ة علــى اللغــة العربيـ�ة يف جانــب
احل ــروف والكتاب ــة ،كم ــا أنه ــا تعتم ــد عل ــى اللغ ــة امللياملي ــة
يف جانـــب النحـــو والصـــرف والقوانـــن ،وأمـــا املفـــردات
والكلم ــات فه ــي مأخ ــوذة م ــن اللغ ــة العربيــ�ة ()Arabic

واملســـلمون يف كـــراال أثـــروا ثقافتهـــم اللغويـــة
وحضارته ــم الش ــعبي�ة به ــذه اللغ ــة الفعال ــة ط ــوال ق ــرون
عدي ــدة يف التاري ــخ املليب ـ�اري ،وق ــد س ــجلوا فيه ــا علومه ــم
وأفكارهـــم وعواطفهـــم حبيـــث أنتجـــت هـــذه اللغـــة
مصادرهـــم الدينيـــ�ة ومراجعهـــم التاريخيـــة والثقافيـــة
الش ــعبي�ة .أم ــا مواقفه ــم املتش ــددة يف أم ــور الدي ــن فل ــم
تمنعه ــم م ــن التق ــدم يف املج ــال األديب اإلبداع ــي واملج ــال
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بعض ٔ
االدوات العالجية

األصلي ــة .واملس ــلمون يف ك ــراال ق ــد حفظ ــوا ه ــذا الكت ــاب
الـــرتايث الهنـــدي ثـــم فســـروه يف لغتهـــم املحليـــة عـــرب
مليالـــم ( )Arabimalayalamكـــي تشـــمل علـــى
عامـــة النـــاس مجالبـــه ومنافعـــه.

العلـــيم التطـــوري ،ألن العلمـــاء واألدبـــاء وقفـــوا موقفـــا
إجيابيـــ�ا حنـــو الفنـــون األدبيـــ�ة واألنـــواع اإلبداعيـــة ،ومـــن
جـــراء ذلـــك صـــدرت آالف الكتـــب الدينيـــ�ة واألدبيـــ�ة
والعلمي ــة والرتاثيــ�ة م ــن حاضن ــة ه ــذه اللغ ــة اخلصب ــة.
ولم ــا ط ــرق املس ــملون املليب�اري ــون جمي ــع أب ــواب البيــ�ان،
صـــار النتـــ�اج العلـــيم واألديب يف هـــذه اللغـــة الشـــعبي�ة
ّ
ش ــيئ�ا يلف ــت أنظ ــار الباحث ــن والنق ــاد ،بمع ــى ان ــه ارتف ــع
بمســتواه حبيــث نســتطيع أن نطــرح هــذا الــرتاث املليبـ�اري
كـــرتاث دويل أو عالـــيم .وصـــارت خـــالل ســـنوات قليلـــة
كلغ ــة ش ــعبي�ة متداول ــة يس ــتطيع كل األف ــراد أن يمتلك ــوا
ناصي ــة ه ــذه اللغ ــة ،وبل ــغ ع ــدد القادري ــن عل ــى الكتاب ــة
والقـــراءة بهـــذه اللغـــة إىل  %100حينمـــا تبلـــغ نســـبة
القادري ــن ،يف ه ــذه األي ــام ،عل ــى اللغ ــة املليب�اري ــة املحلي ــة
إىل  90يف المائــة .واملخطوطــات واملطبوعــات بهــذه اللغــة
منتش ــرة يف أحن ــاء ك ــراال فه ــي يف احلقيق ــة ت ــراث إنس ــاين
وذخـــرة عامليـــة .عـــالوة علـــى ذلـــك ،فـــإن املســـلمن يف
املليب ـ�ار ق ــد تمكن ــوا م ــن ترجم ــة الكت ــب الطبي ـ�ة الش ــهرة
14
مـــن اللغـــة السانســـكريتي�ة مثـــل أشـــطانغا هرودايـــم
( ،)Ashtanga Hridhayamوغرهـــا مـــن املصـــادر

وق ــد أث ــرى املس ــلمون املليب�اري ــون مكاتبه ــم بالكت ــب
الطبيـــ�ة والعالجيـــة يف أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر
ثـــم يف أوائـــل القـــرن العشـــرين يف اللغـــة عـــرب مليالـــم
( .)Arabimalayalamومـــن أشـــهرها كتـــاب َم ْار َمـــا
َش ْاس ْ َ
ـــرت ْم ( )Marmma Shaasthramيعـــين علـــم
َ َ
َ ْ ُ
َ َ ُ
ـــويت
المق ِاتـــل للطبيـــب الشـــعيب ماناتـــو ِدي ِويـــران ك ِ
( ،)Mannathodi Veeraan Kuttyوكتـــاب ويشـــا
جيكيتســا أشــطانغا هرديم (Vishachikilsa Astanga
 )Hrudhayamيعــين عــالج الســموم للطبيــب الشــعيب
ّ
فارافــورات إيــالت بــران كــويت وايديــار (Parappurathu
 ،)Illathu Beraankutty Vaidhyarوكتـــاب
جنوفـــكارم ترجمـــة ()Janopakaram Tharjama
يعـــين ترجمـــة مصلحـــة العـــوام ،وكتـــاب وايـــدي ســـارم
ترجمـــة ( )Vaidhyasaram Tharjamaيعـــين
ترجمـــة مفـــاد الطـــب البديـــل ،وكتـــاب أبـــكارم كتـــاب
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الشكل العالجي الشعبي

العلم ــاء واألطب ــاء يف ك ــراال ق ــد تفنن ــوا يف مؤلفاته ــم
الطبيــ�ة ،حي ــث أت ــوا بأس ــاليب ل ــم يتط ــرق إليه ــا الكت ــاب
قبله ــم يف الهن ــد ،فعل ــى س ــبي�ل املث ــال ،كان ــوا ه ــم أوائ ــل
مـــن نظـــم األراجـــزي واملنظومـــات الطبيـــ�ة العالجيـــة،
وكانـــوا ينظمونهـــا يف أراجـــزي مابيـــ�ال باتـــو .15ألن األغنيـــ�ة
تعت ــر األس ــرع تأث ــرا وانتش ــارا ب ــن الن ــاس ،ألنه ــا تتغلغ ــل
يف الوجـــدان واحلـــس اإلنســـاين بســـهولة ،فيمكـــن لهـــم
حفـــظ هـــذه املعلومـــات الطبيـــ�ة يف ذاكرتهـــم بســـهولة.
ّ
من ــذ س ــبعة ق ــرون كان ــت األغ ــاين ماب ــال الت ــزال يغنيه ــا
ُ
تاريـــخ ّأول عمـــل ّ
أديب مـــن
املســـلمون يف املليبـــ�ار ،ويعـــود
ْ َ َ
ْ
ُ
الدي ــن م ــاال’
ـي ِ
ه ــذا الش ــكل الغن ــايئ الفلكل ــوري إىل ’م ـ ِ
(مناق ــب الش ــيخ م ــي الدي ــن عب ــد الق ــادر اجلي ــالين يف
أســـلوب غنـــايئ مليبـــ�اري رشـــيق) الـــي ألفهـــا القـــايض
محم ــد الش ــهر يف ع ــام 1607م .والعلم ــاء واألدب ــاء يف دي ــار
ك ــراال يغن ــون ه ــذا الن ــوع الفلكل ــوري الش ــعيب ويؤلف ــون
في ــه علومه ــم وآرائه ــم.

( ،)Upakaram Kithabيعــين الكتــاب النافــع للطبيــب
الش ــعيب املليبــ�اري كونغان ــم ويتــ�ل أحم ــد املع ــروف ببــ�اوا
مس ــليار(Konganam Veetil Ahmad alias Bava
 ،)Musliyarوكتـــاب شـــفاء الشـــفاء لتـــداوي الســـموم
للطبيـــب الشـــعيب إبراهيـــم كـــويت مســـليار(Ibrahim
 ،)Kutty Musliyarوكتـــاب الطـــب النبـــوي للطبيـــب
الشـــعيب مـــي الديـــن بـــن أحمـــد ،وكتـــاب الطـــب
لألم ــراض الصغ ــرى لع ــالج األطف ــال للطبي ــب الش ــعيب
يس أيتـــش إبراهيـــم كـــويت (.)C.H Ibrahim Kutty
وكـــذا يوجـــد يف الـــرتاث الطـــيب املليبـــ�اري بعـــض
املخطوطـــات الطبيـــ�ة الـــي لـــم ُيعـــرف مؤلفوهـــا،
مثـــل الكتـــاب وايديـــا يوغـــا راتنـــم (Vaidhya yoga
 )Rathnamيعـــين اجلواهـــر الطبيـــ�ة ،والكتـــاب
عـــالج األطفـــال بـــاال جيكيتســـا (Elajul Athfal
 )Balachikilsaلتـــداوي أمـــراض األطفـــال ،وكتـــاب
يونـــاين وايديـــا ســـارا يوغـــا شاســـرتم (Vaidhyasara
 )yoga shasthramيع ــين الكت ــاب اليون ــاين ع ــن مف ــاد
الطـــب البديـــل ويوغـــا.

وكم ــا وث ــق املليب�اري ــون آدابه ــم وعلومه ــم يف األغ ــاين
مابيـــ�ال باتـــو ،وثقـــوا أيضـــا الـــرتاث العـــاليج والطـــيب يف
هـــذه األغنيـــ�ة الشـــعبي�ة الفلكلوريـــة .ويعتـــر الـــرتاث
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املخطوطات الطبي�ة يف اللغة املحلية

الطـــيب والعـــاليج كمؤشـــر حضـــاري يشـــر إىل تقـــدم
املجتمـــع اإلنســـاين علميـــا وثقافيـــا .وتاريـــخ اإلســـالم
يف ديـــار كـــراال لـــم حيفـــظ إال النهضـــة التوعويـــة
واإلصالحيـــة الـــي قـــام بهـــا العلمـــاء املســـلمون مثـــل
الســـيد ثنـــ�اء هللا مكـــي تنغـــل ،واملولـــوي واكام عبـــد
القـــادر وغرهـــم ،إال أن احلركـــة العلميـــة كانـــت راجئـــة
حبي ــث انتش ــرت املؤلف ــات العلمي ــة واألدبي ـ�ة به ــذه اللغ ــة
املحليـــة بـــن عـــوام النـــاس يف الديـــار املليب�اريـــة ،ولكـــن
لس ــوء ح ــظ ه ــؤالء العلم ــاء واألدب ــاء ل ــم يع ــن املؤرخ ــون
املليب�اريـــون بمســـاهماتهم العلميـــة واإلبداعيـــة.

ويوجـد يف أسـرة كدافنـكل ()Kodappanakkal
الشـهرة يف قرية باناكاد ( )Panakkadيف مقاطقة مالبرم
( )Malappuramبعـض املخطوطـات الطبيـ�ة يف اللغـة
املحليـة عـرب مليالـم ( .)Arabimalayalamألن هـذه
األسـرة العريقـة شـهرة يف مجـال الطـب اجلسـماني�ة
والروحانيـ�ة ،ألن أهـل كـراال يلتمسـون العـالج والشـفاء
لألمراض اجلسـماني�ة والروحاني�ة من سـادات هذه األسرة
الشـهرة ،وقـد تـوارث السـادات يف هـذه األسـرة عـن آبائهم
هـذه الكتـب الطبيـ�ة القيمـة .وكل هـذه املؤلفـات حتتـوي
معلومـات طبيـ�ة نافعة ،وتوضح كيفيـة التطبيق العالجية
باألدويـة النب�اتيـ�ة وباألعشـاب .وكذا توجد فيها اإلشـارات
إىل الطـرق العالجيـة مثـل الرقيـة والطلسـمات.

وم ــن ه ــذا الن ــوع الغن ــايئ الفلكل ــوري كت ــاب وايدي ــا
جنانـــم ( )Vaidhya Jnaanamللطبيـــب الشـــعيب
املليبـــ�اري فطالـــط كونـــي ماهـــن كـــويت وايديـــار
( ،)Pattalathu Kunji Maahin Vaidhyarوقـــد
تـــم تأليـــف هـــذا الكتـــاب الشـــيق يف ســـنة 1889م،
املواف ــق للس ــنة  1310الهجري ــة .وق ــد أىت ه ــذا الطبي ــب
الشـــاعر بمختلـــف أنـــواع البحـــور الشـــعرية املليب�اريـــة
حس ــب اخت ــالف األم ــراض اجلس ــدية والنفس ــية ،كم ــا
ق ــدم له ــا الع ــالج واألدوي ــة ال ــي تلي ــق به ــا .والفص ــل
األول مـــن هـــذه املؤلفـــة الغنائيـــ�ة والطبيـــ�ة يســـرد يف
خلـــق اإلنســـان وعجائـــب املخلوقـــات .ثـــم يتطـــرق
الطبيـــب الشـــاعر رحمـــه هللا إىل أمـــراض متنوعـــة
بأســـاليب شـــعرية متمـــزية ،ولـــم يـــدع هـــذا العبقـــري
املليبــ�اري مرض ــا يف كتاب ــه إال وق ــدم ل ــه أدويتــ�ه وكيفي ــة
العـــالج بهـــا.

ومؤلف ــة أخ ــرى ذات قيم ــة طبيــ�ة فائق ــة توج ــد عن ــد
األســـتاذ تقـــي الديـــن الهيتـــيم ،جنـــل العالمـــة الشـــيخ
نن�ديـــل محمـــد مســـليار (Nandiyil Muhammad
 )Musliyarاملؤســس الكليــة العربيـ�ة دار الســالم بن�انــدي
يف مقاطعـــة كاليكـــوت .وكان املؤســـس رحمـــه هللا مـــن
أولئــك الذيــن يلتمــس أهــل كــراال عندهــم العــالج النبــوي
والطـــب الشـــعيب .ويقـــع هـــذا الكتـــاب يف  85صفحـــة
م ــن القط ــع املتوس ــط ،وحيت ــوي عل ــى املعلوم ــات الطبيــ�ة
الش ــعبي�ة والع ــالج النب ــوي والرقي ــة والطلس ــمات.
األساليب العالجية السائدة يف ديار املليب�ار:

وم ــن ه ــذه الوت ــرة ،يع ــين املؤلف ــة الطبي ـ�ة الش ــعرية،
كتــاب وســوري جيكيتســا كرتنــم (Vasoori Chikilsa
 )Keerthanamيعـــين الرتنيـــم لتـــداوي الطاعـــون
للطبي ــب الش ــعيب ي ــم ك ــي كون ــي ف ــوكار (M.K Kunji
 .)Pokarوالش ــاعر الماه ــر والطبي ــب احل ــاذق ي ــم ك ــي
كون ــي ف ــوكار ق ــدم ه ــذا العم ــل الرائ ــع إىل الق ــراء س ــنة
1935م .وحيتــوي هــذا الكتــاب معلومــات طبيـ�ة شــعبي�ة
نافعـــة .وكمـــا تـــدل عليـــه عنـــوان القصيـــدة الطبيـــ�ة
ف ــإن ه ــذه املؤلف ــة تعال ــج النازل ــة الوبائيــ�ة ال ــي عاش ــها
املس ــلمون يف مليبـ ـ�ار  ،عندم ــا حل ــت بمنازله ــا الطاع ــون
واألوبئـ ـ�ة املعدي ــة اخلاطف ــة ألجس ــامهم وأرواحه ــم.

-

العالج بالقرآن والرىق الشرعية وبماء زمزم.

-

العالج باألعشاب.

-

العـــالج بالغـــذاء :ويشـــمل العـــالج بالعســـل
وباحلبــة الســوداء وباألليــاف الغذائيـ�ة وبالفواكــه
أو اخلضـــار أو الفيت�امينـــ�ات.

-

العالج باحلجامة

-

العالج بالكي

-

املعاجلــة النفســية ،وتشــمل جلســات االســرتخاء
والتنفيــس عــن النفــس والعــالج املعــريف.

-

العالج الطبيعي باحلرارة والماء والتمارين.

-

العالج باحلمية والصوم
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المختبر ٔ
لالدوية الشعبية

س ــوف تؤث ــر يف بدن ــه تأث ــرا س ــلبي�ا .ويت ــوىل ه ــذا التدلي ــك
الماهـــرون املتخصصـــون باألعصـــاب والعضـــالت يف
اجلســـم اإلنســـاين ،وإال فـــإن الهفـــوة اليســـرة تـــؤدي إىل
اإلعاق ــة املزمن ــة ل ــدى اإلنس ــان.

تدليــك اجلســم أو أوزتشــل ( )Uzhitchilأي التدليــك
يف آيورفي ــدا :كل م ــا ع ــدا ه ــذه يوج ــد يف الط ــب النب ــوي يف
الدي ــار اإلس ــالمية العاملي ــة ،إال أن ه ــذا التدلي ــك خيت ــص
بال ــرتاث املليب ـ�اري الهن ــدي .فالتدلي ــك ش ــكل م ــن أش ــكال
العـــالج يف آيورفيـــدا  .يعـــرض املريـــض للتدليـــك كـــي
يتج ــدد اجله ــاز العص ــيب والعض ــالت يف اجلس ــم ،ولك ــي
تتحف ــز ال ــدورة الدموي ــة يف اجلس ــم اإلنس ــاين .واملري ــض
الــذي جتمــدت عصباتــه اجلســمية يعــرض لهــذا التدليــك
البـــدين لتنشـــيط وظائـــف اجللـــد الفســـلجية ،وتنبيـــ�ه
األعصــاب الدقيــق وتنشــيط الــدورة الدمويــة ،والتخلــص
م ــن اخلالي ــا الدهني ـ�ة ومقاوم ــة الرته ــل .ينص ــح املري ــض
للتدليـــك عنـــد اضطرابـــات الـــدورة الدمويـــة ،وضعـــف
العض ــالت الع ــام وضموره ــا وش ــللها ،وح ــاالت اإلجه ــاد
بعـــد الرياضـــة ،والتهـــاب املفاصـــل وتوتـــر األعصـــاب
والتهابهـــا ،واألرق ،والســـمنة املفرطـــة ،واضطرابـــات
الهض ــم ،وانكم ــاش اجلل ــد والش ــيخوخة.

خالصة القول
 .1وكان للعلمـــاء القدمـــاء يف ديـــار كـــراال إلمـــام بالـــغ
بالطـــب الشـــعيب والطـــرق العالجيـــة كمـــا ألســـرة
الســـيدين الذيـــن يعاجلـــون الناس بالطـــب النبوي
وكـــذا األســـماء والرقية.
 .2وكان ع ــوام الن ــاس يلج ــؤون إىل علماءه ــم يف األم ــور
الصحيـــة والعالجيـــة كمـــا يلجـــؤون إليهـــم يف
أمورهـــم الدينيـــ�ة.
 .3وكانوا يلتمســـون احلل من علماءهم وســـاداتهم فيما
يعنيهم من األمراض اجلســـماني�ة والروحاني�ة.

أمــا الزمــن املوقــت ألوزتشــل ،كمــا يف التقويــم املحلــي،
فهـــو مـــن شـــهر ميدونـــام ( )Midunamإىل شـــهر
وروشــتيكام ( ، )Vrishchikamويف هــذه الشــهور الســتة
يكلــف املريــض بعــض التماريــن اجلســمية إال أن العنايــة
البالغــة تعطــى للتدليــك البــدين يف األشــهر الثالثــة األوىل.
ويف هـــذه املـــدة ُيعطـــى املريـــض العنايـــة الفائقـــة مثـــل
األطعمـــة ذات الروتينـــ�ات ،وكذلـــك حيظـــر ااملريـــض
م ــن الن ــوم يف النه ــار باعتق ــاد أن ك ــرة الن ــوم يف ه ــذه امل ــدة

 .4أمـــا العلمـــاء والســـادات فكانـــوا يعتمـــدون علـــى
طب شـــعيب قـــد توارثوه عـــن أســـالفهم وأجدادهم،
وعلى علـــوم قد تعلموهـــا من كتب الطب الشـــعيب
واليونـــاين .وكذا يوجد من العلمـــاء من يعتمدون على
العلـــوم الطبي�ة الي جاءت من الطرق الفارســـية مثل
األســـماء والطلســـمات .وكانوا يظنـــون أن هذا النوع
من العـــالج هو إســـاليم محض.
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وال ريـــب أن املســـلمن يف كـــراال ،قـــد أرشـــدتهم
دراس ــاتهم الدينيــ�ة وجتاربه ــم اليومي ــة وظ ــروف حياته ــم
القاســية إىل تعلــم واســتنب�اط بعــض العلــوم الطبيـ�ة ،لــدرء
آالم األمــراض عنهــم ،وقدمــوا نصــاحئ وإرشــادات قيمــة يف
مج ــال الط ــب الوق ــايئ ،وق ــد دون ــوا يف العل ــوم الطبي ـ�ة م ــن
القــدر مــا يســاوي مؤلفاتهــم يف العلــوم األخــرى ،ولكــن لــم
حيف ــظ لن ــا م ــن مس ــاهماتهم ومؤلفاته ــم الطبيــ�ة إال آث ــار
قليل ــة .ومعظمه ــا ّ
دون يف اللغ ــة املحلي ــة امللباري ــة ،وم ــع
ه ــذا يوج ــد بع ــض املؤلف ــات باللغ ــة العربيــ�ة الفص ــى.
وكل هــذا إن دل علــى يشء فإنمــا يــدل علــى كفــاءة العلمــاء

املس ــلمن ومهارته ــم ونبوغه ــم يف العل ــوم الطبيــ�ة ،عل ــى
الرغ ــم م ــن قل ــة وس ــائل التش ــخيص والع ــالج البدائيــ�ة
ال ــي كان ــت س ــائدة يف عصره ــم .أم ــا املش ــكلة الوحي ــدة
الـــي تواجـــه هـــذا الطـــب الشـــعيب املليبـــ�اري ،أنـــه لـــم
خيضـــع للتجـــارب العلميـــة الكافيـــة ،الـــي خضـــع لهـــا
الط ــب احلدي ــث .فل ــم يطب ــق مث ــال عل ــى احليوان ــات قب ــل
اس ــتخدامه عل ــى اإلنس ــان ،وبع ــض أس ــاليب�ه ل ــم ت ــدرس
يف م ــدارس نظامي ــة ،وإنم ــا يتوارث ــه العلم ــاء والس ــادات يف
ك ــراال ع ــن آبائه ــم وأجداده ــم.
 .10القرنفــل :نــوع مــن النباتــات مــن الفصيلــة اآلسـيّة.
لهــا شــكل مخروطــي ،مزهــرة ذات زهــر رباعــي
األجــزاء ،ولهــا رائحــة عطريــة قويــة ،يبلــغ متوســط
ارتفــاع شــجرة القرنفــل مــن  10إىل  12مــرتا ويصــل
أحيانــا إىل  20مــرتا .ويوصــف القرنفــل بأنــه طــارد
للحمــى ،مطهــر ،ومعقــم للمعدة ،يشــفي مــن القروح
وآالم الــرأس ويحمــي مــن األوبئــة ويســاعد عــىل
الهضــم ويســكن االم االســنان ويخفــف التهابــات
الحساســية وينبــه القلــب واملعــدة.
11. Rowlinson, H.G, Intercourse between India
and the Western World – from the earliest
time of the fall of Rome, Cambridge University
Press - 1916
 .12صفحة  ،466املوسوعة اإلسالمية ،الجزء الرابع.
 .13ويكي بيديا ،املوسوعة الحرة.
 .14أشــطانغا هرودايــم ) ،(Ashtanga Hridhayamوهذا
الكتــاب مــن املصــادر األصليــة يف اآليورفيــدا ،ألفــه
الطبيــب الهنــدي املاهــر واكبدانــدا )Vagpadanand-
.(ha
 .15ومابــال باتــو (Mappila Paattu) ،أو أغانــي مابــال،
هــو النــوع الفلكلــوري الغنائــي الــذي تطــوّر مــن
االحتــكاك الثقــايف واألدبــي بــني اللغتــني العربيــة
واملليباريــة ،وكثــريا مــا تغلــب عــىل أغانــي مابــال
ـمات العربيــة وامليـ ُ
السـ ُ
ـزات اإلســالمية ،وهــذا النــوع
الفلكلــوري املليبــاري لــه هويّتُــه الثقافيــة املتميــزة،
وهــو يرتبــط ارتباطــا وثقيقــا باملمارســات الثقافيــة
والحضاريــة يف حيــاة املســلمني يف املليبــار .يكثــر يف
أغانــي مابال اســتخدام الكلمــات الفارســية )(Persian
واألردويــة ) (Urduوالتاميليــة ) (Tamilوالهنديــة
) (Hindiوالسانســكريتية) (Sanskritبــرصف النظــر
عــن اللغــة العربيــة واملليباريــة ،ولكــن تســتند أغاني
مابــال دائمــا إىل اللغــة املليامليــة ) (Malayalamيف
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الجــر والجــرار  :جمــع جــرة ،وهــو إنــاء مــن الفخــار
أو الخــزف.
رقــم الحديــث ،7297 :رواه الحاكــم يف مســتدركه،
وقــال رحمــه اللــه تعــاىل " :لــم أخــرج مــن أول هــذا
الكتــاب إىل هنــا لعــيل بــن زيــد بــن جدعــان القــريش
رحمــه اللــه تعــاىل حرفــا واحــدا ولــم أحفــظ يف أكل
رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم الزنجبيل سـواه
فخرجتــه".
املســعودي هــو أبــو الحســن عــيل بــن الحســني بــن
عــيل املســعودي ) (896-956كان مؤرخــا كبــريا
وجغرافيــا شــهريا يلقــب بهــريودوت للعــرب.
هــو جمــال الدين عــيل بــن يوســف القفطــي صاحب
الكتــاب إخبار العلمــاء بأخبــار الحكماء.
الدكتــور عصــام الديــن عبــد الــرؤوف الفقــي ،بــالد
الهنــد يف العــرص اإلســالمي .عالــم الكتــب ،القاهــرة،
مــرص1980 .م .ص .236
املقالــة :الطــب علــم وعمــل للدكتــور عــادل العبــد
الجــادر ،صفحــة  ،5مجلــة التقــدم العلمــي ،مجلــة
علميــة ثقافيــة فصليــة تصــدر عــن مؤسســة الكويت
للتقــدمالعلمــي،العــدد،74نوفمــرب2011م.الكويــت.
األشــوريون والبابليــون أمتــان كانتــا تســكنان يف
العــراق.
الفلفــل األســود )االســم العلمــي (Piper nigrum :هي
نبتــة متســلقة مــن مغطــاة البــذور ،تــزرع مــن أجل
ثمارهــا ،والتــي تجفــف عــادة وتســتخدم يف املأكوالت
واملرشوبــات ،وتعتــرب مناطــق جنــوب الهنــد املصــدر
الطبيعــي للفلفل األســود.
الفوفــل أو الكوثــل )االســم العلمــي (Areca:هــو
جنــس نباتــي يتبــع فصيلــة الفوفليــة مــن رتبــة
الفوفليــات.
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Rome, Rowlinson, H.G, Cambridge University
Press – 1916.
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جانــب النحــو والــرصف .ومــن جانــب املوضــوع وإن
أغانــي مابــال تتنــاول مواضيــع ذات صلــة بالديــن
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اإلســالمي يف املليبــار ،ألنهــا هــي الفلكلــور األكثــر
شــعبية يف الفنــون املليباريــة.
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1996.
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تحفة املجاهدين يف بعض أخبار الربتغاليني ،املعربي،
الشيخ زين الدين بن محمد املليباري املخدومي ،مكتبة
الهدى ،كاليكوت ،كرياال1996 ،م.
رحلة ابن بطوطة ،ابن بطوطة ،دار الرتاث ،بريوت،
1968م.
رشح املعلقات السبع ،الزوزني ،أبو عبد الله الحسني بن
أحمد بن الحسني ،دار الطالئع للنرش والتوزيع والتصدير،
القاهرة1993 ،م.
الشعر العربي يف كرياال ــ مبدأه وتطوره ،الفاروقي ،ويران
محي الدين الدكتور ،عرب نت ،كاليكوت ،كرياال2003 ،م.
املسلمون يف الهند ،الندوي ،أبو الحسن عيل الحسني ،املجمع
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1

جوانب من املمارسات اخلاصة
باملعتقدات والعادات املشرتكة

بين سكان بالد الرافدين
وشعوب أفريقية قديمة

أ .قيص منصور الرتكي – كاتب من العراق
ينتيم ســـكان الشـــعوب اإلفريقية إىل أربع مجموعات عرقية قديمة يمثلون السكان
األصليـــن للقـــارة ،إضافـــة اىل احلاميـــن ،والشـــعوب الزجنية الســـامية ،ثـــم العناصر
الســـامية العربي�ة ،وقـــد وجدت يف القارة أقـــدم احلضارات الي أثـــرت وتأثرت حبضارات
املنطقـــة العربي�ة برمتها.
ّ
إن األديـــان واملعتقـــدات اإلفريقيـــة التقليدية تنتـــيم يف معظمها إىل صنـــف األديان
املتعـــددة اآللهة ،وذلك ما تتمزي بـــه املجتمعات ما قبل الطبقية ،فاألشـــخاص اخلارقون
يف هـــذه األديان هـــم أرواح مختلفـــة (بما يف ذلـــك أرواح املـــكان وأرواح األجـــداد ،وأرواح
ظواهر الطبيعة ...الخ) ولكنهم ليســـوا آلهـــة ،وبذلك تكون األديـــان املتعددة اآللهة من
صفات املجتمعات اإلفريقية األوىل ،1وهي بذلك تشـــرتك مع أوىل املجتمعات احلضارية
املتشـــكلة يف املنطقة العربيـــ�ة اال وهـــي حضـــارة وادي الرافدين والنيـــ�ل حيث اتصفت
ديانتهـــا ومنـــذ بدايتها بمبـــدأ تعدد اآللهـــة وتشـــبي�ه األفـــراد باآللهة خاصـــة امللوك،2
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ومـــن املعـــروف أن يف مواطن حضـــارات إفريقيـــا الغربي�ة
(الســـودان الغريب واألوســـط ،ومنطقة خليـــج بنن) وما
بـــن البحـــرات (يوغنـــدا) قامت أديـــان جتســـد اإلله يف
عدد من األشـــخاص .وبشـــكل عام فإن األديان اإلفريقية
التقليديـــة ،ســـواء أكانـــت املتعـــددة اآللهـــة أم تلك الي
ً
جســـدت اإلله يف شـــخص واحد ،لم تكن مناســـبة تماما
لنظام يملي تعاليمـــه الروحية على أفـــراد املجتمع الواحد
يف إفريقيـــا قديما ،بل ان املمارســـات الديني�ة واالجتماعية
هي الصفة الغالبة على ســـلوك املجتمعات عموما ســـواء
يف حضـــارات املجتمعات العربيـــ�ة أواألفريقية.

يعيشـــها ســـكان بـــالد وادي الرافديـــن يف تلـــك العصور
القديمـــة ،لذلك جـــاءت الصـــور والتشـــابي�ه يف األعمال
األدبيـــ�ة ومنهـــا القصص ،منزتعـــة من واقـــع احلياة ،يف
املدينـــ�ة والريـــف ويف الهـــور والســـهل واجلبـــل ،وجدير
باملالحظـــة أن أدب وادي الرافديـــن حافظ علـــى أصالته
ولـــم يتعـــرض إىل تغيـــر أو حتوير.3
ومـــن املرجح أن تن�اقـــل األخبار والقصـــص يف مجتمع
بـــالد الرافديـــن كان يتم اكتشـــافها قبـــل اخـــرتاع الكتابة
بشـــكل كامـــل ثم رغـــم االكتشـــاف املهم ظل قســـم كبر
من أدب بـــالد الرافدين وقصصهم تروى شـــفاها والتزال
بعض تلـــك القصص والروايات وبطـــوالت األجداد تروى
شـــفاها حىت يومنا هـــذا ،ثـــم انتقلت كثر مـــن القصص
الـــي تعين بهـــا الناس من جيـــل اىل جيل ،فكانـــت الكتابة
وكان اســـتخدامها لتدويـــن تلـــك القصـــص وذلـــك منذ
األلـــف الثالث قبـــل امليالد ،وقـــد عرف ً
نســـاخ الكتابات،
وأهمهـــا نســـخ القصـــص واملالحـــم البطوليـــة ،باألمانة
واحلرص على االستنســـاخ من املصادر األصلية القديمة
بعد مطابقتهـــا وتدقيقها ،4فقـــد اقتبـــس البابليون كثرا
من املصطلحـــات واملفـــردات اللغوية الـــي عرفتها اللغة
الســـومرية ،وأخذوا منها فيما خيـــص األدب الهيكل العام
للقصـــة ،بي�د أنهـــم أضافوا لذلـــك الهيكل «حلمـــا ودما»
على حد تعبر األســـتاذ فاضل عبدالواحـــد علي ،فظهرت
نتيجة هذه االضافـــة ،وجود أدب جديد يف شـــكله القديم
ذي األصـــول العريقه.5

ومنذ أواســـط القـــرن احلادي عشـــر امليـــالدي وصل
اإلســـالم إىل إفريقيـــا جنـــوب الصحراء ،وهـــي الي تعرف
ًّ
حاليا .وقد ســـاهمت القوافـــل التجارية
بالقارة الســـمراء
وبعض احلمالت العســـكرية الي عـــرت الصحراء لتصل
حـــدود الغابـــات االســـتوائي�ة يف انتشـــار اإلســـالم فنتج
عنها دخول عـــدد من القبائـــل اإلفريقية يف اإلســـالم من
ً
السواحل الشـــرقية للقارة وصوال إىل مدغشـــقر وزنجبار.
كمـــا وصلت الدعوة اإلســـالمية يف وقت مبكـــر من ظهور
اإلســـالم ،اىل القســـم الشـــمايل مـــن القـــارة واملعـــروف
بشـــمال إفريقيـــا ،وذلك حن وصـــل إليها القائد املســـلم
ً
«عمرو بـــن العاص» فاحتا ملصـــر وليبي�ا ،ثم تـــواىل الفتح
اإلســـاليم بعـــد ذلـــك لـــكل مناطـــق الشـــمال اإلفريقي
(املغـــرب العـــريب الكبر) على يـــد عقبة بـــن نافع وموىس
بن نصـــر وطارق بـــن زياد.

لقـــد أظهـــرت الدراســـات احلديثـــ�ة أن الكثـــر مـــن
التآليـــف األدبي�ة الســـيما القصص واملالحـــم قد انتقلت
اىل األقطـــار املجـــاورة وبعـــض البلـــدان البعيـــدة كآســـيا
الصغـــرى وبـــالد الشـــام ومصـــر وبـــالد اليونـــان ،إضافة
اىل أصقـــاع بعيـــدة يف مناطق حضـــارات جنـــوب إفريقيا
ومناطـــق نهـــر «مومبا» ،6مما تـــرك أوجه شـــبه واضحة
بن قصص بـــالد الرافدين والقصص الي دونت بلســـان
تلـــك األقوام ،وذلك حبكم وقوع أغلب املمالك السياســـية
القديمة حتـــت ســـلطة الســـالالت واالمراطوريات الي
قامـــت يف بالد الرافدين من ســـومرية واكادية واشـــورية،
ثـــم ويف وقـــت الحـــق تأثـــرت مجتمعـــات وامراطوريات
أجنبيـــ�ة بالرتاث العـــرايق بعد وقـــوع بـــالد الرافدين حتت

وقد اشـــتهرت قبائل إفريقية كبرة بدخولها اإلســـالم
منهـــا قبائل ســـونغاي وبوالر وولـــوف وهوســـا .ويف القرن
الثامن عشـــر امليـــالدي جتددت حركة انتشـــار اإلســـالم.
وكان للطـــرق الصوفيـــة دور بـــارز وكبر يف ذلك ،واســـتمر
دخـــول األفارقة يف اإلســـالم حـــىت بداية فرتة االســـتعمار
األورويب للقـــارة ،ومع ذلـــك فما زال اإلســـالم جيتذب إليه
األفارقـــة حىت يومنـــا هذا.
أدب بالد الرافدين ناقال للمعتقدات والعادات
تمـــزي أدب بـــالد الرافديـــن قبـــل كل يشء بأصالتـــه
وبكونـــه أدبـــا واقعيا صور بصـــدق نمط احليـــاة الي كان
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الســـيطرة األجنبي�ة ،الســـيما األدب وخصوصا القصص
واملالحـــم البطوليـــة عندما احتكت تلك األقـــوام بمجتمع
بـــالد الرافديـــن يف وقت الســـلم واحلرب ،ومـــن بن تلك
األقوام األجنبي�ة اخلورية واحلثي�ة والفارســـية واليوناني�ة،
والـــي ترجمـــت بعـــض مـــن قصـــص بـــالد الرافدين اىل
لغاتهـــا املحلية .7فـــال عجـــب ان تنتقل شـــفاها او بلغات
أقوام أخـــرى مجموعة من القصص واملالحـــم الرافديني�ة
وتنشـــر اىل ممالـــك وأمـــم وشـــعوب مختلفـــة متأثـــرة
بـــأدب بـــالد االرافدين بشـــكل خـــاص وبعـــض العادات
واملعتقـــدات ،ومن املرجـــح أن بعض القبائل والشـــعوب
يف افريقيـــا من بن تلك الشـــعوب الي تأثـــرت بأدب بالد
الرافديـــن ومعتقداتهـــم وعاداتهم.
إن أغلــب املعتقــدات الدينيـ�ة القديمــة لــدى الشــعوب
األفريقيـــة ينســـبها علمـــاء الفكـــر الديـــى إىل التقليـــد،
ويضعونه ــا ىف دائ ــرة م ــا أس ــموه باألدي ــان البدائيـ ـ�ة ال ــىت
تق ــوم عل ــى الس ــحر واملبالغ ــة ىف التقدي ــس حي ــث يلتق ــى
فيهــا االســتدالل العقلــى واملنطقــي وإن البدائيــن ينفــرون
أش ــد النف ــور م ــن اإلس ــتدالل العقل ــى ،كم ــا يالح ــظ أيض ــا
أن هـــذا النفـــور ال يرجـــع إىل قصـــور أو عجـــز طبيعـــي يف
إدراكهــم بــل باألحــرى إىل مجموعــة مــن العــادات العقليــة
الـــىت درجـــوا عليهـــا مـــن خـــالل طريقتهـــم يف التفكـــر
وال ــي قام ــت عل ــى أس ــاس التس ــاؤل ع ــن مع ــى احلي ــاة
والوجـــود والعـــدم ومـــا بعـــد املـــوت ،كمـــا عملـــت علـــى
وجــود مظهــر طقــويس فرضــت بــه ســيطرتها علــى نــواىح
احليــاة املختلفــة لتنتقــى ثن�ائي ـ�ة احليــاة والديــن فاألشــياء
كله ــا مرتابط ــة ألنه ــا تق ــوم عل ــى الش ــعور العمي ــق بوح ــدة
احلي ــاة ووح ــدة األش ــياء كله ــا يف عال ــم مق ــدس م ــن خ ــالل
االعتق ــاد بوج ــود ق ــوى كامن ــه يف بع ــض مظاه ــر الطبيع ــة
تســـتوجب التقديـــس .8ومـــن الصعـــب أن تتخيـــل
املجتمع ــات األفريقي ــة القديم ــة ب ــدون اعتق ــاد يف أي م ــن
أنـــواع األرواح الـــي تســـاعد أو تعـــوق أعمالهـــم راضـــن
بالســـحر التمثيلـــي ســـلوكا وطريقـــا للتعبـــر عـــن ذلـــك
االعتق ــاد يف أن ــواع الق ــوى والطاق ــات اخلارق ــة للطبيع ــة
ويظهــر التطبيــق للمفاهيــم الدينيـ�ة والســحرية يف القنــاع
حي ــث يمث ــل م ــكان ال ــروح ،ال ــي يعتق ــد فيه ــا األفريق ــي
علـــى اختـــالف أنواعهـــا مـــن أرواح للقـــوى الطبيعيـــة

2

(كاآلرض ،والض ــوء ،وال ــرق ،والش ــمس ،والقم ــر وال ــخ )
أو أرواح ملؤس ــس القبيل ــة واجل ــدود ،أو أعض ــاء القبيل ــة،
«فــاألرواح هــي جتســيد ،وتشــخيص للقــوى الــي خيشــاها
وخيافه ــا ،وال يس ــتطيع أن يدركه ــا أو يص ــل إىل مس ــتواها،
لــذا فهــو جيســدها يف صــورة شــبه إنســاني�ة» .9وال خيتلــف
هــذا املفهــوم عــن فكــرة خــوف اإلنســان يف عصــور مــا قبــل
التاري ــخ ،م ــن أش ــياء لي ــس بمق ــدوره فهمه ــا ،يف حض ــارات
الشـــرق األدىن القديـــم ،فـــكان عليـــه أن جيســـدها علـــى
شـــكل آلهـــة مثـــل النجـــوم والريـــاح واملطـــر والشـــمس
والقمــر والــخ.10
ومن هـــذا املفهوم يتضـــح حتديد وتشـــخيص القوى
الغـــر معلومة لـــدى األفريقـــي والرافديـــين وأن األعمال
الفنيـــ�ة لديـــه ،إنما هـــى أداة ووســـيلة ،إلشـــباع حاجاته
النفســـية وعلى هذا األســـاس نشـــأ املفهـــوم االعتقادي
اخلـــاص جبوانـــب مـــن احليـــاة االجتماعيـــة والديني�ة يف
معتقد اإلنســـان وعاداتـــه وأعرافه .وخر مثـــال يمكن من
خالله التعرف على أهم املمارســـات الديني�ة واالجتماعية
هي األســـاطر والقصـــص والروايات الشـــفاهية وبعض
املمارســـات الباقية اىل يومنـــا هذا ،ويف مايلـــي اهم االفكار
اخلاصـــة بهـــذه املعتقـــدات الي ترتبـــط بشـــكل او بآخر
بثقافـــة حضـــارة وادي الرافديـــن والـــي حاولـــت رصدها
للداللة علـــى متانة الرتابـــط وعمق الصلة بن الشـــعوب
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وعندمـــا رأى القمر األرنـــب مرة اخرى ،طلـــب منه ان
يعيد ما قالـــه للناس على لســـانه ،عرف القمـــر انه ّ
حرف
الرســـالة ،فضربه القمر بعى شقت شـــفتي�ه ،واىل وقت
قريب كانت قبائـــل «الناماكوا» غاضبة مـــن األرنب ألنه
ســـلبهم اخللود علـــى حد اعتقادهـــم ،كما أنهـــم اليأكلون
حلـــم األرانـــب ،واذا ما خالف شـــخص منهـــم وعرفوا أنه
أكل حلم األرنـــب فإنه يبعد مـــن القبيلة.

االفريقيـــة يف القـــارة الســـمراء ونظراتهـــا من الشـــعوب
العربي�ة يف القارة اآلســـيوية الي اخرتنا مـــن بينها ،حضارة
من أعـــرق حضـــارات الشـــرق األدىن القديم.
فكرة املوت والبعث يف النصوص األدبي�ة:
تربـــط قبائـــل «الناماكـــوا» ( )namakwaاو
«الهوتنتوت» ( )hotntootمن خـــالل آدابهم وفكرهم
بن والدة القمر يف أول الشـــهر وغيابه عنـــد دخوله املحاق
يف آخـــر الشـــهر -والي حتدث بشـــكل مســـتمرـــ مع فكرة
البعـــث واملـــوت ،أي أن فرتة محـــاق القمر ثـــم بزوغه هي
بمثابة موتـــه وميالده .ومع ترســـخ هذه الفكـــرة يف أذهان
القبائـــل املذكـــورة ،فقـــد أصبـــح القمـــر صديقـــا حميما
لإلنســـان ،وهـــو كذلك فعـــال خاصة عنـــد القبائـــل الي
تقطـــن الصحاري املكشـــوفة كونـــه ينر لهم عتمـــة الليل
ويجنبهـــم حر الشـــمس امللتهبـــة ومايعانوه مـــن حرارة يف
فصـــل الصيـــف .11وألن الصديق يبوح بأســـراره لصديقه
فقـــد أراد القمـــر أن يفـــيش ســـر موتـــه وبعثه لإلنســـان،
واختـــار األرنـــب ألن يبلـــغ الرســـالة لبـــين البشـــر ،لكـــن
االرنـــب قلب املفهـــوم عندما قال على لســـان القمر «كما
أنين أمـــوت وال أعود اىل احليـــاة مرة أخـــرى ،فإنكم كذلك
ســـتموتون والتعـــودون اىل احلياة مرة أخـــرى».12

وفكرة البعـــث واملوت هـــذه وارتب�اطهـــا بالقمر جندها
أيضـــا عنـــد قبائـــل «البوشـــمان»( )poshmanلكنها
تعتقـــد يف أدبهـــا املـــدون أن القمـــر قـــد أبلغهم الرســـالة
بمضمونها الصحيح ،لكن شـــخصا لم يصـــدق قول القمر
وبـــدأ ين�اقش األمر مع القمـــر عندما توفيـــت والدته أمام
ناظريـــه يف حن كان القمر خيـــره أن أمه نائمـــة وأن موتها
مؤقت ليـــس إال ،لكنـــه أصر علـــى موتها ،فضربـــه القمر
وشق شـــفتي�ه ومســـخه على شـــكل حيوان هو األرنب.13
إن فكـــرة املـــوت والبعث يف الفكـــر الرافديـــين القديم
جيســـدها إلـــه القمر أيضـــا والذي يـــأيت يف املرتبـــ�ة الثالثة
مـــن بعـــد الســـماء والهـــواء ،وفيما خيـــص اختفـــاء القمر
ّ
يف نهايـــة كل شـــهر فقد عـــد هـــذا االختفـــاء بمثابة موت
مؤقـــت ليعقبـــه بأيـــام والدة جديـــدة وحيـــاة أخـــرى بعد
املوت املؤقـــت ،حيث وردت إشـــارات عديـــدة ختص أيام
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االختفاء حددت يف اليوم الســـادس والعشـــرين والســـابع
والعشـــرين والثامـــن والعشـــرين ،وكان علـــى املتعبدين
ومن بينهم ملك البـــالد ان يمتنعوا عـــن تقديم الصلوات
واألدعيـــة للقمـــر يف هـــذه االيام النـــه يف حالـــة اختفاء،14
امـــا يف اليـــوم الثالثن من الشـــهر فقد خصـــص لتقديم
القرابـــن اىل معبد إلـــه القمـــر والتضرع والدعـــاء له لكي
يعـــود ويظهر ثاني�ة ،وعنـــد والدة القمـــر او بعثه من جديد
فـــإن ذلك يعتر عيدا رســـميا خصص اليـــوم األول من كل
شـــهر فيه لالحتفال به وقـــد اطلقوا على هذا العيد اســـم
«ايـــش – ايـــش» ( ،)Esh -Eshواملعلومات املتوفرة عن
ّ
االحتفال بهذا العيـــد قد بدأت مع تكـــون احلضارة خالل
العصـــور التاريخيـــة وقيـــام املمالـــك والـــدول يف العراق
القديـــم ،وذلك يف بدايـــة األلف الثالث قبل امليـــالد ،إذ تم
حتديد يـــوم واحد لهـــذا العيد ،15بينمـــا خصصت حكومة
بابـــل يف آخر عهـــود العراق السياســـية يف القرن الســـادس
قبل امليـــالد ،ثمانيـــ�ة أيام لالحتفـــال بمولد القمـــر وبعثه
للحيـــاة مـــن جديـــد ،16وذلـــك ألن األقـــوام القادمـــة من
اجلزيـــرة والـــي اســـتوطنت يف بابـــل أو الي اســـتقرت يف
أعـــايل الفرات ،أعطـــت القمر مكانة مرموقـــة أكر من بايق
مجتمعات بـــالد الرافدين لكونه صديق ســـكان الصحراء
يف اجلزيـــرة العربيـــ�ة مثلما هـــو صديق لســـكان الصحراء
الذيـــن حاول القمـــر منحهم اخللـــود يف إفرقيا الســـمراء.
قصص خلق اإلنسان من طني

أمـــا ما خيص نظرة اإلســـالم للقمر وظهـــوره واختفائه
فقد خـــص القرآن القمر بعـــدد من اآليات باعتبـــ�ار القمر
مـــن الظواهـــر الكوني�ة الماثلة أمـــام العيـــون ،إال أنه ُجعل
مرجعا أساســـيا حلســـاب الوقت وتنظيمـــه حيث يمكن
مـــن خالل متابعته ضبط األيام والشـــهور والســـنن وهو
بذلك يكون وســـيلة حســـية حلســـاب العمر ،أي بمفهوم
يقـــرتب بعض الـــيشء مـــن مـــا ذكـــر يف أدب احلضارات
القديمة من خـــالل كونه يمنح احلياة واملوت لبين البشـــر
أي أنه حيســـب عمرهـــم والوقت من والدتهـــم اىل موتهم،
بيـــ�د ان الفائدة احلقيقيـــة املرجوة من ظاهـــرة بزوغ القمر
وحتـــول أشـــكاله من هالل اىل نصـــف بدر ثم بـــدر وهكذا،
كان لهـــا مدلول واضح أجـــاب عنه القـــرآن الكريم يف قوله
ُ َّ
َ ْ َُ َ َ
األه َّل ِة ُق ْل ِه َ
ـــي َم َو ِاقيـــت ِللن ِاس
ك
تعاىل ﴿يســـألون
عـــن ِ
ِ
َ ْ َ ِّ
احلج﴾ ســـورة البقـــرة ،آية.189 :
و

تنتشـــر بـــن قبائـــل «الشـــلوك»( )Shlookالـــي
تســـكن الني�ل األبيض ،قصة يف األدب عن خلق اإلنســـان
من طن ،وتفســـر القصـــة بطريقة بارعة اختـــالف ألوان
البشـــر املخلوقن من الطـــن بموجب لون الـــرتاب الذي
صنعهـــم اإلله منـــه ،فاإللـــه اخلالق «جـــووك»()Jook
عـــزم علـــى خلق البشـــر فتجـــول يف أحنـــاء العالـــم ،وعند
مـــكان تواجد اجلنس األبيض البشـــرة وجـــد طن أبيض
(تـــراب) نقي فصنع منـــه اإلنســـان ذا البشـــرة البيضاء،
ّ
وعندمـــا وصل اىل مصر ،شـــكل من طىم الطـــن يف الني�ل
النـــاس ذوي البشـــرة البنيـــ�ة ،وعندمـــا وصـــل اىل أرض
ّ
«الشـــلوك» وجد فيها تربة ســـوداء فشـــكل منها الناس
ذوي البشـــرة السوداء.17
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وخلـــف لنـــا البابليـــون ،الذيـــن أســـهموا بنصيـــب
وافـــر يف بنـــ�اء حضـــارة بـــالد الرافديـــن ،أطـــول قطعـــة
«أنومـــا ِا لـــش»
أدبيـــ�ة وأشـــهرها وهـــي املعروفـــة بـــ ِ
( )Enuma Elishالـــي عرفـــت بـــن الباحثـــن باســـم
«قصـــة اخلليقـــة البابليـــة» وتتحـــدث عـــن نظـــرة
البابلي ــن إىل خل ــق الك ــون واإلنس ــان ،23وتذك ــر القص ــة
أن س ــبب خل ــق اإلنس ــان ليحم ــل مش ــقة العم ــل عل ــى
األرض وأعبائـــه بـــدال مـــن اآللهـــة نفســـها فباركـــت
اآللهـــة الفكـــرة فقـــررت خلقـــه مـــن دم أحـــد اآللهـــة
املم ــزوج بالط ــن إذ ج ــئي باإلل ــه «كنك ــو» ف ــذحب وم ــزج
دمـــه بالطـــن وخلـــق منـــه اإلنســـان ،24وجنـــد األســـطر
التالي ــة يف قص ــة لإلل ــه اينك ــي ( )En.kiيتح ــدث فيه ــا
ع ــن خل ــق اإلنس ــان م ــن الط ــن وكي ــف أن اآلله ــة ه ــي
الـــي خلقتـــه:

وهـــذا االمـــر اخلاص خبلـــق االنســـان من طـــن يكاد
يكـــون متطابقا تماما حىت مع املفهـــوم اللغوي لكلمة طن
يف اللغـــة العربيـــ�ة ،فاملدلـــول اللغـــوي للطن هـــو الرتاب
املختلـــط بالماء ،ويســـىم بذلـــك وإن زالت عنـــه رطوبة
المـــاء ،ومن معـــاين الطن الوحـــل وجمعه «أطيـــان»،18
و«الطينـــ�ة» هـــي القطعة مـــن الطن وتســـتخدم مجازا
للداللـــة على اخللقـــة واجلبلـــة فيقال فالن مـــن الطين�ة
ّ
«الطيان»فهو
األوىل وطين�ة الرجـــل «خلقته وأصله»ّ ،أما
صانـــع الطـــن ،وحرفته تدعـــى «الطيانة».19
وباملقابـــل جنـــد يف الـــرتاث والثقافـــة اإلفريقيـــة لدى
قبيلـــة «الفانيـــون»( )Fanyonالذيـــن يســـكنون يف
غرب القـــارة ،يعتقدون ان هللا خلق االنســـان على شـــكل
«ســـحلية» مـــن الطن ثـــم وضعهـــا يف حوض فيـــه ماء
ملدة ســـبعة ايـــام ،ثم قال له اخـــرج من المـــاء ،فخرج على
هيئ�ة انســـان .وبنفـــس املفهـــوم اخلاص خبلق اإلنســـان
مـــن طـــن ،كانـــت قبائـــل غـــرب إفريقيـــا والقاطنـــة يف
«توجوالنـــد» ( ،)Togolandوالـــي تنتـــيم إىل الزنـــوج
وتنتشـــر اآلن يف جمهوريـــة «تنجو» ،جند انهـــا تعتقد إىل
وقت قريب ،ان هللا خيلق االنســـان مـــن الطن ،فاذا تبقى
قليل من الماء الذي فيه تراب ســـكبه علـــى االرض وخلق
منه األشـــرار والعصاة من النـــاس ،أما اإلنســـان الصالح
فانـــه خيلق من طين�ة جيـــدة ،كما تعتقد القبائـــل املذكورة
أن هللا خلـــق الرجـــل ثم خلق املـــرأة.20

«امـــزيج لب الطـــن املوجـــود يف أعلـــى امليـــاه الي ال
يســـر غورها،
ّ
الصناع املهرة ،سيجعلون الطن مختمرا،
وانت عليك ان ختلقي له االضالع،
«ننماخ» آلهة االرض ستعمل من فوقك،
آلهة الوالدة ستقف إىل جانبك حينما ختلقن،
أماه! قدري مصره (مصر املولود اجلديد)،
« ننماخ» سرتبط به  ...اآللهة،

ويف الفكـــر الرافديـــين القديـــم ،21جنـــد أن كلمة الطن
ارتبطـــت بالفكـــر العـــرايق القديم منـــذ بواكـــر النضوج
احلضـــاري علـــى هـــذه االرض خـــالل األلف الرابـــع قبل
امليـــالدـ وانعكـــس ذلك بشـــكل واضـــح فيمـــا ورد يف أدب
املالحـــم واألســـاطر الدينيـــ�ة ،فمـــن أوىل املفاهيـــم الي
كانت تشـــغل الفكر هو خلق االنســـان وأصـــل الوجود.22
ّ
وقد عـــد العراقيـــون القدمـــاء الطـــن المـــادة األوىل الي
خلق منها اإلنســـان ويمثل هذا االعتقـــاد صدى الدعوات
التوحيديـــة والرســـاالت الســـماوية الي جاء بهـــا األنبي�اء
والرســـل مـــن عهد نـــوح عليـــه الســـالم ومن جـــاء بعده
وبقيت تلـــك الدعوات عالقة يف أذهـــان األجيال الالحقة.
َََ ْ َ َْ َ ْ َ َ
ُ َ َ ِّ
ن﴾
اإلنســـان ِمن ســـالل ٍة من ِط ٍ
قـــال تعاىل﴿:ولقد خلقنا ِ
ســـورة املؤمنون ،آية.12 :

كانسان».25
يفهـــم مـــن خـــالل مـــاورد يف النـــص األديب لقصـــة
اخلليقـــة أن الطن كان المادة األساســـية خللق اإلنســـان
وأن مـــا تصـــوره العراقيـــون يف عمليـــة اخللـــق مـــا هو إال
انعـــكاس لواقع املجتمـــع العرايق ومدى تأثـــر ذلك املجتمع
بالدعـــوات التوحيديـــة األوىل.
ويؤك ــد كت ــاب العه ــد القدي ــم ،كت ــاب اليه ــود املق ــدس
ال ــذي تؤل ــف األس ــفار اخلمس ــة األوىل من ــه بقاي ــا الت ــوراة،
علـــى لســـان األنبيـــ�اء والرســـل الســـابقن للنـــيب مـــوىس
عليــه الســالم ،أن هللا ســبحانه وتعــاىل خلــق االنســان مــن
طـــن ،26وقـــد وردت إشـــارات عديـــدة بهـــذا اخلصـــوص
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منه ــا م ــاورد يف (س ــفر التكوي ــن – اإلصح ــاح الث ــاين):

االنس ــان ه ــي الط ــن أو ال ــرتاب يف الت ــوراة ،تمام ــا كم ــا
هـــي يف املصـــادر األخـــرى ،إال أنهـــا ختتلـــف يف القـــران
الكري ــم ،اذ وردت أك ــر م ــن كلم ــة للدالل ــة عل ــى الم ــادة
الـــي خلـــق منهـــا اإلنســـان وإن كانـــت جميعهـــا تـــؤدي
املعـــى نفســـه.

 «وجبـــل الرب االلـــه آدم ترابـــا مـــن األرض ونفخ يفأنفه»« ،نســـمة حيـــاة ،فصـــار آدم نفســـا حية».27
 وقد فســـر اســـم آدم بأنه مـــن األديـــم أي األرض ألنهمخلوق من تـــراب األرض.28

إن مـــا يلفـــت االنتبـــ�اه أن جميـــع القصـــص ذات
العالقـــة خبلـــق االنســـان مـــن طـــن والـــوارد ذكرهـــا يف
أدب بـــالد الرافديـــن والعهـــد القديـــم والقـــرآن الكريـــم
متشــابهة يف اخلطــوط العامــة واألساســية وهــذا لــم يكــن
مصادف ــة ب ــل إن ذل ــك يؤك ــد تت�اب ــع الرس ــاالت الس ــماوية
وبعـــث األنبيـــ�اء والرســـل ومعرفـــة النـــاس بقصـــة خلـــق
االنس ــان م ــن ط ــن ،إال أن األف ــكار الس ــائدة ال ــي كان ــت
قـــد ابتعـــدت عـــن التوحيـــد أضافـــت اليهـــا فيمـــا بعـــد
القص ــة عم ــا ورد يف الق ــران الكري ــم وأن م ــا ورد يف املص ــادر
األدبي ـ�ة الرافديني ـ�ة والعه ــد القدي ــم ط ــرأ عليه ــا إضاف ــات
وحتريفـــات عـــر العصـــور الطويلـــة الـــي مـــرت عليهـــا
حـــىت وجـــدت طريقهـــا اىل التدويـــن فابتعـــدت تدرجيـــا
ع ــن أصوله ــا التاريخي ــة وج ــاءت وق ــد اكتنفه ــا اخلي ــال
واالس ــطورة وتمح ــورت ح ــول معتق ــدات الق ــوم الدينيــ�ة
وقــت تدوينهــا وكادت صلتهــا تنقطــع عــن أصولهــا األوىل
يف ح ــن حف ــظ لن ــا الق ــرآن الكري ــم باجي ــاز ش ــديد الص ــورة
احلقيقيـــة لتلـــك القصـــص.35

 «وهكـــذا فـــإن هللا خلـــق آدم مـــن تـــراب ونفـــخ فيهنســـمة احلياة فصـــار آدم نفســـا حيـــة».29
ويف القـــرآن الكريم الذي هو ليس كتابـــا تاريخيا هدفه
ســـرد القصص األدبي�ة واألحداث وبيـــ�ان تفاصيلها ،بل إن
ماجاء فيه من إشـــارات موجزة ،إنما جـــاء للعرة واملوعظة
ومنها خلق االنســـان من طن .30فقـــد ورد ذكر المادة الي
خلق منها اإلنســـان بأكر من صيغة منهـــا الطن والرتاب
والصلصال اذ ورد ذكر الطن يف اآليـــات الكريمة اآلتي�ة:
ُ َ َّ
ُ َ َ َ ً
َ ََ ُْ ْ
ن ث َّم قى أ َجال﴾.31
 ﴿هو ال ِذي خلقكم ِمن ِط ٍ﴿و َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ
َ
ن﴾.32
اإلنسان ِمن سالل ٍة ِمن ِط ٍ
ِ
َّ
َ ْ َ َ ُ َّ َ
يشء َخ َل َق ـ ُـه َو َب ـ َـد َأ َخ ْل ـ َـق ْ َ
ـان
 ﴿ال ـ ِـذي أحس ــن كل ْ ٍاإلنس ـ ِ
ِ
ْ
ـن﴾.33
ِم ــن ِط ـ ٍ
َ
َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ
ب﴾.34
ن ال ِز ٍ
ِ
﴿إنا خلقناهم ِمن ِط ٍ
يالحـــظ يف جميـــع اإلشـــارات الـــواردة ان الكلمـــة
املس ــتخدمة لالش ــارة إىل الم ــادة األوىل ال ــي خل ــق منه ــا
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قصص الطوفان

الطوفـــان ،ومن املعـــروف أن النـــص األديب قـــد دون بعد
آالف الســـنن من وقت حدوث الفيضـــان ،اذ يذكر امللك
«جلجامـــش» يف ملحمته الشـــهرة والي حملت اســـمه
ان الطوفـــان قـــد حـــدث قبله بكثـــر وأن القصة ســـمعها
مـــن جده « اوتونابشـــتم» الذي حكى له قصـــة الطوفان،
ومـــن املعـــروف أن تاريخ حكم امللـــك «جلجامش» حاكم
مدينـــ�ة الـــوركاء كان يف حـــدود  2700ق.م ثـــم حدث وأن
حـــذف منها وأضيـــف إليهـــا الـــيشء الكثر بما ينســـجم
وافـــكار القـــوم ،على مر العصـــور وباختالف األلســـن ،إال
أن اخلطوط الرئيســـة ظلت واضحة فيها رغم انتشـــارها
يف أصقاع الدنيـــ�ا الكبرة والبعيدة عـــن ارض الرافدين .إذ
جند يف أحـــداث قصة الطوفان الرافدينيـــ�ة أن بطل القصة
اســـمه «اوتـــو -نابشـــتم» ( )utu-napishtimوالذي
يعـــين اســـمه «الذي منـــح احلياة مـــن قبل االلـــه» .وقد
وردت األحـــداث مدونـــة علـــى رقـــم طيين لكاتـــب بابلي،
وتكـــررت القصـــة يف أكـــر مـــن عصـــر وعلى يـــد اكر من
كاتب ،اذ يقـــول الكاتب البابلـــي واصفا بدايـــة الطوفان:

عـــن الطوفـــان جنـــد يف اآلداب االفريقيـــة وحتديـــدا
لـــدى قبيلـــة «ماســـاي» ( )masaiyالي تقطـــن إحدى
واليـــات جنـــوب افريقيا ،ذكـــرا يف أســـاطرها عـــن رجل
مســـتقيم اســـمه «تومباينوت» تـــزوج من امـــرأة تدعى
«نايب�انـــدى» وولدت له ثـــالث أوالد ،ثم تـــزوج من أرملة
أخيـــه الي تدعى «ناهابـــا -لوجوينجا»وولـــدت له ثالث
أبنـــ�اء أيضا .وبعـــد إن كـــر الفســـاد يف األرض ويف قبيلته
بالـــذات قـــررت األلهة أن تهلـــك اجلنس البشـــري ماعدا
«تومباينـــوت» فأشـــفقت عليـــه اآللهه وأمرتـــه أن يبين
فلكا من اخلشـــب وأن يركبه هو وزوجاته وأوالده الســـتة
وأن يأخـــذ معـــه عـــددا مـــن احليوانـــات مـــن كل صنف،
وبعد أن بدأ الطوفان وركب اجلميع يف الســـفين�ة ،ســـقط
املطـــر بغـــزارة حىت أصبـــح الطوفـــان محققا وشـــامال كل
االرض .إثـــر ذلـــك بدأ املطر خيـــف ،اىل أن توقف ،فأرســـل
«تومباينـــوت» حمامة لتتحقق من احنســـار الماء وظهور
اليابســـة من جديد ،فعادت اليه منهكة ،ثم اطلق النســـر
بعـــد ان ربط بذيلـــه رمحا ،ثم بعـــد برهة مـــن الوقت عاد
النســـر وعـــرف أن النســـر قد حـــط علـــى اليابســـة وأنه
أكل مـــن جيفـــة ّ
شـــم راحئتها يف الرمـــح .وبعد ذلـــك أدرك
«تومباينوت» أن الطوفان قد احنســـر فرســـت ســـفينت�ه
على ارض الـــراري ونزل الـــركاب.36

«رعد يشـــق عنان الســـماء ،أعاصر مدمـــرة تعصف
وتزمجر ،مثـــل «نهيق حمار الوحش» ،فيضـــان عارم ختور
مياهـــه مثلما «خيـــور الثور» ،ظـــالم حالك ودمـــار يف كل
مكان ،حىت أن األلهة نفســـها تراجعـــت مذعورة اىل أقى
السماوات» .38

ويف روايـــة أخرى مشـــابهة لقصة الطوفان الســـابقة،
حكاهـــا أحد املبشـــرين يف افريقيـــا بمنطقة «ســـايىس»
( )saysaعنـــد نهـــر «مومبـــا» وعلـــى مقربة مـــن حبرة
«روكـــوا» ذكـــر الـــراوي للمبشـــر انه ســـمعها مـــن جده.
وفحـــوى القصـــة الختتلـــف عـــن ســـابقتها ،إال يف التأكيد
علـــى أن رجل الطوفان قد حمل معه يف الســـفين�ة كل أنواع
احلبوب وكل صنـــف من احليوانات ،الذكـــر منه واألنى .
وعندمـــا حدث الطوفـــان وغرقت اجلبـــال فهلك من بقي
علـــى األرض مـــن احليوانات والنـــاس جميعا.37

ومـــن اجلدير بالذكـــر أن الوصـــف أعـــاله يتطابق مع
مـــا جاء يف وصـــف الطوفـــان يف األســـاطر االفريقية ،كما
تتطابـــق أغلـــب املعلومـــات األخـــرى ومنها على ســـبي�ل
املثـــال ان رجل الطوفان «اوتونابشـــتم» قد أمـــره االله أن
حيمل يف الســـفين�ة بذرة كل املخلوقات احلية ،واســـتمرت
احلال على هذا املنوال ســـبعة ايام وســـبع ليايل ،حىت جاء
الطوفـــان على كل مـــن يف االرض من البشـــر واحليوانات
إال من كان على ظهر الســـفين�ة .39ثم اســـتقرت السفين�ة
علـــى جبل ،وقبـــل ذلك أرســـل رجل الطوفان ليســـتقيص
عـــن احنســـار املياه وانتهـــاء الطوفـــان ،من خالل إرســـاله
ألنواع مـــن الطيور فـــان وجـــدت مهبطا لن تعـــود وان لم
جتـــد فانها ســـتعود للســـفين�ة حتمـــا ،وأول هـــذه الطيور
هـــو احلمامة ،كمـــا يف الروايـــة اإلفريقية تمامـــا ،ثم أخرا
اطلق اوتونابشـــتم الغـــراب ،وعندما رأى الغـــراب أن املياه

ويف املقابـــل جنـــد قصة الطوفـــان قد حدثـــت يف أرض
الرافديـــن ومـــا ضمتـــه يف مصادرهـــا األدبيـــ�ة عـــن أخبار
الطوفـــان الي وردت مدونـــه باللغة الســـومرية واالكدية
وهي أقـــدم قصة عن الطوفـــان معروفة حـــىت اآلن ،وهذا
مـــا عكســـته الرقـــم الطينيـــ�ة الـــي دونـــت عليهـــا أخبار
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احنســـرت اكل وحـــام ونعق ولـــم يرجـــع ،40بينمـــا ذكرت
األســـطورة اإلفريقية ان «تومباينوت» أرســـل نسرا فأكل
وايقـــن الرجـــالن أن الطوفان قد احنســـر بهـــذه الداللة.

أن يصن ــع ن ــوح الفل ــك بيـ ـ�ده ،ألن ــه الب ــد لإلنس ــان م ــن
األخــذ باألســباب والوســائل ،وبــذل آخــر مــا يف طوقــه،43
وبذلـــك تكـــون الفكـــرة العامـــة لقصـــة الطوفـــان يف
أدب وتـــراث الشـــعوب اإلفريقيـــة تتطابـــق مـــن حيـــث
اله ــدف واملب ــدأ م ــع م ــا ورد يف نص ــوص اآلي ــات الكريم ــة
يف القـــرآن املجيـــد.

إن األدلـــة األثريـــة الماديـــة والكتابيـــ�ة عـــن حدوث
الطوفـــان تت�ابع ترتى ،ولعل الســـر «جيمس فريزر» الذي
ألـــف مخطوطتـــه الي بـــن أيدين�ا منـــذ حوايل قـــرن من
الزمـــن ( )1918رغـــم حداثـــة التأريخ القريب بالنســـبة
إلينـــ�ا والبعيد جـــدا عن تاريـــخ أحداث الطوفـــان ،يفيدنا
يف حقيقة تاريخيـــة واقعية يرويها لنـــا صاحب املخطوط
الـــذي عـــاش مابـــن ( )1941 - 1854يؤكد فيهـــا أخبار
الطوفان ومكان رســـو الســـفين�ة إذ يقول:

شعائر عقد معاهدات السالم
هناك عـــادات وتقاليد وأعراف تتبعهـــا بعض القبائل
يف إفريقيـــا فيما خيص عقد الصلح أو معاهدات الســـالم،
تتشـــابه اىل حـــد ما مـــع شـــعائر البـــالط امللكـــي يف بالد
الرافديـــن خصوصـــا يف البـــالط اآلشـــوري ،44اذ تطلعنـــا
الروايـــات أن زعيـــم قبيلـــة «بارولـــوجن» يف وســـط
إفريقيـــا إذا أراد أن يعقـــد حلفـــا مع قبيلـــة أخرى،
فأنهـــم يأخذون معـــدة ثور ويبقرونهـــا ،ثم يزحف
الزعيمـــان مـــن خـــالل فتحة املعـــدة واحـــدا تلو
اآلخر ،بعدهـــا يعلنـــان أنهما أصبحـــا واحدا.
وتتبـــع قبيلـــة «بتســـتوانا» نفـــس النهـــج
يف مـــا اذا عقـــدت حلفـــا مـــع قبيلـــة أخرى
حيـــث يعمـــدون اىل ذحب حيوان ويمســـك
الطرفـــان املتعاهدان ببعض أجـــزاء أمعاء
ذلك احليوان ،ويقســـمان علـــى التعاهد،
ويذكـــر «الســـر فريـــزر» أنه شـــهد مثل
هـــذا التقليـــد بقولـــه «أقيمـــت مثـــل
هـــذه الشـــعائر عندمـــا كنـــت يف قبيلة
«شوشـــنج».45

«أمـــا الفلك الذي اســـتقر عند جبـــال «أرميني�ا»
فاليزال جـــزء منـــه مطروحا على هـــذه اجلبال
حـــىت اليوم ،ومـــازال بعـــض النـــاس يزيلون
عنه القار ويســـتخدمونه يف تعاويذهم».41
أمـــا يف النـــص القـــرآين الكريـــم فقـــد
أشـــر اىل ســـيدنا نـــوح عليـــه الســـالم
واىل حادثـــة الطوفـــان يف أكـــر مـــن
أربع ــن موضع ــا يف الق ــرآن الكري ــم،
ففـــــي ســـــور األعـــــراف وهـــــود
واملؤمنـــون واألنبيـــ�اء والشـــعراء
والعنكب ــوت والصاف ــات والقم ــر
جنـــد ذكـــرا لقصـــة الطوفـــان،42
والقـــرآن الكريـــم ال يعطينـــ�ا
عـــن الطوفـــان روايـــة متصلـــة
تق ــع يف س ــطور وصفح ــات متت�الي ــة
مـــن القـــرآن الكريـــم مـــن بدايـــة
الروايــة حــىت نهـــايتها بــل تتن�اثــر
األخب ــار بش ــأن الطوف ــان كم ــا
تتن�اثـــر بشـــأن غـــره مـــن
قصـــص القـــرآن يف مواضـــع
متفرقـــة ويف ســـور متعـــددة
والفل ــك وس ــيلة للنج ــاة م ــن
الطوفـــان ،وحلفـــظ بـــذور
احلي ــاة الس ــليمة لك ــي يع ــاد
بذرهـــا مـــن جديـــد ،وقـــد شـــاء هللا

إن التفســـر املنطقـــي لهـــذه
الشـــعرة ،هـــو أن اجلـــزاء الـــذي
يصيــب مــن يرجــع عــن عهــده ،بــأن
يقط ــع مث ــل الذبيح ــة وأن مص ــره
هـــو القتـــل المحالـــة ،ومـــن بـــن
ذل ــك جن ــد أق ــواال عن ــد قبائ ــل مث ــل
«الواتشـــاجا» والـــي ّ
تصـــرح
أثنـــ�اء تأديـــة شـــعائر الصلـــح
بالقـــول« :لكـــي النشـــق
إىل نصفـــن كمـــا يشـــق ذلـــك
102

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ـ اﻟﻌﺪد  47ـ ﺧﺮﻳﻒ 2019

7

«إن هـــذا الكبـــش لـــم يؤخـــذ مـــن القطيـــع بقصـــد
تقديمـــه للتضحيـــة وال مـــن أجل االلهـــة عشـــتار ،وإنما
أحضـــر لكي يقســـم «ماتـــع -ايلـــو» على والئـــه للملك
«آشـــور نراري اخلامس» ،فإذا حنث بيمينـــ�ه فإن مصره
ســـيكون كمصر هـــذا الكبـــش».49

اجلــدي» ،ونفــس الــيشء تقولــه قبيلــة «نانــدي» اذ تــذحب
كلب ــا وتش ــطره اىل نصف ــن وتق ــول «ليقت ــل م ــن ينق ــض
العه ــد مث ــل ه ــذا الكل ــب» .46أم ــا قبائ ــل «االومبي ــون»
وه ــم ش ــعب كان يس ــكن دلت ــا نه ــر النيج ــر ،فق ــد ع ــرف
عنه ــم أنه ــم جيلب ــون ش ــاة حبض ــور الكاه ــن ويش ــقونها إىل
نصفـــن ويقولـــون «ليشـــق جســـد مـــن يشـــن احلـــرب
علـــى القبيلـــة األخـــرى كمـــا يشـــق جســـد الشـــاة».47

ثـــم يعدد النـــص أجزاء الكبـــش ويذكر أن هـــذا اجلزء
مـــن الكبش كأن يكون اليد أو الســـاق أو الكتف ،ليس جزء
يعـــود اىل الكبش بل إنـــه لـ «مانـــع -ايلـــو» .وخيتم امللك
األشـــوري النص بالطلب من اإلله «ســـن» إله القمر أن
يبتلي حاكم مدين�ة أرواد وشـــعبه وأبنـــ�اؤه وموظفوه اذا ما
حنثو باالتفـــاق بااليت:

وعند األشـــورين جند أن مغزى وداللة ما ذكرناه ســـابقا
لدى بعـــض القبائـــل اإلفريقيـــة وصلنا مدونا علـــى الرقم
الطينيـــ�ة منذ اكـــر مـــن أربعة آالف عـــام ،حيث أشـــارت
الكتابـــات املســـمارية اىل أن إبـــرام املعاهـــدات كان يرافقها
بعـــض الطقوس واملراســـيم ،إلضفـــاء نوع من القدســـية
على االتفاق ومـــن املتوقـــع أن تكون هذه الطقـــوس عبارة
عن أعمال يقـــوم بها املتعاهـــدون من امللـــوك أو من ينوب
عنهمـــا تتعلـــق بـــذحب حيـــوان كأن يكـــون كبشـــا او القيام
حبـــركات رمزية تتمثـــل بمســـك رداء امللك القـــوي او ملس
احلنجـــرة ،ومثل هذه احلركات واألعمـــال وجدناها يف محل
اســـتعراضنا لعـــادات بعض القبائـــل االفريقيـــة يف وقت
ســـن املعاهدات ،امـــا يف بالد الرافدين فلنـــا يف املعاهدة الي
عقدها امللك األشـــوري «آشـــور نراري اخلامس» (-754
 745ق.م) مع احلاكم «ماتـــع -ايلو» امر مدين�ة «أرواد»
على الساحل الســـوري ،خر شـــاهد ودليل .وتعد املعاهدة
من أقـــدم املعاهدات الـــي وصلتن�ا بصيغتهـــا األصلية،48
يـــرد يف النص أن كبشـــا قـــد ذحب باملناســـبة ويصف النص
املراســـم اخلاصة بالـــذحب بالقول:

«فعـــىس ان يكســـوا اإلله ســـن ،ماتع – ايلـــو وأبن�اءه
وموظفيـــه وشـــعب بـــالده باجلـــذام كالـــرداء يغطـــي
أجســـامهم فيهيمـــوا علـــى أوجههـــم يف العـــراء وعىس أن
اليرحمهـــم» .50
اخلاتمة واالستنت�اج
إذا صرفنـــا النظـــر عـــن أهميـــة النصـــوص األدبي�ة يف
حـــد ذاتهـــا بوصفهـــا ســـجال للحـــوادث والكـــوارث الي
قضـــت على اجلنس البشـــري كلـــه على وجـــه التقريب.
فإنهـــا من جانب آخر ال تزال تســـتحق الدراســـة الحتوائها
على ســـؤال عام ين�اقشـــه االنروبوجليون مناقشـــة جادة
تســـتحق الدراسة.
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والســـؤال هـــو ،كيـــف يمكننـــ�ا أن نفســـر أوجـــه
التشـــابهات الكثـــرة والقوية بـــن معتقـــدات األجناس
املختلفة وعاداتها الي تســـكن يف بقـــاع مختلفة ومتفرقة
ومتب�اعـــدة يف أحنـــاء العالـــم؟

أن تفســـر من هذه املؤثـــرات واملعتقـــدات مع ّ
تغـــر اثن�اء
النقـــل ،أو من املحتمل أن وجوه التشـــابهات هذه يمكن أن
تفسر بأنها نشـــأت مســـتقلة نتيجة لتماثل حركة التفكر
يف العقل البشـــري».

فهـــل يرجـــع ذلـــك التشـــابه إىل انتقـــال املعتقـــدات
والعـــادات من جنـــس إىل جنس بشـــري آخر ،عـــن طريق
االتصال املباشـــر فيما بينهـــم أم عن طريـــق االتصال غر
املباشـــر ،أو ربما أن هـــذه املؤثرات واملعتقدات املتشـــابهة
نشـــأت مســـتقلة عند كثر مـــن األجناس ،نتيجـــة تماثل
الفكر البشـــري يف ظـــروف فكرية متشـــابهة ؟.

ومهمـــا تكـــن النتيجـــة الـــي يمكـــن أن نتوقعهـــا فان
املغزى احلقيقي ،هو أن االنســـان القديـــم وان ّ
قطعت بن
أماكـــن اســـتيطانه الصحـــاري والبحار فان عمـــق الرتابط
واحلـــوار الثقايف البد أن يطـــوي كل هذه املســـافات لتحل
األلفـــة والوئـــام محـــل التن�احـــر واخلصـــام يف حـــوار جاد
وصريـــح يعيد لألذهـــان مـــا كان عليه األجـــداد من حس
ثقايف متلهـــف ملعرفة القصـــص والبطوالت مســـتمدين
منها العـــزم ،حنو غد ومســـتقبل أفضل ومـــا أحوجنا اليوم
إىل مثـــل هذا التالحـــم يف البن�اء الثقايف واحلضـــاري والذي
حاولنا أن جنســـده يف ورقتن�ا هذه يف زمـــن وىل وانتهى بي�د أن
عبقه ال يـــزال حاضـــرا ومحفورا يف ذاكـــرة األجيال.

والـــرأي الـــذي نعتقد بـــه أن كال الوجهتـــن قد عملت
بقـــوة ،وعلى نطاق واســـع إلجياد هـــذا التشـــابه امللحوظ
بـــن عـــادات األجنـــاس البشـــرية املختلفـــة وتقاليدها،
وبتعبـــر آخر نقـــول «إن كثرا مـــن وجوه التشـــابه يمكن
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املقاربة األنروبولوجية للوشم األفريقي

في الروايات السعودية

أ .رضوان أديوايل تيجاين  -كاتب من نيجرييا
املقاربة األنرثوبولوجية لألدب:
إن األدب بمـــا يتضمـــن مـــن األجنـــاس الشـــعرية والنريـــة ،مـــن أشـــكال األدب
املكتوب ــة ،وأنواع ــه الش ــفاهية ،وم ــا حتت ــوي ه ــذه األن ــواع م ــن األدب الش ــعيب ّ
كالس ــرة
الش ــعبي�ة ،واألس ــطورة ،واحلكاي ــة الش ــعبي�ة ،واألغ ــاين الش ــعبي�ة ،واألمث ــال ،كله ــا ال
تتبل ــور يف ش ــكله الع ــام إال م ــن خ ــالل ناف ــذة الثقاف ــة واملجتم ــع ال ــذي أنت ــج فيهم ــا،
فتلقــى يف األدب« ،عناصــر تاريخيــة ،وعناصــر نفســية ،وعناصــر جغرافيــة ،وعناصــر
اجتماعي ــة أحيان ــا يف نف ــس الصفح ــة ،ف ــإذا ب ــك تتح ــول وأن ــت تق ــرأ ه ــذه الصفح ــة،
ّ
ـيس أو نفس ـ ّ
ومحل ــل نف ـ ّ
إىل م ــؤرخ وجغ ــرايف
ـاين وعال ــم اجتم ــاع» ،1والس ــمة الب ــارزة –
غالبــا -علــى هــذه العناصــر كلهــا أنهــا الســائدة يف العصــر الــذي أنتجــت فيــه ،فــاألدب
يف املقــام األول وثيقــة انعكاســية للثقافــة ومســتودع حضــارة وعلــوم ومجتمــع عصــره.
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َّ
ّ
بالني�ابـــة عـــن اآلخريـــن املمثلـــن ،وهـــو وضعيـــة لـــم
تبلغه ــا الثقاف ــة العربيــ�ة إال م ــع ظه ــور اإلس ــالم ال ــذي
دف ــع ثقاف ــة الع ــرب إىل الواجه ــة ،وأت ــاح له ــا إمكانيــ�ة
ّ
التوســـع واالمتـــداد يف بقـــاع العالـــم الوســـيط ،كمـــا
ّ
وف ــر له ــا إمكاني ـ�ة كب ــرة الحتض ــان اآلخري ــن املختلف ــن
واســـتيعاب ثقافاتهـــم املتنوعـــة» .3

أســـاس
واألنروبولوجيـــا يف عملهـــا تعتمـــد بشـــكل
ٍ
ٍ ً
علـــى العنايـــة بالثقافـــة واملجتمـــع ،مســـتهدفا قـــراءة
ورصـــد الظواهـــر الســـائدة يف الثقافـــة واملجتمـــع،
معتمـــدا علـــى آليـــة الوصـــف (األثنوغرافيـــا) وتفســـر
هـــذه الظواهـــر ،ثـــم حتليلهـــا ،وقـــد اســـتعانت مؤخـــرا
بآليـــات األنروبولوجيـــا التأويليـــة الرمزيـــة ،وهـــي
ُ
إحـــدى اآلليـــات املنهجيـــة الـــي بهـــا تســـتقرأ ظواهـــر
األنروبولوجيـــا الثقافيـــة واالجتماعيـــة ،منطلقـــة مـــن
ً
ّ
االزدواج الـــداليل للرمـــز؛ حبيـــث يكـــون أحدهمـــا معلنـــا
ً
ّ
ً
مضمـــرا؛ أي أن الداللـــة املضمـــرة تكـــون عـــادة
واآلخـــر
ال شـــعورية بالنســـبة للمؤلـــف وكذلـــك يف الالوعـــي
بالنســـبة للقـــارئ ،وهـــذا مـــا يســـتلزم وجـــود تفكـــر
ّ
معمـــق بغيـــة اســـتخراج الـــدالالت املضمـــرة لهـــذه
األنســـاق الثقافيـــة مـــن خـــالل اخلطـــاب األديب.2

وهـــذا يعـــين أن أيـــة ثقافـــة تتطلـــب درجـــة عاليـــة
مـــن النضـــج والوعـــي الـــذايت لكـــي ترتقـــي إىل مرحلـــة
املستكشـــف واملتبصـــر لثقافـــة الغـــر ،وهـــي مرحلـــة
مهم ــة ألي ــة ثقاف ــة؛ فاستكش ــاف ثقاف ــة اآلخ ــر يس ــاعد
علـــى فهـــم ثقافـــة الـــذات ،بـــل إن هـــذه العمليـــة
ّ
تعـــد محـــورا أساســـيا لبلـــورة مفهـــوم الـــذات ثقافيـــا،
املستكشـــف باالطـــالع علـــى ثقافـــة
واســـتجالء هويـــة
ِ
اآلخـــر ،ثـــم إصـــدار آراء وأحـــكام حـــول هـــذه الثقافـــة.

لعـــل انفتـــاح الروايـــات الســـعودية علـــى القضايـــا
اإلنســـاني�ة الكـــرى مـــن حيـــث تصويرهـــا مجتمـــع
اآلخـــر؛ حيـــاة النـــاس فيـــه ،واهتماماتهـــم إىل غـــر ذلـــك
ممـــا يعكـــس عالقـــة هـــذا اآلخـــر باملجتمـــع الســـعودي
بشـــكل مباشـــر أو ضمـــين ،ولعـــل مـــن أهـــم املرجعيـــات
املس ــاعدة عل ــى انفت ــاح الرواي ــات الس ــعودية التح ــوالت
الثقافي ــة ال ــي ش ــهدتها الس ــعودية م ــن خ ــالل انت�اجاته ــا
اإلبداعيـــة وغرهـــا.

لقـــد اســـتطاعت الثقافـــة الســـعودية أن توجـــد
لنفســـها مـــن خـــالل رواياتهـــا األدبيـــ�ة والفنيـــ�ة عـــن
اآلخريـــن وثقافاتهـــم معـــى التمثيـــ�ل بمفهوميـــه؛
املســـريح يف تقمـــص دور اآلخـــر ،والنيـــ�ايب يف احلديـــث
عل ــى لس ــان اآلخ ــر ،ل ــرى كم ــا ي ــرى اآلخ ــر ،ويتح ــدث
كمــا يتحــدث ،وهــذا مــا ُيعــى هنــا بالتحــوالت الثقافيــة،
حبي ــث اس ــتطاعت أن تتح ــول م ــن ثقاف ــة ال ــذات داخلي ــا
إىل فهـــم واســـتيعاب ثقافـــة اآلخـــر عامليـــا ،ثـــم تصويـــر
ه ــذا اآلخ ــر تصوي ــرا إن ل ــم يك ــن دقيق ــا فيق ــرتب من ــه،
وذلـــك علـــى غـــرار تفوقهـــا يف تصويـــر ذاتهـــا.

إن أيـــة ثقافـــة يف تعبرهـــا عـــن الـــرؤى غالبـــا
مـــا تنطبـــق مـــن تمثيـــ�ل ذاتهـــا ،ثـــم تنطلـــق منـــه إىل
تمثيــ�ل اآلخ ــر؛ فـــ«ال ختل ــو ثقاف ــة م ــن الثقاف ــات م ــن
تمثيــ�ل لل ــذات أو لآلخ ــر ،فالتمثيــ�ل ه ــو ال ــذي يعط ــي
للجماعـــة صـــورة مـــا عـــن نفســـها وعـــن اآلخـــر ،وهـــو
ال ــذي يصن ــع له ــذه اجلماع ــة مع ــادال لم ــا يس ــميه ب ــول
ّ
ريكـــور بـ«الهويـــة الســـردية» للجماعـــة ،أن تمثـــل
ّ
باملعـــى املســـريح يعـــين أن تتقمـــص الـــدور وتتصـــدر
ّ
املش ــهد وتف ــرض حض ــورك عل ــى اآلخري ــن ،وأن تمث ــل
ّ
ّ
تتحمـــل مســـؤولية النطـــق
باملعـــى النيـــ�ايب هـــو أن

واملالحـــظ أن هـــذا التمثيـــ�ل محكـــوم بآليـــة اجلـــذب
ّ
والدمــج واالحتضــان ،وهــي الــي توفــرت يف هــذه الثقافــة
ّ
بفضـــل اإلســـالم واعتمـــاده علـــى مبـــادئ عامليـــة تبشـــر
برس ــالة توحيدي ــة ،ته ــدف إىل هداي ــة الن ــاس أجمع ــن،
وم ــن ش ــأن ه ــذه اآللي ــة أن ختل ــق هوي ــة ثقافي ــة منفتح ــة
ومتســـامحة ،وتـــؤدي إىل انفتـــاح الهويـــة علـــى اآلخـــر
واســـتيعابه اســـتيعابا يـــريم إىل حتقيـــق تلـــك املعادلـــة
الصعب ــة واملتمثل ــة يف معايش ــة االخت ــالف يف املس ــاواة أو
املس ــاواة والتعاي ــش الس ــليم م ــع االخت ــالف واملغايــرة ال
اس ــتيعاب إخض ــاع وهيمن ــة.4
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أفريقيا يف هذه الدراسة

والطبع ــة الثاني ـ�ة م ــن ال ــدار نفس ــها س ــنة 2006م،
ُ
وقـــد ترجمـــت الروايـــة إىل اللغـــة اإلنكلزييـــة
والفرنس ــية؛ ج ــاء عنوانه ــا يف اللغ ــة اإلجنلزيي ــة حت ــت
مســـىم ()Wolves of the Crescent Moon
أصدره ــا دار ( )Penguin Booksللمرتج ــم أنت ــوين
كالدربانـــك ( ،)Anthony Calderbankيف 18
ديســـمر  ،92007بينمـــا أتـــت الرتجمـــة الفرنســـية
بعنـــوان ( )Loin de cet enferيقابلهـــا يف
العربيـــ�ة (بعيـــدا عـــن هـــذا اجلحيـــم) ترجمهـــا
إيمانويـــل فارليـــت ()Emmanuel Varlet
ونشـــرها ( ،)Actes Sud editionيف  27يونيـــو
.10 2007

املقصود بأفريقيا عنـــد إطالقها تلك القـــارة الي تبلغ
ّ
مســـاحتها ( 30.2مليـــون كيلومـــرت مربع) ،وتعـــد «ثاين
قـــارات العالـــم مـــن حيـــث احلجـــم» ،5الي يبلـــغ عدد
ً
ســـكانها مليار نســـمة وفقا لتقديرات  ،2009وتتكون من
ً
ً َ ُ ُّ
َ
البحر
وحتـــد القارة من الشـــمال
 61إقليمـــا ،و  54دولـــة،
ُ
ّ
املتوســـط ،ومن الشـــمال الشـــريق حتدها قناة الســـويس
والبحـــر األحمـــر ،ومن اجلنوب الشـــريق والشـــرق املحيط
الهنـــدي ،ومـــن الغرب املحيـــط األطليس.6
وتش ــتمل ه ــذه الق ــارة عل ــى مجموع ــة أع ــراق ،بنـ ـ ً�اء
ً
عل ــى ذل ــك يمك ــن تقس ــيم ه ــذه الق ــارة نظ ــرا للتقس ــيم
ً
ً
ال ــذي يعت ــر الصح ــراء الك ــرى ح ــدا فاص ــال «إىل قس ــمن
مختلف ــن كل االخت ــالف؛ قس ــم يق ــع ش ــمالها ويس ـ ّـمون
(أفريقيـــا العربيـــ�ة اإلســـالمية) ،وآخـــر يقـــع جنوبهـــا
ويس ــمون (أفريقي ــا جن ــوب الصح ــراءAfrica South -
 ،8»7)of the Saharaعل ــى أن املع ــين بأفريقي ــا هن ــا ه ــو
ه ــذا األخ ــر.

 حش ــدت الرواي ــة مجموع ــة م ــن الش ــخصيات ال ــيعان ــت م ــن عق ــد حياتيــ�ة مختلف ــة ،لك ــن ّ
توح ــدت
ً
ـويه يف ِخلقته ــا
ـص أو تش ـ ٍ
همومه ــا – تقريبــ�ا – يف نق ـ ٍ
لغ ــر عام ــل طبيع ــي ،فط ـ ّـراد مقط ــوع األذن ،و ناص ــر
مفق ــوء الع ــن ،والع ــم توفي ــق رقي ــق أس ــود مخ ــيص؛
ً
ً
تواشـــجا وتواصـــال بـــن
فالـــروايئ بذلـــك «يقيـــم
ً
ً
ً
وتســـلطا متت�ابعـــا ومتـــآزرا مـــن عاملهـــم
املنفيـــن،
الـــذي يغتالهـــم ليســـتعبدهم ،وينفيهـــم ليـــرأ مـــن
االلتصـــاق بنفيهـــم».11

تعريف موجز بنماذج من الروايات املختارة:
ستس ــتعن الدراس ــة إلجن ــاز أه ــداف ه ــذه الدراس ــة،
وتصويـــر الوشـــم األفريقـــي كمـــا عكســـتها الروايـــات
الســـعودية بثـــ�الث روايـــات ســـعودية هـــي:

 .3روايـــة ســـماء فـــوق أفريقيـــا :روايـــة «ســـماء فـــوق
أفريقيـــا» لعلـــي الشـــدوي ،وقـــد ُطبعـــت الروايـــة
مرت ــن ع ــن دار ط ــوى للنش ــر ،الطبع ــة األوىل س ــنة
 ،2007والثانيـــ�ة ســـنة .2013

 .1روايـــة ميمونـــة :للـــروايئ محمـــود إبراهيـــم تـــراوري،
صـــدرت عـــن منشـــورات دائـــرة الثقافـــة واإلعـــالم
ســـنة 2002م ،طبعـــت بعـــد ذلـــك مـــن دار مـــدى
للنشـــر ســـنة 2007م.
ّ
صـــورت الروايـــة معانـــاة عائلـــة إفريقيـــة ذاقـــت
ّ
األمري ــن يف رحلته ــا م ــن موطنه ــا األصل ــي ،فاغرتب ــت

 وتـــدور أحـــداث الروايـــة عـــن مســـافر أبيـــضالبشـــرة متجهـــا إىل مدينـــ�ة (بلبلـــة) اجليبوتيـــ�ة،
أغـــدق يف وصـــف كل مـــا تقـــع عليـــه عينـــ�اه يف
رحلتـــه تلـــك ،تقاســـيم وجـــوه النـــاس ،همومهـــم،
مالمحه ــم ،املدينــ�ة وأش ــكال الثقاف ــات والع ــادات،
ّ
التجمعـــات،
الفـــن والوشـــم ،املســـاكن ،األســـواق،
ّ
والطقـــوس الدينيـــ�ة ،مـــن غـــر أن يضـــن بإجيـــاد
تفســـرات وحتليـــالت لمـــا يقـــع عليـــه قلمـــه يف كل
ظاهـــرة مـــن هـــذه الظواهـــر.

وهج ــرت خالص ــا مم ــا تعيش ــه م ــن ظل ــم واس ــتب�داد
املس ــتعمر م ــن جان ــب ،ورغب ــة يف مج ــاورة بي ــت هللا
احل ــرام م ــن جان ــب آخ ــر.
 .2روايـــة فخـــاخ الراحئـــة :صـــدرت للـــروايئ يوســـف
املحيمي ــد ع ــن دار ري ــاض الري ــس للكت ــب والنش ــر،
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وأدوات أخـــرى ،فيثبـــت حتت اجللد ما بقـــي صاحبه على
ٍ
وجـــه األرض ،وهـــذا النـــوع هو املـــراد من الوشـــم يف هذه
ً
الدراســـة؛ إذ إنه النوع األكر ممارسة يف الثقافة األفريقية
وتاريخها .أمـــا النوع الثـــاين فهو أقرب إىل الرســـم باحلناء
أو األدوات األخـــرى الـــي يمكن إزالته بالســـهولة إذا رغب
عنـــه صاحبه.
ّ
أما الشـــلخ فقد يكون من الصعوبـــة التماس تعريف
صريـــح يمكـــن إســـقاطه علـــى املمارســـة األفريقية الي
ُيعـــى بها :تلـــك «اخلطوط املرســـومة على اخلـــدود من
أثر الفصـــد باملوس ،وال يشـــمل هـــذا املفهـــوم العالمات
املوســـومة على اجلبـــاه ،أو العالمـــات الناجتة عـــن الكي
بالنـــار أو بعـــض املـــواد املحرقة علـــى الوجـــه» ،15فلم ِتع
الثقافة العربي�ة هذه املمارســـة األفريقيـــة ،وإن كانت ثمة
ٌ
ٌ
مراجـــع عربيـــ�ة أطلقت على هذه املمارســـة «الشـــلخ»،
علـــى أنهـــا قـــد ُيعـــى بهـــا شـــلخ اللحـــم ،وهـــو «شـــق
بالطـــول والعرض ،وشـــلخه بالســـيف هـــره» ،16والهر
ّ
الـــيشء ُّ
ٌ
وتقطع) « ،17قـــال َّ
الص ّ
بالســـيف(قطع يف
اغاين:
ِ
َ
َ
اســـم مـــن َه َ
ٌ
هـــو
ـــر  ،أي ق َطـــع» « ،18ويقال هـــر له من
19
اللحم هـــرة قطع له قطعة وهره بالســـيف قطعه به» .

يف مفهوم الوشم والشلخ
لعـــل مـــن األجـــدر االبتـــ�داء بتحديـــد إطـــار مفهـــوم
الوشـــم وما قد يشـــاركه يف الداللـــة يف مدونات الدراســـة
ً
كـ«الشلخ» وغره مما كان ممارســـا لدى األفارقة بإضفاء
دالالت خاصـــة عليها.
ٍ
لقد أىت املفهـــوم اللغوي لكلمة الوشـــم بأنه :العالمات
الي تظهر بإحداث النتوء يف اجللـــد ،أو التأثر فيه بالنقش
بإبرة وحنوهـــا ،12قال (ابن دريد)« :الوشـــم ٌ
يشء
أو الغـــرز ٍ
كانت النســـاء تعمله يف اجلاهلية يغـــرزن أيديهن باإلبر ثم
حيشونها بالني�ل أو النؤور».13
وقد جـــاء مفهومه االصطاليح بأنـــه «عملية تتم على
عضـــو أو أكر مـــن أعضـــاء اجلســـد اإلنســـاين واحليواين
بوســـاطة التلويـــن الثابـــت والتلويـــن القابـــل لالمحاء،
ّ
بوساطة الغرز يف الوشـــم الثابت ،والنقش والتخضيب يف
الوشـــم القابل لالمحاء».14
يظهـــر هـــذا التعريـــف ّ
تنـــوع الوشـــم إىل نوعـــن؛
إبر
أحدهمـــا مـــا يســـعى إىل غـــرزه حتت اجللـــد بواســـطة ٍ
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فســـواء أكان الشـــلخ نـــرا بالســـيف أو هـــرا بـــه،
فقـــد يمكـــن احلكـــم علـــى إصابـــة اســـتخدام الكلمـــة،
وانطبـــاق داللتهـــا علـــى املفهـــوم الـــذي يـــراد ســـحبه
عل ــى الكلم ــة؛ ذل ــك أن املمارس ــة األفريقي ــة ال ــي يطل ــق
إنســـان مـــن
قطـــع يف جلـــد
عليهـــا «الشـــلخ» تـــؤدي إىل
ٍ
ٍ
موضـــع مـــن مواضـــع يف جســـمه ،وهـــذا القطـــع قـــد
أي
ٍ
ً
يكـــون بالطـــول أو العـــرض أو بهمـــا معـــا ،بـــأداة قطـــع
ٌ
ح ــادة كالس ــيف ،ينت ــج عن ــه بع ــد التئ�ام ــه نت ـ ٌ
ـوء أو ب ــروز
يف اجلـــرح أو حافتيـــ�ه.
حضور الوشم األفريقي يف الروايات السعودية
من الروايـــات الـــي ورد فيها الوشـــم رواية «ســـماء
فـــوق أفريقيـــا» ،ولـــم ُيســـع فيهـــا إىل عكـــس الوشـــم
قديمـــة ،أو باعتب�ارها إحدى
أفريقيـــة
ثقافيـــة
كظاهـــرة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
التقاليد األفريقية املوغلة يف القـــدم ،والي كانت تمارس
ً
انعكاســـا للـــرؤى الطبيعية لما كان يشـــاهده
باعتب�ارهـــا
األفريقـــي حوله ،هـــذا باعتبـــ�ار الوشـــم مـــن املوروثات
الشـــعبي�ة القديمة الـــي تداولتهـــا املجتمعـــات على ّ
مر
ً
وجـــزءا من حياة النـــاس اليومية ،بل عكســـت
الســـنن،
بعصابـــات
خاصـــة
كظاهـــرة
الروايـــة ظاهـــرة الوشـــم
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
خاصـــة ،وهـــذا ما تؤكـــده التأويـــالت الي
وتنظيمـــات
ٍ
ٍ
انطلقـــت منهـــا الرواية:

وإىل جانـــب الرؤيـــة احلديثـــ�ة الـــي انطلقـــت منهـــا
الروايـــة ،فقـــد عكســـت كذلك بعـــض املمارســـات الي
تصاحب عملية الوشـــم ،واســـتحضار بعـــض الوظائف
الـــي تؤديهـــا يف هـــذا املجتمع:
«مثلما ســـمعت ،ترســـم هذه الوشـــوم والرســـومات
يف يح بلبلـــة وبـــأدوات بدائيـــ�ة :مســـامر وأســـياخ ّ
مدبب�ة
وحواف زنك مســـتعمل ،أما احلر فيحصلـــون عليه حبرق
أحذيتهـــم ،وخلط مـــا ينتج عـــن احرتاقها ببولهـــم ،ولكي
يتجنبـــوا حتولهـــا إىل جـــروح عميقة يقـــرؤون عليها بعض
الطالســـم العفرية».21

« كل مـــن حتدثـــت معهم عن هـــذه الوشـــوم ،يؤلفون
عنها حكايـــات بطريقتهم اخلاصـــة ،لكـــن الروايات الي
وثقـــت فيها هـــي أن أغلب املوشـــومن ينتمـــون إىل كوادر
حزبي�ة دني�ا ،وتنظيمات ســـرية ،فعندما انهارت الســـلطة
املركزيـــة يف الصومـــال ،وقامـــت احلـــرب األهليـــة تزايد
الالجئون ،وبدؤوا يســـتخدمون الوشـــم والرســـم للتعبر
عـــن انتماءاتهم السياســـية وإظهار العـــودة».20
ً
فاعت ــرت الرواي ــة الوش ــم وس ــيلة م ــن وس ــائل إظه ــار
تنظيمـــات
انتمـــاءات حزبيـــ ٍ�ة ،أو
لعصابـــات أو
الـــوالء
ٍ
ٍ
ٍ
إجراميـــة ،وهـــذا الـــذي تعكســـه الروايـــة قـــد يكـــون
ٍ
ً
جانب ـ�ا م ــن جوان ــب تس ــليط الض ــوء عل ــى تل ــك املمارس ــة
ً
ً
ّ
حديثـــ�ا ،وخاصـــة يف مجتمـــع معـــن مـــن املجتمعـــات
ّ
األفريقيـــة املتعـــددة.

لعـــل من أبـــرز الوظائف الـــي تذكر للوشـــم الوظيفة
الســـحرية ،والـــي قـــد تتمثـــل يف مســـتويات ،كحمايـــة
ً
ً
اإلنســـان مـــن روح القتيـــ�ل ،ويف اعتبـــ�اره تعويـــذة ورقية
جتلـــب املنافـــع وتدفع عـــن اإلنســـان العن الشـــريرة،22
ولعل مما يســـاند الوشـــم على تأدية هـــذه الوظيفة ً
غالبا
الطالســـم الـــي تصاحب إجنـــاز هـــذه املمارســـة ،فليس
ً
مقتصـــرا على حمايتهـــا من اجلـــروح فقط -كمـــا ّ
تؤولها
الروايـــة ،-وإنمـــا تشـــملها وغرهـــا ممـــا ارتبـــط بها من
املعتقـــدات منهـــا احلماية مـــن الشـــر وضروبه.
110

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ـ اﻟﻌﺪد  47ـ ﺧﺮﻳﻒ 2019

ّ
العميق ــة يف نف ــس مالح ــظ وش ــمه إال أن ــه ق ــد أدى تل ــك
ّ
الوظيفـــة يف نفـــس املتلقـــي.
ّ
أمـــا الشـــلوخ فيتجلى اســـتحضارها يف روايـــة ميمونة
ً
ّ
ًّ
خيتـــص كل قبيلـــة ومجموعة
تعريفيـــا
باعتب�ارهـــا رمـــزا
ّ
ّ
التعـــرف على
أفريقيـــة بشـــكل معـــن ،يســـتعان بـــه يف

وقـــد اســـتحضرت الروايـــة أشـــكال بعـــض هـــذه
الوشـــوم بالوصـــف:
 «فهنـــاك املزيد من األشـــكال ،حتملها األجســـاد اليٌ
أحاطـــت يب :رجـــل يف أواخـــر العقد الرابع مـــن العمر
ً
وشـــم على ذراعـــه ً
أفعى منطويـــة على ذاتهـــا ،وآخر
وشـــم جنمتن علـــى كفه اليمـــى ،وثالث وشـــم على
ً
ذراعه شـــبكة حيملهـــا طائـــر ،ورابع وشـــم عين�ا على
جبهتـــه ،أمـــا الوشـــم الـــذي آذى عيين أكـــر من غره
ً
أذن
مقطوعة».23
ٍ
فهو أذن رســـمت بـــدال مـــن ٍ

هويـــات األفـــراد وانتماءاتهـــا العرقيـــة و الديني�ة:
ٌ
ّ
ٌ
خطـــوط وشـــلوخ علـــى الوجوه
 «يف أمكنتنـــ�ا حتـــددديانـــات النـــاس .مضوا جبوارنـــا مملوئن بالشـــتائم
جتاهلناهم حىت اختفـــوا يف ظالم الغابـــة والنهر الذي
يبنـــون قراهم علـــى ضفافه».27

ليـــس الغـــرض األســـايس هنـــا تقديـــم تأويـــل يعتر
األصـــوب من جميع جوانب�ه لهذه الوشـــوم املســـتحضرة،
وإنما الســـعي للوقوف على الوظيفة الي تؤديها الوشـــوم
ّ
يف حياة مجتمعاتها ،والفلســـفة املؤطرة للرســـالة املشفرة
ٌ
الـــي حتملهـــا يف طياتهـــا؛ فاحلقيقـــة أن «الوشـــم واحد،
ٌ
والتأويـــالت ال حتـــى ،كأنه كتابـــة تتولـــد معانيها بتعدد
قراءاتهـــا وليس بالضـــرورة أن تلتقي تلـــك التأويالت مع
قصـــد صاحب الوشـــمً ،
تماما كمـــا أنه من احلتـــيم أن ال
ٍّ
نص
إبداعي ما مع مقاصد صاحبه».24
تلتقي قراءة ٍ
ّ
يتضمـــن هـــذا الوصـــف للوشـــوم وظائـــف
فقـــد

«املهـــم أنين بعد أيـــام وصلت منطقـــة احلصاحيصا،
أنـــاس كثيرين،
عشـــت أكر من
شـــهر هناك ،تعرفت إىل ٍ
ٍ
28
هوامل وبعضهم موســـوم يف ظهـــره أو رقبت�ه» .
ً
تتجـــاذب الشـــلوخ لـــدى القبائـــل األفريقيـــة أهدافا
ّ ً
ّ
وظيفيـــة متعددة ،لعـــل من أبرزها الوظيفـــة االجتماعية،
ٌ
ٌّ
رئييس تعرفه القبائل البدوية
«شـــعار
والي تتمثل يف أنها
ّ
ّ
الـــي تعيش يف العصـــر احلاضر ،يتمثـــل يف طريقة معين�ة
وبصفة
يف تصفيف شـــعورهم ،ويف كثر من أحنـــاء العالم،
ٍ
ً
ً
وشـــما أو «شلخا»
خاصة يف أفريقيا ،يكون شـــعار القبيلة
ٍ
29
حيفـــر يف عضو من أعضاء اإلنســـان»  ،وإىل هـــذه الرؤية
ً
ســـعت الرواية يف تأويـــل هذه الشـــلوخ باعتب�ارها رمزا.
ً
فالشـــلخ يكـــون مفروضا على أفـــراد بعـــض القبائل
ّ
األفريقيـــة؛ ِّ
لتمزيهم عـــن غرهم ،بل عد ذلـــك «بطاقة»

متعـــددة؛ ســـحرية ،أو دينيـــ�ة ،أو اجتماعيـــة أو تزيينيـــ�ة،
لك ــن ترك ــزي الرواي ــة عل ــى الوش ــم األخ ــر« :أم ــا الوش ــم
ً
ال ــذي آذى عي ــين أك ــر م ــن غ ــره فه ــو أذن رس ــمت ب ــدال
أذن
مقطوعـــة» ،25قـــد يعكـــس تصويـــر األبعـــاد
ٍ
مـــن ٍ
النفس ــية ال ــي ق ــد حيمله ــا الوش ــم كوظيف ـ ٍـة إضافي ـ ٍـة ذات
مـ ٍ
ـرام أبع ــد مم ــا ق ــد تؤديه ــا الوظائ ــف األخ ــرى املذك ــورة،
ُ
ويؤيـــد الســـياق الـــذي اســـتحضرت فيـــه الروايـــة هـــذا
الوشـــم ماهيـــة هـــذه الوظيفـــة النفســـية؛ حيـــث أدت
ّ
هـــذه الوشـــوم إىل اعتب�ارهـــا دوافـــع محفـــزة حلامليهـــا
بإظه ــار منطوي ــات ُعقده ــم النفس ــية يف القت ــل والنه ــب
واالغتصـــاب يف املجتمـــع ،يضـــاف إىل ذلـــك أن الروايـــة
ق ــد وض ــع ه ــذا الوش ــم يف تأويل ــه ومتعلقات ــه يف الس ــياق
النفـــيس مـــن حيـــث إن املتلقـــي وهـــو املالحـــظ القـــارئ
للوشـــم «بعـــن املشـــمزئ واملشـــفق ،أبعـــدين فـــراغ األذن
عـــن حقيقـــة األجســـاد البشـــرية ،وأدخلـــين فـــخ الوهـــم
الفـــارغ بوجـــود األشـــياء بعـــد زوالهـــا» ،26لـــذا فـــإن هـــذا
الوش ــم وإن ل ــم يتقص ــد صاحب ــه لتأدي ــة ه ــذه الوظيف ــة

املـــرء يف القـــرون الماضيـــة يف القـــارة ،وال زالـــت بعضهـــا
ً
متمســـكة بها إىل الوقت احلاضـــر؛ أمثال قبائل الهوســـا،
والزرمـــا ،ومـــويس ،واليوربـــا ،وأشـــني .30وبذلـــك يمكن
احلكم بأنه يتن�اقض الوشـــم والشـــلخ مـــع املفهوم املعتاد
ً
وشـــما
لـــه؛ فالوشـــم الـــذي يســـتعمله األفريقـــي ليس
باملعـــى املتعـــارف عليـــه لـــدى القبائـــل العربيـــ�ة أو لدى
ٌ
ٌ
ّ
الغـــرب اليوم ،وإنما هـــو عالمات ورموز يف اجلســـد تؤدي
وظائـــف متعددة.
إن تلـــك اخلـــدوش والوشـــوم الـــي تظهـــر علـــى
ّ ّ
ً
وعالمـــات ،وعلى هذا
األفريقـــي ،تمثل يف مجملهـــا رموزا
ٍ
ٌ
األســـاس يمكن القـــول بأنها« :لغـــة تواصلية بـــن أفراد
ّ
عالمـــة لها داللتهـــا اللغوية،
قبائل وســـط إفريقيـــا ،فكل
ٍ
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ّ
وبمـــا أن مســـألة الكتابـــة املنظمـــة ال يطـــرح يف مثل تلك
املجتمعـــات ،فظهـــور عالمة احلـــرف ينطـــوي يف الواقع
على ّ
حتـــول جذري يف رؤيـــة العالم ،والرمز عنـــد البدائين
يعـــر عن نفســـه داخـــل الشـــكل ّ
ّ
اخلطي للتطـــور وليس
داخل الشـــكل اخلطي ألجبدة مـــا ،إن شـــئن�ا احلديث عن
كتابـــة ما ،فيجب احلديـــث عن كتابة الوشـــم ،واألقنعة،
ٍ
والتماثيـــ�ل ،واجلدرانيـــ�ات الصخريـــة ،تتكلـــم بنفســـها
وتتحـــدث عـــن ماهيتها» ،31فـــإن غياب الكتابـــة الفعلية
يف حيـــاة هـــؤالء البدائين يؤدي إىل أن يستشـــري توظيف
مثل هذه الرموز يف أوســـاطهم كوســـيلة بديلـــة للتعبر يف
ّ
قالب فـــين متمزي.
لذلك فإن الوشـــم والشـــلخ يف املقام األول ٌّ
ٌّ
تعبري
فن
ًّ
ّ
ّ
ـــة تعكس فـــرادة القدرة
محمال
يـــأيت
بقيـــم فنيـــ ٍ�ة جمالي ٍ
ٍ
ًّ
اإلبداعية للفنـــان ،وهذا من جانب كونه فنـــا يتمزي بذاتي�ة
ّ ً
ّ
تعبري ٍة تعكـــس روح
بقيـــم
محمـــال
مبدعـــه ،كمـــا يـــأيت
ٍ
ّ
اجلماعـــة والبيئـــ�ة الي أضافـــت املعى لهذا الرمـــز ،ليدل
ٍ
مفهـــوم يتبـــ�ادر إىل األذهان عنـــد رؤيتـــ�ه ،وهذا من
علـــى
ًّ
ً
ً
معـــى معن.
جانب كونـــه تعبـــرا جماعيا عن
ًّ
ّ
ً
خطابـــا فني�ا من
فيعـــد الوشـــم يف نســـقه األفريقـــي
ً
تعبريـــا َ
ًّ
ً
قب ًليـــا منغلقـــا ،يتخـــذه أفراد
وخطابـــا
جانـــب،
ٍ
القبيلـــة كوســـيلة إلحـــداث التواصـــل ،تغـــين رؤيت�ه عن
مزيـــد اســـتيضاح معانيهـــا وشـــفرة رموزهـــا لـــدى أفراد
القبيلة ،فيمكن اعتب�ار ممارســـة عملية الوشـــم أو الشلخ
ّ
ابت�داء على أســـاس أنه عمـــل فين ،ال تقل فنيتـــ�ه عن تلك
ّ
والنحات يف
الـــي يمارســـها الفنـــان التشـــكيلي والرســـام
ٍّ
تفاعلـــي بن ذاته وموضوعه
تصوير
املجتمـــع األفريقي يف
ٍ
ً
الذي يرتبط ارتب ً
�اطا شـــديدا برؤاه للكون ،فلذلك يســـعى

إىل إجنـــاز هـــذا الفن الذي يوازيه شـــعائر وطقـــوس ديني�ة
ّ
تعكس صـــورة معتقده يف فنه ،يف قالـــب فردي واجتماعي
يف اآلن نفسه.
اخلاتمة
خيلـــص البحث يف نهاية هـــذه النقطـــة إىل أنه قد عين
ٌّ
باحلديث عن الوشم والشـــلخ ،وكل منهما من املمارسات
املوغلـــة يف القـــدم يف الثقافـــة األفريقيـــة الـــي تصاحبها
ٌ
ٌ
وشـــعائر دينيـــ�ة ،تؤدى بها وظائـــف متعددة.
طقوس
ّ
أما الوشـــم فقد جتلى يف رواية «ســـماء فـــوق أفريقيا»
كظاهـــرة ثقافيـــة مغلقـــة خاصـــة بالعصابـــات اخلاصة
والتنظيمـــات اإلجراميـــة ،وهي بذلك تكـــون ذات وظيفة
نفســـية – كما يرى الباحث ،-وذلك باالســـتن�اد إىل سياق
حضورهـــا يف الروايـــة وتأويلهـــا فيهـــا ،فعكـــس الوشـــم
الوظيفة النفســـية الي تكشف عن اإلحســـاس الداخلي
للفـــرد من حيث اســـتعاضة الوشـــم بالعضو اإلنســـاين.
وأظهرت روايـــة «ميمونة» ورواية «فخـــاخ الراحئة»
ّ
الوظيفـــة االجتماعيـــة لظاهرة الشـــلوخ؛ إذ ُتعـــد القبيلة
ّ
ّ
شـــكل معن يف موضع معن
األفريقية أن وشـــم أو شـــلخ
ٍ
ّ
مـــن اجلســـم بمثابة هويـــة أفرادهـــا ،بذلك عـــد الباحث
تعبريا يـــأيت ّ
ًّ
ً
محمال بقيم فني�ة جمالية،
خطابا
الظاهرتن
تعكـــس روح اجلماعة والبيئـــ�ة الي أضافـــت املعى لهذا
ّ
ٍ
مفهـــوم يتب�ادر إىل األذهـــان عند رؤيت�ه،
الرمـــز ،ليدل على
ًّ
ً
جماعيا عـــن معى معن،
تعبـــرا
وهـــذا من جانب كونـــه
كما تعكـــس فـــرادة القـــدرة اإلبداعية للفنـــان من جانب
ًّ
آخـــر ،وهذا من جانـــب كونه فنـــا يتمزي بذاتيـــ�ة مبدعه.
العربي الوسـيط ،املؤسسـة العربية للدراسـات والنرش،
بريوت ،الطبعـة األوىل2004 ،م ،ص.16
 .4ينظر :املرجع السابق ،ص.18 - 17
 .5إسـماعيل ،حلمـي محـروس ،تاريـخ إفريقيـا الحديث
واملعـارص مـن الكشـوف الجغرافيـة إىل قيـام منظمة
الوحـدة اإلفريقيـة ،مؤسسـة شـباب الجامعـة
اإلسـكندرية ،مـرص2004 ،م ،ص أ.
 .6ينظـر :بـاري ،محمـد فاضـل عـيل .كريديـة ،سـعيد
إبراهيم ،املسـلمون يف غـرب إفريقيا :تاريـخ وحضارة،

الهوامش
 .1عبـد الفتـاح كيليطـو ،مسـألة القـراءة ضمـن كتـاب
املنهجية يف األدب والعلوم اإلنسـانية ،دار توبقال للنرش،
الـدار البيضـاء1993 ،م ،ص.190
 .2ينظـر :الغذامي ،عبـد الله محمـد ،النقد الثقـايف قراءة
يف األنسـاق الثقافيـة العربيـة ،الهيئـة العامـة لقصور
الثقافـة ،القاهـرة ،الطبعـة األوىل2010 ،م ،ص.75 - 73
 .3كاظـم  ،نادر ،تمثيـالت اآلخر صورة السـود يف املتخيّل
112

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ـ اﻟﻌﺪد  47ـ ﺧﺮﻳﻒ 2019

دار الكتـب العلميـة ،بـريوت ،الطبعـة األوىل2007 ،م
املوافـق 1427هــ ،ص .13سـعدي ،محمد عبد الغني،
قضايـا إفريقيـة ،عالـم املعرفـة1400 ،هــ املوافـق
1980م ص .5أطلـس العالـم الكبـري ،بـريوت  -لبنان،
الطبعـة 1999م ،ص.383
 .7لقـد ناقـش املسـتفرق األملاني يـان هاينزيـان )(Jan
املصطلحـات التـي أطلقـت عىل هـذا التقسـيم ،ويركز
الباحـث فيهـا عـىل املسـميات التـي أطلقـت عـىل هذا
القسـم اآلخـر )أفريقيـا جنـوب الصحـراء( باعتبارها
وجهة الدراسـة ،فمـن هذه املسـميات؛ أفريقيا الزنجية،
أفريقيا السـوداء ،أفريقيا غري اإلسـالمية ،أفريقيا جنوب
الصحـراء ،وقـد اعترب )يان( مسـمى )أفريقيـا الزنجية
و أفريقيـا السـوداء( تعبريًا مـن التعبـريات الجغرافية
العنرصيـة ،وع ّلـل لعـدم دقـة مسـمى )أفريقيـا غـري
بشـكل
اإلسـالمية( بأنه قد انترش يف هذا الجزء اإلسـالم
ٍ
ري من هذه البلـدان اليوم
ري ،واألغلبية املسـلمة يف كثـ ٍ
كبـ ٍ
يعكس ذلـك ،إىل جانب أنه توجد بني هـؤالء األفريقيون
الشـماليون املسلمون شعوبٌ غري مسـلمة .وأما املسمى
األخـري )أفريقيا جنوب الصحـراء( فقـد رأى أن اعتبار
»الصحـراء الح ّد الذي يفصل بـني الثقافتني املتداخلتني
ال يتطابق مـع الصحراء«.
- Jahn, Janheinz, Neo-African Literature. New
York: Grove Press, 1969, 19-20.
 .8شـلش ،عـيل ،األدب األفريقي ،عالم املعرفـة ،الكويت ،ع
1993 ،112م ،ص.11
 .9ينظـر :الجزيـرة للصحافـة والطباعة والنـرش ،الثالثاء
 9صفـر  1428املوافـق  ، 27/02/2007ع ،12570
»بعـد ترجمـة روايتـه فخـاخ الرائحـة عـن الجامعـة
األمريكيـة بالقاهـرة« ،النسـخة األلكرتونية.
 .10ينظر :املرجع السـابق ،االثنني  4جمـادى األوىل ،1428
املوافـق  ،21/05/2007ع » ،199املحيميـد بعـد
صـدور الرتجمة الفرنسـية لفخـاخ الرائحة« ،النسـخة
األلكرتونية.
 .11القـريش ،عـايل ،تحـوالت الروايـة يف اململكـة العربيـة
السـعودية ،دار االنتشـار العربي ،بريوت ،الطبعة األوىل،
2013م ،ص.211 - 210
 .12ينظـر :األزهري ،تهذيـب اللغـة .11/297 ،ابن فارس،
أحمـد بـن فارس بـن زكريـا ،معجـم مقاييـس اللغة،
تح :عبـد السـالم هـارون ،دار الفكـر ،د.ط1399 ،هـ
املوافـق 1979م .6/113 ،ابـن منظور ،لسـان العرب،
.12/638
 .13ابـن دريـد ،أبي بكر محمد بن الحسـن ،جمهـرة اللغة،
تـح :رمزي بعلبكـي ،دار العلم للماليـني ،الطبعة األوىل،
1987م.2/881 ،
 .14القرعـان ،فايـز عـارف ،الوشـم والـويش يف الشـعر

.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

.31

الجاهـيل ،دار الفـارس ،األردن ،الطبعـة األوىل1998 ،م،
ص .31
غنيـم ،محمـد أحمـد ،الوشـم دراسـة أنثروبولوجيـة
مقارنـة يف الفـن البدائـي ،مجلـة كليـة اآلداب ،جامعة
املنصـورة ،مـرص ،ع1988 ،8م ،ص.199
الطالقانـي ،إسـماعيل بـن عبـاد ،املحيـط يف اللغـة،
عالم الكتـب ،بريوت ،الطبعـة األوىل1414 ،هــ املوافق
1994م.4/224 ،
ابـن فـارس ،أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا ،معجـم
مقاييـس اللغـة ،تح :عبـد السـالم هـارون ،دار الفكر،
د.ط1399 ،هــ املوافـق 1979م.6/28 ،
الزبيـدي ،مرتىض محمد بـن محمد ،تـاج العروس من
جواهـر القامـوس ،دار الهدايـة ،د.ط ،د.ت،14/388 ،
مـادة ) ش ل خ(.
مجمـع اللغة العربيـة ،املعجم الوسـيط ،مكتبة الرشوق
الدوليـة ،القاهـرة ،الطبعـة الرابعة1425 ،هــ املوافق
2004م.2/969 ،
الشدوي ،سماء فوق أفريقيا ،ص.8
نفسه.
ينظر :القرعان ،فايز ،الويش والوشم ،ص.47
الشدوي ،سماء فوق أفريقيا ،ص.10 – 9
باديـس ،نـور الهدى ،الوشـم :الرمـز واملعنـى ،مؤتمر
قضايـا املعنى يف التفكري اللسـاني والفلسـفي ،جامعة
منوبـة ،تونـس2015 ،م ،ص.302
الشدوي ،سماء فوق أفريقيا ،ص.10
نفسه ،ص.10
تراوري ،ميمونة ،ص .17
املحيميد ،فخاخ الرائحة ،ص.26
القرعان ،فايز ،الوشم والويش ،ص.52
ينظـر :عمران ،كبا ،الشـعر العربي يف الغـرب األفريقي
خـالل القـرن العرشيـن امليـالدي ،منشـورات املنظمة
اإلسـالمية للرتبية والعلوم والثقافة إيسيسـكو ،الرباط،
1432هـ املوافـق 2011م.23 - 1/22 ،
خـرض ،عبـد العليـم عبـد الرحمـن ،الـرتاث الثقـايف
لألجنـاس البرشيـة يف أفريقيا بـني األصالـة والتجديد،
النـادي األدبـي الثقـايف ،الريـاض ،الطبعـة األوىل،
1406هــ املوافـق 1985م ،ص.44

الصور
-

الصور من الكاتب.
مراجع الصور املرفقة بهذه املقالة من ).(Pinterest
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الزيتونة شجرة احلياة:

دراسة تحليلية لحضورها الرمزي والوظيفي
ّ
يف عادات املوت والعدة جبزيرة جربة
أ .عماد بن صالح – كاتب من تونس
ّ
إن املـــوت باعتب�اره انتقـــاال من الزمن النســـيب إىل الزمن املطلق قد عرفته اإلنســـاني�ة
ّ
كل زمان ومكان ،فـــال وجود ّ
ألمة لم يطـــرق بابها ولم تكتـــو بن�ار فراق
وتعايشـــت معـــه يف
ّ
ّ
األحبـــة .فهـــو خيلـــف حزنـــا عميقا ولوعـــة كرى ويكشـــف عن حـــرة اإلنســـان وعجزه
أمـــام القدر .فتلـــك هي «طبيعـــة احلياة ،خلـــق ،فوالدة وشـــباب ،فكهولة وشـــيخوخة
ّ
فمـــوت» .1ذلك أن احلياة تســـتوجب املـــوت وإذا كان هنـــاك فرحة بامليـــالد ،كان هناك
ّ
حتمـــا حزن بالفنـــاء .على اختالفهـــا يف الزمان واملـــكان ،فقد عرفت كل الثقافات أشـــكاال
ّ
ّ
متعددة وطقوســـا ّ
وتقـــر بعجزها أمام
متنوعة وممارســـات مختلفة جتمـــع على ضعفها
ّ
هـــذا املصر املحتـــوم (صورة عدد  .)1وقد ّ
عـــرت كل الثقافات عن حرقتهـــا ولوعتها قوال
ّ
ّ
مادة ّ
وفعال وممارســـة ّ
ثرية للبحث تن�اولتها مختلف االختصاصات بالدراسة
مما شـــكل
ّ
والتمحيـــص .2فأخضعتها إىل املنهـــج العليم لتحليل مضامينها وفـــق مقاربات متعددة،
ّ
فبينـــت ّ
ّ
كيفية تعامـــل مختلف املجتمعات والطوائـــف مع املوت واملوىت .غـــر أنه إذا كان
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ّ ّ
املوت هو بداية النهاية بالنســـبة للشـــخص املتـــوىف ،فإنه
نقطـــة بداية لسلســـلة من الطقـــوس واملمارســـات لدى
ّ
ّ
وخاصة لـــدى األرملة.
عائلـــة املتوىف
ّ
ّ
تتمزي عادات وطقوس املوت بهيمنة النســـاء على جل

ّ
الـــذي يدعو املـــرأة إىل مالزمـــة بيتها وينكر عليهـــا اقتحام
ّ
معـــرتك احلياة .وبنـــ�اء علـــى ما تقـــدم ،نعتـــر أن ال دخل
ّ
للعواطـــف وال لألحـــزان يف هذا املنع .ألن اإلنســـان ســـواء
ّ
ّ
ملجـــرد فقدان حيـــوان أليف ،فما
كان ذكـــرا أم أنـــى يت�ألم
بالنـــا ّلما يصـــاب يف إنســـان قريب وعزيز علـــى قلبه!
ّ
رغـــم أن هـــذا اإلقصـــاء اجلائر قـــد حرمها مـــن مرافقة
ّ
ّ
أعـــزاء أقرب النـــاس إليهـــا إىل مثواهم األخر ،فســـرعان ما
تســـتعيد املـــرأة بســـط نفوذها مـــن جديد علـــى مجريات
األحداث خـــالل المأتـــم .فنجدهـــا قد أحكمـــت قبضتها
ّ
مجـــددا على مختلـــف طقـــوس ما بعـــد املـــوت والدفن،
بدايـــة مـــن «الفرق» وهـــو يصادف اليـــوم الثالـــث للوفاة
ّ
ّ
ونفس يـــوم انطـــالق عـــدة األرملة .رغـــم ديمومتهـــا فإن
حتـــط ّ
دورة احليـــاة يف جزيـــرة جربـــة ،تـــأىب ّإال أن ّ
الرحال يف
ّ
ظل زيتونة وارفـــة أغصانها تعانق الســـماء يف زرقتها حيث
تســـافر ّ
الروح إىل أعلى مـــن حيث أتت وتعـــود إىل خالقها.
للزيتونـــة يف مســـار احلياة فصـــل يف عالقة وثيقـــة باملوت.
وهذا الفصل ال ينقطـــع بدوره عن دورة احليـــاة يف اجلزيرة،
ّ
اجتماعيـــة لها عـــادات وطقوس شـــديدة
فهـــي مناســـبة
االرتبـــ�اط بالزيتونـــة .ال خيلـــو املـــوت من عـــادات وتقاليد
ّ
ّ
محلـــي .من ذلـــك أن أهل
بعضها مشـــرتك وبعضها اآلخر
ّ
ّ
املتـــوىف يف جربة يتملكهم حزن مطبـــق فيعرضون عن إعداد
الطعام ملـــدة ثالثة أيـــام يمتنعون خاللها عن إشـــعال النار
ّ
يف مزنل املتـــوىف اعتقادا منهم بأنها تلحق بـــه األذى يف قره.4
ّ
ّ
فيتكفـــل األقـــارب واجلـــران بإطعامهم طيلة هـــذه املدة،
وهذا شـــكل من أشـــكال التكافل والتضامـــن االجتماعي يف
ّ
جزيـــري حتكمه األعـــراف األصيلة.
مجتمع

فرتاتها ومراسمها .فمنذ ســـكرات املوت وحلظاتها األوىل،
تلعـــب املـــرأة دورا ّ
مهما يف اإلعـــالن على الفاجعة ســـلوكا
ّ
وفعـــال وقـــوال .فتعمل علـــى إظهـــار حزنها املطبق بشـــىت
الوســـائل ،كاحلرص على ارتداء ثي�اب ســـوداء داكنة طيلة
المأتـــم واجلنـــوح إىل الصيـــاح والعويل والنـــدب .3وبقدر
بســـط نفوذها علـــى المأتم داخـــل املزنل ،بقـــدر إقصائها
ّ
ّ
االجتماعية
عن موكب اجلنازة الحقـــا .ذلك أن األعـــراف
ّ
ّ
التحول
عليهن
تأىب مرافقة النســـاء ملوكب اجلنازة وتنكـــر
ّ
إىل املقـــرة ومتابعـــة مراســـم الدفن عـــن قرب .يبـــ�دو أن
ّ
ّ
هذا املنع يســـتن�د إىل تعاليـــم الدين اإلســـاليم الذي أكد
ّ
ّ
مالزمتهن مـــزنل املتوىف .فبعد إلقـــاء النظرة
على ضـــرورة
ّ
ّ
ّ
األخـــرة لـــوداع املتـــوىف ،تلزمهـــن الضوابـــط االجتماعية
بمالزمـــة املـــكان فال ّ
يتخطـــن عتبـــ�ة املـــزنل وال يب�ارحن
ّ
للتوجه إىل
املقـــام .فمـــا إن حيمـــل النعش علـــى األكتـــاف
ّ
ّ
املقرة ،حىت تتن�افســـن يف الصياح والنـــدب واللطم .يظل
ّ
ّ
وعويلهـــن املفزع يت�ابع ســـر
صياحهـــن املولـــول
صـــدى
ّ
اجلنـــازة إىل آخر رمـــق ،فيكســـر صمت الرجـــال ويضفي
قتامـــة ّ
خاصة على املشـــهد.
لقد اجتهـــد الفقهـــاء لتفســـر دواعي هـــذا احلرمان،
فأرجعـــوا ذلـــك إىل منع االختـــالط يف الفضـــاءات ّ
العامة،
ّ
خاصـــة أثن�اء املناســـبات احلزين�ة حيث العيـــون الدامعة
ّ
والقلـــوب امللتاعـــة .بينمـــا أدعى فريـــق آخر مـــن الفقهاء
ّ
ّ
ّ
ّ
صرهن
أن مـــرد هـــذا املنع هو عـــدم انضباط النســـاء قلة
ّ
ّ
وانســـياقهن وراء العواطف ّ
ّ
اجلياشة.
االنفعالية
وردودهن
وهـــو ما مـــن شـــأنه أن يفـــيض إىل اربـــاك موكـــب اجلنازة
وتعطيل مراســـم الدفـــن ،واحلال ّأن إكـــرام ّ
امليت يقتيض
ّ ّ
اإلســـراع يف دفنـــه .علـــى ّ
أهميتـــ�ه ،إال أنن�ا ال نشـــاطر هذا
األول أقـــوى ّ
الـــرأي األخر ،فـــرنى ّأن التأويـــل ّ
حجة وأكر
ّ
إقناعـــا .ذلك أن هـــذا االقصاء لم يكن بغريـــب وال جبديد،
ّ
تتمـــة ّ
فال يعـــدو أن يكـــون ّإال ّ
لبقية املمنوعات املســـلطة
على املـــرأة .فباعتب�ار ّأن املقرة فضاء ّ
عـــام ،ورد هذا احلكم
متن�اغمـــا مـــع إقصائها منه ومنســـجما مع روح التشـــريع

ما هـــي مظاهر احلـــزن عند الوفـــاة؟ ما هـــو دور املرأة
ّ
فيهـــا؟ كيـــف يتجلى هـــذا الـــدور ولمـــاذا؟ ما هـــو موقع
ّ
ّ
كل هـــذا؟ كيف ّ
تعر عـــن حزنها؟ ماهي
أرملة املتـــوىف من
ّ
ّ
ظرفية؟
االجتماعية؟ هل هـــي دائمة أم
طبيعـــة الزتاماتها
ّ
ماهـــي األبعـــاد الداللية للطقـــوس املصاحبـــة لذلك؟ ما
ّ
ســـر الماء وشـــجرة الزيتون يف املشـــهد األخر من احلزن؟
ّ
الداللية؟
وما هـــي أبعادهمـــا
ّ
م ــن املش ــرتك أن ــه عندم ــا يم ــوت ال ــزوج تم ـ ّـر األرمل ــة
ّ ّ
ّ
وال ــي ّ
عرفه ــا الفقه ــاء عل ــى أنه ــا
وجوب ــا بمرحل ــة الع ــدة
ّ
ّ
«فـــرتة ّ
إلزاميـــة واجبـــة علـــى كل امـــرأة فقـــدت
تربـــص
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زوجه ــا بوف ــاة أو بط ــالق ،تك ــون بع ــد انقضائه ــا امل ــرأة ح ـ ّـرة
ّ
ّ
يف أن تـ ّ
ـزتوج مــن جديــد» .5وقــد حــدد الشــرع عــدة األرملــة
بأربع ــة أش ــهر وعش ــرة أي ــام اس ــتن�ادا عل ــى اآلي ــة الكريم ــة
ّ
ّ
يتوفـــن منكـــم ويـــذرون أزواجـــا ّ
يرتبصـــن
«والذيـــن
ّ
ّ
ّ
بأنفســـهن أربعـــة أشـــهر وعشـــرا»  .6يتفـــق الفقهـــاء أن
ّ
الهـــدف مـــن ذلـــك هـــو احـــرتام روح الـــزوج املتـــوىف مـــن
ّ
ناحي ــة ولبيــ�ان ب ــراءة ّ
الرح ــم م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،7ذل ــك أن
ّ
اإلســـالم قـــد حـــرص كل احلـــرص علـــى عـــدم اختـــالط
األنســاب .وتتمــزي هــذه الفــرتة برتاكــم العــادات والطقــوس
ّ
ّ
وتع ـ ّـدد املس ـ ّ
ـؤوليات عل ــى كاه ــل األرمل ــة وال ــي س ــنتوىل
دراس ــتها واقتف ــاء أثره ــا يف منظوم ــة الع ــادات والتقالي ــد
ع ــر ّ
تتب ــع مرحلتيه ــا األساس ـ ّـيتن يف جزي ــرة جرب ــة ،هم ــا
ّ
تب�اع ــا مرحل ــة دخ ــول األرمل ــة يف الع ــدة إىل ح ــن خروجه ــا
منه ــا وعودته ــا إىل عال ــم األحي ــاء.

بعد قضـــاء ليلـــة كاملـــة معصوبـــة العينـــن ،تنتظر
األرملة بزوغ الشـــمس بفـــارغ الصر لكي تـــزنع عصابتها
ّ
ّ
وتلتحـــق بعالم األحياء .ويتســـم نزع العصابـــة كل صباح
ّ
بتقليـــد عميـــق املعـــاين ،فما إن تســـتيقظ من النـــوم حىت
ّ
بفـــك العصابة ونزعها ّ
ثـــم فتح عينيهـــا يف إناء ماء.
تبـــ�ادر
ّ
وهـــو تقليد مشـــرتك وجدنـــاه يف كافـــة جهـــات اجلزيرة،
ّ ّ
ّ
والشـــر الـــذي علق بها
ّربما يعـــين التخلص مـــن النحس
ّ
الل ّ
يليـــة يف عالـــم األمـــوات .فالمـــاء وحده
أثنـــ�اء رحلتهـــا
القادر على اســـتيعاب هـــذه الطاقات الســـلبي�ة لألرملة.
ّ
حتـــدق النظر يف ّ
أي يشء.
ّثم تغـــادر غرفتها بصمت دون أن
وحالما تصـــل إىل فناء «احلوش» ،ترفع رأســـها للســـماء
ّ
ّ
لتحدق ّ
مليـــا يف الشـــمس البازغة وكأنها تســـتلهم الصر
والســـلوان من نورها ودفئها .وعليه يمكن أن نســـتخلص
ّ
ّ
ّ
ّ
لعملية ملموســـة،
أن «ربطـــان العدة» هـــو تعبر يف محله
وهي ربـــط العينن بعصابـــة قصد االمتن�اع عـــن النظر يف
ّ
الليـــل مع واجـــب االنتب�اه واحليطـــة خالل كامـــل النهار.
ّ
ّ
شـــك ّأن ّ
عمليـــة حجب العينـــن بعصابة بيضـــاء تدل
ال
ّ
علـــى االعتـــكاف والعزلة عـــن العالـــم الدنيـــوي ،خاصة
ّ
ّ
وأنه يســـود االعتقـــاد أن األرملـــة تلتحق بزوجهـــا يف عالم
ّ
األمـــوات كل ليلـــة .فتؤنـــس وحدتـــه وترافقـــه يف رحلته
ّ
مســـتقره األخر.
الصعبـــة إىل
ّ
وبن�اء علـــى ذلك ،فعلى األرملة ّ
مســـؤولية ثقيلة
حتمل
ّ
وذلـــك بالقيام بمهام شـــاقة وواجبات مضنيـــ�ة طيلة فرتة
ّ
ّ
ّ
تتمثـــل ّ
والتفـــرغ قصد
خاصـــة يف مالزمة بيتهـــا
العـــدة.
االنعـــزال عن العالم اخلـــاريج واالعتكاف ليـــال بمخدعها
ّ
ّ
ليقع التواصـــل مع العالم اآلخـــر .وبعد كل ليلـــة تقضيها
ّ
األرملـــة مـــع عالـــم األمـــوات ،تعـــود كل صبـــاح إىل عالم
ّ ّ
ّ
اليوميـــة بن عالم األحياء
األحياء .ال شـــك أن هذه الرحلة
وعالم األمـــوات تزيد مـــن معاناة األرملـــة وتضاعف من
مما ّ
الوجودية ّ
ّ
يعرضهـــا إىل أعمق حاالت االكتئ�اب
أزمتهـــا
ّ
10
النفـــيس  .وتقرتن هـــذه العودة بنـــور الشـــمس الوهاج
ّ
وأشـــعتها الدافئـــة فتأخـــذ صبغـــة الـــوالدة مـــن جديد.
ّ
وشـــيئ�ا فشـــيئ�ا تت�أكد فكـــرة الـــوالدة واالنبعـــاث برتاكم
ّ 11
الرمـــوز املوحيـــة ،فالماء كما نعلـــم رمز احليـــاة والتجدد
ّ
والبيضـــة رمـــز اخلصوبـــة والـــوالدةّ .أمـــا الشـــمس الي
ّ
ّ
تشـــرق كل صباح لتنر الكـــون وتبعث احلـــرارة بتوهجها

ّ
مرحلة الدخول يف العدة
ّ
ّ
يف ظـــل حـــزن عميـــق يســـود عائلـــة الـــزوج املتـــوىف،
ّ
تدخــل األرملــة يف مرحلــة العــدة ابت ـ�داء مــن اليــوم الثالــث
ّ
أي مباشـــرة بعـــد الفـــرق .لـــن ّ
تمـــزي هـــذا اليـــوم بتجـــدد
نس ــق احلي ــاة ل ــدى ّ
بقي ــة أف ــراد العائل ــة م ــن ذل ــك دع ــوة
العائلـــة واألقـــارب علـــى مأدبـــة عشـــاء تلـــي «اخلتمـــة»
ّ ّ
ّ
ترحمـــا علـــى روح املتـــوىف ،فإنـــه يرهـــق كاهـــل األرملـــة
ّ
الدينيـــ�ة وااللزتامـــات
بأعبـــاء ثقيلـــة مـــن الواجبـــات
ّ
االجتماعيـــة .فمـــع غـــروب شـــمس هـــذا اليـــوم ،تدخـــل
ـميا يف مرحلــة العـ ّـدة أو مــا يطلــق عليــه ّ
األرملــة رسـ ّ
محليــا
اس ــم «ربط ــان الع ـ ّـدة»ّ .تتس ــم ه ــذه املرحل ــة ّ
احلساس ــة
ّ
برتاكــم الطقــوس الدقيقــة الــي تســودها القتامــة ويغلــب
ّ
عليه ــا التش ــاؤم يف ظ ــل اعتق ــادات قديم ــة موحي ــة بالش ـ ّـر
وباخلطـــر املحـــدق ،8بـــل ويف غالـــب األحيـــان باملـــوت.9
ّ
ّ
ذلـــك أن األرملـــة تغمـــض عينيهـــا وتلفهـــا بعصابـــة مـــن
القمـــاش األبيـــض كامـــل الليـــل (صـــورة عـــدد  )7وال
ّ
ّ
تقليدي ــا كام ــل
تزنعه ــا إال صباح ــا .وتتواص ــل ه ــذه الع ــادة
ّ
ف ــرتة الع ــدة ،بينم ــا ت ـ ّـم اختصاره ــا حديث ـ�ا يف العش ــرة ّأي ــام
األوىل والعشــرة ّأيــام األخــرة قبــل تقليصهــا مــن جديــد إىل
ثالثـــة ّأيـــام يف البدايـــة ويف النهايـــة.
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ّ
مرحلة اخلروج من العدة

ّ
فتدب احليـــاة طيلة يوم كامـــل قبل أن تميـــل إىل الغروب
ّ
وختتفـــي مجـــددا يف عالـــم األمـــوات .تلك هي مســـرتها
ّ
ّ
وذلـــك هـــو مســـلكها ،فهـــي رمـــز للنـــور الوضـــاء ومنبع
ّ
ّ
ّ
اليوميـــة تمثل فضال عن
الـــدفء واحلياة .كمـــا أن دورتها
ّ
تن�اوب الليل والنهـــار ،ترمز كذلك إىل احليـــاة يف ديمومتها
من خـــالل ثن ّ
�ائي�ة احليـــاة فاملوت ّثم البعـــث من جديد.12
تعيـــش األرملة طيلـــة تلك الفـــرتة نوعا مـــن الثن ّ
�ائي�ة
ّ
اخلطـــرة ّالي حتمـــل يف ّ
الشـــر الكثـــر لآلخرين .ال
طياتها
ّ ّ
ّ
اليومية بن هذيـــن العاملن ال ختلو
شـــك أن هذه الرحلـــة
مـــن املخاطـــر ،فتجعل األرملـــة تعيش يف نـــوع من احلرج
وحالة من التذبذب وعدم االســـتقرار شـــبيهة بما يعرفها
ّ
ّ
زوجها املتوىف يف قره .لذلك يســـود االعتقـــاد يف كافة أرجاء
ّ
اجلزيـــرة أن األرملـــة مصـــدر شـــرور وهـــو ما يســـتوجب
ّ
احلـــرص على تفاديها ،كمـــا جيب عليهـــا أن تغض البصر
وتتجنب اآلخريـــن قدر االمكان .إضافـــة إىل ذلكّ ،
تتحمل
ّ
ّ
اجتماعية أخرى ،من ذلـــك منعها من
األرملـــة عدة أعبـــاء
ّ
املبيت خـــارج مزنلها وإلزامها بالزتهـــد يف احلياة باإلعراض
ّ
ّ
عـــن كافـــة مظاهـــر الزينـــ�ة كالعطـــر واملصـــوغ واللباس
ّ
للتنســـك ّ
الفاخـــر كما تدعى ّ
بتعمد اختيـــ�ار املالبس الرثة
ّ
ذات األلـــوان الداكنـــة .وككل فرتة انتقال لـــه نهاية كما له
ّ
ّ
بداية ،لذلك انتبهـــت اجلدات إىل نهاية فـــرتة العدة بإقرار
جملة من االجراءات لكي ّ
تمر بســـالم علـــى األرملة وعلى
ّ
بقية أفـــراد العائلة كما علـــى اآلخرين.

يتواصـل نسـق احليـاة ببـطء لـدى األرملـة طيلـة فـرتة
ّ
فتمـر ّ
العـدةّ ،
األيـام رتيبـ�ة كئيبـ�ة مثقلـة باألحـزان واألوجـاع
ّ
ّ
ّ
فتتغر معـه األمور
إىل أن حيـل األجـل الشـرعي النتهـاء العـدة
ّ
ّ
نسـبي�ا .قبيـ�ل انتهـاء العـدة ،أو مـا اصطلـح علـى تسـميت�ه
ّ
ّ
محليـا «رميان العدة» ،تذعـن األرملة إىل جملة من العادات
ّ
والي حتمل يف ّ
طياتها بعثا جديدا وبشـائر
والتقاليد املتعاقبة
ّ
نـور وأمل السـتعادة احلياة بعن دامعة .وتتمزي هذه املراسـم
ّ
ّ
الزمني�ة.
برائهـا وسـرعة أحداثهـا املتت�الية تبعا لقصر مدتهـا
ّ ّ ّ
فرغـم كونهـا ال تـدوم أكـر مـن يـوم وليلـة ،إال أن جـل أحداثها
ّ
إن لم نقل كلها مشـحونة باملعاين والرموز متكاملة فيما بينها
ويف انسـجام كلـي مـع احلـدث اجللل.
ّ
ّ
ذلـــك أن مجمـــوع املعطيـــات الي جـــادت بهـــا علين�ا
ّ
ّ
املقابـــالت الـــي أجرين�اهـــا مؤخـــرا أثنـــ�اء العمـــل امليداين
ّ
ّ
يف جزيـــرة جربة تفيـــد أن مراســـم انتهـــاء العدة تنقســـم
ّ
ّ
خـــاص بالطهارة
تقليديـــا إىل ثالثـــة أنـــواع .فمنها مـــا هو
والنقـــاء ومنها ما هـــو ّ
خاص بالقوت والغـــذاء ومنها ما هو
خـــاص خبلع العصابـــة واســـتعادة النظر بصـــورة ّ
ّ
نهائي�ة.
ّ
علـــى اختالفهـــا يف الزمـــان واملـــكان ،فكل هـــذه الطقوس
والعـــادات املتوارثـــة عـــن األجداد تـــدور يف فلـــك احلياة
ّ
أهـــم ما ّ
لعل ّ
يمزي
وتنئب بـــوالدة جديـــدة وخلق وانبعـــاث.
هـــذه املمارســـات والطقـــوس هـــو ثـــراء حقلهـــا الرمزي
ودالالتهـــا اخلصبـــة وآفاقهـــا الواعدة.
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 )1مراسم الطهارة:
ّ
جزيـــري مهـــوس بقواعـــد النظافـــة ،كما
يف مجتمـــع
تقتضيـــه مبـــادئ املذهـــب اإلبـــايض ،مـــن الطبيعـــي أن
ّ
تبـــ�دأ نهاية العدة بمراســـم الطهـــارة .فتعمـــد األرملة إىل
ّ
ّ
االغتســـال للطهـــارة يف نفـــس التوقيـــت الذي تـــويف فيه
زوجهـــاّ .ثم تلبـــس لباســـا جديدا ناصـــع البيـــ�اض ،قبل
ّ
للمـــرة قبل األخـــرة .إثر
أن تضـــع العصابـــة علـــى عينيها
ذلك تقبـــع كالعادة يف ركنهـــا بانتظار قدوم أفـــراد العائلة.
ّ
ّ
ومما جيدر التذكـــر به ،أن األرملة تســـتعن يومها بإحدى
ّ
األرامـــل الـــي عاشـــت التجربة ســـابقا .فال تبخـــل عليها
بالنصـــح واإلرشـــاد ،وتكـــون لها خر ســـند لتجـــاوز هذه
ّ
املحنـــة .ويف حركـــة رشـــيقة حبلـــى باملعـــاين ،تتـــوىل هذه
األخـــرة دهـــن شـــعر األرملـــة بزيـــت الزيتون وتســـرحيه
ّ
ّ
وختضيب يديها باحلناء ولفهما بعنايـــة يف خرقة بيضاء.13

العدة
تقدم صحن الحمصة يوم رفع
ّ
األرملة ّ

ّ ّ
إىل أن اســـتعاد خاتمه من جوف ســـمكة .15ال شك أن هذه
ّ
االحالـــة على الســـجل الديين والســـيما الـــرتاث اليهودي
ّ
ّ
تثر التســـاؤالت عن ّ
التوجه .نعتقـــد أن اإلجابة
ســـر هذا
ّ
ّ
احلضاريـــة جلزيرة جربـــة ،ذلك
اخلصوصيـــة
تكمـــن يف
ّ
أن موقعهـــا اجلغرايف وانبســـاط تضاريســـها قـــد جعالها
ّ
قبلـــة للوافديـــن مـــن كل حـــدب وصـــوب عـــر مختلف
ّ
ّ
ّ
التاريخية .ونذكـــر أن من أقـــدم الوافدين عليها
الفـــرتات
ّ
اجلالية اليهودية إثر تهديم هيكل ســـليمان عليه الســـالم
ّ
وتشـــتتهم يف األرض منذ القرن الســـادس قبـــل امليالد.16
ومنذ ذلك احلن واليهود يعيشـــون بأمـــان يف جزيرة جربة
ّ
ويف انســـجام ّ
تام مع أهلهـــا .وبن�اء على ما تقـــدم فال غرابة
ّ
إذن أن يت�أثـــر هـــذا بـــذاك ،فتلـــك هـــي مســـرة احلضارة
اإلنســـاني�ة على ّ
ّ
مـــر العصور.17

 )2مراسم الغذاء:
ّ
قبـــل أن تغتســـل حتـــرص األرملـــة علـــى إعـــداد كل
ّ
والتطهر وقبل
لوازم طهـــي الغذاء .مباشـــرة بعد الغســـل
ّ
ّ
االنصـــراف إىل وضع احلناء تتـــوىل األرملة طبخ العشـــاء
جلميع أفـــراد العائلة .وقد جـــرت العـــادة أن يكون الطبق
ّ
«محمصة ّ
ّ
حارة بالعصبان والبيض املســـلوق»،
املعد هو
ّ
ّ
عشـــية
وللتذكـــر فهـــي نفـــس األكلة املقدمـــة للضيوف
ّ
«اخلمـــار» إثر إتمـــام اجللوة ودخلـــة العريـــس .14وما إن
ّ
ّ
ّ
حيـــل غروب شـــمس ذلـــك اليوم ،حـــىت حيل ركـــب عائلة
الـــزوج الفقيـــد .يف صمـــت رهيـــب ويف أجـــواء تســـودها
ّ
ّ
اجلدية ،يتقـــدم الرجال تب�اعـــا إىل األرملـــة بصحن فارغ.
ّ
فتتـــوىل مأله بالغـــذاء مـــع «عصبانة وبيضة مســـلوقة»
ّ
مـــن وراء ســـتار قائلة لـــكل واحـــد منهم« :عليـــك األمان
ّ
ّ
وخاتـــم ســـليمان» .وهي جملـــة ّ
تتكرر مـــع كل متقدم من
ّ
ّ
ّ
الشـــر
الرجـــال وكل زائر مـــن الذكـــور ،للداللة على انتهاء
ّ
بانقضاء العدة بســـالم.
ّ
ّ
قصة ّ
لعل يف اســـتلهام ّ
ســـيدنا ســـليمان وخاتمه الذي
وهبـــه له هللا وأعطـــاه املقـــدرة على مخاطبـــة احليوانات
ّ
والتحكم يف العواصف والرياح وقيادة ّ
اجلن والشـــياطن،
أكـــر من عـــرة .فرغم خســـران امللـــك إثر ضيـــاع اخلاتم،
ّ
فقد حافظ ّ
ســـيدنا ســـليمان على صره وظل يهدي قومه

)3مراسم خلع العصابة واستعادة اإلبصار:
ّ
عكـــس مراســـم الطهـــارة والغذاء ،فـــإن مراســـم نزع
العصابـــة تكون فجـــر اليـــوم املـــوايل .وبها توضـــع نقطة
نهايـــة لفـــرتة طالمـــا ّأرقـــت األرامـــل ّ
وحطت كثـــرا من
ّ
ّ
ّ
اتهـــنّ .
ّ
محليا بلفظ «رميـــان العدة»،
ويعر عنهـــا
معنوي
ّ
ّ
وجد ّ
معرة تـــويح بالتخلص من احلمل
وهي كلمة بليغـــة
ّ
ّ
الثقيل بعد معاناة اســـتمرت ألربعة أشـــهر وعشـــرة أيام.
ّ
قبـــل فجر اليوم املوايل تســـتيقظ األرملة باكـــرا بينما الكل
ني�ام ،وتقودها مســـاعدتها وهي ال تـــزال ّ
معصبة العينن
معمرة ّ
إىل شـــجرة زيتـــون ّ
تـــم اختي�ارها بعنايـــة فائقة من
طرف كبـــار العائلة .فتجلـــس األرملة حتتهـــا وهي التزال
ّ
ّ
معصبـــة العينـــن يف انتظار اللحظـــة احلاســـمة .وما إن
ّ
يلوح قرص الشـــمس يف األفـــق ،حىت تب�ادر املســـاعدة إىل
ّ
ّ
للمـــرة األخرة.
فـــك العصابـــة ونزعها عـــن وجه األرملـــة
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والتأمل ّ
ّ
جيدا يف نور الشـــمس
ّثم تأذن لهـــا بفتح عينيهـــا
ّ
البازغـــة
تدريجيـــا .إثـــر ذلـــك تن�اولهـــا ابريق مـــاء فاتر،18
وتســـاعدها على غســـل وجهها وأطرافها وهما تبســـمالن
ّ
ّ
ثالثة ّ
وترتحمان علـــى روح الـــزوج املتوىف.
مـــرات
ّ
ويف حركة ّ
الشـــابة
رمزيـــة حبلى باملعاين ،تقوم األرملة

اجلزيـــرة .فعالقتهـــم بهـــا تتجـــاوز اجلانـــب الراغمـــايت
ّ
وتنف ــذ إىل عالق ــة ّ
ورمزي ــة أعم ــق .فه ــي وبش ــكلها
روحي ــة
ّ
ّ
املســـتدير 21وخبضرتهـــا 22الدائمـــة 23تمثـــل احليـــاة يف
ّ
ديمومته ــا .ذل ــك أنه ــا ت ــالزم اإلنس ــان اجل ــريب وتتبع ــه يف
ّ
ومحطاته ــا الك ــرى بداي ــة م ــن ال ــوالدة
كام ــل دورة احلي ــاة
24
فاخلت ــان فال ــزواج وص ــوال إىل امل ــوت  .كم ــا ترم ــز ش ــجرة
ّ
ّ
والعـــدة إىل ّ
الوضعيـــة
تغـــر
الزيتـــون يف عـــادات املـــوت
ّ
االجتماعي ــة للم ــرأة ،م ــن فت ــاة عزب ــاء إىل ام ــرأة مزتوج ــة.
ومـــن أرملـــة كانـــت يف عصمـــة رجـــل ،إىل امـــرأة كســـائر
النســـاء يمكنهـــا إبـــرام عقـــد زواج جديـــد فتعـــود بذلـــك
للنـــكاح واخلصوبـــة واإلجنـــاب. 25
ّ
بعد الدراســـة العميقة والتحليل املســـتفيض ،نتبن
ّ
إذن غيابـــا ّ
كليـــا ّ
للنواحات 26أو «ملوظفـــات املوت»27على
ّ
حـــد تعبر األســـتاذ محمـــد ّ
كـــر و ،وذلك بفضـــل صرامة
ّ
املذهـــب اإلبـــايض املتغلغـــل يف اجلزيـــرة .كمـــا أن عادات
وطقـــوس املوت جبزيرة جربة ليســـت يف قطيعـــة ّ
تامة مع

بكســـر ابريق الماء على جذع الزيتونة إذا مـــا رامت الزواج
ّ
ّ
ضمني�ا صرحيا عن
من جديـــد .ولعمري فإن يف ذلك تعبـــرا
ّ
إرادتهـــا ّ
احلرة قطع عالقتهـــا بعالم األمـــوات الذي طالما
ّ
ّ
ّ
احلريـــة وإىل احلياة
ّأرق ليلهـــا وهز مضجعهـــا .إنه توق إىل
ّالي طالما حرمـــت منها ّ
وتكبدت أحزانها ومآســـيها .وهو
ّ
ما جعلها تســـتجمع قواهـــا ّ
لتعر بـــكل جرأة عـــن ّنيتها يف
ّ
القطع مـــع المايض بكل مـــا فيه من رتابـــة وقتامة وحزن.
ّ ّ
ّ ّ
ّ
نهائي�ة إال
اســـتقر يف قره بصفـــة
ومـــا زوجها املتـــوىف الذي
جـــزء منه ،لذلـــك فهي قد حســـمت يف األمـــر بقرارها ّ
طي
هـــذه الصفحـــة احلالكة الســـواد .وهـــو خيار جـــريء ،ال
ّ
يمكن أن يعكـــس ّإال رباطة جأش ّ
وقوة
شـــخصية.19
ّثم تقفـــل األرملـــة عائـــدة إىل املزنل مســـرعة خبطاها

احليـــاة وال يف مفارقـــة مـــع شـــجرة الزيتون الرمـــز اخلالد
للحيـــاة .فهـــي يف مجملهـــا طقـــوس مشـــحونة بالرمـــوز
ومثقلـــة بالـــدالالت ،تفيـــض بمختلـــف معـــاين احليـــاة
ّ
ّ
وبقيمهـــا الســـامية .وال أدل علـــى ذلـــك مـــن أن ديمومة
ّ ّ
ّ
كليـــة إال بانقضاء هـــذه الفرتة
تســـتقر بصفـــة
احليـــاة ال
ّ
االنتقاليـــة من حيـــاة األرملـــة .فبانتهاء مراســـم اخلروج
ّ
من العـــدة ،تطـــوي هـــذه األخرة آخـــر صفحة مـــن هذه
الصفحـــات القاتمـــة يف حياتهـــا وتنتهـــي بذلك الشـــرور
ّ
التطـــر وأوجـــه الشـــؤم والنحس.28
وتـــزول مظاهر

دون أن تنبـــس بكلمـــة وأن تلتفـــت أبـــدا .وهكـــذا تـــرتك
ّ
وراءهـــا أحزانهـــا وتتخلص مـــن عصابة عينيهـــا البيضاء
يســـىم ّ
ّ
محليا «شـــملول» ،علـــى جذع
وغطـــاء رأســـها،
ّ
شـــجرة الزيتـــون املبتـــ�ل .فينســـكب المـــاء الـــزالل على
اجلـــذع الضخم وتســـيل قطراتـــه العذبة لتســـقي عروقا
ظمـــأى طالمـــا أنهكهـــا اجلفـــاف وأخـــذ منهـــا العطش.
فتســـتفيق من ســـباتها العميق وتســـري فيهـــا احلياة من
ّ ّ
ّ
جليا أن شـــجرة
جديـــد .وبنـــ�اء على مـــا تقـــدم ،نالحـــظ
الزيتـــون ترمـــز إىل انتهـــاء احلزن وعـــودة املـــرأة إىل احلياة
ّ
ّ
الطبيعية واخلصوبـــة .فبانتهاء عدتها ،تكـــون األرملة قد
ّ
ّ
أوفـــت بكل الزتاماتها جتـــاه زوجها املتـــوىف .وبالتايل يمكنها
ّ
ّ
شـــرعا وقانونا أن تســـتأنف حياتها بالز واج مجـــددا إذا ما
ثبتت بـــراءة الرحم.
ّ ّ
ال شـــك أن أشـــجار الزياتـــن املنتشـــرة يف كامـــل
الفض ــاء اجلغ ــرايف جلزي ــرة جرب ــة 20تس ــاهم بق ــدر واف ــر
ّ
ّ
األساســـية ألهلهـــا .فهـــي ليســـت
الشـــخصية
يف حنـــت
ّ
ّ
بالشـــجرة العاديـــة الـــي نكتفـــي باســـتعمال ثمارهـــا
وزيتهـــا يف الغـــذاء والـــدواء والتجميـــل فحســـب .ذلـــك
ّ
ّ
أن للزيتونـــة قيمـــة اعتب�اريـــة كـــرى عنـــد كافـــة أهـــل

فبعــد أداء هــذه الزيــارة األخــرة لعالــم األمــوات يف آخــر
ّ
ليلــة مــن العــدة ،حتــرص األرملــة علــى طهارتهــا فتغتســل
يف بيتهــا ثـ ّـم ترتــدي لباســا جديــدا أبيــض تمهيــدا لرجوعهــا
النه ــايئ إىل عال ــم األحي ــاء .وه ــو تقلي ــد قدي ــم مطاب ــق لم ــا
ّ
ّ
مســـى يف بيتـــ�ه .فهـــو اآلخـــر
جـــرى للـــزوج املتـــوىف وهـــو
ّ
غس ــل ّ
ق ــد ّ
وعط ــر وكف ــن بقم ــاش أبي ــض قبيــ�ل تش ــييع
ّ
اجلنــازة وإتمــام مراســم الدفــن .وهكــذا ترتاكــم املؤشــرات
ّ
والدالئـــل لتؤكـــد ســـالمة هـــذا االســـتنت�اج .فـــال نعتقـــد
ّ
ّ
البتـ ـ�ة أن تطاب ــق زم ــن اغتس ــال األرمل ــة م ــع زم ــن وف ــاة
الـــزوج وصعـــود روحـــه إىل الســـماء قـــد كان محـــض
ّ
ّ
ومتعمـــد ال خيلـــو مـــن
صدفـــة .إنمـــا هـــو اختيـــ�ار واع
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احلكم ــة واحلصاف ــة .إذ ه ــو يعك ــس وع ــي األج ــداد بثق ــل
ّ
احلم ــل عل ــى األرمل ــة ومعاناته ــا طيل ــة ف ــرتة الع ــدة .ل ــذا
أرادوا رف ــع الضي ــم عنه ــا وإنصافه ــا بانتش ــالها م ــن عال ــم
ّ
مجـــددا يف عالـــم األحيـــاءّ ،
خاصـــة
األمـــوات وإقحامهـــا
وه ــي واهب ــة احلي ــاة.
ّ
كم ــا أن مواظب ــة األرمل ــة عل ــى حم ــل عصاب ــة بيض ــاء
ّ
علـــى عينيهـــا طيلـــة ليـــايل العـــدة واغتســـالها وارتدائهـــا
ّ
لثيــ�اب جدي ــدة ناصع ــة البيــ�اض ي ــوم انقض ــاء عدته ــا ال
ّ
ّ
خيل ــو كذل ــك م ــن ّ
رمزي ــة الديموم ــة .ذل ــك أن توات ــر الل ــون

اخلاتمة
ّ
لـــن ّ
تمـــزيت منظومـــة العـــادات والتقاليـــد املتعلقة
ّ
باملـــوت يف جزيرة جربـــة بتعددها وتكاملهـــا وثرائها الرمزي
ّ
ّ
والوظيفـــي ،فإنهـــا دون شـــك تتجـــاوز تعاليـــم الديـــن
ّ
االســـاليم .فهـــي أقـــدم منـــه بكثـــر ،وتســـتمد جذورها
العميقة من طقـــوس واعتقادات ّ
وثني�ة .فقد كان ســـائدا
االعتقـــاد يف تواصل األرواح وتن�اســـخها يف حياة أخرى تلي
ّ
ّ
ليستقر
املوت ،حيث يســـافر إليها املتوىف يف رحلة عســـرة
ّ
بهـــا ّ
أهم ما ّ
ولعـــل ّ
يمـــزي هذه الرحلـــة هو طابعها
نهائي�ا.31
ّ
األزيل .ذلـــك أن امتدادهـــا يف الزمـــن إىل أجـــل غـــر معلوم
قد جعـــل فرتة احلزن لـــدى األرامـــل ّ
أبديـــة يف القديم .بل
ّ
ّ
أن بعـــض الديانـــات قـــد اتصفـــت باملغاالة والقســـوة يف
ّ ّ
هذا املجـــال ،حـــىت أنها كانت حتكـــم على زوجـــات الرجل
ّ
ّ
دفنهن معه يف نفـــس اليوم وبنفس
املتـــوىف باملوت .فيقـــع
ّ
ّ
وكأن ّ
الضريح
هـــن جزء ال يتجـــزأ من األثـــاث اجلنائزي!32
وقد ســـادت هـــذه االعتقـــادات طويـــال ّ
مدمـــرة حياة

األبيــض وتكــراره يف العصابــة والثي ـ�اب اجلديــدة لــم يكــن
ّ
أب ــدا مج ـ ّـرد مصادف ــة .ألن األبي ــض كم ــا ه ــو معل ــوم يع ــين
ّ
ّ
النـــور ،وهـــو اللـــون األكـــر تـــداوال يف مختلـــف طقـــوس
العب ــور .وه ــو م ــا قص ــده تمام ــا م ـ ّ
ـؤرخ الديان ــات الروم ــاين
ّ ّ
«إلي ــاد مرس ــيا» ح ــن ق ــال« :إن الل ــون األبي ــض ه ــو ل ــون
املرحلـــة األوىل ،أي مرحلـــة مقاومـــة املـــوت .وهـــو كذلـــك
ّ
ّ
ّ
الل ــون ال ــذي يتخ ــذه الكائ ــن القاص ــد لوجه ــة م ــا ،وح ــن
يص ــل إىل وجهت ــه يبــ�ادر بتغي ــره» .29وم ــا ارت ــداء األرمل ــة
ّ
لثيــ�اب بيض ــاء ناصع ــة إال امت ــدادا له ــذا اإلرث احلض ــاري
وه ــذه القي ــم املش ــرتكة ب ــن عدي ــد الش ــعوب .وكذلـــك
ّ
ّ
االنتقالي ــة
ه ــو الش ــأن الس ــتعمال احلن ــاء يف أه ـ ّـم املراح ــل
يف احلي ــاة ،كال ــوالدة واخلت ــان وال ــزواج فامل ــوت.
ّ
ّ
نتفـــق يف هـــذا اإلطـــار كل االتفـــاق مـــع الدراســـات
الســـابقة ،وندعم ما ذهبت إليـــه الباحثة القديـــرة عزيزة
ّ
ّ
ّ
التحـــول باملعى
بن تنفوس حـــن قالـــت «أن احلناء هي
ّ ّ
اللون ال يظهـــر ّإال من الغـــدّ .
فامليت ينظر
الصحيـــح ،ألن
ّ
ّ
إىل لـــون احلنة يف قره ليتحـــول إىل العالم اآلخـــر .واألرملة
ّ
ســـوف تنظـــر بدورهـــا يف حنتها لكـــي تعود مـــن جديد إىل
ّ
عالـــم األحيـــاء» .30كمـــا أن األرملـــة حريصـــة على صلة
ّ
الرحـــم ،فتســـتدعي عائلـــة الـــزوج املتـــوىف يـــوم انتهـــاء
ّ
العـــدة لتكرم وفادتهـــم بالطعام والشـــراب .تماما كما هو
ّ
معمـــول به يـــوم الفرق ،أي نفـــس اليوم الـــذي انطلق فيه
ّ
ّ
ّ
احتســـاب أجل العدة! ّثم أن طبق الغـــذاء املقدم للضيوف
«محمصـــة بالعصبـــان والبيض املســـلوق» ،هو نفســـه
ّ
الـــذي يقع إعداده يـــوم الزفاف قبي�ل الدخول واســـتهالك
ّ
ّ
الـــزواج وهـــو كذلـــك نفســـه املقـــدم للزائريـــن واملهنئن
بالـــوالدة يف اليوم الســـابع!

عشـــرات اآلالف من النســـاء ،إىل أن جاء الدين اإلســـاليم
ّ
ّ
وشـــرع تعاليـــم جديـــدة اجتثـــت العديد مـــن املعتقدات
ّ
الباليـــة واملجحفـــة يف حـــق املرأة .مـــن ذلك إلغـــاؤه احلزن
ّ
ّ
األزيل وحتديـــده مـــدة العـــدة بأربعـــة أشـــهر وعشـــرة ّأيام.
ومن هنا تكتســـب تعاليمه الســـمحة بعدا ّ
ثوريا من خالل
حتديـــده لفـــرتة احلزن مـــن حيـــث الزمن .ففقـــدت بذلك
ّ
نســـبي�ة محـــدودة يف الزمان ويف
صبغتها املطلقة وأضحت
األشـــخاص .وبذلك يكون الدين االســـاليم قـــد أنقذ املرأة
مـــن براثن املـــوت ومن عتمـــة القبـــور وقتامة حـــزن ّ
أبدي
ّ
جائـــر .ولـــم يكتف االســـالم بوضـــع حـــد لهـــذه الفظائع
ّ
حـــق املـــرأة ،بـــل ّ
كرمها ورفـــع من شـــأنها .فلم
املرتكبـــة يف
ّ
تعد مدينـــ�ة للرجل يف حياتها وال من توابعـــه ترحل برحيله.
ّ ّ
ّ
ّ
إنســـانيتها وكرامتها ،حىت أن الرســـولﷺ
إنما اكتســـبت
قـــد أوىص خـــرا بالنســـاء يف خطبـــة الـــوداع حيـــث قال:
ً
ٌ
َ
ُ
«اســـتوصوا
بالنســـاء خرا ،فإنهـــن عندكم َعـــوان».33
ِ
ّ
رغـــم تن�اقضهـــا الصـــارخ مـــع تعاليـــم االســـالم ،فإن
ّ
هذه الطقـــوس القديمة قـــد حتدت عامـــل الزمن فتواصل
ّ
ّ
حضورهـــا إىل اليوم .ذلك أنها لم تن�دثـــر تماما ،إنما تأقلمت
مع هـــذا الواقع اجلديد .وهو ما ّ
يفســـر امتدادهـــا يف الزمان
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وال أصولهـــا .34وهـــي اآلن يف تقهقر وال نســـتغرب اندثارها
ّ
ّ
ّ
احلضاريـــة العميقـــة الي
التحـــوالت
مســـتقبال نتيجـــة
تعرفهـــا اجلزيـــرة .فعلـــى غـــرار عديـــد العـــادات القديمة
ّ
ّ
األخـــرى يب�دو أن طقـــوس العدة لن تصمد كثـــرا أمام غول
العوملة ،وســـتؤول بدورها إىل السقوط يف غياهب النسيان.
وهو مـــا دعانـــا إىل دراســـتها وتوثيقها بغية فهـــم محتواها
ّ
ومعانيهـــا ونقل أثرهـــا إىل األجيـــال الالحقة.

واســـتقطابها ملريديـــن حافظوا عليهـــا وتوارثوهـــا ألجيال
ّ ّ
متعاقبـــة .إال أن املواظبـــة على هذه الطقـــوس ال يعين أبدا
ّ
األصليـــة .فقد
إدراك كنههـــا ومحافظتهـــا علـــى معانيها
ّ
فقـــدت روحها وجوهرهـــا واختـــذت أنماطا أخـــرى ،فبدت
فيهـــا بشـــكل باهـــت لرواســـب واعتقـــادات قديمـــة .بل
ّ
ّ
أنن�ا اكتشـــفنا من خـــالل املقابـــالت الـــي أجرين�اها خالل
العمـــل امليـــداين ّأن ّاتب�اعها قد غـــدا ّ
آليا دون فهـــم معانيها
الهوامش
.1
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.7
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أستاذ باملعهد العايل للتنشيط الشبابي والثقايف ببرئ الباي
ورئيس جمعيّة ثقافيّة تعنى بالرتاث الرمزي.
ّ
سالم) ،عيل( ،البكاء والدموع يف الفلسفة واألدب والحياة
االجتماعية ،مركز االسكندرية للكتاب ،2005 ،ص .42
النهدي) ،حبيب( ،املوت كما يعيشه املجتمع التونيس،
أطروحة دكتورا يف علم االجتماع ،كلية العلوم االنسانية
واالجتماعية بتونس ،2001 ،ص .28
ارتبطت هذه الصورة القاتمة باملرأة يف املوروث الشفوي
ّ
وخاصة يف األمثال الشعبية لعديد الشعوب .وعىل سبيل
الذكر ال الحرص نكتفي بمثلني األوّل من تونس ويقول
منطوقهّ :
"اليل ما تعرفش تندب ،عالش يموت راجلها"
ومعناه من ال تجيد الندب ملاذا يموت زوجها .أمّ ا املثل الثاني
فمن املغرب األقىص ،ويقول" :البنات للممات".
GOUJA, (Zouheir), Communauté noire et
traditions socioculturelles ibadhite de Djerba,
Thèse de Doctorat en Ethnomusicologie, Uni.versité Paris VIII, 1996, p 246
الزحييل) ،وهبة( ،الفقه االسالمي وأد ّلته ،دمشق ،دار
الفكر املعارص ،1995 ،ص .90
سورة البقرة ،اآلية .234
إذا ما كانت األرملة حامال عند وفاة زوجها ،فعليها إعالم
الجميع بذلك قبل مغادرة موكب الجنازة ملنزل الزوج
ّ
املتوىف .ونظرا لحالة الحداد ولحساسيّة املوقف ،يتّخذ
هذا االعالم شكال رمزيّا موحيا .ذلك ّ
أن األرملة من فرط
صدمتها ومن شدّة حزنها ال تقوى عىل الكالم ،فتكتفي
باملرور تحت النعش أمام املأل قبل انطالق الجنازة إىل
املقربة .ونشري ّ
أن هذا التقليد الزال قائما يف جزيرة جربة،
وقد حرضنا شخصيّا عىل هذا املوقف املؤثّر.
يسود االعتقاد يف كامل الجزيرة ّ
أن األرملة مصدر للرشّ
ّ
وهو ما ّ
التطري منها ويدعو إىل رضورة تجنّبها .من
يفرس
ذلك ّ
أن االنسان ا ّلذي أصابه نحس ،كأن تركد تجارته أو
ّ
أن تلحقه خسارة يقال أنه "أصيب بلعنة معدادة" .بل
تذهب العادات والتقاليد أبعد من ذلك ،بأن تحمّ ل األرملة
مسؤوليّة عجز جنيس أو ضعف فحولة أو عقم أصاب أحد

.10

.11
.12
.13
.14

.15

.16
.17

الرجال ملج ّرد أن يبدأ يومه بمالقاتها يف طور عدّتها .وال
يقف خطرها عند هذا الحدّّ ،
ألن أذاها يمكن أن يطول ك ّل
الكائنات الحيّة .فال تنجو منها الحيوانات وال النباتات إذا
ّ
يجف
ما أطالت فيهم النظر وحدّقت فيهم برتكيز ،كأن
رضعها أو أن يصيبها مرض خطري فتموت.
أن األرملة نذير شؤم و ّ
يعتقد ّ
أن نحسها أكثر ما يطال
ّ
األشخاص الذين يم ّرون بفرتة انتقاليّة يف حياتهم،
كالعرسان والنساء الحوامل و ّ
الرضع .فهي تمثّل خطرا
محدقا عليهم ،لذلك تعمد األمّ هات الحديثات العهد بالوالدة
إىل الته ّرب منها واخفاء األطفال ّ
الرضع عنها لحمايتهم
منها .فال يلحقهم أذاها وال يصيبهم مكروه أو أيّ مرض
خبيثقاتل.
السكايف) ،فاتن(" ،معنى الحياة يف علم النفس" ،مج ّلة
جيل العلوم االنسانية واالجتماعية ،عدد  ،37بريوت ،مركز
جيل البحث العلمي ،2017 ،ص ص .25-38
الزين) ،أميمة(" ،املاء وحضارة املجتمعات االنسانية"،
مج ّلة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية ،عدد  ،1بريوت،
مركز جيل البحث العلمي ،2013 ،ص ص .51-63
CHEVALIER, (Jean) et CHERBRANT, Ibi.dem, 891
نشري إىل ّ
أن الذاكرة الجماعية تحتفظ بصورة مرشقة
للحنّاء ،ذلك أنّها ارتبطت يف الثقافة الشعبية بالجنّة.
وتستند هذه الصورة اإليجابية للحنّاء عىل تراث ديني ثريّ
وحافل ،من ذلك أنّه ممّ ا يروى عن ال ّرسول ّ
صىل الله عليه
وس ّلم أنّه كان مولعا بهذه النبتة حتّى أنّها كانت شجرته
ّ
املفضلة.
NAJAR, (Sihem), Pratiques alimentaires des
djerbiens ; une étude socio-anthropologique,
Thèse de Doctorat en Sociologie, Université
.Paris V, 1993, p 176
الزحييل) ،وهبة( ،التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة
واملنهج ،دمشق ،دار الفكر املعارص ،1997 ،ص 276-
.277
VALENSI, (Lucette) et UDOVITCH, (Abraham), Juifs en terre d’islam ; les communautés
de Djerba, Paris, Archives contemporaines,
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.18

.19

.20

.21

.22

.23

.1984, p 14
بن صالح) ،عماد(" ،من أجل بعث متحف الزيتونة لحفظ
الذاكرة والتعبري عن الهويّة" ،مداخلة بصدد النرش ألقيت يف
املؤتمر الدويل "الزيتونة يف الفكر والثقافة" املنعقد بجزيرة
جربة يف دورته األوىل من  30نوفمرب إىل  2ديسمرب .2018
إضافة إىل املعنى الظاهر للماء كوسيلة للطهارةّ ،
فإن له
معنى باطن ّ
يتجىل ّ
خاصة يف معاني املاء ورموزه املتعدّدة.
ذلك ّ
أن املاء يرمز إىل الحياة والخصوبة من خالل السائل
املنوي .وهو ما يتوافق تماما مع املعتقدات القديمة ا ّلتي
كانت تعترب املطر املني الخصب ألب السماء .فك ّلما كان
املطر قويّا ،ترتوي األرض وتزداد خصوبتها فتعطي وافر
االنتاج .وذاك هو واقع الزوجني فك ّلما كان الجماع منتظما
ّإال وتوّج بقذف جيّد للمني يف رحم املرأة ،وهكذا تشبع
رغبتها الجامحة ويزداد ّ
حضها يف االنجاب.
زواج األرملة يبقى مستهجنا يف املجتمعات التقليديّة.
فقد احتفظت ّ
لهن الذاكرة الجماعيّة بصورة قاتمة ،حتّى
عليهن الخناق وتكاد تصادر ّ
حق ّ
ّ
هن يف الزواج
أنّها ضيّقت
ّ
ّ
وخاصة األمثال
من جديد .وقد لخص لنا املأثور الشفوي
الشعبيّة هذا املوقف السلبي من األرملة .وعىل سبيل الذكر ال
الحرص ،نورد املثل القائل " :ال تاخذ هجّ الة ،لو يكون خدّها
مشموم".
ّ
نذ ّكر أن غابة الزيتون بجزيرة جربة تض ّم 800 000
شجرة تغ ّ
طي كامل مساحة الجزيرة ا ّلتي تبلغ  540كلومرت
مربّع ،أي بمعدّل كثافة يقارب  1481شجرة يف الكلومرت
املربّع الواحد .وهو رقم مرتفع يفوق املعدّل الوطني
بأضعاف امل ّرات باعتباره ال يتجاوز  491زيتونة يف الكلومرت
املربّع الواحد.
عكس بقيّة األشكال الهندسيّةّ ،
فإن الدائرة تخلو من الزوايا
وك ّل األشكال الحادّة واملذبّبة .كما تتميّز الدائرة بتواصلها
واستمرارها ،فال نقطة بداية بها وال نقطة نهاية لها .فهي
بانسيابها وتواصلها ترمز إىل املرأة وإىل الخصوبة والحياة،
أن معايري جمال املرأة تقليديّا ّ
خاصة و ّ
ّ
تتلخص يف استدارة
الجسم وبدانة الجسد وبياض البرشة ونعومتها.
يكتسب ال ّلون األخرض بالغ األهمّ ية من خالل موقعه يف
يتوسط حرارة األحمر ّ
الدائرة ال ّلونية .فهو ّ
وتوهج األصفر
من جهة وبرودة األزرق وسكون البنفسجي من جهة أخرى.
وسطي يرمز إىل االعتدال وإىل قيم جمالية
وهو بذلك لون
ّ
وأخرى حضارية منها الخري والربكة والخصوبة والحياة.
حي يتّقد نشاطا وحيويّة ،يغ ّذي الروح ويح ّرك
فهو لون ّ
العواطف الجيّاشة فيضفي عليها معان سامية ودالالت
عميقة .من ذلك أنّه يرمز لألمل ولل ّربيع من خالل جمال
الطبيعة الحبىل وعودة الروح إليها واستئناف الحياة فيها
بعد خمول الشتاء .وانطالقا من هذا املعطى ،فقد اكتسب
ال ّلون األخرض منحا روحيّا أضفى عليه بعدا قدسيّا .وهو ما
الحظناه فعال من خالل تواتره وكثافة استعماله يف ال ّزوايا
عموما ويف األثاث الجنائزيّ لألرضحة عىل وجه الخصوص.
فال تكاد تخلو قبّة وال سارية وال رضيح وال سنجق من هذا

.24

.25

.26

.27

.28
.29

ال ّلون املثقل بال ّرموز واملعاني .وممّ ا يجدر التذكري بهّ ،
أن
ال ّلون األخرض قد اتّخذ بعدا كونيّا .فغدا رمزا ّ
للسلم وللحوار
والتعايش ،وهو ما ّ
عرب عنه ببالغة الزعيم الفلسطيني يارس
عرفات يف حركة رمزيّة حبىل باملعانيّ .ملا رفع غصن الزيتون
يف منرب األمم املتّحدة يوم  13نوفمرب  1974قائال "ال ترتكوا
الغصن األخرض يسقط من يدي".
تنتمي شجرة الزيتون إىل فصيلة األشجار ا ّلتي ال تسقط
أوراقها يف الخريف .فتحتفظ بأوراقها طيلة السنة ،لذلك
ترس العني وتنيش الروح .من
فهي تظ ّل مخرضّ ة دائما ّ
هنا اكتسبت رمزيّة الحياة والديمومة ،وهي تشرتك يف هذه
الصفة مع املرأة باعتبارها رمز الجمال والخصوبة وواهبة
للحياة.
بن صالح) ،عماد(" ،الزيتون الرمز بجزيرة جربة بني
األمس واليوم :زيتونة 'العظام' نموذجا" ،مواقع ومعالم
جزيرة جربة :أعمال امللتقى الدويل البشري الت ّلييل ،تونس،
املركز الجامعي للنرش ،2019 ،ص ص .18-32
BEN SALAH, (Imed), « L’olivier porteur de
mémoire et de valeurs d’usage », in Pensée
Méditerranéenne, Université de Tlemcen, n° 4,
.mai 2013, pp 53-67
ّ
مهامهن الكالسيكيّة يف البكاء الرصاخ والندب
إضافة إىل
وال ّلطم تمزيق الشعر والثياب إىل ح ّد التع ّري النصفي ،تتوىلّ
النوّاحات مهمّ ة تعديد خصال الفقيد املعنويّة واملاديّة بل
وحتّىالجنسيّةمنها.
KERROU, (Mohamed), « La mort au féminin »,
in Cahiers des Arts et Traditions Populaires, n°
.10, Tunis, I.N.A.A, 1990, pp 34-49
لع ّل أشنع مظهر لتلك الصورة القاتمة هو ّملا تموت األرملة
دون أن تنهي عدّتها" ،فتموت مغمومة وتتحوّل إىل غولة".
فقد احتفظت لها الذاكرة الشعبية بأوضع املراتب وأبشع
أن الرشور الكامنة يف األرملة ّ
الصور .ذلك ّ
املتوفاة تتحوّل إىل
كائن خرايف ّ ،فيما يشبه "العبّيثة" العطىش للدّماء .ومن فرط
غضبها فهي ال ترتدّد يف االنتقام من الجميع ،فيطول رشّها
ك ّل يشء وال يكاد ينجو منه أحد .وبسؤالنا عن االجراءات
الواجب اتخاذها يف هذه الحالة ،اختلفت ردود األفعال
وتباينت األجوبة .نذكر ّ
أن أبرز ما ظفرنا به من األجوبة
يتمثّل يف تطوّع إحدى األرامل الحديثات بمواصلة عدّة
ّ
املتوفاة إىل نهايتها .فتتحمّ ل األرملة املتطوّعة نفس
األرملة
ّ
التزامات األرملة املتوفاة ،وتحرص عىل القيام بك ّل الطقوس
وبنفس الطريقة السالف ذكرها .عندها فقط ترجع األمور
إىل نصابها ويستتبّ األمن لدى "أهل الحومة" .يف اعتقادنا
ّ
فإن هذه الوسيلة "الدفاعيّة" ا ّلتي ارتآها املجتمع لتحصني
ّ
املتوفاة دون إكمال عدّتها ال تخلو
نفسه من رشور األرملة
من الذكاء وال من الطرافة .ذلك أنّها تحرتم مبدأ توازي
الشكليّات ،كما تعكس بعمق مستوى الخوف والهلع ا ّلذي
أصاب املجتمع .وهو ما دفعه إىل االجتهاد لتوفري الح ّل
ّ
بأخف األرضار.
املناسب للخروج من هذه األزمة
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MIRCEA, (Eliade), Le mythe de l’éternel re.tour, Paris, Folio, 1989, p 280
بن تنفوس) ،عزيزة(" ،من عادات املوت بجربة :العدّة"،
مجلة العادات والتقاليد الشعبية ،تونس ،املعهد القومي
لآلثار والفنون ،عدد  ،1987 ،9ص ص .25-32
FANTAR, (Mohamed-Hassine), Eschatologie
phénicienne punique, Tunis, I.N.A.A, 1970, p
.13
.FANTAR, (Mohamed-Hassine), Ibidem, p 90

.33
.34
 .35حديث متّفق عليه ،رواه البخاري ومسلم.
 .36األغلبيّة ّ
الساحقة للنساء املستجوبات )تسع نساء من
ّ
جهلهن ملعاني هذه الطقوس ّ
وفرسن كثرة
عرشة( ،أ ّكدن
تداولها بمج ّرد أنّها "عادة الجدود".

املصادر
-

-

-

 1القرآن الكريم. 2البخاري) ،أبو عبد الله محمد بن اسماعيل( ،الجامعاملسند الصحيح املخترص من أُمور رسول الله صىل الله عليه
وس ّلم وسننه وأيامه ،بريوت ،دار طوق النجاة.2001 ،

-

املراجع
-

-

-

 1بن تنفوس) ،عزيزة(» ،من عادات املوت بجربة :العدّة«،مجلة العادات والتقاليد الشعبية ،تونس ،املعهد القومي
لآلثار والفنون ،عدد  ،1987 ،9ص ص .25-32
 2بن صالح) ،عماد(» ،الزيتون الرمز بجزيرة جربة بنياألمس واليوم :زيتونة ‹العظام› نموذجا« ،مواقع ومعالم
جزيرة جربة :أعمال امللتقى الدويل البشري الت ّلييل ،تونس،
املركز الجامعي للنرش ،2019 ،ص ص .18-32
 3بن صالح) ،عماد(» ،من أجل بعث متحف الزيتونةلحفظ الذاكرة والتعبري عن الهويّة« ،مداخلة بصدد النرش
ألقيت يف املؤتمر الدويل »الزيتونة يف الفكر والثقافة« املنعقد
بجزيرة جربة يف دورته األوىل من  30نوفمرب إىل  2ديسمرب
.2018
 4الحلواني) ،عامر( ،جمالية املوت ،كليّة اآلداب والعلوماالنسانية بصفاقس.2004،
 5الرابحي) ،رضوان(» ،تمثالت املوت من خالل األمثالالشعبية« ،الثقافة الشعبية ،عدد  ،36املنامة ،2017 ،ص
ص .100-107
ّ
  6الزحييل) ،وهبة( ،الفقه االسالمي وأدلته ،دمشق ،دارالفكر.1995 ،
 7الزحييل) ،وهبة( ،التفسري املنري يف العقيدة والرشيعةواملنهج ،دمشق ،دار الفكر املعارص. 1997،
8 -الزين) ،أميمة(» ،املاء وحضارة املجتمعات االنسانية«،

-

-

مج ّلة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية ،عدد  ،1بريوت،
مركز جيل البحث العلمي ،2013 ،ص ص .51-63
 9السكايف) ،فاتن(» ،معنى الحياة يف علم النفس« ،مج ّلةجيل العلوم االنسانية واالجتماعية ،عدد  ،37بريوت ،مركز
جيل البحث العلمي ،2017 ،ص ص .25-38
ّ
10سالم) ،عيل( ،البكاء والدموع يف الفلسفة واألدب
والحياة االجتماعية ،مركز االسكندرية للكتاب.2005 ،
 11النهدي) ،حبيب( ،املوت كما يعيشه املجتمع التونيس،أطروحة دكتورا يف علم االجتماع ،كلية العلوم االنسانية
واالجتماعية بتونس.2001،
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1

تدريس آلة التشيلو للمبت�دئن
يف تونس :قضية االختي�ار

قراءة نقدية من خالل األسباب والدوافع
د .قاسم البايج  -كاتب من تونس

إن مســـألة البحث يف مضامـــن تتعلق جبزئي�ات التعليم املوســـيقي اخلاص يقســـم
اآلالت أمـــر يؤخـــذ مأخذ جد لضـــرورة االعتن�اء باجلانـــب التعليـــيم واألدايئ املطبق على
اآللة املوســـيقية بكونها مخرجـــا صوتي�ا ذا داللـــة ثقافية ويف هذا املضمار تتزنل دراســـتن�ا
ملؤدي آلة التشـــيلو  1وخنـــص بالذكر منهم املبت�دئـــن يف عالقتهم مع املحيط املوســـيقي
من منظور سوســـيولويج انطالقا من عملية االنتقاء أو االختي�ار لدراســـة آلة التشـــيلو يف
تونس حنـــو املواصلة يف ســـلك االحرتاف.
أهمية الدراسة
تكمـــن أهمية هذه الدراســـة يف كونها تســـلط الضـــوء على امليدان املوســـيقي بصفة
خاصـــة وان صـــح التعبر تعـــرف جبنود اخلفـــاء منه وحتديـــدا بعض عناصـــر ومكونات
مختلف الفرق املوســـيقية لمـــا تمنحه هذه العوامل البشـــرية من مزايـــا على التوظيف
الركـــي كمـــا أنن�ا نـــويل االهتمام بكيفيـــة وطريقة اختي�ار دراســـة آلة التشـــيلو يف تونس
لدى مختلف الشـــراحئ العمرية.
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اجلانب النظري

مررات اختي�ار املوضوع
اعتبـــ�ارا أن اآللـــة املوســـيقية بمختلـــف أصنافها هي
آداة لتفعيـــل الفعـــل الثقايف فهي تســـاهم كجـــزء هام من
اإلبداع البشـــري كمـــا تمثل شـــاهدا ماديا على مســـتوى
همـــزة الوصل بـــن العلم واإلبـــداع والفن ،وحنن نســـعى
من خـــالل هـــذه الدراســـة اىل إثـــارة وراء أغلـــب العوامل
واحليثيـــ�ات الـــي لهـــا عالقـــة بدراســـة آلـــة التشـــيلو
للمبت�دئيـــن يف تونـــس منـــذ اختيـــ�ار املتعلـــم لتعلم هذه
اآللة ،ونظرا لتلقين�ا التكوين األكادييم يف دراســـة التشيلو
تولد هاجس لدين�ا وراء الســـعي لتبيـــن بعض احليثي�ات
املحيطـــة بالواقـــع التعلييم لآللـــة ومدى انعكاســـها على
املســـتوى األدايئ.

بـــدأ التعليم املوســـيقي بتونـــس يزداد انتشـــارا ضمن
تأســـيس اجلمعيـــة الرشـــيدية ســـنة  1934اذ مهـــدت
إلرســـال مناهجـــه احلديثـــ�ة من ناحيـــة تكويـــن ثلة من
املتعلمـــن الشـــبان يف اختصاصـــات عديـــدة مـــن األداء
الغنـــايئ واآليل حىت حتقق إثراء للســـاحة الفنيـــ�ة من ناحية
اإلنت�اجـــات املوســـيقية يف مختلـــف األنمـــاط واأللـــوان
تواتـــرا من حقبـــة زمنيـــ�ة ألخرى .ســـجلت آلة التشـــيلو
حضورهـــا الركي منذ تلـــك الفرتة كما زادتهـــا التحديات
والتحديث�ات املوســـيقية رســـوخا من عصرنـــا احلايل حنو
مختلـــف األنماط املوســـيقية ومع ذلك فقـــد ظلت تفتقر
ملختصـــن يف عـــزف التشـــيلو مـــن فـــرتة اىل أخـــرى .فلو
تأملنـــا لهـــذه الظاهـــرة وافرازاتها يف فضاءات املمارســـات
املوســـيقية لوجدنـــا أنه ثمـــة عوامـــل داخليـــة وخارجية
تتحكـــم يف التفعيل الركـــي األدايئ آللة التشـــيلو ،غر أن
املشـــهد األدايئ قائـــم على دراســـة آلـــة التشـــيلو وكيفية
توظيفها أدائيـــ�ا يف مختلـــف املوســـيقات املتداولة.

إشكالية الدراسة
لف ــت نظرن ــا ظاه ــرة انقط ــاع البع ــض م ــن متعل ــيم
آلـــة التشـــيلو مـــن تالميـــذ وطلبـــة ألســـباب يراهـــا
البع ــض ش ــخصية اال أنه ــا تؤث ــر س ــلبا عل ــى متطلب ــات
الس ــوق االس ــتهالكية لإلنتــ�اج املوس ــيقي التون ــيس كم ــا
تؤث ــر عل ــى ديموم ــة مواصل ــة دراس ــة آل ــة التش ــيلو فم ــا
تك ــون ه ــذه العوام ــل املؤث ــرة عل ــى الع ــزوف إن كان كلي ــا
أو جزئي ـ�ا ؟ وه ــل أن املعايــر املناس ــبة لبل ــوغ جن ــاح تكوي ــن
ع ــازف تش ــيلو املح ــرتف تتطاب ــق م ــع أغلبيـ ـ�ة التالمي ــذ
لدراســـة التشـــيلو؟

مـــن املتعارف عليـــه أن أماكن عازيف التشـــيلو يف الفرق
املوســـيقية قليلـــة العـــدد باملقارنة مع اآلالت املوســـيقية
األخرى حبســـب متطلبـــات العمل املوســـيقي ومن خالل
قراءتنـــ�ا لواقع حبثنـــ�ا امليـــداين يف رصد لعناصـــر من الفئة
املســـتهدفة مـــن جامعيـــن ومتكونيـــن تـــرز معلومات
إحصائيـــ�ة مـــن خاللهـــا نـــدرج جـــدوال إحصائيـــ�ا يفيـــد
معلومـــات تقني�ة خبصوص معدل التشـــكيلة الدراســـية
املتعلقة بت�دريس آلة التشـــيلو يف تونـــس بالفرتة املحددة
بـــن ســـنة ( 2017-2013أنظـــر اجلدول).

لقـــد ملســـنا ضـــرورة النبـــش وراء قضيـــة عـــزوف
متعل ــيم آل ــة التش ــيلو يف تون ــس ع ــن مواصل ــة دراس ــتهم
لآلل ــة م ــن خ ــالل الوق ــوف وراء ماهي ــة األس ــباب وآثاره ــا
عل ــى املس ــتوى التعلي ــيم والتنفي ــدي يف الوس ــط الف ــين.

يعتر العامل الصويت مؤشـــرا دقيقا لدى إدراك املتعلم
رغبت�ه للميول لآللة املوســـيقية بشـــكل عـــام فاملالحظ أن
ألغلبي�ة املبت�دئين الشـــعور بعدم االســـتمتاع الكامل من
ناحيـــة الرنن الصويت لطابع التشـــيلو اعتب�ارا أن األصوات
الغليظـــة تمثل صعوبة من ناحية اإلصـــدار واإلدراك حىت
3
أصبحت هـــذه الظاهـــرة عادة لـــدى أغلبيـــ�ة املتعلمين
إال أنـــه يمكـــن نعـــت هـــذا العـــزوف يف اختي�ار التشـــيلو
لـــدى أغلبيـــ�ة املتعليم باملعاهـــد املوســـيقية وكذلك بدور
الشـــباب يكون معرا عن ثقافة ســـائدة أصبحت والزالت

أهداف الدراسة
ته ــدف ه ــذه الدراس ــة اىل تش ــخيص الواق ــع العمل ــي
لـــداريس آلـــة التشـــيلو يف املعاهـــد املوســـيقىة التابعـــة
لـــوزاريت الثقافـــة والتعليـــم العـــايل يف جهـــات البـــالد
التونســـية 2والـــي تمثـــل ثمـــرة إنتـــ�اج تعليـــيم وأدايئ
لع ــازيف آل ــة التش ــيلو ،سنفس ــح املج ــال للجي ــل الصاع ــد
واملس ــتقبل ،لتكوي ــن إع ــدادات يف ش ــكل ج ــداول بي�انيــ�ة
توضـــح أســـس االختيـــ�ار لدراســـة آلـــة التشـــيلو.
127

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ ـ اﻟﻌﺪد  47ـ ﺧﺮﻳﻒ 2019

املؤسسة اجلامعية/التعليمية

تشكيلة
أساتذة آلة
التشيلو

متعلمو آلة التشيلو

املعهد العايل للموسيقى بتونس

3

يرتاوح عددهم بن  3و 6

يف حدود  60دقيقة
أسبوعيا

املعهد العايل للموسيقى بسوسة

2

يرتاوح عددهم بن  3و 5

يف حدود  60دقيقة
أسبوعيا

ال يوجد

املعهد العايل للموسيقى بصفاقس

2

يرتاوح عددهم بن  3و 5

يف حدود  60دقيقة
أسبوعيا

ال يوجد

املعهد العايل للفنون واحلرف بقابس

1

يرتاوح عددهم بن  2و 4

يف حدود  60دقيقة
أسبوعيا

ال يوجد

املعهد العايل للفنون واحلرف بقفصة

1

يرتاوح عددهم بن  1و 2

يف حدود  60دقيقة
أسبوعيا

ال يوجد

املعهد العايل للفنون الدرامية والركحية بالكاف

1

يرتاوح عددهم بن  1و 2

يف حدود  60دقيقة
أسبوعيا

ال يوجد

املعهد الوطين للموسيقى بتونس

1

يرتاوح عددهم بن  1و 4

يف حدود  30دقيقة
أسبوعيا

ال يوجد

املركز الوطين للموسيقى والرقص بسيدي صابر

1

يرتاوح عددهم بن  1و 4

يف حدود  30دقيقة
أسبوعيا

ال يوجد

املعهد اجلهوي للموسيقى بسوسة

1

يرتاوح عددهم بن  1و 4

يف حدود  30دقيقة
أسبوعيا

ال يوجد

املعهد اجلهوي للموسيقى بصفاقس

1

يرتاوح عددهم بن  1و 4

يف حدود  30دقيقة
أسبوعيا

ال يوجد

املعهد اجلهوي للموسيقى بقفصة

1

يرتاوح عددهم بن  1و 4

يف حدود  30دقيقة
أسبوعيا

ال يوجد

املعهد اجلهوي للموسيقى بالقروان

1

يرتاوح عددهم بن  1و 2

يف حدود  30دقيقة
أسبوعيا

ال يوجد

مادة التشيلو
الغريب

مادة التشيلو
العريب
ال يوجد

بشـــكل جـــزيئ مـــن رصيدهـــم األدايئ آللـــة الكمـــان مـــن
ناحي ــة البع ــض م ــن ترقيم ــات مواض ــع األصاب ــع ،حي ــث
تصب ــح مس ــكة التش ــيلو ش ــبيهة له ــم بالرب ــاب وتس ــهل
عل ــى املتعل ــم يف تنفي ــذ تقنيــ�ة اجل ــذب والدف ــع ،اال أن ــه
حتص ــل أض ــرار عل ــى املس ــتوى التق ــين لتعلي ــم التش ــيلو
مـــن بينهـــا صعوبـــة حـــذق أماكـــن الـــدوزان ومواضـــع
العفـــق الســـليمة علـــى امللمـــس نظـــرا لبعـــد مســـافات
عفـــق أماكـــن النغمـــات باملقارنـــة بآلـــة الكمـــان ،كذلـــك
ش ــأن الوتري ــات األخ ــرى بإس ــتثن�اء الكونرتوب ــاص اضاف ــة
إىل توف ــر فرص ــة مل ــدى تأث ــر امل ــؤدي باجلان ــب التطري ــيب
والتعبـــري علـــى ســـهولة التنفيـــذ.

متواتـــرة من خالل الوراثـــة والتعلم والتفكـــر والتقليد اثر
اختيـــ�ار تعليم آلة التشـــيلو وبعدها.
قـــد تمثـــل هـــذه الظاهـــرة أبـــرز الدوافـــع الـــي تؤثـــر
علـــى التوجيـــه االختيـــ�اري لتعلـــم آلـــة موســـيقية
مصاحبـــة ،حيـــث توجـــد حـــاالت مـــن املتعلمـــن
يمارس ــون الع ــزف عل ــى آل ــي التش ــيلو والع ــود .ولنج ــاح
هـــذه الطريقـــة يعـــول املســـتفيد علـــى امكاني�اتـــه
الفزييائيـــ�ة والذهنيـــ�ة كطـــول األصابـــع والقامـــة أن
تمن ــح تركيبـ ـ�ة الرصي ــد املوس ــيقي م ــن ناحي ــة الكف ــاءة
يف قراءتـــه الفوريـــة والقواعـــد النظريـــة ،بينمـــا نـــادرا
ماجن ــد متعلم ــا آلل ــة التش ــيلو وكم ــان يف نف ــس الوق ــت
نظـــرا ملضـــار التقنيـــ�ة الـــي حتـــل علـــى األداء اآليل لـــكل
منهم ــا ،4ويف الط ــرف املقاب ــل يس ــتفيد متعلم ــو التش ــيلو

خ ــالل ف ــرتة الثالثين ـ�ات أول ــت الرش ــيدية 5اهتمامه ــا
بت�دريـــس مـــواد وآالت املوســـيقى الغربيـــ�ة الـــي كانـــت
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المتعلم

مدرس اآللة

اآللة

observateur

انتباه

Local

تنظيم

الذاكرة

حتــت اشــراف «نيكــواله بونــورة» 6وهدفــت اىل املصاحلــة
ب ــن التونس ــين وتراثه ــم الكالس ــيكي ،حي ــث أصبح ــت
مســألة االكتفــاء بــأداء التشــيلو الغــريب يف تعلــم تقني ـ�ات
اآلل ــة واملواصل ــة يف دراس ــتها تص ــورا قبلي ــا فطري ــا ل ــدى
أغلبيــ�ة املتعلم ــن يرج ــع األم ــر اىل عوام ــل نرش ــح أوله ــا
وأهمهـــا لطريقـــة توجيـــه مـــدرس اآللـــة قبـــل أن خيتـــار
املتعل ــم دراس ــتها وبعده ــا وتس ــبب ه ــذه العملي ــة خل ــال
علـــى ثقافـــة املســـتفيد علـــى مســـتوى رســـم أيقونـــات
حيـــدد مـــن خاللهـــا أهدافـــا مهاريـــة ومعرفيـــة لنمـــط
األداء اآليل.

ترميز

ان العــزف علــى اآللــة املوســيقية بشــكل عــام ألول مــرة
ال حيت ــاج لطاق ــة م ــن امل ــؤدي نظ ــرا لتلقائي ـ�ة احلرك ــة ال ــي
تعتــر أمــرا لــدى الدمــاغ بينمــا تتطلــب جهــدا مــن الوعــي
والضب ــط ح ــن تس ــهل دروس اآلل ــة وتبـ ـ�دأ املعلوم ــات
ترتاكـــم شـــيئ�ا فشـــيئ�ا لـــدى املتعلـــم بـــل يتغـــر ســـلوك
املتعلـــم مـــن ناحيـــة التدقيـــق يف االنتبـــ�اه حيـــث تتولـــد
بع ــض املالحظ ــات املتعلق ــة بقواع ــد األداء وم ــن حينه ــا
يبـــ�دأ املتعلـــم بتصنيـــف قدراتـــه الذهنيـــ�ة واملهاريـــة
مقارن ــة باملطل ــوب م ــن أس ــس اآلل ــة وقواعده ــا.
ثمـــة إشـــكالية يف مســـتوى منهجيـــة التدريـــس مـــن
جه ــة ع ــدم ح ــث املتعل ــم املتمك ــن م ــن أجبدي ــات األداء
كالســـاللم والتقنيـــ�ات الغربيـــ�ة مـــن خـــالل دراســـته
لبع ــض التماري ــن واملؤلف ــات الغربيــ�ة حي ــث أن أغلبيــ�ة
متعل ــيم التش ــيلو يفتق ــرون كث ــرا الكتس ــاب اخل ــرات
واملهـــارات واملعـــارف نتيجـــة عـــدم املحـــاكاة والتقليـــد
النعـــدام احتـــكاك املتعلـــم مـــع غـــره مـــن املوســـيقين،
يرج ــع األم ــر لتعليم ــات م ــدرس اآلل ــة نتيج ــة التمس ــك
باحلـــركات األدائيـــ�ة املوجهـــة إليـــه والتقيـــد باملوقـــف
التعليـــيم وغالبـــا ماتكمـــل هـــذه الظاهـــرة خاصـــة
يف محاولـــة األغلبيـــ�ة مـــن املتعلمـــن طريقـــة األداء
املوســـيقي العـــريب علـــى التشـــيلو ،ممـــا حيـــدث تعكـــرا
عل ــى مس ــتوى العالق ــة احلميم ــة القائم ــة ب ــن م ــدرس
اآلل ــة وب ــن املتعل ــم وتصب ــح اآلل ــة مج ــرد آداة (مكينــ�ة)
إلصـــدار أصـــوات ال يعـــي بهـــا املـــؤدي ويكـــون املعـــى
املعلومـــايت جافـــا.

يتحق ــق الفع ــل املوس ــيقي املنش ــود ع ــن طري ــق مس ــار
ســـيكولويج مرجعـــه الرصيـــد املوســـيقي مـــن خـــالل
مس ــار العملي ــات املعرفي ــة وآلي ــات األس ــس البيولوجي ــة
«التعـــرف علـــى مناطـــق اإلدراك الراجعـــة بالنظـــر إىل
االنتب ـ�اه واحل ــواس واللغ ــة والذاك ــرة والتعل ــم» ولتحقي ــق
االســـتجابة املعرفيـــة 7الـــي تبـــين القـــرار الختيـــ�ار األكـــر
إقناع ــا وف ــق الرغب ــات الذاتيـ ـ�ة.8
تمثـــل وظيفـــة اجلهـــاز العصـــيب املركـــزي (central
 )Nervous systemيف تفســـر مالمـــح االختيـــ�ار لـــدى

متعلم التشيلو املبت�دئ كســـائر اآلالت املوسيقية األخرى
من خـــالل ســـلوكيات التأثـــر ،9يعمـــل النصف األيســـر
للدماغ بالنســـبة للموســـيقين حيث يكون املخ األيســـر
املســـؤول عن معاجلـــة معلومـــات األطـــراف اليمى من
اجلســـم من خالل مهارات اللغة املنطوقـــة واملكتوبة على
ســـبي�ل املثال تنفيذ املدونة املوســـيقية أو االرتجال احلر .
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االنتب�اه اإلرادي االنتقايل ()selective Attention
 -1مثرات البيئ�ة املحيطة

مدرس اآللة

 - 2مرحلة الكشف (احلواس)
 - 3مرحلة التعرف
 -4مرحلة اإلستجابة للمثر

األصدقاء

ي

األمور

ي

عازيف اآللة

ري

محاولة التعرف على طبيعة مثرات املؤشر األيقوين ودالالته
حتديد املؤشر األيقوين ( )Aاملصنف ضمن مثر حيس املتمثل يف نوعية وجودة األداء وتعالج معرفيا يف الذاكرة
القصرة أو الفاعلة ضمن عملية اإلدراك

 - 5اإلستجابة

من حيـــث تطبيقهـــا آليا على اآللة املوســـيقية وتســـبب
هذه الظاهرة شـــيئ�ا فشـــيئ�ا عزوفا كليـــا وينجر عنه غياب
عن حصـــص اآللـــة وعـــدم تنفيذ قواعـــد مـــدرس اآللة
مهمـــا تنوعـــت توجيهات املـــدرس التعليمية والنفســـية
والعكـــس وارد لدى البعض من خـــالل تأثر البعد اجليين
الورايث وحتقق عملية االســـرتجاع أكر ســـهولة حنـــو القرار
الصائـــب يف االختي�ار لكـــن تظل الدافعية ســـلوكا واضحا
يف غريـــزة املتعلم.

 )1الذاكرة:
إن (الذاكـــرة) و(التذكـــر) 10عامـــالن رئيســـيان يف
اســـتذكار املعلومـــة املخزنة كصـــورة ذهني�ة لـــدى املؤدي
(املتعلـــم) اعتبـــ�ارا لنشـــاط خاليـــا الدماغ األيســـر 11من
حيث صـــورة اإلســـتماع الـــي أدركهـــا املؤدي مـــن خالل
االنتب�اه لها ســـواء كانت هـــذه احلركة تنعكـــس باإلجياب
أو بالســـلب على طبيعة منظور االختيـــ�ار ،وغالبا ماتكون
آلية حتقيـــق التذكر ســـواء كان ســـلوكا أو نصيحـــة أو أداء
وقـــع انتب�اهـــه مـــن مـــدرس اآللـــة أو املحيـــط التدرييس
(متعلمن ،مدرســـن ،ويل أمـــر املتعلم ،من آلة التشـــيلو
كآداة أورغانالوجيـــة ســـمعية) مـــن خـــالل آثـــار احلالـــة
النفســـية واجلســـدية حيث حيـــدث خلل على مســـتوى
اجلهـــاز العصـــيب املركـــزي ،ويصبح مســـار االســـتجابة
املعرفية تلقائيـــ�ا غريزيا وبالتـــايل تكون نتيجـــة القرار من
اختيـــ�ار املتعلـــم آللـــة التشـــيلو تابعـــة ملرجعيـــة الذاكرة
اجلماعية الشـــعبي�ة.

تبقى مســـألة اختيـــ�ار «آلة التشـــيلو والعـــزف عليها
حنـــو بلـــوغ ممـــزيات «املوســـيقي العـــازف» ارتب�اطـــا
بموضـــوع حتديـــد االختصـــاص األدايئ ســـواء كان اجـــراء
اإلختيـــ�ار ينســـاق اىل «أداء التشـــيلو الغـــريب» أم «أداء
التشـــيلو العـــريب» 13اعتبـــ�ارا أن عمليـــة االختيـــ�ار نقطة
انطـــالق يســـتهدف مـــن خاللهـــا املســـتفيد مســـرته
األدائي�ة بالوســـط الفـــين ويتحول املوضـــوع اىل متطلبات
املمارســـات املوســـيقية.

مـــن بـــن العوامل املســـاندة لالســـتذكار ولتنشـــيط
الذاكرة قصد بلوغ مؤشـــرات افرتاضية يســـعى لها متعلم
آلة التشـــيلو يف تونس ،نـــرى أنه من الضـــروري أن يقيس
مســـتوى الطموح والذكاء حبيث أن حيدد املتعلم مســـتواه
وفق مشـــهد واقعي حييط بمآالت التعلم يف سوق الشغل،
ما يلفـــت انتب�اهنا هنا أن عدد عازيف التشـــيلو يشـــكو من
نقـــص ملفت لالنتبـــ�اه مقارنة بغرها مـــن الوتريات جراء
خيب�ة األمـــل والشـــعور باإلحباط مما يؤثر على مســـتوى
النمـــو 12ويســـبب يف خلل على مســـتوى تذكـــر املعلومة

ان واقـــع املمارســـة املوســـيقية يف تونـــس انطالقا من
مطلع القرن الواحد والعشـــرين يشـــهد تقلبات من خالل
تغرات طرأت على مختلف األنماط والتعابر املوســـيقية
يف شـــىت املوســـيقات ولـــو أخذنا موقـــع «التشـــيلو» من
خـــالل الكـــم الهائل من موســـيقين (عازفـــن ،ملحنن،
موزعـــن وغرهـــم )،يتضـــح أن آلة التشـــيلو نـــادرا ماتم
اســـتخدامها بالشـــكل اجلماعي أو املنفرد وعنـــد تفعيله
غالبـــا مـــا يكـــون اللجـــوء اىل التقنيـــ�ات والتكنولوجيات
احلديث�ة من برمجيات هندســـة الصـــوت واملونت�اج وهذه
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إن النتـــ�اجئ املخريـــة ماهـــي اال حر على ورق مـــا لم يتم
توظيفها وتبويبها باألســـلوب املحكم ،ميداني�ا نرى وجوبي�ة
إحـــداث طريقة لســـماع وتذوق نمـــاذج ســـمعية بصرية
يوفرها مـــدرس اآللة من شـــأنها أن تهدف لدافعية مســـار
االختي�ار الصائب بنســـبة واقعية ،وتستهدف هذه النماذج
السمعية أســـاليب أدائي�ة مختلفة « ألداء التشيلو العريب»
و«أداء التشـــيلو الغريب» واألداء يشـــمل تنوعا أدائي�ا لعديد
مـــن العازفن ال يقتصـــر على مـــؤدي واحد ليتســـى لدى
الشـــخص املختار ملـــكات إدراكيـــة تبعا للتأثـــر امللموس
على نفســـية املتعلـــم وعلى األحاســـيس البشـــرية حيث
يفرز ســـلوكا انفعاليا يؤثر بشـــكل إجيايب لدى املتعلم بغض
النظر عن عمره ويتجســـد يف التعبر عـــن انفعاالت كالتوتر
والقلـــق ،الفـــرح والســـرور اىل جانب حتصيـــل فوائد أخرى
لهـــا صلة بالقـــدرات الذهنيـــ�ة خاصة من خـــالل القدرات
الســـمعية املتاحة من قبل املدرس فرســـم املتعلم مؤشـــرا
تقريبي�ا لبلوغ املســـتوى التنفيذي املراد حتقيقه بعد تطبيق
أســـس وقواعد تعليم التشـــيلو الغريب.

العملية حتـــدث ســـلبي�ات ان لـــم نقل ضررا ملســـتخديم
التشـــيلو عامـــة والعنصـــر البشـــري خاصـــة اعتبـــ�ارا أن
هـــذا املوقف ماهـــو اال «صناعة حلدث أدايئ موســـيقي»
وترجـــع عواملـــه لعومـــل «ماديـــة» أو «زمنيـــ�ة» بالتايل
يتمثـــل اقصـــاء أداء عازف التشـــيلو واســـتب�داله بــــ«أداء
تشـــيلو حاســـويب» أو «رقـــيم» مشـــكلة ال فقـــط يف حق
مســـتخديم التشيلو بل لدى متعليم التشـــيلو نظرا لتأثر
هـــذه اخللفية علـــى املؤشـــرات الذاتي�ة اخلاصـــة باختي�ار
اآللة املوســـيقية.
 )2دور ديمومـــة البحـــث العلـــيم ومســـاهمته يف
مواصلـــة تعليـــم دارس آلـــة التشـــيلو املختـــارة
تــرتك البحــوث العلميــة أثرهــا علــى أهــل اإلختصــاص
م ــن الناحي ــة امليدانيــ�ة م ــن حي ــث اس ــتفادة الع ــازف م ــن
البحـــث عـــر ممارســـته اآلليـــة وجنـــد لهـــا وجهـــة نظـــر
خاص ــة تبل ــور مفهومه ــا يف تعاب ــره اآللي ــة م ــن هن ــا تكم ــل
أهميــة االعتمــاد ،فالبحــث العلــيم ليــس علميــا موســيقيا
فق ــط ب ــل ميدانيــ�ا .إن قل ــة البح ــوث التونس ــية اخلاص ــة
ب ــاألداء اآليل آلل ــة التش ــيلو حيت ــم عليه ــا نوع ــا م ــن املنط ــق
واألســـباب بتعلـــة حصـــر اإلشـــكاليات فيهـــا تســـبب
قطيع ــة يف انش ــاء وحتدي ــث العالق ــة املباش ــرة ب ــن ماه ــو
مخ ــري وم ــا هوملم ــوس.
الباحث

املؤدي

نت�اجئ البحث

التشيلو

يستحســـن أن خيتـــار مـــدرس اآللـــة نمـــاذج مختلفة
لتســـميع المألوف من املتداول من التســـاجيل السمعية
واملرئيـــ�ة الـــذات صلة بـــاألداء اآليل من أنماط موســـيقية
وأســـلوبي�ة متنوعة يف الشـــبكات املعلوماتي�ة لدى املحيط
الســـمعي البصري للمتعلم ،وكذلك األنماط املوســـيقية
غـــر املنفـــذة والي يســـتوجب أداؤهـــا بصفـــة فردية من
قبل املـــدرس حيث تتمحـــور أهداف النمـــاذج كاآليت:
 نمـــوذج ســـمعي شـــريق ( خيتـــاره املـــدرس مســـلطاالضـــوء علـــى اجلانـــب التعبـــري والتقـــين)

وترجع هـــذه الظاهرة ليس ففقط لقلـــة ذوي اإلختصاص
من باحثـــن وعازفـــن إنما يســـيطر مبدأ «انعـــدام عدم
التفكر والســـعي إلجياد حلول يف إشـــكاليات تتعلق بفنون
األداء اآليل للتشيلو ســـواء كان عربي�ا أو تونسيا ألن مسألة
اإلكتفاء بمســـألة «التفكـــر» تفعل نشـــاطا تعاوني�ا مثل
املؤسســـات اجلامعيـــة بألمانيـــ�ا الـــي تقـــوم علـــى مبدأ
«الوحـــدة بـــن التعليـــم والبحـــث العلـــيم» مـــن حيث
أنها ال تكتفـــي باملحاضـــرات والدروس للطلبة وشـــرطها
الوحيد النشـــاطات هو التعـــاون الوثيق بـــن الباحثن يف
هـــذا املجال.14

 نم ــوذج س ــمعي غ ــريب (يكش ــف م ــن خالل ــه مالم ــحمتعـــددة لتقنيـــ�ات اآللـــة ويف شـــىت املســـتويات
األدائيـــ�ة).
تعالج املرحلة التقبلية للمتعلم على النحو التايل:
إحساس

تخيل

معرفة

العمل على تنشيط الذاكرة احلسية السمعية ،فبعد
توقف املثر السمعي تبقى املعلومات يف الذاكرة احلسية
السمعية لبعض الوقت قبل تمريرها للذاكرة القصرة ،بعد
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للمـــدرس فتعطي بـــوادر حتفزييـــة وحافـــزا لبلـــوغ تنفيذ
احلركة املطلوبة وتذلل الصعوبـــة بصفة تلقائي�ة توازيا مع
توجيهـــات املدرس..

مرحلةإحساساملتعلمباملثرالسمعييسعىاملدرسللرتكزي
على فواصل من املثر السمعي البصري الذي يهدف من
خالله ترمزي املعى ( ) Semantic codingلهدف حتين�ه
آليا من قبل املدرس من الناحية التطبيقية فيسرتجع املتعلم
احلركة األدائي�ة املخزنة يف ذهنه وتكون العملية كاآليت:

مـــن اجلانـــب التعلييم نرى أنـــه ال بدا أن تعـــاد هيكلة
وحتديث نظام الدراســـات اخلاص بت�دريس آلة التشـــيلو
لدى اجلامعـــات ومعاهـــد املوســـيقى ،خاصـــة أن تعليم
اآللة يشـــهد اضطرابـــا من حيـــث تطبيق املنهـــاج (على
مســـتوى تنـــوع التمارين املدرجـــة للمتعلمـــن واختالف
اجلانـــب الـــذويق للمدرســـن) وبقـــي املوضـــوع بـــن
15
االختـــالف واالئتـــ�الف ...توازيـــا مـــع زمـــن احلصص
(مـــدة احلصـــة نصـــف ســـاعة لتدريـــس اآللـــة باملعهد
الوطـــين للموســـيقى ،احلصـــة ملدة ســـاعة يف األســـبوع
للمعهـــد العايل للموســـيقى ) .مـــن وجهة نظرنـــا أن زمن
دراســـة التشـــيلو غر كاف إلعداد كفـــاءات يف األداء اآليل
الغريب أو العريب .نذكر على ســـبي�ل املثـــال ،أنه من املعتمد
يف قســـم اآلالت باملعهد العايل للموســـيقى العربي�ة بمصر
أن دراســـة التشـــيلو ال يقل عن أربع ســـاعات أسبوعيا بما
فيها «كونســـر فاتـــوار» مصر والـــدارس املبتـــ�دأ بصفة
خاصة حيتاج لســـاعات كثـــرة إىل جانـــب التدريب املزنيل
مهمـــا كانت درجة املوهبت�ه لديه مشـــاكل كثـــرة قد تظهر
يف عملية التدريس مثل إمســـاك اآللـــة أوالقوس أو حركة
الـــذراع األيمن ووضـــع األصابع واليد اليســـرى اىل جانب
طريقـــة اجللـــوس ودقـــة التنغيـــم ومـــدى قـــدرة املتعلم
علـــى االســـتيعاب خاصـــة يف ظل وجـــود وســـائل اإللهاء
وتعدها مثل ( )social mediaأما بالنســـبة للدارســـن
املتقدمـــن يف املســـتوى األدايئ فقد تظهر مشـــاكل أدائي�ة
اخلاصة بنقـــاء الصـــوت وطريقـــة أداء تقنيـــ�ات اليدين
وحىت يتســـى للمدرس مراقبـــة كل ماذكر فـــال يكفي بأي
حال من األحوال ســـاعة أو ساعتان أســـبوعيا لكي يتخرج
عازف محـــرتف.16

الرتمـــزي الصويت البصري الذهين لـــدى املتعلم يف حركة
معين�ة ألداء لتقني�ة الزغردة

جتسيد احلركة التقني�ة على امللمس عند شرح املدرس

الوتر األول «ال» La=440 hz
جتســـيد احلركة التقني�ة على امللمـــس عند أداء املتعلم
بعد مـــدة طويلـــة املدى شـــريطة مواصلتـــه يف التدريب
املستمر وتطور مســـتواه األدايئ

ان تكثيـــف الطاقـــم التدريـــيب لدراســـة التشـــيلو
يعطـــي دافعية وفتـــح املجال للمنافســـة لـــدى املتعلمن
مـــن تالميـــذ وطلبـــة لكـــي ال تقتصر دراســـة اآللـــة على
اجلنســـيات األجنبيـــ�ة .إن لتوجيـــه الوالديـــن أثـــرا كبرا
لتحقيـــق الدافعية لالختي�ار خاصـــة أن األغلبي�ة من أولياء
األمـــور حيفزون أبن�اءهـــم على «اختي�ار اآللة املوســـيقية»

بـــروز مالمـــح احلركة لـــدى املتعلم من خـــالل قرائت�ه
لالحئة الرمزيـــة الي منخاللها يت�ذكر املتعلـــم األداء األويل
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 .4عـــدم اإلصغاء للطفـــل ومنعه من اســـتخراج ما لديه
من أفـــكار وتصورات.

الســـهلة حســـب تقديرهم بمعى تلك الي تكون سريعة
التعلم إما لالخنراط واملشـــاركة يف العمـــل الفين للماديات
أو االكتفـــاء بـــأداء موســـيقي يف اطـــار النشـــوة واملتعة إن
صح التعبر متن�اســـن املنـــى التطويري واحلـــريف األدايئ
للتشـــيلو زيادة على بعـــض التعالت الكثـــرة كعدم توفر
املســـاحة املكاني�ة الكافيـــة للتدريب.

 .5عدم توفق األسـتاذ يف ترشـيد الطفل وإقداره على فهم
تقني�ات الكمـان اجلهر والتمكن من العزف عليها.
 .6جند كذلـــك صعوبات مصدرهـــا الوســـائل املنهجية
املعتمـــدة يف حتقيق التواصـــل البي�داغـــويج ،مثال:

 )3صعوبات التواصل ملتعليم آلة التشيلو:

 .7عدم وضـــوح األهداف والتأثـــرات املـــراد إحداثها يف
الطفـــل خالل تلقيـــه الدرس.

من صعوبـــات التواصـــل املنفرة للطفل جند أســـلوب
أســـتاذ املوســـيقى الذي قد يكون عازفا ماهرا أو مشـــهورا،
ولكن ليســـت لديه الطريقة الصحيحـــة الي حتفز الطفل
على إكمـــال الدرس.

 .8ضعف النقل البي�داغويج وإخفاق األســـتاذ يف حتديد
املعلومات املطلوبة منـــه أثن�اء الدرس.

جند مثال ذلك:

لتجـــاوز هذه الصعوبـــات هناك حلـــول مقرتحة علين�ا
املرور بها.

 .1قصور يف وســـائل التبليـــغ لدى األســـتاذ أو ضعف يف
وســـائل االســـتقبال لدى الطفل.
 .2التســـبب يف حالـــة نفســـية مضطربـــة لـــدى الطفل
وعـــدم شـــعوره باحلريـــة والتلقائي�ة خـــالل الدرس
وذلـــك من خـــالل أســـلوب األســـتاذ غر املـــدروس.
 .3عوائـــق تتصل بـــذات األســـتاذ أو بســـلوكه وين�درج
ضمنها كل مـــا يرتتب عـــن نظام التعليم املســـتخدم
وتقنيـــ�ات التواصل.

اجلانب التقين
 )1مـــدى دور تقنن املســـتوى األدايئ ومســـاهمته يف
عامـــل االختي�ار:
تمثـــل «أســـلوبي�ة األداء» عامـــال «ابيســـتيمولوجيا»
يف حنـــت شـــخصية أدائيـــ�ة مســـتقبلية لـــدى املتعلـــم
قص ــد اخل ــروج م ــن س ــلوك «الروبوت ــزيم» 17التاب ــع ألداء
الطريق ــة الغربيــ�ة ،لي ــس م ــن خ ــالل التدري ــب احلرك ــي
املطبـــق علـــى التماريـــن اآلليـــة فقـــط ،بـــل عـــن طريـــق
الكيفي ــة ألس ــلوبي�ة األداء امل ــدرب للتمري ــن وكل اآللي ــات
الســمعية املتاحــة للمتعلــم .ميداني ـ�ا يتــوىخ األغلبي ـ�ة مــن
م ــدريس اآلل ــة تس ــليم الم ــادة العلمي ــة أال وه ــي التمري ــن
املوســـيقي ،الســـاللم ،شـــرح التقنيـــ�ات ...يف مرحلـــة
معينــ�ة مس ــتقبلية يك ــون تأم ــن املعلوم ــة ب ــكل جف ــاف
إن ص ــح التعب ــر (نوعي ــة التدري ــب روتينيــ�ة م ــن حي ــث
تمريــر املعلوم ــة ال ــي تمث ــل حرك ــة أدائيــ�ة ) م ــن منطل ــق
ع ــدم اإلحي ــاء للمتعل ــم بم ــدى جناع ــة واس ــتغالل التقنيــ�ة
املكتســـبة يف أي موســـيقى مـــن املوســـيقات.

 .4عوائق تتصل بذات املتلقي.
 .5عوائـــق وصعوبـــات مصدرهـــا املحيـــط املـــدريس أو
املحيـــط العـــام الـــذي يكتنف املدرســـة.
من صعوبـــات التواصـــل البي�داغـــويج احلاصلة بن
األســـتاذ والطفل جند:
 .1عدم حتقيق األستاذ للتواصل املطلوب بين�ه وبن
الطفل وذلك ما يؤدي إىل قلة جدواه وتقلص نت�اجئه.
 .2يكـــون األســـتاذ املشـــرف ثقافتـــه يف التواصـــل
البي�داغـــويج غـــر مكتملـــة بمعـــى ذلك أنـــه ال يزال
طالبـــا ومعرفته آللـــة الكمان اجلهـــر مقتصرة فقط
علـــى الـــدروس الـــي تلقاهـــا يف املعهد.

نطرح طريقة نســـتعمل فيها التقني�ات الغربي�ة لألداء
املوســـيقي العريب و«يـــؤدى التمرين جماعيـــا» إضافة اىل
التدريب علـــى تقنيـــ�ة النر علـــى األوتار مآالتـــه مهارية

 .3عـــدم احلرص علـــى توفر الشـــروط الالزمـــة لبعث
احليويـــة للطفل وترغيبـــ�ه يف اآللة أثنـــ�اء الدرس.
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ســـماع هـــذا البعـــد الوســـط بن مســـافة النصـــف تون
والربع تـــون وهو ما يرتبـــط ارتب�اطا مباشـــرا بوضع إصبع
العفـــق لهـــذه املســـافات علـــى مـــرآة اآللـــة حـــىت يعتاد
الطالـــب عليهـــا ،اخرتنـــا املركـــب ( )10/8الســـماعي
الثقيـــل وهـــو من اإليقاعـــات اآلليـــة أو الغنائيـــ�ة ويعتر
من اإليقاعات الي جيـــب أن يعتاد عليها دارس التشـــيلو
كدراســـة عربي�ة.

وإدراكيـــة من حيـــث الرنن الصـــادر من اآللة ،يســـتغله
املدرس إلحيـــاء املتعلم بمهـــارة هذه التقني�ة واســـتغاللها
يف األداء املوســـيقي العـــريب ،خاصـــة ليستشـــف الدارس
الســـبل املمكنـــة للحركيـــة األدائي�ة اخلاصة باملوســـيقى
العربيـــ�ة واستأنســـنا بنمـــوذج يف مقـــام البي�ايت وأشـــكال
متعـــددة (أداء لتقنيـــ�ة النر املنفـــرد على التشـــيلو والنر
املصاحب آللـــي الكمـــان والعود)حىت تعتـــاد األذن على

تمرين على أداء النر بطريقة األوكتاف
Pizziczto
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تمرين ألداء اإليقاع السماعي الثقيل

أداء لتقني�ة النر على األوتار
تنفيذ آللة الكمان وآلة اإليقاع مع آلة التشيلو
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 )2الصعوبـــات الـــي تواجه متعلم التشـــيلو املبت�دئ
وكيفية التغلـــب عليها:

إن ظاه ــرة تمس ــك م ــدريس التش ــيلو الغ ــريب بتنش ــئة
املتعل ــم وصق ــل إع ــدادات كفاءات ــه عل ــى األداء املوس ــيقي
الغـــريب يفـــرز عـــدة مشـــاكل مـــن بينهـــا حـــاالت مـــن
االنقطـــاع بســـبب القلـــق واليـــأس للمتعلـــم بممارســـته
لنف ــس النم ــط املتع ــارف علي ــه أو الع ــزوف بس ــبب ع ــدم
جت ــاوز املس ــتوى التنفي ــذي املطل ــوب م ــن خل ــق أس ــلوبي�ة
األدائيـــ�ة وفتـــح املنافـــذ االرتجاليـــة جلـــل املوســـيقات
باســـتثن�اء النظـــام التونـــايل.

لـــكل متعلم آلة موســـيقية صعوبـــات يواجهها املؤدي
من شـــأنها أن تنعكس ســـلبا على مصره الختي�ار التشيلو
باعتب�ارهـــا أصبحـــت عائقـــا أدائيـــ�ا ذهني�ا لذلك نـــرى أنه
مـــن املستحســـن التوجه حنـــو البحـــث وانتقـــاء النماذج
املوســـيقية القابلـــة للتنفيـــذ األدايئ كوســـيلة تعليميـــة
واالســـتفادة منها يف تذليل الصعوبات الـــي تواجه املتعلم
املبتـــ�دئ وذلـــك عن طريـــق التوصـــل اىل أهميـــة صياغة
األحلان املشـــهورة بما يتن�اسب مع أســـلوب الكتابة لآللة
والســـعي وراء حتويـــل المـــادة العلمية من مـــادة جافة اىل
مادة مســـموعة من قبـــل املـــدرس اىل جانب أداء الســـلم
وعزفـــه يف صـــورة حلني�ة من خـــالل اللحـــن املعروف.

إن لطبيعـــة اجلانـــب األدايئ مـــن شـــأنه أن يؤثـــر على
قـــرار االختيـــ�ار لـــدى املتعلـــم اعتبـــ�ارا أن املســـتفيد مـــن
تعليـــم التشـــيلو بغيـــة الوصـــول اىل األداء اآليل املنفـــرد
ليس «الصولـــو» 18فقط بـــل «العزف املنفرد» 19كســـائر
الوتريات األخرى (مثـــاال الكمان والعـــود) ولتوفر ضبابي�ة
منهجية لألداء املوســـيقي العريب يتولـــد نقص معياري لدى
دافعيـــة املتعلـــم وحتفزيه علـــى االختي�ار وتبقـــى «البصمة
األدائيـــ�ة للمـــدرس» أمال تتغى بها أبرز مؤشـــرات أســـس
االختي�ار باعتب�ارها عامال حســـيا مباشـــرا للمســـتفيد.

نطـــرح نموذجا ملقدمة موســـيقى «النهـــر اخلالد» يف
مقام الكرد يتطرق للمحور النغـــيم واالنتقاالت الوضعية
( )Shiftingيف كل منى تعبري مناســـب.

مقدمة النهر اخلالد
املوسيقار محمد عبد الوهاب
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ال يفوتنـــ�ا أنـــه ثمـــة عوامل نراها قاســـية تســـتوجب
انقطـــاع املتعلم لتعليم التشـــيلو خاصة أن هـــذه العوامل
تتمثل يف أخطاء تقني�ة (إمســـاك اآللة وإمســـاك القوس)
أدائيـــ�ة شـــائعة من شـــأنها أن تعيـــق العمليـــة التعليمية
وتأخـــذ من منظـــور تطبيقي أبرزهـــا كاآليت:

مســـطحا من القاعـــدة والظهـــر وثابت�ا علـــى األرض وغر
مائل مـــن أحـــد جانبي�ه.
يلعـــب القضيـــب املعـــدين دورا هامـــا يف العمليـــة
التعليمي ــة وق ــد ي ــرتك امل ــدرس حري ــة التحك ــم يف طول ــه
واختيــ�ار مكان ــه عل ــى األرض وتظه ــر أخط ــاء م ــن ش ــأنها
أن تعيـــق العمليـــة التعليميـــة واألدائيـــ�ة كقصـــر طـــول
القضيـــب املعـــدين بالنســـبة لطـــول املتعلـــم والـــذي
يرتت ــب عن ــه قص ــر ط ــول اآلل ــة بالنس ــبة لط ــول ال ــدارس
واخنفـــاض لوحـــة املرايـــا عـــن مســـتوى وضـــع اليـــد
اليس ــرى وبالت ــايل زاوي ــة فت ــح الس ــاعد بالنس ــبة للكت ــف،
واخنف ــاض اجل ــزء املخص ــص مل ــرور الق ــوس أفقي ــا بش ــكل
مس ــتقيم عل ــى األوت ــار وبالت ــايل يك ــون الع ــزف أعل ــى ه ــذا
اجل ــزء مم ــا ينت ــج عن ــه ص ــدور ص ــوت خاف ــت وغ ــر جي ــد،
كم ــا أن زي ــادة ط ــول القضي ــب املع ــدين بالنس ــبة لط ــول
املتعلـــم ممـــا ينتـــج عنـــه زيـــادة طـــول اآللـــة بالنســـبة
لطـــول املتعلـــم ،كذلـــك ارتفـــاع لوحـــة املفاتيـــح عـــن
مس ــتوى وض ــع الي ــد اليس ــرى ،وق ــد يك ــون ه ــذا الوض ــع
مرحي ــا بالنس ــبة للوض ــع الراب ــع (وض ــع العن ــق) ،ولك ــن يف
حال ــة الوض ــع األول تك ــون زاوي ــة فت ــح الس ــاعد بالنس ــبة
للكت ــف صغ ــرة وضيق ــة مم ــا يضط ــر املتعل ــم لرف ــع الي ــد
اليس ــرى أك ــر م ــن ال ــالزم وتعليقه ــا ،األم ــر ال ــذي يس ــبب
حالـــة مـــن التعـــب يف الـــذراع والكتـــف .كذلـــك ارتفـــاع
اجلـــزء املخصـــص ملـــرور القـــوس أفقيـــا خبـــط مســـتقيم
عل ــى األوت ــار ،وبالت ــايل الع ــزف أس ــفل ه ــذا اجل ــزء قريبــ�ا
مـــن الفرســـة ممـــا ينتـــج عنـــه صـــدور صـــوت زجـــايج
حــاد .للتغلــب علــى هــذه األخطــاء نــرى تقصــر أو تطويــل
القضيـــب وفقـــا لطـــول املتعلـــم بإرشـــاد مـــدرس اآللـــة
حيـــث تتوســـط اآللـــة جســـم املتعلـــم وتكـــون احلافـــة
اليمـــى للجـــزء العلـــوي لظهـــر اآللـــة (جبـــوار الرقبـــة)
مالمس ــة للص ــدر عل ــى أن يك ــون مفت ــاح وت ــر (دو) خل ــف
األذن اليس ــرى مباش ــرة ويك ــون صن ــدوق اآلل ــة ب ــن س ــايق
املــدرس وتســاعد الركبت ـ�ان يف إحــكام إمســاك اآللــة لعــدم
حتريكه ــا يمينــ�ا أو يس ــارا والتحك ــم يف زاوي ــة مي ــل اآلل ــة،
وتكــون نقطــة تالمــس الركبتــن يف املنــى الصغــر الواقــع
حتـــت التجويـــف الكبـــر الـــذي ينتصـــف اآللـــة ،بينمـــا
تالم ــس الركب ــة اليم ــى جان ــب اآلل ــة وتك ــون عل ــى ش ــكل

عـــدم مالءمـــة املقعد لطولـــه أو اجللـــوس على مقعد
غر مطابـــق للمواصفات ربمـــا لعدم توافـــر اإلمكاني�ات أو
تغايض بعض املدرســـن حديـــيث التخرج عـــن أهميت�ه يف
العملية التعليمية.
 .1قصر طـــول املقعد بالنســـبة لطـــول الـــدارس الذي
ينتج عنه احتـــكاك القوس بالســـاق اليمى للمتعلم
خاصـــة يف حالـــي العـــزف علـــى الوتـــر الرابـــع (دو)
وبالساق اليســـرى على الوتر األول (ال) .دخول اآللة
داخل منى ســـايق الـــدارس أكر مـــن االزم واختالف
نقطة تالمـــس الركبتن مـــع اآللة
 .2زيـــادة طول املقعد بالنســـبة لطـــول الـــدارس والذي
ينتـــج عنـــه عـــدم ثبـــ�ات القدمـــن علـــى األرض ،أو
ثب�اتهما بشـــكل جزيئ ،أو التفافهما حول ســـايق املقعد
أو حـــول بعضهما.
 .3عـــدم مطابقة املقعـــد للمواصفات :قـــد يكون املقعد
مناســـبا لطول املتعلم ولكنه غر مطابق للمواصفات
اآلتيـــ�ة كعدم ثب�اته على األرض نتيجة لعدم تســـاوي
ســـاقيه األربعـــة يف الطـــول أو ميـــول أحـــد جانبيـــ�ه
نتيجة لقصـــر طول ســـاقن منهم .كذلـــك أن يكون
املقعد غر مســـطح مـــن القاعـــدة أو اخللـــف وأكر
هـــذه املقاعد ضـــررا يف العملية التعليميـــة هو املقعد
املنخفـــض مـــن اخللـــف والـــذي يـــؤدي اىل تقويس
الظهـــر ونزول اجلســـم مـــن اخللف داخـــل املقعد.
وللتغلـــب علـــى هـــذه األخطـــاء نـــرى من الضـــروري
مالءمة حجـــم املقعـــد وارتفاعـــه بالنســـبة للمتعلم الي
تعتـــر مـــن أهـــم عناصـــر التدريـــب علـــى اآللـــة خاصة
بالنســـبة لألطفـــال أو قصـــري الطـــول من الكبـــار ،فال
بد أن يكـــون لهـــم مقعد قصر حبيـــث تالمـــس أقدامهم
األرض تمامـــا ويكون إنشـــاء الســـاقن على شـــكل زاوية
قائمـــة ،أما بالنســـبة ملواصفـــات املقعد فال بـــد أن يكون
139

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ ـ اﻟﻌﺪد  47ـ ﺧﺮﻳﻒ 2019

2

هـــذه األخطـــاء نـــرى أنـــه إىل جانـــب اختيـــ�ار الطول
املناســـب للقضيب املعدين علـــى األرض يلعب دورا
أساســـيا يف اختي�ار زاوية ميل اآللة بالنســـبة للجسم
والـــي ترتاوح بـــن  55°و. 65°

زاويـــة حـــادة بينمـــا تكـــون الســـاق اليســـرى علـــى شـــكل
زاوي ــة قائم ــة وبذل ــك تك ــون الق ــدم اليم ــى خل ــف الق ــدم
اليســـرى حبـــوايل أربـــع أو خمـــس بوصـــات.
 .4د -قرب مـــكان وضع القضيب املعـــدين على األرض
بالنســـبة جلســـم الـــدارس الـــذي ينتج عنـــه ضيق
زاوية ميل اآللة بالنســـبة جلســـم املتعلم أو إلصاقها
بـــه والـــذي يســـبب ارتطـــام ســـاعد اليد اليســـرى
بالناحية اليســـرى من صـــدر املتعلـــم يف حالة العفق
على لوحـــة املفاتيح واحتكاك القوس بســـايق املتعلم
يف حالـــة العـــزف على وتـــري (دو) و(ال).

 .6و -عـــدم ثبـــ�ات القضيـــب املعدين علـــى األرض مما
ينتـــج عنـــه انصراف تركـــزي املتعلـــم عن العـــزف اىل
محاولـــة إحـــكام إمســـاك اآللة بقـــوة بـــن ركبتي�ه،
األمـــر الذي يســـبب حالة مـــن التوتر والشـــد يف كل
أجـــزاءاجلســـموحيدثذلـــكألحـــداألســـباباآلتي�ة:

 .5ه -بعد مكان وضـــع القضيب املعـــدين على األرض
بالنسبة جلســـم املتعلم والذي ينتج عنه زيادة زاوية
مثـــل ميل اآللة بالنســـبة جلســـم املتعلـــم وابتعادها
عن اجلســـم أكر مـــن الالزم والذي يســـبب أوال عدم
إحكام إمســـاك آللة نتيجة بعدها عن ســـيطرة ركبي
املتعلـــم ،ثانيـــ�ا إجهـــاد الذراع األيســـر بأقـــل مجهود
عـــزيف بســـبب ارتفـــاع الكتـــف نتيجة فتـــح مفصله
أكـــر من الـــالزم إلمكاني�ة العفق علـــى لوحة املفاتيح
باألســـلوب الصحيح (اســـتقامة اليد مع الساعد) أو
أن يضطـــر املتعلـــم للتغلـــب على هذه املشـــكلة عن
طريق غلـــق مفصل الكتـــف على حســـاب الطريقة
الصحيحـــة للعفق وذلك بثين مفصل الرســـغ للخارج
وتركزي قـــوة األصابـــع يف العفـــق على اليـــد فقط مع
عدم اشـــرتاك الســـاعد لعدم اســـتقامة الـــذراع ،مما
ينتـــج عنه ضعف عفـــق أصابع اليـــد .وللتغلب على

-

أن يكـــون القضيـــب املعـــدين غـــر مدبـــب
م ــن طرف ــه.

-

نعومــة األرض مثــل (أرضيــات الســراميك
والرخــام وغرهــا).

-

مرونــة القضيــب املعــدين بســبب رفــع
ســمكهأوصناعتــهمــنمعــدنغــرصلــب.

-

عــدم إحــكام ربــط القضيــب املعدين بســبب
خلــل يف املســمار الــذي يتحكــم يف ربطــه.

وللتغلـــب على هذه األخطاء نـــرى أن القضيب املعدين
الذي يثبت يف نهاية اآللة إلســـنادها علـــى األرض جيب أن
تكون شـــاملة املواصفات اآلتي�ة :
 .1أن تكون صناعة القضيب من املعدن الصلب الذي ال
يمكن انثن�اؤه أو نقوسه مع مراعاة السمك املناسب.
 .2أن يكون مدبب�ا من نهايت�ه.
140

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ ـ اﻟﻌﺪد  47ـ ﺧﺮﻳﻒ 2019

 )3حوصلة:

 .3إحكامـــه بمفتاح قوي مـــن املعدن يثبـــت يف اآللة عن
طريق جزء خشـــيب قـــوي مدبب ،ومثبـــت يف اجلانب
السفلي لآللة.

إن حس ــن اختيــ�ار اآلل ــة املوس ــيقية ل ــه م ــن األهمي ــة
يف أن ينتقـــل املوســـيقي مـــن مرحلـــة الهوايـــة اىل مرحلـــة
االحــرتاف فاآللــة املوســيقية وإن كانــت الوســيلة يف إصــدار
النغمــات تبقــى املوســيقى األداة األساســية يف ابتــكار هــذه
النغمــات إذ بدونــه لــن تصــدر هــذه اآللــة موســيقى فلــكل
آلــة رنينهــا اخلــاص وهــذا مــا جيعــل املوســيقي يفضــل آلــة
ع ــن أخ ــرى وتك ــون ه ــي مص ــدرا إللهام ــه لك ــي يرتق ــي م ــن
الهوايــة إىل احلرفيــة  .هــذا االختي ـ�ار ماهــو اال نقطــة بدايــة
ل ــكل موس ــيقي ه ــاو لك ــي يكتش ــف ال ــذوق ال ــذي يمي ــل
إليـــه ويلتصـــق بـــه حـــىت حيســـن آداؤه ويطـــور مســـتواه
لكـــي يصـــل يف مســـرته إىل احلرفيـــة املنشـــودة وتكـــون
بذل ــك حاف ــزا ومحف ــزا ل ــه.

 .4أن يكون طوله مناســـبا حبيث يتن�اســـب مـــع أطوال
جميـــع املتعلمن.
أكر األخطاء شـــيوعا بـــن املتعلمـــن املبت�دئن تظهر
يف طريقة إمســـاك القوس نظرا الختالف أطـــوال أصابع
اليد مـــع بعضها ،إىل جانب اختالف أطوالها وســـمكها من
شـــخص آلخر خاصة اصبـــع اإلبهام الذي يتمـــزي بطبيعة
خلقية خاصة مـــن حيث قطره وســـمكه وزاويـــة احنرافه
واختـــالف قوة مفصله من شـــخص اىل آخـــر وتظهر هذه
األخطـــاء محاولـــة من الـــدارس إلحكام إمســـاك القوس،
ولكن بطريقـــة خاطئة حيث يقوم بإمســـاك القوس بقوة
عـــن طريق ضغـــط األصابـــع األربعـــة (القوة)-وضغط
اصبـــع اإلبهـــام (املقاومة) -األمـــر الذي يـــؤدي اىل إجهاد
اليـــد والـــذراع األيمـــن ،وإعاقـــة حركـــة مفاصـــل الذراع
خاصـــة مفصل الرســـغ على النحـــو التايل:

خاتمة
من خـــالل هذه «القـــراءة النقدية» جتـــاه تمركز «آلة
التشـــيلو» تعليميـــا وأدائيـــ�ا ،اضطررنا لتســـليط الضوء
علـــى األســـباب والدوافـــع الـــي لها تأثـــر علـــى العملية
التعليمية لدراســـة األداء اآليل جتاه التوصل لقرار االختي�ار
كمرحلة رئيســـية وهي من األولويات الـــي يمر بها متعلم
اآللة املوســـيقية

 .1اصبع اإلبهام :
-

دخــول إصبــع اإلبهــام أكــر مــن االزم يف
التجويــف الواقــع بــن طــريف الماكينــ�ة.

-

ضغــط إصبــع اإلبهــام بقــوة علــى عصــا
القــوس أو طــرف الماكينــ�ة.

-

ثــين مفصــل إصبــع اإلبهــام للداخــل بــدال
مــن اخلــارج مخالفــة لطبيعتــه اخللقيــة،
مــع تعرضــه للشــد العضلــي.

إن مجال فنون األداء اآليل مرتبط بثقافة وسيكولوجية
تعـــود عليها املوســـيقيون بالدربة فرنى أنه ال بد من رســـم
اســـرتاجتية إنمائيـــ�ة بمعـــى االنطـــالق من أهـــداف عامة
محددة ووضع اخلطـــط والرامج لتحقيق هـــذه األهداف
وضبط آليـــات الزمة لتنفيـــذ خطط وبرامج عر أنشـــطة
محـــددة وهادفة قابلـــة للتعميم جتـــاه الســـلك التعلييم
واألدايئ ولبلوغ احلد األقى لتحقيـــق مبدإ الديمقراطية
الثقافيـــة للتعريف بفـــن األداء اآليل كثقافـــة آلية البد من
االعتنـــ�اء بهـــا كمنفذ حـــيس يعـــرف بالهوية املوســـيقى
املـــؤداة للتشـــيلو العـــريب أو الغـــريب عـــن طريق ســـمات
منهجية نصفها يف شـــكل إرســـاليات آلية تعبرية سماتها
اجتماعية ،عرقية...فهل مـــن آلية لتصنيف النمط األدايئ
لعازف التشـــيلو بعـــد مرحلة مـــن التكوين..؟

 .2اإلصبع الرابع (اخلنصر): 20
-

التفــاف اإلصبــع الرابــع حــول مفتــاح
الماكينـ�ة مــع دخــول القــوس اىل راحــة اليــد
بشــكل مبالــغ فيــه.

-

اســتقامة اإلصبــع الرابــع حبالــة مــن الشــد
العضلــي مــع وضــع طرفــه أعلــى مفتــاح
(الماكينــ�ة) ،أو العصــا ،أو وضعــه أعلــى
العصــا دون ملســها علــى اإلطــالق.
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بالــوزارة الكــربي وشــيخ مدينــة تونــس وقــد
ســميت بهــذا االســم نســبة ملحمــد الرشــيد باي
 1759 - 1710وهــو أحــد األدبــاء والفنانــني
الذيــن ظهــروا يف القــرن الثامــن عــرش امليــالدي
يف تونــس .
 .6عــازف تشــيلو ايطــايل درس العديــد مــن
عــازيف التشــيلو بتونــس.
 .7مــن منطلــق التفكــري لــدى كانــط املعرفــة
القبليــة الفطريــة محــدودة ال بــدا مــن الخــربة
ألن العقــل يصقــل الخــربة.
8. Baye, Ariane ,Les cours d’instrument
semi –collectif : pistes d’action et de réflexion, fishe pédagogique Bernadelle
chat, Recherche Agers, Aout 2002.
 .9تتــم عمليــة االســتقبال عــن طريــق املــخ
األيــرس مــن الجانــب األيمــن مــن الدمــاغ.
 .10يميــز أرســطو بــني الذاكــرة والتذكــر ماهــو
نظــري نــوع مــن التميــز الــذي تقرتحــه
فينومولوجيــا الذاكــرة بــني مجــرد اســتدعاء
بســيط وبحــث أو جهــد لإلســتذكار،
 .11شــارون ،كيــه هــول ،تنشــئة األطفــال يف القــرن
الحــادي والعرشيــن ،علــم الصحــة النفســية
لألطفــال ،ترجمــة أحمــد الشــيهي ،مراجعــة
مــروة عبــد الفتــاح شــحاتة ،ص .25
 .12املصدر السابق.
 .13يف مــرص يطلــق عــىل عــازف التشــيلو املختــص
بــأداء املوســيقى العربيــة بعــازف تشــيلو
عربــي وقــد رصح عــازف التشــيلو عمــاد
عاشــور بأنــه يستحســن أن نطلــق تســوية
تشــلو عربــي أفضــل مــن تشــلو رشقــي بحكــم
أن الكتلــة الرشقيــة تضــم دول أوروبيــة مثــل (
روســيا ،رومانيــا ،بولغاريــا ،يولنــدا )...تضــم
دوال أوروبيــة ال ينتمــون اىل العــرب علمــا بــأن
جــذور آلــة التشــيلو غربــي.
 .14عويــس ،محمــد زكــي ،تطويــر التعليــم العــايل
رؤيــة عربيــة كراســات مســتقبلية ،املكتبــة
األكادميــة ،رشكــة مســاهمة مرصيــة.
 .15بمعنــى أن كل مــدرس لــه منهــج معــني مــن

الهوامش
.1

.2
.3

.4

.5

يبقــى مصطلــح »الكمــان الجهــري« هــو املعتمد
يف معاجــم املجمــع العربــي للموســيقى »vio-
 «loncelloالتشــيلو كتابــة حرفيــة للمصطلــح
األنجليــزي منــذ حــوايل ســنة  2001باتفــاق
أغلــب الباحثــني العــرب واألمــر هــو نفســه يف
تســمية الرباعــي الوتــري ذات القــوس الكمان/
الكمــان األوســط/الكمان الجهري/الكمان األجهر
لكــن الباحثــني املوســيقولوجييني التونســيني
ال يــرددون اســتعمال هــذا املصطلــح املركــب
)الكمــان الجهــري( اذ يف ذلــك تشــبه برتجمــة
بعــض املصطلحــات األجنبيــة كمــا أن مصطلــح
)الكمنجــة الكبــرية( متــداول يف كتــب املرحــوم
صالــح املهــدي وكتيبــات املعهــد الرشــيدي
للموســيقى التونســية وذلــك أن كلمــة كمنجــة
هــي أقــرب اىل اللهجــة العاميــة الدارجــة مــن
اللغــة العربيــة الفصحــى.
أغلبيــة الجهــات التونســية يتوفــر فيهــا
النشــاط املوســيقي يف معاهــد املوســيقي
والفــرقاملوســيقيةالخاصــةبــوزارةالثقافــة.
مــن منطلــق ســرب آراء عينــة مــن املتعلمــني
ومــن رشائــح عمريــة مختلفــة والذيــن هــم
بصــدد البحــث عــن اختيــار آلــة موســيقية
للدراســة ثــم اإلجمــاع أن ســماعهم للتشــيلو
كان يف مصاحابــات هارمونيــة أو ميلوديــة
فتصــدر أصــوات غليظــة تــكاد تكــون واضحــة
مــن حيــث الطابــع وتتســم بالغمــوض يف خيال
املتعلــم املبتــدئ الباحــث عــن اآللــة املوســيقية.
الفــرق بــني أبعــاد مواضــع عفــق األصابــع عىل
امللمــس بــني آلتــي الكمــان والتشــيلو وتحصــل
االســتفادة لــدى البعــض مــن متعلمي التشــيلو
يف ســهولة معرفــة تتــايل النغمــات املوســيقية .
املعهــد الرشــيدي للموســيقى التونســية أو
املدرســة الرشــيدية أو اختصــا ًرا الرشــيدية
هــو معهــد للموســيقى يف تونــس تــم تأسيســه
ســنة  1934الحيــاء وتطويــر الــرتاث التونــيس
األرت الرشــيدية عــيل يــد ثلــة مــن املثقفــني
التونســيني وعــىل رأســهم مديــر الترشيفــات
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ناحيــة طريقــة انتقــاء التماريــن للمتعلــم
ومعالجــة الصعوبــات األدائيــة املعرتظــة.
 .16مــن وجهــة نظــر األســتاذ الدكتــور محمــود
عبــد املقصــود أســتاذ يف كليــة الرتبيــة
املوســيقية جامعــة الحلــوان ومــدرس آلــة
التشــيلو اثــر لقــاء معــاه.
 .17نقصــد بالروبوتيــزم بمعنــى ســلوك ألداء آيل
حركــي بمقاربــة دينامكيــة مقننــة وواضحــة
تقنيــا ،تكــون غــري قابلــة لإلضافــة كمــا أن أداء
املوســيقى العربيــة ال يقتــرص عــىل الدينامكيــة
اآلليــة عنــد األداء مــن حيــث تفعيــل التقنيــات
اآلليــة العاليــة ســواء كان صوتيــا أو آليــا
ويطغــى الجانــب الهيرتفونــي عــىل حســاب
الجانــب التقنــي مــن خــالل بعــض األعمــال
واملؤلفــات والقوالــب.
 .18نقصــد بـ»الصولــو« أداء آليا لفاصل موســيقي
يتجــىل معنــاه اعــادة أو اســتذكار لفكــرة
لحنيــة أو مداخلــة لحنيــة أو بوليفونيــة.
 .19نقصــد بالعــزف املنفــرد أداء آليــا لقالــب
موســيقي عربــي أو تركي)معزوفــة ،ســماعي،
بــرشف ،تحميلــة (...ســواء كان موزونــا
)مصاحــب بإليقــاع( أو حــرا كذلــك تكــون
إمكانيــة األداء مصاحبــة لفرقــة موســيقية أو
تخــت.
 .20قمنــا برتقيــم أصابــع اليــد اليمنــى يف إمســاك
القــوس وفقــا لرتقيــم أصابــع اليــد اليــرسى يف
إمســاك الرقبــة.

-
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مطبعة النهضـــة ،الطبعـــة األوىل ،القاهرة
صـــادق ،آمال .أثر املوســـيقى يف تنمية ســـلوك
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يف دور الحضانة ورياض األطفـــال ،مكتبة االنجلو
املرصية ،القاهرة.1985 ،

صالـــح املهـــدي ،ومحمـــد املرزوقي ،املعهد
الرشـــيدي للموسيقى التونســـية ،تونس ،الرشكة
التونســـية لفنون الرســـم 153 ،1981 ،ص.
شـــاارون ،كيه هول ،تنشـــئة األطفال يف القرن
الحـــادي والعرشيـــن  ،علم الصحة النفســـية
لألطفـــال ،ترجمة أحمد الشـــيهي ،مراجعة مروة
عبد الفتاح شـــحاتة ،ص 25
عزت ،ســـعيد ،التذوق املوســـيقي ،دائرة معارف
موســـيقية ،الطبعة األوىل ،القاهـــرة ،1958 ،ص
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1

األبعاد اإلسالمية والقيم الوطني�ة
يف العيطة اجلبلية

«عيطة القوس»

أ .رضوان العماري  -كاتب من املغرب

تزخ ــر العيط ــة اجلبلي ــة بمف ــردات وعب ــارات دال ــة عل ــى املق ــدس اإلس ــاليم ،واملتأم ــل
يف ذل ــك جي ــد فيه ــا حق ــال انرتوبولوجي ــا خصب ــا للبح ــث يف دالل ــة ه ــذا املق ــدس وطبيعت ــه
ورمزيتــ�ه ،وك ــذا ظ ــروف توظيف ــه وأبع ــاده .وجتلي ــات املق ــدس يف خط ــاب العيط ــة تن ــم
ع ــن خلفي ــة فكري ــة وعقائدي ــة أط ــرت وتؤط ــر رؤي ــة معينـ ـ�ة للمق ــدس ،ل ــدى س ــكان
املناط ــق اجلبلي ــة .وه ــذا م ــا دف ــع الش ــاعر الش ــفهي إىل توظي ــف مجموع ــة م ــن األس ــماء
واألفع ــال واألش ــياء الدال ــة عل ــى ه ــذا املق ــدس.
أبعاد ورمزية الـمـقـدس اإلساليم فـي الـعـيـطـة الـجـبـلـيـة
أول يشء يمكــن أن نتبينـ�ه يف أول حديثنـ�ا عــن املقــدس يف العيطــة ،هــو مــا ذهــب إليــه
الدكتــور عبــد الســالم البــكاري الــذي يشــر خــالل دراســته لقبيلــة بــين مســارة ،أن ســكان
هــذه القبيلــة علــى غــرار بــايق القبائــل كلهــم ذوو أصــول شــريفة ،فمنهــم «صنــف يدعــي
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أن ــه ح ــاول أن يؤط ــر خطاب ــه بماه ــو دي ــين للكش ــف ع ــن
مرجعيتـــ�ه الدينيـــ�ة .و«العـــايل» اســـم مـــن أســـماء هللا
احلســـى ،وجـــد فيـــه الشـــاعر الشـــفهي االســـم األكـــر
مالءمــة لســياق العيطــة إيقاعــا وحلنــا وتعبــرا .والتوجــه إىل
الس ــماء ه ــو دالل ــة عل ــى التوج ــه حن ــو ق ــوة عظ ــىم مقدس ــة
وعلي ــا ،غالب ــا م ــا يتوج ــه إليه ــا اإلنس ــان اجلبل ــي يف الش ــدة
كمــا يف الدعــاء والتضــرع والتوســل إىل هللا ،دون أن ننــىس أن
هــذا اجلبلــي غالبــا مــا يقصــد األماكــن املقدســة ومقامــات
األضرحــة للدعــاء ،ولذلــك جــاء اســم ريب العــايل وغــره مــن
أســـماء هللا احلســـى مقرتنـــا باســـم األوليـــاء يف أكـــر مـــن
قصي ــدة ش ــفهية.

الش ــرف والزال حائ ــزا عل ــى بع ــض ظواه ــر الس ــالطن،
وصنـــف آخـــر منهـــم مـــن ينتســـب ومنهـــم مـــن ال
ينتس ــب» .1كل ه ــذا س ــيكون ل ــه حض ــور ق ــوي بتجلي ــات
مختلفــة ،يف اإلنتـ�اج الشــفهي باملنطقــة ،بــل ال بــد أن خيتــار
ل ــه الش ــاعر الش ــفهي طرق ــا لتوظيف ــه يف عالقت ــه بالقي ــم
الوطنيـــ�ة .وحنـــن عندمـــا نتكلـــم عـــن الشـــفهي فنحـــن
نقص ــد الع ــرويس والكرفط ــي وعب ــد المال ــك األندل ــيس،
ألنه ــم نظم ــوا العدي ــد م ــن القصائ ــد العيطي ــة املغن ــاة.
لعـــل الســـؤال املشـــروع هنا هـــو :ما خلفيـــة توظيف
رموز املقدس اإلســـاليم يف نصوص العيطة اجلبلية؟ كما
يتوجب طرح الســـؤال عن سبب كشـــف الشاعر الشفهي
لنص العيطة عـــن مرجعيت�ه اإلســـالمية يف نصه؟

 )2رس ــول هللا :م ــزار ال ــويل القري ــب يقل ــص مس ــافة
احل ــج البعي ــد
َ
َ
ْ
وانا ْان َصلي ْم َع ُ
ْو َما ّ
اك ْم
الصالة ْعلى ُم َح َّمد
ْ
اك ْ
يو َنا َف ْح َم ُ
ُز ّي ْ
َع ّب ْ
ــم
ـــار َر ُســــول هللا

 )1العيطة اجلبلية ورمز التوحيد:
عاشـــت معظـــم ســـكان قبائـــل اجبالـــة يف كنـــف
طل ــب العل ــم ،وتعل ــم الق ــرآن الكري ــم وحفظ ــه وجتوي ــده،
منفتحـــن علـــى مجموعـــة مـــن العلـــوم الشـــرعية ،كمـــا
عاشـــت هـــذه القبائـــل يف جـــوار مجموعـــة مـــن الزوايـــا
ألولي ــاء هللا الصاحل ــن ،الزال ــت ه ــذه الزواي ــا ش ــامخة إىل
حــد اآلن ،تقــدم أدوارهــا الدينيـ�ة والسياســية والتعليميــة،
وح ــىت االقتصادي ــة واالجتماعي ــة منه ــا ،األم ــر ال ــذي كان
ل ــه التأث ــر اإلجي ــايب عل ــى ثقاف ــة أه ــل املنطق ــة ،وطريق ــة
إنت�اجهـــم للنصـــوص الشـــفهية.

ن ــكاد ال نع ــر يف مجم ــل العي ــوط ال ــي أداه ــا الع ــرويس
والكرفط ــي عل ــى ن ــص عيط ــي واح ــد خيل ــو م ــن ذك ــر اس ــم
الرس ــول الكري ــم صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ،فبينم ــا يكش ــف
الش ــاعر الش ــفهي يف الن ــص ع ــن مرجعيتــ�ه الدينيــ�ة ،يت ــم
الت ــرك يف املقاب ــل ،بذك ــر اس ــم الرس ــول الكري ــم يف بداي ــة
كل نشـــاط احتفـــايل مـــوازي .وبالنظـــر إىل هـــذا املدخـــل
البس ــيط والقص ــر لقصي ــدة ن ــص عيط ــة الق ــوس ،ال ــذي
أوردنــاه ســابقا ،جنــد أن الشــاعر يقــرن زيــارة الــويل الصالــح
بزيــارة قــر النــيب الكريــم .وأن هــذا الشــاعر يطلــب مرافقــة
َّ َْ
يونـــا' يقصـــد
املوكـــب خـــالل هـــذه الزيـــارة ،وكلمـــة 'عب
بهـــا يف اللهجـــة املحليـــة :خذونـــا يف حماكـــم ،وقـــد ذكـــرت
الص ــالة بكونه ــا عم ــاد الدي ــن ،هن ــا كدلي ــل عل ــى اإليم ــان
الق ــوي ب ــاهلل ،وص ــدق النب ــوة وش ــرف وبرك ــة وكرام ــة ال ــويل
املقص ــود بالزي ــارة.

ومـــن خـــالل املالحظة األوليـــة وجدنا أن نصـــا عيطيا
واحـــدا مـــن نصـــوص عيطـــة القـــوس ،يغنيـــ�ه محمـــد
العـــرويس ،والكرفطـــي وحـــايج الســـريفي ،كمـــا غنـــاه،
«ر ّيب َ
ويغني�ه العديد من غرهم ،تتكرر فيـــه الزمة َ
العايل»
بعد كل شـــطر من أشـــطر القصيدة ،ومن خالل اإلحصاء
العـــددي ،وجدنـــا أن هـــذه الالزمـــة تكررت إحدى عشـــر
مرة ،ويف كل مـــرة تقرتن بلفظة «أوليـــاء هللا» .2كما تقرتن
بعبـــارة احلمـــد والتـــوكل علـــى هللا ،والتســـليم لألولياء.
وكأن العيطة بهـــذا املعجم اإلســـاليم الكثيف ترفض كل
وثنيـــ�ة ،وكل تـــوكل على غـــر هللا ،وأوليائـــه الصاحلن.

ويجم ــع كل س ــكان املناط ــق اجلبلي ــة ،أن زي ــارة ال ــويل
كان ــت تش ــكل نموذج ــا مصغ ــرا م ــن موك ــب احل ــج ال ــذي
كانـــت حتـــول عوامـــل جغرافيـــة الوصـــول إليـــه ،مثـــل
بع ــد املس ــافة إىل ق ــر الن ــيب ،وعوام ــل اقتصادي ــة ،تتمث ــل
باخلص ــوص يف ع ــدم الق ــدرة عل ــى حتم ــل األعب ــاء المادي ــة
للح ــج ،فلذل ــك يش ــكل م ــزار ال ــويل الصال ــح وخصوص ــا

ويف ســـؤالنا عـــن مغـــزى هـــذا التوظيـــف ،تعـــددت
األجوبـــة ،بـــن مـــن يـــرى أن الشـــاعر الشـــفاهي وظـــف
ألف ــاظ املق ــدس فق ــط لل ــريق بمس ــتوى لغت ــه ،وم ــن ي ــرى
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ملجموعـــة مـــن األوليـــاء ،باملغـــرب ،عمومـــا ،وباملناطـــق
اجلبلي ــة خصوص ــا ،ت ــم توظيفه ــم يف ه ــذه العي ــوط لم ــا
حيملون ــه م ــن قدس ــية وبرك ــة وكرام ــات يف متخي ــل أه ــل
ه ــذه املناط ــق ،وكان م ــن أبرزه ــم وأهمه ــم:
َ
 موالي ادريس زرهون (هللا ْيق ِّوي َح ْر ُمو)َ
ْ
ْ َ ٌ
فيه ّ ْ
حل َج ْار ْ
فيه َ ْ
ْ
الرت ْس
أ ْج ّبي�ل ز ْرهــــون
َ
َ ُ َ
وال ْي ْإد ْ
ريس
الويل م
هللا ْيـــقوي َح ْر ُمو

م ــوالي عب ــد الس ــالم القري ــب ،ال ــذي س ــنأيت عل ــى ذك ــره،
تقليص ــا للمس ــافة يف زي ــارة مق ــام الرس ــول الكري ــم.
 )3األولـــيـــ ــاء :اإليم ــان ب ــاهلل والكرام ــات والنس ــب
الش ــريف
يطلـــق اســـم الـــويل يف املغـــرب ،الـــذي يعتـــر تاريخـــه
تاري ــخ الزواي ــا ،3عل ــى مجموع ــة م ــن املقام ــات الش ــريفة
الــي حتظــى بتشــريف واحــرتام كبيريــن ،وال يتــم تدنيســها
وكل م ــن زع ــم فع ــل ذل ــك يك ــون مص ــره أن تس ــلط علي ــه
لعن ــة هللا وال ــويل والعب ــاد .واس ــم ال ــويل «ه ــو يف األص ــل
وصــف مــن الــوالء والتــوايل ،ومــن الواليــة والتــويل ،ويطلــق
علـــى القريـــب بالنســـب وباملكانـــة والصداقـــة ،وعلـــى
النص ــر وعل ــى املت ــويل لألم ــر واحلك ــم وغ ــر ذل ــك ،ويطل ــق
عل ــى ال ــرب ع ــز وج ــل كم ــا يطل ــق عل ــى العب ــاد .أم ــا م ــن
جه ــة الع ــرف اإلس ــاليم فال ــويل خ ــاص وع ــام 4»،ويدخ ــل
ضم ــن الع ــام كل املؤمن ــن ب ــاهلل وبوحدانيت ـ�ه« ،أم ــا ال ــويل
اخلــاص فهــو الداخــل يف الوصــف القــرآين الــذي أشــار هللا
تع ــاىل بقول ــه﴿ :أال إن أولي ــاء هللا ال خ ــوف عليه ــم واله ــم
حيزن ــون﴾ 5فأولي ــاء هللا ه ــم املؤمن ــون املتق ــون وه ــم عل ــى
مرات ــب متفاوت ــة ودرج ــات» ،6فالوالي ــة م ــن خ ــالل ه ــذه
النص ــوص ال تتــ�أىت إال باإليم ــان وحتق ــق بع ــض الكرام ــات
والنس ــب كم ــا س ــرنى.

يــأيت احلديــث يف نصــوص العيطــة اجلبليــة عــن الــويل
الصالـــح مـــوالي إدريـــس زرهـــون ،املنســـوب إىل اجلبـــل
ال ــذي يق ــع في ــه مق ــام ه ــذا ال ــويل موالن ــا أدري ــس األك ــر،
«ال ــذي ق ــدم  -ريض هللا عن ــه – م ــن احلج ــاز إىل املغ ــرب،
وه ــو أول آل البي ــت ق ــدم إلي ــه؛ بس ــبب الوقع ــة املش ــهورة
ْ
بوقعــة «فــخ» ونــزل منــه بمدين ـ�ة «وليلــي» قاعــدة َج َبــل
ْ
َ
ز ْر ُهــون ،وهــي املدين ـ�ة اخلاليــة اآلن بــإزاء الزاويــة الــي بهــا
ضرحي ــه .وكان نزول ــه به ــا يف غ ــرة ربي ــع األول س ــنة اثن ــن
وس ــبعن ومائ ــة .وجم ــع الراب ــر عل ــى مبايعت ــه والقي ــام
بدعوت ــه ،فبايع ــوه ي ــوم اجلمع ــة الراب ــع عش ــر م ــن ش ــهر
رمض ــان م ــن الس ــنة املذك ــورة» 9ونف ــس ال ــيشء يؤك ــده
الناصـــري يف كتابـــه االســـتقصا اجلـــزء األول .ويذكـــر
كذل ــك ان ــه ن ــزل ه ــو وم ــواله راش ــد ،جبب ــل زره ــون وبايع ــه
هن ــاك إس ــحاق ب ــن محم ــد ب ــن عب ــد احلمي ــد أم ــر أورب ــة
عل ــى البرب ــر.

وق ــد ش ــكلت أضرح ــة األولي ــاء حق ــال معرفي ــا خصب ــا
ملجموعــة مــن املقاربــات السوســيولوجية واألنروبولوجيــة
والتاريخي ــة ،ت ــرى يف ه ــذه األضرح ــة ظاه ــرة اجتماعي ــة،
وأن األوليـــاء هـــم «أولئـــك األشـــخاص الذيـــن خيتصـــون
بق ــوى وق ــدرات خاص ــة خارج ــة ع ــن الطبيع ــة واإلنس ــان.
ويتمـــزيون بهـــا عـــن النـــاس ،جتعلهـــم قادريـــن علـــى أداء
أفعـــال غـــر عاديـــة إعجازيـــة ،يعجـــز اإلنســـان العـــادي
ع ــن أدائه ــا وتع ــرف بالكرام ــات وال ــركات» .7وكم ــا يــرى
مصطف ــى حج ــازي« ،فال ــويل م ــالذ ومح ــام يتق ــرب إلي ــه
(اإلنســان املقهــور) ويتخــذه حليفــا ونصــرا ،كــي يتوســط
ل ــه ل ــدى العناي ــة اإللهي ــة .ال ــويل ه ــو ويل هللا ،وم ــن خ ــالل
التق ــرب من ــه تتحق ــق احلاج ــات وتع ــم الرحم ــة اإللهي ــة.
وتس ــقط عل ــى ال ــويل ق ــدرات خارق ــة له ــا عالم ــات ،وه ــي
الكرام ــات ال ــي تم ــزيه ع ــن س ــائر البش ــر» .8وم ــن خ ــالل
العيطـــة قـــوس وقفنـــا علـــى مجموعـــة مـــن األســـماء

ويشـــكل ضريـــح الـــويل مـــوالي إدريـــس هـــذا جببـــل
زره ــون م ــزارا للعدي ــد م ــن األتب ـ�اع املغارب ــة ،وغ ــر املغارب ــة
املســـلمن الذيـــن يقصدونـــه لشـــرفه واعتقادهـــم فيـــه
بقض ــاء أغراضه ــم ،ومج ــرد احلدي ــث بالس ــوء ع ــن ش ــرف
هـــذا الـــويل العظيـــم قـــد يـــؤدي باإلنســـان إىل اعتبـــ�اره
جاح ــدا ،وك ــذا اعتبــ�اره مس ــيئ�ا للمقدس ــات منته ــكا له ــا،
وانته ــاك املقدس ــات يف املتخي ــل الش ــعيب يمك ــن أن يك ــون
مجلب ــة للع ــار والوب ــال والوي ــالت.
وتوظيـــف اســـم الـــوايل الصالـــح مـــوالي إدريـــس
املنس ــوب إىل جب ــل زره ــون يف العيط ــة اجلبلي ــة ،ل ــه أك ــر
مـــن داللـــة فهـــو يمثـــل الشـــرعية الدينيـــ�ة للمغاربـــة،
بشـــكل عـــام ،بانتمائـــه آلل البيـــت ،وهـــو أول مـــن قـــدم
منه ــم إىل املغ ــرب حس ــب املص ــادر والرواي ــات الش ــفوية،
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أض ــف إىل ذل ــك ان ــه يش ــكل األص ــل يف النس ــب الش ــريف
لل ــويل الصال ــح م ــوالي عب ــد الس ــالم ش ــيخ اجبال ــة ،لك ــون
م ــوالي إدري ــس ج ــد م ــوالي عب ــد الس ــالم.
َ
ْ
(شيخ ْاج َبالة)
 موالي عبد السالم بن مشيش َِ ْ ُ َ ْ َ ََ
ْ
ُّ ْ ُ
طلعو باجلاللة
الطل َبة ْيز ُوروا
َطلعوا
َ
ْ
َ ْ َ ْ ْ َّ َ
ُه َو ِشيخ ْاج َبالة
السال ْم
ُمــوالي عبد

«فف ــي ه ــذه القبيل ــة الش ــريفة ول ــد ه ــذا اإلم ــام العظي ــم
يف القري ــة ال ــي كان يس ــكنها وال ــده س ــيدي مش ــيش وه ــي
احلص ــن أس ــفل جب ــل العل ــم جله ــة القبل ــة» .12غ ــر أن
تاري ــخ مي ــالده بالتدقي ــق غ ــر متع ــرف علي ــه« ،وال يع ــرف
علـــى التحقيـــق تاريـــخ والدتـــه ،ويـــرى بعـــض املؤرخـــن
مــن الشــرفاء العلميــن وغرهــم أنــه ولــد  559أو 563هـــ
وبقري ــة احلص ــن ،نش ــأ وتعل ــم الكتاب ــة والق ــراءة ،ويق ــال
إن ــه ل ــم تم ــر علي ــه اثن ــىت عش ــر س ــنة ح ــىت حف ــظ الق ــرآن
الكريـــم بالروايـــات الســـبع» ،ويقـــال« :إن شـــيخه يف
الق ــرآن ه ــو ال ــويل الصال ــح س ــيدي س ــليم دف ــن قبيل ــة
بـــين يوســـف» .13أمـــا عـــن وفاتـــه فيشـــار إىل أن محمـــد
ب ــن أيب الطواج ــن «ه ــو ال ــذي تس ــبب يف قت ــل الش ــيخ أيب
محمــد عبــد الســالم بــن مشــيش ريض هللا عنــه» ،14دون
اإلش ــارة إىل تاري ــخ النازل ــة ،أو إىل عم ــره حلظ ــة وفات ــه.

***
َْ َْ َ ْ ْ ْ
الس َطح
يعجب ِين واد
ُ َ ْ َ ْ ْ َّ َ
المْ
مــويل عبد الس

َي ْع َج ْبين َب ْ
اح َج ُارو
ِ
َ ْ َ ْ َ
ُ
سعـــدات ِيل زارو

ونســـبه« ،أبـــو محمـــد ســـيدي عبـــد الســـالم بـــن
مش ــيش ب ــن أيب بك ــر ب ــن عل ــي ب ــن حرم ــة ب ــن عي ــىس ب ــن
س ــالم ب ــن م ــزوار ب ــن عل ــي ب ــن محم ــد ب ــن موالن ــا إدري ــس
دفـــن فـــاس بـــن موالنـــا إدريـــس دفـــن زرهـــون وفـــاحت
املغ ــرب ب ــن موالن ــا ب ــن عب ــد الكام ــل ب ــن موالن ــا احلس ــن
املث ــى ب ــن موالن ــا احلس ــن الس ــبط ب ــن س ــيدنا وموالن ــا
علـــي وموالتنـــ�ا وســـيدتن�ا فاطمـــة الزهـــراء بنـــت ســـيد
العامل ــن عليه ــم م ــن ربه ــم جميع ــا الص ــالة والس ــالم».10
وتذكـــر جـــل املصـــادر الـــي حتدثـــت عـــن الـــويل الصالـــح
م ــوالي عب ــد الس ــالم ب ــن مش ــيش ،ال ــذي يوج ــد م ــزاره
ْ َ َ
«جب َبــل ل ْعلـ ْـم» بقبيلــة بــين عــروس ،والــي «هــي
ومقامــه
قبيلــة أجــداده الكــرام ،وهــي مــن القبائــل اجلبليــة القريبـ�ة
مـــن ســـاحل املحيـــط تكتنفهـــا وحتيـــط بهـــا عـــدة قبائـــل
جبلي ــة وه ــي بينه ــا كالع ــروس .فش ــرقا بن ــو لي ــث وجنوب ــا
األخم ــاس وبن ــو يوس ــف وس ــوماتة وبن ــو جرف ــط وش ــماال
بنـــو حزمـــار وبنـــو يديـــر وجبـــل احلبيـــب وغربـــا الغربيـــ�ة
واخلل ــوط ،وعمالته ــا مدينــ�ة تط ــوان ودائرته ــا اخلمي ــس
وأربعـــاء عياشـــة».11

ويعت ــر ضري ــح م ــوالي عب ــد الس ــالم م ــزارا حقيقي ــا
مقصــودا مــن طــرف جــل القبائــل اجلبليــة وغــر اجلبليــة،
وأتب�اعـــه يف كل دواويـــر القبائـــل ،يقيمـــون لـــه املواســـم،
ويستشـــعرون وجـــوده قريبـــ�ا منهـــم يف الدعـــاء والقســـم
وطل ــب الم ــال والصح ــة ،وكل يشء ح ــىت ال ت ــكاد تق ــيض
يومـــا مـــع احـــد ســـكان القبائـــل اجلبليـــة دون أن تســـمع
اس ــم م ــوالي عب ــد الس ــالم أك ــر م ــن عش ــر م ــرات عل ــى
األق ــل فاس ــمه مذك ــور ح ــىت يف جل ــوس الف ــرد وقيام ــه.
ُ ْ َّ ْ َ ْ َ
(مول التشتة ُول ْمق ْام)
 موالي بوشىت اخلمار:َ
َ َُْ َ ْ
ْ َ َْ
اخ ُض َ
ورة
ما زينو ب
ُموال ْي ُبوشىت اخل َّم ْار
«س ــيدي أب ــو الش ــتاء اخلم ــار ت .977 :وأب ــو الش ــتاء
ه ــذا :ه ــو املع ــروف باخلم ــار ،ويق ــال إن اس ــمه محم ــد ب ــن
م ــوىس ،وأن ــه ش ــاوي النس ــب ،وكان أس ــمر الل ــون ،وه ــو
دف ــن أمرج ــو م ــن ب ــالد قش ــتالة ال ــي بق ــرب نه ــر ورغ ــة،
بينـ ـ�ه وب ــن نه ــر س ــبو» .15وتع ــرف ه ــذه البل ــدة بقبيل ــة
بــين مزكلــدة ويقــال عــن ســبب تكنيت ـ�ه بــأيب الشــتاء «أنــه
كان يف العلـــم عنـــد الشـــيخ أيب زيـــد عبـــد الرحمـــن ابـــن
ريس ــون الش ــريف ،فاحتي ــج إىل الش ــتاء ويف تل ــك الب ــالد،
فج ــاء الن ــاس عل ــى الش ــيخ أيب زي ــد املذك ــور يطلب ــون من ــه
االستس ــقاء ،فأخ ــذ بت�البيبــ�ه س ــيدي أيب الش ــتاء ودفع ــه
إليهـــم ،وقـــال لهـــم :هـــذا أبـــو الشـــتاء؛ خـــذوا بت�البيبـــ�ه

واملثــر للدهشــة هنــا هــو أن مركزيــة قبيلــة بــين عــروس
جغرافيــا بــن قبائــل اجبالــة ،تقابلهــا مركزيــة مــوالي عبــد
الس ــالم ب ــن مش ــيش يف خط ــاب العيط ــة ،للدالل ــة عل ــى
كون ــه فع ــال ش ــيخ اجبال ــة بم ــا حتمل ــه ه ــذه التس ــمية م ــن
قــوة ،كــون الشــيخ يف املتخيــل الشــعيب هــو املركــز يف اختــاذ
الق ــرارات االجتماعي ــة والروحي ــة واألخالقي ــة يف القبيل ــة
آنـــذاك ،والشـــيخ كذلـــك هـــو شـــيخ الفرقـــة املوســـيقية
وشــيخ البوارديــة والعــارف بأصــول املهنــة واملحنــك فيهــا،
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األوليـــاء الـــي تســـتن�د باألســـاس علـــى األدوار التحرريـــة
الــــي لعبهـــا هـــؤالء لفائـــدة جماعاتهـــم ،وحمايتهـــا مـــن
كل املخاط ــر الداخلي ــة واخلارجي ــة ال ــي تهدده ــا» 20مم ــا
يرج ــح كف ــة اخن ــراط ه ــذا ال ــويل يف اجله ــاد والدف ــاع ع ــن
الديـــن والنفـــس والوطـــن .ويتـــم ذكـــر الـــويل الصالـــح
ســـيدي عـــالل احلـــاج ،يف عيـــوط أخـــرى وهـــو «الـــويل
الصال ــح س ــيدي ع ــالل احل ــاج البق ــايل احلرائق ــي الغ ــزاوي
الـــذي طلـــب الصلـــح بـــن القبيلتـــن 'مصمـــودة وبـــين
مس ــارة' ( أي ــام الس ــعدين) بالنه ــر الس ــاكت غ ــرب جب ــل
الع ــش ،امل ــكان ال ــذي الزال يع ــرف إىل ح ــد الي ــوم بالع ــكاز،
أي عـــكاز ســـيدي عـــالل احلـــاج».21

وال تطلقـــوه حـــىت تمطـــروا .فأمطـــروا يف احلـــال ،وجـــرى
عليــه ذلــك االســم» .16ومــن ســن الزيــارة للــويل الصالــح
مــوالي عبــد الســالم بــن مشــيش يف مــا هــو متعــارف عليــه
ب ــن أه ــل القبائ ــل اجلبلي ــة ،أن ــه الب ــد لزائ ــر م ــوالي عب ــد
الس ــالم أن يم ــر ع ــر م ــوالي بوش ــىت اخلم ــار للت ــرك من ــه
أوال ،وبع ــد ذل ــك يكم ــل الطري ــق إىل م ــوالي عب ــد الس ــالم.
«تــويف  -رحمــه هللا – ضحــوة يــوم األربعــاء احلــادي عشــر
مـــن شـــوال ســـبعة وتســـعن وتســـعمائة» .17وهـــذا مـــا
يؤكـــده الناصـــري يف كتابـــه (االســـتقصا) حيـــث يقـــول:
«ويف س ــنة س ــبع وتس ــعن وتس ــعمائة ت ــويف الش ــيخ أب ــو
الش ــتاء الش ــاوي دف ــن جب ــل آمرك ــو م ــن ب ــالد فش ــتالة
ويقـــال اســـمه محمـــد بـــن مـــوىس» 18ويعـــرف مـــوالي
أيب الشـــتاء بـــن أهـــل القبائـــل اجلبليـــة بمـــوالي بوشـــىت
ُ ْ ّ ْ َ َ َ
«م ــول التش ــتة ُول ْمق ــام» .ويع ــرف مق ــام ال ــويل
اخلم ــار
م ــوالي بوش ــىت اخلم ــار مجموع ــة م ــن الزي ــارات ،س ــواء
فرديــة أو جماعيــة ،منتظمــة يف املواســم أو غــر ذلــك ،علــى
م ــدار الس ــنة لم ــا له ــذا املق ــام م ــن فض ــل يف مجموع ــة م ــن
القضاي ــا ،م ــن أهمه ــا ش ــفاء امل ــس م ــن اجل ــن والس ــحر،
والعك ــس والنح ــس.

ـروط األساس ــية يف الزي ــارة «زي ــار رس ــول هللا
 )4الش ـ
َ ِّ ْ َ َ ْ َ ُ
ْ
عبيون ــا فاحماك ــم":
 الني�ة:تت�أســـس الزيـــارات وخصوصـــا تلـــك الـــي تكـــون يف
اجت ــاه املقام ــات املبارك ــة ،واألماك ــن املقدس ــة ،كاألولي ــاء
والصاحلـــن ،علـــى نـــوع خـــاص مـــن العالقـــات الـــي
َ ْ
َ َ
الم ــزار ،وتعت ــر
والمقص ــد أو
ترب ــط ب ــن الطرف ــن :الزائ ــر
النيـ ـ�ة الرك ــزية األساس ــية فيه ــا ،حس ــب مجموع ــة م ــن
ّ
الشــهادات الشــفهية ،ويدخــل يف هــذا اإلطــار (الني ـ�ة) كل
مظاه ــر التس ــليم واليق ــن واإليم ــان برك ــة ال ــويل ُ
الم ــزار
أي :املقص ــود بالزي ــارة ،كم ــا تت�أس ــس عل ــى مجموع ــة م ــن
الشـــروط واآلداب ســـواء احلـــال يف الزيـــارة الفرديـــة أو
اجلماعي ــة ،وم ــن أهمه ــا:

 ســـيدي احلـــاج العـــريب( :ســـيدي احلـــاج العـــريبالرنـــدي األندلـــي ت)1176 :
يكمْ
اب ْعل ُ
ُه َو ْاح َج ْ
احل ْاج َ
سيدي َ
الع ْر ِيب
ِ
ِ ِ
ول ــم أع ــر ل ــه س ــوى عل ــى تعري ــف بس ــيط يف كت ــاب
«س ــلوة األنف ــاس» ،فه ــو « املج ــذوب الف ــاحت ،أب ــو حام ــد
س ــيدي احل ــاج الع ــريب الرن ــدي األندل ــيس اخل ــراط حرف ــة.
كان يعرتي ــه اجل ــذب أحيان ــا ،فيخ ــر بمغيبـ ـ�ات ،وحي ــدث
الن ــاس ع ــن بع ــض الكرام ــات ،إىل أن ت ــويف  -رحم ــه هللا-
س ــنة س ــت أو س ــبع وس ــبعن ومائ ــة وأل ــف ،ودف ــن ب ــدار
بـــرأس الشـــراطن مـــن فـــاس القرويـــن» .19وهـــو أقـــل
األوليـــاء ذكـــرا مـــن طـــرف أهـــل اجلبـــل ،إال مـــن طـــرف
كب ــار الس ــن فه ــم يولون ــه أهمي ــة تضاه ــي أهمي ــة األولي ــاء
الســـابقن بالذكـــر ،وحيتـــل مكانـــة مهمـــة يف متخيلهـــم
الشـــعيب وطقوســـهم الدينيـــ�ة ،وبالنظـــر إىل تبجيـــل
وتعظيــم هــذا الــويل ،واعتب ـ�اره حجابــا ووقايــة وســرتا علــى
القبائ ــل ،كم ــا ذك ــر الن ــص ،يمك ــن الذه ــاب إىل «التأكي ــد
علـــى الداللـــة االجتماعيـــة العميقـــة لظاهـــرة تبجيـــل

«أن يذه ــب له ــا يف الوق ــت ال ــذي يك ــون في ــه (امل ــرء)
فارغـــا مـــن األشـــغال الضروريـــة الـــي يضـــر تركهـــا بـــه
يف دنيـ ـ�اه ومعاش ــه ،وغ ــر مطال ــب حب ــق م ــن حق ــوق هللا
تعـــاىل أو حـــق مـــن حقـــوق عبـــاده الواجبـــة» ،22ولذلـــك
جنـــد أن موســـم الزيـــارة يتحـــدد باخلصـــوص يف فصـــل
اخلري ــف بع ــد االنته ــاء م ــن األش ــغال الفالحي ــة وتف ــرغ
الن ــاس للراح ــة ،بع ــد س ــنة م ــن التع ــب والك ــد .كم ــا جي ــب
«أن يقصـــد بالزيـــارة وجـــه هللا تعـــاىل ال طلـــب اجلـــاه
والدني ـ�ا .وأن يكــون متطهــرا طهــارة صغــرى ألنهــا مطلوبــة
يف الدخ ــول عل ــى املل ــوك والعظم ــاء ،وأن يلب ــس نظي ــف
ثي�اب ــه ،وأن يق ــدم زي ــارة األحي ــاء عل ــى األم ــوات حي ــث كان
مس ــافرا أويف حكم ــه ،وأن يذه ــب ماش ــيا ال راكب ــا تواضع ــا
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واحلاســـم يف املمارسات الســـحرية ،كما كان يشكل املفتاح
الرئيـــيس يف توجيـــه النـــاس إىل الزيـــارات واألوليـــاء الذين
يملكون القـــدرة على قضـــاء أغـــراض القاصدين.

هلل تع ــاىل واغتن�ام ــا للث ــواب ،وك ــذا الدع ــاء عن ــد اإلش ــراف
علـــى الروضـــة ،ثـــم حتيـــة املســـجد ،واإلتيـــ�ان مـــن رجـــل
الق ــر إىل مح ــل جلوس ــه ،واجلل ــوس عن ــد رأس ال ــويل»،23
ولذل ــك جن ــد أن ي ــوم الزي ــارة ه ــو ي ــوم عي ــد عن ــد الزائري ــن
فيتطهـــرون ويســـتعدون ويلبســـون نظيـــف ثي�ابهـــم،
ويوثـــرون املـــيش علـــى أقدامهـــم علـــى ركـــوب البهائـــم،
ويتســـابقون شـــيب�ا وشـــبابا ،رجـــاال ونســـاء ،يف جـــو مـــن
امل ــرح والس ــعد واليم ــن والنش ــاط ،متن�اس ــن كل متاع ــب
الدنيــ�ا ومش ــاقها.
ُّ ْ ْ
الطـل َبه:
ََ َ
َ ُْ
ْ
ْ
ُ
َطل ُعوا ُّ
طلعوا باجلاللة
الطل َبة ْيز ُورو
«الط َال ْ
يطلـــق اســـم َّ
ـــب» أو «الفقيـــه» يف املناطـــق

 األذكار:ّ
وس ْ
«الم َ
يعتـــر ُ
ـــم» ُم َركبـــا شـــموليا خيتلـــط فيـــه
الطقـــويس باالجتماعـــي بالديـــين بالســـيايس ،و«هـــو
فض ــاء طق ــويس م ــن موض ــوع يش ــكل مح ــور االحتف ــال
الطقـــويس ،وإطـــار اجتماعـــي محـــدد قـــروي أو حضـــري،
قبل ــي أو ق ــويم .ث ــم زم ــكاين وأخ ــرا أنش ــطة جماعي ــة ذات
ْ
«ش ــيخ
طاب ــع طقويس»24وخ ــالل ه ــذا املوس ــم ،موس ــم ِ
َ
ْاج َبالـــة» مـــوالي عبـــد الســـالم ،الـــذي يعقـــد بشـــكل
س ــنوي يف ش ــهر ش ــعبان م ــن كل س ــنة هجري ــة ،ويعت ــر
م ــن أب ــرز التظاه ــرات الدينيـ ـ�ة والثقافي ــة واالجتماعي ــة.

اجلبليـــة علـــى كل رجـــل متعلم حبـــاه هللا بتعلـــم وحفظ
وتـــالوة القـــرآن الكريـــم ،وكذا حفـــظ األحاديـــث النبوية
والتفقـــه يف أمـــور الدين والشـــريعة اإلســـالمية ،وقد كان
ُّ ْ
ّ َ
«الطل َبـــة» يتكلـــف بـــكل القضايا
«الطالـــب» وجمعـــه
العلمية وحيســـم فيها كقضايا الشـــهادة واملراث ،والصلح
بن النـــاس برعاية أعيان القبيلة ،كمـــا يتكلف بذحب أضايح
العيـــد يوم عيد األضـــى ،كمـــا كان والزال ،له الـــدور املهم

كل هـــذه املظاهـــر تفرض ضـــرورة التســـاؤل ،عن علة
حضورهـــا ومصادرها الرمزيـــة ،وأبعادهـــا األنروبولوجية،
مثلمـــا أن اجلـــواب عنهـــا ال يمكـــن أن يكـــون خارجـــا عن
املقدس.
َ
َ ُ ْ َ
َ ْ
�اكمْ
ْ
جين ُ
ُ
ُ
أهل هللا
جـين�اكم جين�اكم
َ
َ
َ َْ َ ْ
َ
ُ
اكمْ
ل َما جين�ا ز ْرن ُ
ـوال فض ُل هللا
ل
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َ َ ْ ْ َ َّ
يو ْع ْ
يب َص ّل ْ
الن ْ
ليه
وا العاشقن فـ
َ
َّ
ْ
الل ُه َّم َص ّلي ْع ْ
ليك أ َر ُسول هللا
َ ْ َّ
يب ْع ْ
الن ْ
ظيم
جاه
ّ ْ َ
َ
الكافرينْ
للص ْ
اجل ّنة ّ
َ
النار لقوم
ابرين
َْ ُ ْ َْ ْ ّ
الن ْ
يب
هللا ينصر عالم

االشـــتقايق ،ويف معنـــاه احلـــريف ،فكرة خر ملمـــوس مقدم
أو محطم علـــى مذحب كائن أعلـــى ،لكي يقر له بالســـيادة،
وباملقابـــل لكـــي حيصـــل منـــه علـــى احلمايـــة والعفـــو
ّ ّْ
ـــيد» أو الـــوايل واألتب�اع
والرحمة» .25فالعالقة بن «الس
عالقة تب�ادلية ،تقوم على أســـاس األخـــذ والعطاء حيكمها
مبـــدأ التضحيـــة والـــدم ،واالعـــرتاف بالســـيادة والـــوالء
وتقديـــم القرابن مقابـــل توفر احلماية واألمن للســـكان،
وتوفر اخلصـــب (التوجه إىل األضرحـــة يف طلب الغيث)
والصحـــة والمـــال ،وجنـــاح األطفـــال يف الدراســـة وزواج
العوانس وحمـــل العاقـــرات املتأخـــرات يف اإلجناب.

ونش ــر إىل أن ه ــذه األذكار تق ــال يف تنس ــيق ت ــام ب ــن
الطلبـــة الذيـــن يقومـــون برتديدهـــا يف البدايـــة ،يتبعهـــم
ع ــوام الرج ــال ث ــم زغاري ــد النس ــاء وبهج ــة األطف ــال ،كم ــا
أن ه ــذه الزي ــارة ال ختل ــو م ــن أش ــكال احتفالي ــة أخ ــرى م ــن
َ
ْ ْ
والط َب ــل».
قبيــ�ل املوس ــيقى «بالغ ْي َط ــة

وللتضحيـــة مجموعـــة مـــن اآلداب والشـــروط حيث
«البـــد مـــن التضحيـــة بما هـــو من درجـــة دني�ا يف ســـبي�ل
غايـــة أرفع أو أوســـع ،لكن ما يضى به ال حيتقـــر ،وال تقلل
قيمتـــه أو تضيـــع مـــن جـــراء ذلـــك ،يف املقابل مـــن خالل
التخلـــي الظريف والباهظ ،يكون الـــيشء املضى به محبوبا
أكر ويب�دو كأنه مســـكون بمعى القديس فهو ينتســـب إىل
القيمـــة العليا للغايـــة الي يضى بـــه ألجلها».26

 الذباحئ:للذبيحـــة يف اإلســـالم جـــذور انرتوبولوجيـــة عميقة،
تت�أســـس على الذبيحـــة اإلبراهيمية ،وكيف قبل ســـيدنا
إبراهيـــم اخلليـــل التضحية بابن�ه إســـماعيل امتثـــ�اال ألمر
ْ
َََْ
ـــدحب عظيم﴾ (اآلية  ،107ســـورة
هللا تعـــاىل﴿ ،وفدين�اه ِب ِ
الصافـــات) ،ولذلك بقيت واســـتمرت هـــذه العقيدة بكل
مـــا حتمله من دالالت ،راســـخة يف كل فعـــل ذحب ،بل اختذت
تمظهرات جديـــدة من بينها ذباحئ املوســـم وبعض الهبات
والهدايـــا الي تقـــدم لألضرحة.

تتجلــى إذن ،كل مظاهــر التقديــس والتبجيــل والتعظيــم
الـــي تشـــمل كل املقدســـات اإلســـالمية ،بمـــا فيهـــا هللا
تع ــاىل ورس ــوله الكري ــم ،وأولي ــاءه الصاحل ــن ،يف نص ــوص
العيطــة اجلبليــة ،وكل هــذه املظاهــر تؤشــر علــى املرجعيــة
اإلس ــالمية للش ــاعر الش ــفهي ،كم ــا ت ــدل عل ــى اخللفي ــة

وعنـــد حلـــول يـــوم املوســـم يتـــم تقديـــم األضـــايح
وحنرهـــا للتضحية بها« ،ويتضمن لفـــظ تضحية يف معناه
150

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ ـ اﻟﻌﺪد  47ـ ﺧﺮﻳﻒ 2019

الفكريــة لســكان املناطــق اجلبليــة عمومــا ،وتغــين العيطــة
بأوليـــاء هللا الصاحلـــن علـــى رأســـهم املـــوىل إدريـــس،
ومـــوالي عبـــد الســـالم بـــن مشـــيش ،وســـيدي احلـــاج
العـــريب ،ومـــوالي أبـــو الشـــتاء اخلمـــار ،وســـبعة رجـــال
ي ــدل يف ح ــد ذات ــه عل ــى عم ــق ثق ــايف لك ــون ه ــؤالء األولي ــاء
منه ــم م ــن يوج ــد ضرحي ــه باملناط ــق اجلبلي ــة ومنه ــم م ــن
يوج ــد ضرحي ــه بعي ــدا كف ــاس ومراك ــش ،وه ــذا ي ــدل عل ــى
موس ــوعية الش ــفهية .وموس ــوعية ثقاف ــة الرجل ــن.

الق ــرن التاس ــع عش ــر ،حي ــاول تطوي ــع ش ــوكة ه ــذه القبائ ــل
للتص ــدي للري ــف وتس ــهيل مأموري ــة احتالل ــه م ــن ط ــرف
اإلس ــبان ،غ ــر أن قبائ ــل اجبال ــة كان ــت له ــا كلم ــة أخ ــرى،
ف «لم ــا طال ــت م ــدة الب ــارود عل ــى املراك ــز االس ــباني�ة حن ــو
َ َ َ
أربعـــة أشـــهر ،وتض َّيـــق احلصـــار علـــى غالـــب العســـس
الــي نصبهــا (القائــد االســباين خريــرو) يف قبيلــة بــين ســعيد
وغره ــا م ــن القبائ ــل اجلبلي ــة ،ول ــم ُيف ــد يف الدف ــاع ع ــن
املراك ــز البعي ــدة وأفرغه ــا ،قام ــت يف وجه ــه جمي ــع القبائ ــل
اجلبليـــة املمتـــدة مـــن قبيلـــة بـــين حســـان إىل قبيلـــة بـــين
مص ــور ،ق ــد داخل ــه الده ــش بم ــا رآه م ــن اجتم ــاع القبائ ــل
عل ــى مقاتلت ــه م ــن املجاهدي ــن املرابط ــن أم ــام القش ــالت
الكـــرى ،فلـــم يفـــد اإلســـبان إال إفـــراغ املراكـــز الـــي بيـــ�ده
يف ه ــذه القبائ ــل عل ــى الش ــواطئ البحري ــة» ،27م ــن ثم ــة
س ــيب�دأ التفك ــر يف إرغ ــام ه ــذه القبائ ــل عل ــى التخل ــي ع ــن
التبعيــة للريــف املجاهــد ،وتفريقهــا لتســهيل دخولهــا مــن
طـــرف احلمايـــة الفرنســـية .هنـــا يمكـــن طـــرح أكـــر مـــن
ســـؤال عـــن طبيعـــة رد فعـــل القبائـــل اجلبليـــة؟ وكيـــف
سيس ــتمر تمث ــل قي ــم احل ــرب يف املتخي ــل الش ــعيب لس ــكان
قبائ ــل اجبال ــة م ــن خ ــالل عيط ــة الق ــوس؟

القيم الوطني�ة يف الـعـيـطـة الـجـبـلـية
عاشـــت قبائـــل اجبالة وضعـــا خاصـــا يف التعاطي مع
أزمة احلروب .فمن خالل كتاب «االســـتقصا» للناصري
و«الظل الوريف يف محاربة أهـــل الريف» للفقيه العالمة
ســـيدي احمد الســـكرج ،يتبن أنه منذ الفتح اإلساليم،
وقدوم املـــوىل إدريس األكـــر إىل املغرب واســـتقراره جبوار
فـــاس ،وتعاقب الـــدول الي حكمـــت املغـــرب ،إىل بداية
القرن التاســـع عشـــر يف املرحلة األوىل ،ثم من بداية القرن
التاســـع عشـــر إىل االســـتقالل يف املرحلة الثانيـــ�ة ،عرفت
القبائـــل اجلبليـــة حروبـــا طاحنة ،ســـواء ضد العـــدو ،أو
فيمـــا بينهـــا ،لكونهـــا تقـــع أوال بن مشـــارف الســـواحل
الشـــمالية الـــي امتـــدت إليهـــا يد املســـتعمر االســـباين
والرتغايل ،ومشـــارف مدين�ة فاس قلعـــة املجاهدين ومقر
الســـالطن ،ويف املرحلـــة املوالية ،بن الريف املســـتهدف
مـــن طرف األطمـــاع اإلســـباني�ة وبن املناطـــق اخلاضعة
للحماية الفرنســـية .والزالـــت هناك مجموعـــة من اآلثار
التاريخيـــة المادية شـــاهدة علـــى هذه احلـــروب ،كبقايا
الثكنات العســـكرية ،قصر املوىل اســـماعيل بغابـــة إيزارن
بدوار اســـكار قبيلة بين مســـارة وثكنة عســـكرية للجنود
َ ْ َ ْ
ـــوال.
الفرنســـين فوق جبل يس

)1الـبعـد الـوطـنـي فـي رمــزيــة الــقــبــائـــل :
 القبيلة :الكرامة والوطنيف خضـــم كل الثورات الـــي عرفتها القبائـــل اجلبلية،
لـــرد االســـتب�داد والدفـــاع عـــن الوطـــن واجلهـــاد ضـــد
املســـتعمر ،من جهة ،واخلونة ،من جهة أخرى ،اســـتعدت
القبائـــل لذلـــك بالمال والنفـــس وكل ما ملكـــت من قوة،
ذلك ما أكســـب هذه القبائل ســـمعة حربي�ة وعزة ومتانة،
وصارت رمـــزا يعهد بـــه يف احلـــرب والدفاع عـــن النفس
والوطـــن والدين ،ومن ثمة انتقلت أســـماء هـــذه القبائل
باعتب�ارهـــا خزانـــا للرموز إىل نصـــوص العيطة ،فنـــادرا ما
نعر علـــى نص مـــن نصوص العيطـــة اجلبليـــة «عيطة
القـــوس» ال يتغى بشـــموخ هـــذه القبائـــل يف الدفاع عن
الوطـــن والدين والعـــرض ورموزها ،وذلـــك يف ارتب�اط بن
هذه الرمـــوز واملتخيل الشـــعيب ألهل هـــذه القبائل .فلكل
اســـم يف النصـــوص الشـــفهية مدلوله اخلـــاص ،ولم يتم
توظيفه عبث�ا ،ألن «الشعوب الشـــفهية تشرتك يف النظر
إىل األســـماء (وهـــي نوع مـــن الكلمـــات) بوصفهـــا ذات

وكل ه ــذه العوام ــل نف ــرتض أن تك ــون مص ــدر لب ــس،
تســـتحق البحـــث العميـــق لوضـــع تأريـــخ علـــيم ودقيـــق
للمعط ــى احل ــريب داخ ــل العيط ــة اجلبلي ــة.
فبقـــدر مـــا كان الريـــف بقيـــادة الزعيـــم عبـــد الكريـــم
اخلطــايب حيــاول اســتمالة القبائــل اجلبليــة للدفــاع عــن عــز
الوط ــن وع ــن مل ــة املس ــلمن ،كان االحت ــالل الفرن ــيس يف
151

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ ـ اﻟﻌﺪد  47ـ ﺧﺮﻳﻒ 2019

َُ
َْ ْ ْ
َ
َّ َ َ ْ
ِّ
ِّ
العويل ُوال َيا ْعلى ل ْر َباع
أش َّو َطة ذل ُعذ َيان أريب العايل ،أنا
ََْ
ري ْ
َهذي َع ْي َط ْة ْال َق ْو ْس َأ َر ِّيب ْال َعايل َأ َنا ْال ْع َو ِّي ْل َك ْ
الـ ُ
وس كتق َّط ْع
ِ
ِ
ُ َ ْ ُ ْ َ َْ
الصورةَ
اخل َّم ْار َأ َر ِّيب ْال َعايل ْال َعاي ْل َما َز ْي ُـنو َب ُّ
آ موالي بوشىت
ِ
ِ
َ َ ِّ َْ
َ َّ َ ْ ْ َ ُ ْ
تـم طـاح المـالوف أ ريب الع ِايل العايل كالفرجة منصورة
ْ َ ْ َ َّ ْ َ ْ
أ ْس َ
الب ُارود
ـــي ِادي وما تكلم
ْ َ
ْْ َْ
أنا ْس َي ِادي َبن خل َم ْاس واغـز َاوة
ْ َ ُّ ْ َ ِّ ْ
ْ
الر َجال
يادي وعز وا ع ِلين�ا
أس ِ
ْ
َ
َّ
أنــا ْس َي ِادي ْو َما ال َم ْج ُر وح َيد َاوى
ََ
الـــع َاي ْل هللا َي ْن ُصر َّ
َ
الس ْر َبة
أنا
ََ ْ َ َ
ــال ْ
َأنــا َ
ك
الع ِايــل أرى دي
َ َ
ال َح ْول هللا

ســـلطان على األشـــياء» 28وهذا مـــا يدفـــع إىل البحث يف
ســـلطان هذه الكلمات.
ْ
ْ
َ
َ ّ َْ ْ َ ُ ْ
ود َف َ
العق َبة دغ َص َاوة
وا الطرطاق البار
احل َ
ْ
بيب�ة ْو َج ّر ْحتين
َ ْ َ َْ ْ َ ْ
أ ُبو هـالل أ ُبـوهـالل
َ
َ ُ َ ْ
خ ْـر ُجوا َم ْن ت ْم لوالد

***

َُ ْ
وه َال ْل َب ّ
الر َيب�ة
أب
َ
َخ َال ْو ت َّما َ
الهيب�ة

***
ْ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ْ
َأ ْس َ
ـــيادي وما تــكلم البارود
ََ
َْ ْ َْ
خل َم ْاس َو ْغ َ
ـص َاوة
أنا ْاس َيادي بن
َ
ْ َ ُّ ْ َ ّ ْ
الر َجال
أ ْس َيادي وعز و علين�ا
ْ َّ
َأ َنــا ْس َيادي ْو َما َ
الم ْج ُر وح َيد َاوى
ِ
ََ
جيعلن ــا تأ ُّم ــل ه ــذه النص ــوص نق ــف أم ــام مجموع ــة

يف هـــذا املقطـــع مـــن نـــص عيطـــة القـــوس ،يبـــ�دأ
ْ ْ َ
«احل ــزام» واحل ــزام يف ت ــداول أه ــل
الش ــاعر بالدع ــوة إىل
املناطـــق اجلبليـــة – حســـب الشـــهادة الشـــفوية  -هـــو
االســـتعداد والتأهـــب ألمـــر طـــارئ أو قـــد يطـــرأ ،غـــر
أن هـــذا االســـتعداد جيـــب أن يكـــون يف نطـــاق اجلديـــة
َّ
ْ ُ َْ
والنظـــام« ،آ الت ِاويـــل آ الـــوالد» فالتاويـــل هـــو النظـــام
ُ ْ ّ
ومنه ــا قوله ــم ألبن�ائه ــم مث ــال «كل بالتاوي ــل» أي تنــ�اول
أكلـــك بنظـــام .بعـــد ذلـــك ينتقـــل لذكـــر اســـم ســـبعة
رج ــال ،دف ــن مراك ــش ،لش ــحذ الهم ــم ويقرنه ــا جبمل ــة
ْْ ُ ْ ُ
ـــد َّو ْر ب ُك ْ
ـــم» ليبـــن الهـــدف مـــن دعوتـــه
«العـــدو م
ِ
ْ َ
ْ
الســـتعدادهم ،فالدعـــوة «للحـــزام» أي :االســـتعداد،
ّ
ْ
و«بالت ِاويـــل» أي :بنظـــام ،القصـــد منهـــا هـــو التصـــدي
للعـــدو الـــذي حييـــط بهـــم.

مـــن الرمـــوز الدالـــة علـــى اجلانـــب احلـــريب ،مـــن خـــالل
توظيــف ألفــاظ مثــل البــارود ،الهيب ـ�ة ،وأســماء مجموعــة
مـــن القبائـــل ،وأمـــا عـــن البعـــد الوطـــين يف رمزيـــة هـــذه
القبائــل مــن خــالل الدفــاع عــن الوطــن فيتمثــل كذلــك يف
ك ــون العيط ــة يف املغ ــرب بش ــكل ع ــام و»عيط ــة الق ــوس»
بش ــكل خ ــاص ش ــكلت راف ــدا م ــن رواف ــد ش ــحذ الهم ــم،
وتنمي ــة احل ــس الوط ــين ،ولذل ــك «نس ــتطيع كباحث ــن
ودارســن ،أن نتتبــع انتشــار النصــوص العيطيــة الوطنيـ�ة
يف األدب الش ــعيب ب ــن الطبق ــة الش ــعبي�ة وتفاع ــل ه ــذه
الطبقـــة مـــع هـــذه النصـــوص ،فـــرنى تعلقهـــا بالقضايـــا
الوطنيـــ�ة علـــى اختـــالف درجاتهـــا وحرارتهـــا يف الســـاحة
الوطنيــ�ة  29»..فرغ ــم ورود ه ــذا الق ــول يف م ــا ق ــد يرتت ــب
س ــلبي�ا ع ــن تعل ــق الطبق ــة الش ــعبي�ة به ــذا الف ــن ،نالح ــظ
أن هنــاك تفاعــال قويــا بــن هــذه الطبقــة بــل كل الطبقــات
االجتماعيـــة ،مـــن جهـــة ،ونـــص العيطـــة وغنائهـــا ،مـــن
جه ــة أخ ــرى.
ْ َُ
ّ
َْ
َ ْ َ َ َ ُ َْ
ــاويـل ألــوالد
آو ما احلـزام أيــالـوالد
آ الـت ِ
َ
ْ
ْ
أ ا ْلع ُدو ْم ُد َّو ْر ب ُ
ك ْـم
أ َس ْـبـعـــة ِر َجــــــال
ِ
ْ َُ
َّ
َْ
َ ْ
ـاج َ
ْ
ـاويــل ألـــوالد
الـع ْر ِيب
يدي احل
آ و ِس ِ
آ الت ِ
َ
ْ
اب ْعل ُ
ُه َو ْح َج ْ
يك ْم
أ َس ْـبـعـــة ِر َجــــــال
ِ

كما يـــأيت على ذكر الويل الصالح ســـيدي احلـــاج العريب
ّ
ويقرن ذكره «بالتاويل» فمن خالل الشـــهادة الشـــفهية،
َّ ْ
هنـــاك من ربط «الت ِاويل» يف االســـتعداد للحرب حســـب
ّ
دعوة نص العيطـــة ،بالتاويل املعمول به يف مراســـم الزيارة
ّ
واملواســـم ،وهنـــاك من ربط ذلـــك التاويل بدعـــوة صرحية
لتنظيـــم الصفـــوف من أجـــل التصدي للمســـتعمر فقط،
مع ضرورة اإلشـــارة إىل ما تشـــكله بركة هـــؤالء األولياء ،يف
َ
املتخيل الشـــعيب لســـكان قبائـــل اجبالة ،من َ
دعم وســـند
معنوين ،وهـــذا ما يؤكـــده ،البيت املوايل مـــن القصيدة
ََْ ُ َ ْ
اب ْعل ُ
ْح َج ْ
ال ُ
يكم
هـ َو
أسـبعة ِرج
ِ
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4

فاحلجـــاب هنـــا هـــو رمـــز الركـــة ،ومـــا ســـتمنحه
هـــذه الركـــة للمقاومـــن مـــن حمايـــة ووقايـــة ،وعـــزم
وإصـــرار ودعـــم نفـــيس ومعنـــوي ،مـــن أجـــل الثبـــ�ات
عل ــى ش ــأن اجله ــاد والدف ــاع ع ــن القبيلة/الوط ــن .وق ــد
يتســـع مفهـــوم العـــدو هنـــا ليشـــمل الظـــرف الزمـــين
والطبيع ــي ،كح ــاالت اجلف ــاف واملجاع ــات ال ــي ضرب ــت
املنطق ــة وخصوص ــا س ــنة  ،1945حس ــب مجموع ــة م ــن
الش ــهادات الش ــفوية .وم ــن ب ــن أه ــم تل ــك الش ــهادات
الشـــفوية ،أن أحـــد املجاهديـــن وهـــو حيكـــي أنـــه عنـــد
تصديهـــم للمســـتعمر ،يف جبـــل يســـول« ،كان شـــيخه يف
احلـــرب يدربـــه علـــى إصابـــة العـــدو يف احلـــرب ،فـــكان
يدعـــوه بـــأن جيعـــل اخلصـــم علـــى ذبابـــة البن�دقيـــة ثـــم
ين ـ�ادي باســم أحــد أوليــاء هللا ،ويضغــط علــى الزنــاد حــىت
يصيـــب الهـــدف بشـــكل دقيـــق».30

ع ــن ه ــذه املعرك ــة يق ــال ع ــن مجموع ــة م ــن املع ــارك ال ــي
عرفته ــا قبائ ــل أخ ــرى مث ــل :معرك ــة ع ــن بوعس ــة بقبيل ــة
ب ــين مزكل ــدة ومعرك ــة بريكش ــة برهون ــة ،ومعرك ــة س ــوق
الثالثــاء باغــزاوة ،وهنــاك بعــض املعــارك الــي وصلــت إىل
حـــد إســـقاط طائـــرات العـــدو.
ْ
َْ
واغ َ
ـــزاوة معقـــل الدفـــاع عـــن
)2قبيلتـــا األخ َمـــاس
الديـــن والوطـــن:
 قبيلة االخماس :املوقع يف األرض والنظم:تقـــع قبيلـــة األخمـــاس ،وهـــي الـــي تضـــم مدينـــ�ة
شفشـــاون ،يف عمـــق القبائـــل اجلبليـــة ،حتدهـــا مـــن
َ ْ
ْ
الشـــمال قبيلـــة «بـــين ل ْيـــث» و«بـــين َح َّســـان» ومـــن
ْ َ
ـــز َاوة» و«بـــين ْ
اح َمـــد» ومـــن
اجلنـــوب قبيلـــي «اغ
الش ــرق مدينــ�ة شفش ــاون (جب ــال اغم ــارة) ،وم ــن جه ــة
ْ
َ َّ
الغ ــرب قبيل ــي «ب ــين َي َّس ــف» و«ب ــين زك ْار» ،ويف الرواي ــة
الش ــفوية أك ــد معظ ــم املبح ــوث معه ــم م ــن القبيلت ــن
وم ــن قبائ ــل أخ ــرى ،أن املنطق ــة ب ــن قبيل ــي األخم ــاس
واغص ــاوة عرف ــت حروب ــا طاحن ــة من ــذ القدي ــم ،وأن اس ــم
بوهـــالل الـــذي يتـــم النـــداء عليـــه يف نـــص العيطـــة.
َُ ْ َ
َ ْ َ َْ ْ َ ْ
ال ْل َب ِّ
الر َيب�ة
أبوه
أ ُبوهالل أ ُبوهالل
َ َّ َ ْ
َ
َ ُ َْ
خال ْو ت َّما ال ِه َيب�ة
خ ْر ُجوا َم ْن ت ْم لوالد

هـــذا التدريـــب وهـــذه الغـــرة علـــى الوطـــن يف كل
القبيلـــة ،كلهـــا عوامـــل ســـاعدت علـــى تطـــور احلـــس
الوطـــين ،ورفـــض االســـتعمار ،وهـــذا مـــا أرخـــت لـــه
مجموعـــة مـــن املعـــارك القويـــة الـــي عصفـــت بالعـــدو،
وكان خرهـــا معركـــة القشادشـــة الـــي شـــنها دوار
القشاش ــدة م ــن قبيل ــة ب ــين مس ــارة عل ــى الع ــدو الفرن ــيس
«كان ــت أعظ ــم معرك ــة خس ــرت فيه ــا فرنس ــا أحس ــن م ــا
كان ــت تملك ــه م ــن الضب ــاط واجلي ــوش» ،31ب ــل م ــا يق ــال
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ْ َ
ه ــو اس ــم جب ــل يق ــع ب ــن قبيل ــي اغ ــز َاوة واالخم ــاس
ولي ــس املقص ــود ب ــه جب ــل بوه ــالل ال ــذي تق ــع مدينـ ـ�ة
وزان بســـفحه ،و»هـــذا اجلبـــل شـــهد حروبـــا طاحنـــة
دارت بـــن املجاهديـــن واملســـتعمر وبـــن املجاهديـــن
واالس ــتب�داد بش ــىت أش ــكاله» ،32وه ــذا م ــا يؤك ــده كت ــاب
'االس ــتقصا' للناص ــري حي ــث «(لم ــا كان ــت س ــنة ثم ــان
ومائتـــن وألـــف) ثـــار بقبيلـــة األخمـــاس مـــن جبـــال
ْاغ َم َ
ـــارة رجـــل مـــن طلبتهـــا يقـــال لـــه محمـــد ابـــن عبـــد
الســـالم ويدعـــى زيطـــان فاجتمعـــت عليـــه سماســـرة
الفــن مــن كل قبيلــة وكــر تابعــوه وكان الســبب يف ثورتــه
أن القائـــد قاســـما الصريـــدي كان واليـــا بتلـــك الناحيـــة
أي ــام امل ــوىل يزي ــد رحم ــه هللا فلم ــا بوي ــع امل ــوىل س ــليمان
ويل علـــى تلـــك الناحيـــة القائـــد الغنيـــيم .وكان عســـوفا
فيمـــا قيـــل فقبـــض علـــى القائـــد قاســـم واســـتصفى
أموال ــه وب ــث علي ــه الع ــذاب ك ــي يظه ــر م ــا بق ــى عن ــده
حـــىت هلـــك يف العـــذاب فثـــار زيطـــان واجتمعـــت عليـــه
الغوغ ــاء م ــن أه ــل تل ــك الب ــالد ولم ــا ش ــرى داؤه بع ــث
الس ــلطان جبي ــش إىل القائ ــد الغني ــيم وأم ــره أن يقص ــد
زيط ــان وجمع ــه فزح ــف إلي ــه ببــ�الد اغص ــاوة ق ــرب وزان
وأوغ ــل يف طلب ــه فنه ــاه وم ــن مع ــه م ــن رؤس ــاء اجلي ــش
ع ــن الت ــورط بالن ــاس يف تل ــك اجلب ــال والش ــعاب فل ــج
واقتحمه ــا خبيل ــه وراميتــ�ه ولم ــا توس ــطها س ــالت علي ــه
الشـــعاب بالرمـــاة مـــن كل جانـــب وهاجـــت احلـــرب
وأحـــاط العـــدو باجليـــش فقتلـــوا منهـــم وســـلبوا كيـــف
ش ــاؤوا وردوه ــم عل ــى أعقابه ــم منهزم ــن ،ولم ــا اتص ــل
خ ــر الهزيم ــة بالس ــلطان اغت ــاظ وقب ــض عل ــى الغني ــيم
ومكـــن منـــه أوالد قاســـم الصريـــدي» .33وتعتـــر هـــذه
األبيــ�ات م ــن «عيط ــة الق ــوس» ،كم ــا س ــماها الش ــاعر
الش ــفهي ،خ ــر دلي ــل وخ ــر تأري ــخ ش ــعيب له ــذه احل ــرب.
ّ
ّ َ َ َُْ ْ َ ْ
َ َ ْ
ان َأ َر ِّيب ْال َعايل ،أنا ْال ِّ
عويل َوال َيا ْعلى ل ْر َباع
أشوطة ذلعـذي
ِ

لقــد بــرع الشــاعر الشــفهي بمــا فيــه الكفايــة ،وبدقــة
ال متن�اهيـــة يف نظـــم هـــذه األبيـــ�ات وصـــارت غايـــة يف
اجلم ــال واخلصوب ــةّ ،لم ــا جم ــع ب ــن مجموع ــة القبائ ــل،
مـــن جهـــة ،ومجموعـــة مـــن املوضوعـــات والثيمـــات
الرئيســـة الـــي تن�اولتهـــا العيطـــة ،مـــن جهـــة ثانيـــ�ة،
وقبـــل اخلـــوض يف هـــذه املوضوعـــات جيـــب أن نعـــرف
املوضوعــة باعتب�ارهــا «ليســت ســوى التلويــن العاطفــي
ل ــكل جترب ــة إنس ــاني�ة ،يف املس ــتوى ال ــذي تس ــتخدم في ــه
العالقـــات األساســـية للوجـــود ،أي الطريقـــة اخلاصـــة
ال ــي يعي ــش به ــا كل إنس ــان عالقت ــه بالع ــام ،وباآلخري ــن،
وبـــاهلل» .34ومـــن هـــذه املوضوعـــات الوطنيـــ�ة الـــي
ش ــعرها الع ــرويس والكرفط ــي وش ــكلت جترب ــة عالقتهم ــا
بالعال ــم نذك ــر عل ــى س ــبي�ل املث ــال:
موضوع ــة احل ــرب :باعتب�اره ــا املوضوع ــة األس ــاس
ويتبـــ�دى ذلـــك مـــن خـــالل توظيـــف املعجـــم الـــدال
عليهـــا حيـــث جنـــد «الشـــواطة ذلعديـــان» ،الـــي تعـــين
حرق ــة ومكي ــدة الع ــدو ،ولفظ ــة الب ــارود ،الرج ــال ولفظ ــة
املج ــروح ،الري ــوس كتقط ــع .وكل ه ــذه األلف ــاظ تؤش ــر
علــى موضوعــة احلــرب الــي دارت يف هــذه البقــاع ،ومــن
هنـــا يمكـــن القـــول إن املنهـــج التاريـــيخ قـــارب إىل حـــد
مـــا ســـياق وظـــروف إنتـــ�اج هـــذا النـــص الشـــفهي ،وأن
البح ــث التاري ــيخ م ــن ش ــأنه أن يض ــع الن ــص العيط ــي
يف إط ــاره اخل ــاص ويجع ــل من ــه وثيق ــة تاريخي ــة ،عل ــى
عكـــس االكتفـــاء بالنظـــرة الســـطحية لفـــن العيطـــة
األصيـــل .ذلـــك ألن العيطـــة حســـب حســـن جنـــيم
«انتق ــدت ظ ــروف احل ــرب ،ومحن ــة اإلنس ــان البس ــيط
ال ــذي ع ــاىن اخل ــوف ،اجل ــوع ،امل ــوت» ،35وله ــذا يمك ــن
اعتبـــ�ار شـــعر العيطـــة ،بانفتاحـــه علـــى املحيـــط ،هـــو
شـــعر نظمتـــه اجلماعـــة.
َ
ْ
موضوع ــة احل ــب :م ــن خ ــالل العب ــارة« ،ت ـ ّـم َط ــاح
َ ُ ْ
المالـــوف» ،يتبـــن أن أهـــم وظائـــف «املوســـم» جنـــد

ََْ
َ
َ
الر ُي ْ
الق ْو ْس أريب العايل أنا العويي�ل َك ْ
وس كتق ّط ْع
هذي َع ْي َطة
ُ َ ْ ُ ْ َ َْ
الص َ
اخل َّم ْار َأ َر ِّيب ْال َعايل ْال َعاي ْل َما َز ْي ُنو َب ُّ
ورة
آ موالي بوشىت
ِ
ِ
َ َ ِّ َْ
ْ ْ ُ ْ
َ
ت َّم َطاح ال َمالوف أ ريب الع ِايل العايـل كالفرجة منصورة
ْ َ
ْ ْ َْ
ْ َ ْ َ َّ ْ َ ْ
أنا ْس َي ِادي َبن خل َم ْاس واغـز َاوة
الب ُارود
أ ْس َي ِادي وما تكلم
ْ
َ
َّ
ْ َ ُّ ْ َ ِّ ْ
ْ
أنا ْس َي ِادي ْو َما ال َم ْج ُروح َيد َاوى
الر َجال
يادي وعزوا ع ِلين�ا
أس ِ

وظيفـــة التعـــارف بـــن الشـــباب والشـــابات مـــن أجـــل
الـــزواج ،وإن كان ذلـــك يتـــم يف الغالـــب يف ســـرية تامـــة،
ويكتف ــي ه ــؤالء الش ــباب فق ــط بنظ ــرات ،ملعرف ــة عائل ــة
الطـــرف الآلخـــر وحتديـــد موعـــد اخلطوبـــة .وذلـــك مـــا
يت�أك ــد م ــن خ ــالل ن ــص عيط ــي أخ ــر حي ــث يق ــول:
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ْ
َ َ
ّ
كـان ْبكي َوان َـبكي
َ ْ ُ َ ْ َْ َ َ
ـع ْايلة
واعــــيونك ال
َ ّ ْ
ُ
ْ
الطـالــعـن ْيـز ُوروا
وا
َ
ْ ْ ّ
الـز ْ
يـــن
َع ْيـين شفـت

َْ
َ ْ
َوانق ّط ْر فاد ُموعي
َْ
يف قليب َج ْـر ُحوين
َف ْال َع ْق َبة َي ْر َت ُ
احــو
َو ْار َكايب َط ُ
ـاحـــو

)3الداللة الرمزية يف اجلمع بن القبائل:
لق ــد ح ــاول الش ــاعر الش ــفهي جم ــع أك ــر م ــن اس ــم
قبلـــي يف عيطـــة واحـــدة ،مقدمـــا يف ذلـــك وصفـــا رغـــم
أن ــه س ــريع ومخ ــزتل ،إال أن ــه حيم ــل أك ــر م ــن دالل ــة ،فل ــو
قمن ــا بإحص ــاء القبائ ــل م ــن خ ــالل العي ــوط ،فإننـ ـ�ا ق ــد
ال نع ــر عل ــى قبيل ــة م ــن قبائ ــل اجبال ــة ل ــم يت ــم ذكره ــا،
ولعـــل القصيـــدة الـــي يغنيهـــا رائـــد العيطـــة اجلبليـــة
حـــايج الســـريفي ،وغـــره كثـــر بعنـــوان «ج ْ
يـــب ِيل ِيش
ِ
ْم ـ َـرا َج ْب ِلي ــة» خ ــر دلي ــل عل ــى ذل ــك ،وفيه ــا ذك ــر قبيل ــة
بـــين عـــروس وبـــين يســـف واغمـــارة واالخمـــاس وجبـــل
حلبيـــب وبـــين كرفـــط وغرهـــا :

نالحـــظ مـــن خـــالل هـــذه األبيـــ�ات أن العيطـــة،
بشـــكل عـــام ،واجلبليـــة علـــى وجـــه اخلصـــوص،
«تنتقـــد ظروفـــا اجتماعيـــة قديمـــة ،قيـــدت حريـــة
الف ــرد يف رب ــط عالق ــات ح ــب باجلن ــس اآلخ ــر واختيــ�ار
زواج ــه» ،36كم ــا جن ــد الش ــاعر ينتق ــل إىل موض ــوع ح ــب
ع ــذري آخ ــر ،تمث ــل يف حب ــه للرج ــال املجاهدي ــن يف ش ــبه
ْ َ َ ُّ ْ َ
لينـــ�ا ّ
الر َجـــال» .وكأنـــه حيـــاول أن
رثـــاء« ،ومـــا عـــز و ع
يرتج ــم إحس ــاس اجلماع ــة باحلن ــن مل ــن لق ــوا حتفه ــم
يف املع ــارك واللوع ــة عليه ــم ،دون أن ين ــىس املجروح ــن،
الذيـــن ســـيمثلون للشـــفاء.

فم ــن خ ــالل املالحظ ــة األولي ــة لقصي ــدة «جي ــب يل
يش م ــرا جبلي ــة» يتب ــن أن الش ــاعر الش ــفهي ،ذك ــر اس ــم
إثنتــ�ا عش ــر قبيل ــة م ــن قبائ ــل اجبال ــة وخالله ــا يطل ــب
م ــن أم ــه أن تزوج ــه م ــن ام ــرأة جبلي ــة م ــن إح ــدى ه ــذه
القبائ ــل ،لك ــن الس ــؤال املط ــروح هن ــا م ــن أي ــن حص ــل
ه ــذا الش ــاعر عل ــى اس ــم ه ــذه القبائ ــل وانتمائه ــا؟ ث ــم
لمـــاذا حصـــر زواجـــه داخـــل قبائـــل اجبالـــة؟ بـــل لمـــاذا
جمـــع كل هـــذه القبائـــل يف نـــص عيطـــي واحـــد؟.

امل ــوت :وتت�أرج ــح امل ــوت ب ــن م ــوت قطي ــع امل ــوايش
َ
ـــوس َك ْت َق َّط ْ
الر ُي ْ
'ك ْ
ـــع' مـــن أجـــل الوالئـــم
املذبـــوح
والوجبـــات املرافق ــة للموس ــم .وم ــوت صع ــب ال يه ــون
آالم ــه ،وه ــو م ــوت الرج ــال يف س ــاحة الوغ ــى ،دفاع ــا ع ــن
َ ُّ ْ َ
ْ
لينـــ�ا ّ
الر َجـــال».
الوطـــن« ،عـــز وا ع
«م َ
الفرج ــة :ال خيل ــو أي ُ
وس ـ ْـم» م ــن مواس ــم اجبال ــة

كان الجتمـــاع القبائـــل اجلبليـــة شـــأن يف كل يشء،
وخـــر دليـــل على ذلـــك النـــص الـــذي أوردنـــاه يف املحور
الســـابق حول اجتمـــاع القبائل علـــى القائـــد زيطان من
أجـــل مســـاندته يف ثورتـــه .رغـــم أن كل جتمع قـــد تلحقه
التفرقـــة فـ«لمـــا دخلـــت تســـع ومائتـــن وألـــف أمـــد
الســـلطان (موالي ســـليمان) أخاه املـــوىل الطيب جبيش
وافـــاه بطنجـــة فخـــرج منهـــا ومعه عســـكرها وعســـكر
العرائش وصمـــد إىل بين جرفط عش الفســـاد ونزل على
بالدهم وقاتلهم يف عقـــر ديارهم فقتـــل مقاتلتهم وأحرق
مداشـــرهم وانتهب أموالهـــم ومزقهم كل ممـــزق فجاؤوه
خاضعـــن تائبـــن فعفا عنهم ثـــم تقدم إىل بين حرشـــن
مـــن بـــن يدير علـــى تفيئـــ�ة ذلك ففـــر الثائـــر زيطان إىل
قبيلتـــه باالخمـــاس وتســـللت عنـــه القبائل الـــي كانت
ملتفـــة عليه واســـتزنله املـــوىل الطييـــب باألمـــان فظفر
به وبعـــث بـــه إىل الســـلطان» .37ويمكن القـــول إن هذا
االجتماع وااللتفاف ،ســـيعرف التفرقة بســـبب انتشـــار
أعمـــال الفوىض الـــي عرفت بهـــا بعـــض القبائل.

م ــن مظاه ــر الفرج ــة واللع ــب وامل ــرح ،وق ــد كان الش ــاعر
الش ــفهي يف ن ــص العيط ــة ج ــد دقي ــق يف وص ــف مظاه ــر
َ ْ
الف َر َج ــة َم ْن ُص ـ َ
ـورة» وه ــي
ه ــذه الفرج ــة ،حي ــث ق ــال «ك
اســـتعارة جـــد بليغـــة تؤشـــر علـــى حضـــور كل مظاهـــر
االحتف ــال والفرج ــة يف ه ــذا املوس ــم.
القبيل ــة :وهن ــا مرب ــط الف ــرس فالقبيل ــة يف العيط ــة
اجلبلي ــة رك ــزية أساس ــية يف نس ــقها ،حي ــث س ــاهمت يف
بنــ�اء الن ــص العيط ــي والتمث ــل القي ــيم س ــواء لألح ــداث
أو الرجـــال ،أو األماكـــن أو األوليـــاء ،وحـــىت للمواضيـــع
والثيم ــات الرئيس ــة فيه ــا .ب ــل جع ــل الش ــاعر الش ــفهي
املوق ــع اجلغ ــرايف اله ــام ج ــدا لقبيل ــة األخم ــاس يف احل ــرب
والث ــورات تقابل ــه مركزي ــة ه ــذه القبيل ــة وبقي ــة القبائ ــل،
َ
ْ َ ْ َ َّ ْ ْ َ ُ ْ ْ ْ
«أ ْس َ
ـــارود َبـــن
ـــيادي ومـــا تكلـــم الب
يف النـــص العيطـــي
ْ َ
َْ
خل َم ـ ْ
ـاس واغ ــز َاوة» وه ــو م ــا س ــنبين�ه يف املح ــور الق ــادم.
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املطـرب ،مرجـع سـابق ،ص21 .
 .7كامل عبد امللـك ،ثقافة التنميـة ،القاهرة،2008 ،
ص71.
 .8مصطفـى حجـازي ،التخلـف االجتماعـي مدخل
إىل سـيكولوجيا اإلنسـان املقهـور ،املركـز الثقايف
العربـي ،الـدار البضـاء ،ط ،2005 ،9 .ص.143 .
 .9شـيخ اإلسـالم أبـي عبـد اللـه محمد بـن جعفر
بـن إدريـس الكتانـي ،سـلوة األنفـاس ومحادثة
األكيـاس بمـن اقـرب مـن العلمـاء والصلحـاء
بفـاس ،حققهـا ووضع فهارسـها حفيـد املؤلف
الرشيـف محمـد حمـزة بن عـيل الكتانـي ،الجزء
األول) ،ب.ت( ،ص.70 ،
 .10الشـيخ عبـد اللـه بـن عبـد القـادر التليـدي،
املطرب بمشـاهري أوليـاء املغرب ،مصدر سـابق،
ص.90 ،
 .11نفسه ،ص.91 ،
 .12الشـيخ عبـد اللـه بـن عبـد القـادر التليـدي،
املطـرب بمشـاهري أوليـاء املغرب ،مرجع سـابق
 ،ص.92 ،
 .13نفسه ،ص.92 ،
 .14النـارصي ،االسـتقصا ألخبـار املغـرب األقـىص
الدولـة املرينيـة ،تحقيـق وتعليـق ،ذ.جعفـر
النـارصي ،ومحمد النـارصي ،دار الكتـاب ،الدار
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الطبعـة األوىل املغـرب ،2008 ،ص.62 ،
 .30شهادة شفوية) ،ح.س( من ساكنة املنطقة.
 .31عبد السالم البكاري ،مرجع سابق ،ص.93 ،
 .32شهادة شفوية) ،ح.س( من ساكنة املنطقة.
 .33النـارصي ،االسـتقصا الجـزء  ،4مصدر سـابق،
ص.133 ،
 .34ميشـيل كولـو ،املوضوعـة حسـب النقـد
املوضوعاتـي ،ترجمـة بترصف الصديـق بوعالم،
جريـدة العلـم الثقـايف ،السـبت 26فرباير،2000
ص.4 ،
 .35حسـن نجمـي ،غنـاء العيطـة الشـعر الشـفوي
واملوسـيقى التقليديـة يف املغـرب ،الجزئـني األول
والثانـي ،دار توبقال للنـرش ،ط.2007 ،1.ج،1 .
ص.168 ،
 .36نفسه ،ص.168 .
 .37النارصي ،االسـتقصا ،مصدر سـابق ،ج ،4 .ص،
.133

-

-

-

-

املصادر:
-

-

-

القرآن الكريم.
التليـدي عبد اللـه بن عبد القـادر ،املطرب بمشـاهري
أولياء املغـرب ،دار األمـان ،الرباط) ،ب.ت(.
جريدة العلم الثقايف ،السبت 26فرباير.2000
حجـازي مصطفـى ،التخلـف االجتماعـي مدخـل
إىل سـيكولوجية اإلنسـان املقهـور ،املركـز الثقـايف
العربـي ،الـدار البيضـاء ،ط.2005 ،9 .
السـكريج أحمـد ،الظـل الوريـف يف محاربـة الريف،
)مخطـوط( )ب.ت(
رضيـف محمد ،مؤسسـة الزوايا باملغرب ،منشـورات
املجلـة املغربيـة لعلـم االجتمـاع السـيايس ،ط ،1.
.1992
عبـد السـالم البـكاري ،اإلشـارة والبشـارة يف
تاريـخ أعـالم بنـي مسـارة ،ومـا والهـا مـن وزان
وقبائـل اجبالـة املغربيـة دراسـة تاريخيـة ثقافية –
اجتماعيـة -سياسـية -واقتصاديـة ملنطقـة الريـف
الغربيـة ،دار النـرش املغربيـة ،الـدار البيضـاء.
كامل عبد امللك ،ثقافة التنمية ،القاهرة.2008 ،
الكتانـي شـيخ اإلسـالم أبـي عبـد اللـه محمـد بـن
جعفـر بـن إدريـس ،سـلوة األنفـاس ومحادثـة
األكيـاس بمـن أقـرب مـن العلمـاء والصلحـاء بفاس،

-

حققهـا ووضـع فهارسـها حفيـد املؤلـف الرشيـف
محمـد حمـزة بـن عـيل الكتانـي ،ج) ،1 .ب.ت(.
مجلـة منشـورات كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية
بالربـاط ،سلسـلة نـدوات ومناظـرات ،رقـم ،136
تنسـيق مصطفى الشـاذيل ،مطبعة النجـاح الجديدة،
الطبعـة.1،
املغربية للنرس ،ط.2007 ،2 .
منديـب عبـد الغنـي  ،الديـن واملجتمـع دراسـة
سوسـيولوجيا باملغـرب ،إفريقيـا الـرشق.2006 ،
موسـوعة الالنـد الفلسـفية ،املجلـد الثالـث ،تعريـب
خليـل أحمـد خليل ،منشـورات عويدات ،بـريوت ،ط.
.2001 ،2
النـارصي ،اإلسـتقصا ألخبـار املغرب األقـىص الدولة
املرينيـة ،الجزء ،1.تحقيـق وتعليق جعفـر النارصي
ومحمـد النـارصي ،دار الكتـاب ،الـدار البيضـاء،
.1945
نجمـي حسـن ،غنـاء العيطـة الشـعر الشـفوي
واملوسـيقى التقليديـة يف املغـرب ،الجزئـني األول
والثانـي ،دار توبقـال للنـرش ،ط.2007 ،1.
نـور الديـن الزاهـي ،املقـدس واملجتمـع ،افريقيـا
الـرشق ،املغـرب.2011 ،
والـرتج .أونـج ،الشـفاهية والكتابيـة ،ترجمة حسـن
البنـا عـز الديـن ،مراجعـة محمـد عصفـور ،عالـم
املغرفـة ،العـدد ،182 .املجلـس الوطنـي للثقافـة
والفنـون الكويـت.1994 ،

الصور
1. https://ma3azef.com/wp-content/
uploads/2017/09/Master-Musicians-of-Joujouka-gatefold.jpg
2. https://www.alaraby.co.uk/fullimage/510245b1-8cac-447a-899eea8b01db740c/875658c6-379f-48f19dbb-c53874ef7992
3. https://www.alaraby.co.uk/File/Get/
e430bb77-0f32-42ec-8612-12a59ce04e23
4. https://almasdare.com/wp-content/uploads/2018/07/1444-1080x675.jpg

157

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ ـ اﻟﻌﺪد  47ـ ﺧﺮﻳﻒ 2019

158

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ـ اﻟﻌﺪد  47ـ ﺧﺮﻳﻒ 2019

ثـقـافـة مـاديـة
العمارة واإلنسان يف صعيد مصر (حبث ميداين)
عادلمقديش:قراءةتشكيليةمعاصرة
للقصص واألساطري الشعبي�ة التونسية والعربي�ة
َ
َ
ُمتحفالنسيجبالقاهرة
ُ
ََ
الرتاث َو َ
الموروث
احلفاظ َعلى
ودوره ِيف ِ
جامعالقروينيبمدين�ةفاس
دراسةتاريخيةوفني�ةومعمارية

159

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ـ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ـ اﻟﻌﺪد  47ـ ﺧﺮﻳﻒ 2019

160
176
188
198

العمارة واإلنسان يف صعيد مصر
(بحثميداني)
أ.محمد شحاته علي  -كاتب من مصر

العم ــارة يف صعي ــد مص ــر ال تطل ــق فق ــط عل ــى املس ــاكن ،لكنه ــا تع ــين َ
الع َم ــار ،وه ــو
وج ــود أه ــل امل ــزنل يف مزنله ــم ،مم ــا ُيضف ــي علي ــه ال ــروح ويجعل ــه كائن ـ�ا حي ــا يس ــتأنس
ب ــه أصح ــاب امل ــزنل وأحبابه ــم ،كم ــا أن البي ــت ال ُيطل ــق فق ــط عل ــى املس ــكن ،ولكن ــه
يعــين عندهــم العائلــة أو القبيلــة الكبــرة فيقولــون (بيــت عطيــة  -بيــت اجليــالين،)...
كم ــا أن البي ــوت عنده ــم مقدس ــة كقدس ــية امل ــرأة ،ف ــال يدخله ــا أح ــد ب ــدون اس ــتئ�ذان
فيقول ــون (البي ــوت له ــا ُح َ
رم ــة) ،لذل ــك كان للبي ــت قيم ــة وأهمي ــة كب ــرة عنده ــم.
وعـرف املصريـون املنـازل منـذ عصـور مـا قبـل امليـالد ،ومـا تبقـى مـن منـازل الفراعنـة
ومعابدهـم شـاهد على ذلك ،حيـث أن املجتمع املصري عرف االسـتقرار من آالف السـنن
بسـبب وجـود النيـ�ل والعمـل بالزراعـة ،فبى املصريـون القدمـاء منازلهم من الطـن اللن.
«أمـــا مبانيهم الدنيوية فكانت تقام وســـط املـــزارع من اللن ،فلذلـــك كان اختفاؤها
محتما ،لعـــدم صالبة المادة الي تبـــى منها أوال ،ولتعاقـــب املدني�ات ثانيـــ�ا ،وكان ظهور
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أول ممـــزيات واضحـــة يف فـــن املعمـــار املصـــري ،يف خالل
األســـرتن األوىل والثانيـــ�ة ،انتشـــار اســـتعمال اللـــن يف
إقامـــة اجلـــدران وصنع األبـــواب وصنع األبـــواب والعمد
والســـقف من اخلشـــب ،وهما المادتـــان اللتـــان كانت�ا يف
متنـــ�اول املصري يف ذلك العصـــر ،وال غرابة يف ذلك؛ فطيم
النيـــ�ل الذي كان خيلـــط ببعض مواد أخـــرى وخاصة التن
كان صاحلا لعمـــل قوالب من اللن صلبـــة ،قاومت لعدة
آالف مـــن الســـنن .يضـــاف إىل ذلـــك أن طبيعـــة البن�اء
باللـــن يف جو حار كجـــو البالد املصريـــة ال يمتص احلرارة
بســـهولة كاألحجار الصلبة».1
ثم ّ
تغرت أنماط بن�اء املنـــازل ومكونات البن�اء وخاماته

  ،»2017 - 2015 – 2013 – 2012مـن إحـدى قـرىمركـز البـداري – محافظـة أسـيوط.
منطقة البحث
 (قريـــة نزلة القنطـــرة – مركـــز البـــداري – محافظةأســـيوط – مصر)
 مركز البداري: يقـــع مركـــز البداري شـــرق النيـــ�ل جنـــوب محافظةأســـيوط علـــى احلـــدود مـــع مركـــز ســـاقلته التابع
ملحافظة ســـوهاج ً
جنوبا ومركز ســـاحل ســـليم التابع
ً
ملحافظة أســـيوط شـــماال.
 يضم مركـــز البداري ســـبع وحـــدات محليـــةُ ،ويعد
ً
تصديـــرا للرمان.
البـــداري مـــن أكر البلـــدان

يف الفتـــح اإلســـاليم ملصـــر ويف عهـــد الدولـــة الفاطمية
واململوكيـــة والعثماني�ة وتأثـــر بثقافة الوافد ســـواء العريب
أو األجنـــيب أثنـــ�اء االحتـــالل الفرنـــيس والريطـــاين ملصر،
وربمـــا تأثرت املـــدن احلضرية أكر بهذا التغـــر ألنها كانت
محـــط الرحال لتلك العهـــود ،غر أن صعيـــد مصر البعيد
ّ
ً
كثـــرا عـــن تلـــك املدن ظـــل علـــى حالـــه لفـــرتات كبرة،
َّ
وصمد أمام تلـــك التغرات وظلت منازلـــه التقليدية ً
بكرا
وامتـــدادا لطـــرق البنـــ�اء وخاماته يف مصـــر القديمة وحىت
وقـــت قريـــب ،حىت طالهـــا التغـــر يف الســـنوات األخرة،
بفعـــل وصـــول التحضر لكل بقـــاع مصر.

ً
وكان البـــداري مركـــزا حلضارتن من أقـــدم حضارات
البشـــر ،وهمـــا حضـــارة دير تاســـا (حـــوايل ســـنة 4800
ق.م ).وحضـــارة البـــداري (حـــوايل ســـنة  4500ق.م،).
وتعتـــر حضارتها مـــن أغين حضـــارات مصـــر اخلالدة يف
العصـــر احلجري؛ حيث تشـــمل بعـــض النـــوايح الهامة
ّ
كالزراعـــة والزين�ة واألثاث ،وتعتر النقلـــة األوىل حلضاريت
نقـــادة األوىل ونقـــادة الثانيـــ�ة ،وتضاهـــي حضـــاريت بابـــل
وآشـــور بالعـــراق ،وهـــي أهـــم حضـــارات عصـــر مـــا قبل
مناح
التاريخ حلضـــارة الفراعنة والي ســـبقت غرهـــا يف ٍ
عديدة هامـــة مثل:2

وأهـــم مـــا يمـــزي العمـــارة التقليديـــة يف صعيـــد مصر
هو اســـتخدامها ملـــواد خام مـــن البيئ�ة الزراعيـــة ،وكذلك
بســـاطة املنازل وعدم وجود تفاصيل كثـــرة كعمارة املدن،
ألن الصعيـــدي ال يريـــد مـــن املزنل ســـوى أن يكـــون مكانا
للنوم واحلماية من الشـــمس واملطر واســـتقبال ضيوفه،
ومـــكان لتخزيـــن حبوبه وماشـــيت�ه وطيوره.

الزراعة والفخـــار والزين�ة واملقابـــر ،وتوجد بها منطقة
ّ
(الهمامية)،
أثريـــة يف بطن اجلبل الشـــريق املواجه لقريـــة
وهي عبارة عـــن مقابر أثرية بها تماثيـــ�ل حجرية ،ووجد يف
ّ
الهمامية منطقـــة أثرية بها مومياء
املنطقـــة املقابلة لقرية
يف أمعائهـــا بقايا شـــعر غر مهضـــوم ،مما يـــدل على أنها
مـــن أوىل البلدان الـــي عرفت الزراعـــة يف تاريخ مصر.

ولـم تت�أثـر العمـارة التقليديـة يف صعيـد مصـر بالفـروق
الطبقيـة آنـذاك ،حيـث أن معظـم أفراد املجتمـع كانوا طبقة
ً
تقريبـ�ا فيمـا عـدا بعـض األفـراد يف كل قريـة ويعدون
واحـدة
ّ
علـى أصابـع اليـد الواحـدة الذيـن تمـزيت منازلهـم عـن بـايق
منـازل أفـراد املجتمـع الفقـراء .والبحـث الـذي بـن أيديكـم
هـو حبـث ميـداين َّ
تـم جمـع مادتـه باسـتخدام أدوات العمـل
امليداين مثل (الكامرا والتسـجيل واملقابالت امليداني�ة ودليل
العمل امليداين) كما اعتمد البحث املنهج الوصفي يف دراسـة
املوضـوع ،وتم جمع مادته امليداني�ة أعـوام«2010 - 2009

واملســـاكن قديما كانـــت تقـــع بالغرب مـــن مقابرهم
ولـــم يعر على مســـاكن ظاهرة – واألثاث بســـيط شـــمل
أغطيـــة ووســـائد جلـــد وإن كان يـــرى البعض أنهـــا كانت
أكواخا بيضاويـــة من مواد نب�اتي�ة ضعيفة ولعله الســـبب
ىف اختفاء هذه املســـاكن.
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قرية البحث (نزلة القنطرة) .3

املحصول وموسم الزراعة ،ويرتبط (اجلوازرية) بأهل البلد
أراض زراعية يف
بروابط النسب ،ومن أهل البلد من له ٍ
ً
اجلزيرة والعكس أيضا ،وذلك ألن املكانن متجاوران.

وقرية (نزلـــة القنطرة) من قرى مركـــز البداري ،وتتبع
الوحدة املحلية لقرية العقـــال القبلي وتتكون من:

 )3الشيخ عيىس (منطقة املقابر):

 )1اجلزيرة (منطقة الصيد والزراعة):

وتقـــع يف الشـــرق مـــن قرية البحـــث ،أســـفل اجلبل
الشـــرىق ،وتبعـــد حواىل ثالثـــة كيلو مـــرتات مـــن القرية،
ُ
ً
ســـرا علـــى األقـــدام .وتعـــد هـــذه املنطقة
نذهـــب إليها
ً
مكانا لدفـــن موىت قريتنـــ�ا وجميع القرى املجـــاورة ،وتتمزي
بارتفاعهـــا عـــن ســـطح األرض ،كونهـــا متاخمـــة للجبل،
َ
َّ
َُ
وبها املقابـــر ،والي تســـىم عندنا
ســـقية)؛
(الـــرتب -الف
اللـــن ،وعبارة عن غرفة أســـفل
وهي مبني�ة مـــن الطوب ِ
ْ
األرض ،وبهـــا (طاقـــة) ُيد ِخلـــون منهـــا امليـــت ويغلقون
اللن؛ ثـــم يردمونهـــا بالرمال.
عليـــه بالطـــوب ِ

يقـــع اجلـــزء الغريب مـــن القرية علـــى ضفـــاف الني�ل،
ُ
ويمتلـــك ٌ
جزء مـــن أهلها مســـاحة مـــن األرايض يف جزيرة
ُ
وســـط الني�ل؛ تقع يف اجلانـــب الغريب من القرية ،تســـىم
ً
أيضـــا (اجلزيرة) ،ويزرعون فيها القمح والرســـيم وبعض
اخلضراوات يف موســـم الشـــتاء ،ويف نهاية املوســـم عندما
يقـــرتب فصـــل الشـــتاء تغمـــر امليـــاه اجلزيرة ،فـــال يظهر
منهـــا أي يشء ،ويقـــوم األهايل حبصـــاد القمـــح بالكاد ألن
امليـــاه ترتفع يف كل يـــوم؛ ويقومون بنقـــل القمح يف مراكب
ُ
صغـــرة تســـىم (الفلوكـــة) ،أو يف مركـــب كبـــر ُيســـىم
(الصندل) ،وينقلونه للجهة الشـــرقية فوق الضفة؛ لتتم
َ
عملية (الـــدرس) ،وهي فصـــل التن عن حبـــات القمح.

ويعـــد هذا املـــكان مـــن أكر األماكـــن الـــي يرتبط بها
أهـــل القريـــة ،ففيـــه يرقـــد جميـــع أقاربهم مـــن األجداد
واآلبـــاء واإلخـــوة واألبن�اء الذيـــن انتقلـــوا إىل العالم اآلخر.

ويطلـــق علـــى الســـكان القريبـــن مـــن النهـــر اســـم
(اجلوازريـــة) ،أي الذين يملكـــون أرض اجلزيرة ويعملون
حبرفـــة صيد الســـمك.
ُ
ً
ونادرا مـــا تبى املنازل يف اجلزيرة بســـبب فيضان النهر

أشكال املنازل يف منطقة البحث ومكوناتها
أراض طيني�ة ،يمكن
أرايض الصعيـــد (وادي النيـــ�ل) ٍ
البنـــ�اء عليهـــا بدون أســـاس خرســـاين قوي ،ألنهـــا حتتمل
األثقـــال واألبني�ة املرتفعـــة وال حيدث بها انهيـــارات كما يف
األرايض الرملية.
ُ
وغالبي�ة املنازل يف صعيد مصـــر كانت تبى يف األرايض
الزراعيـــة ،ولكـــن خيتلـــف املزنل حســـب احلالـــة المادية
ألصحابه ،وخيتلف اتســـاعه حســـب احتي�اجاتهم.

الذي يـــأيت يف الصيف فيدمـــر كل يشء ،وأحيانا تبى بيوت
اخلوص (الـــذرة الرفيعة) الي يســـهل إقامـــة غرها بعد
إحنســـار مياه الفيضان.
 )2البلد (منطقة الزراعة واإلقامة):
وعلى مســـافة كيلو مرت من ضفاف النيـــ�ل تقع القرية
ّ
األم ،ويســـمونها (البلـــد) ،وبهـــا غالبيـــ�ة منـــازل القرية،
اللن ،باســـتثن�اء بعـــض املنازل املبني�ة
واملبني�ة من الطن ِ
ً
ُ
مـــن الطوب األخضـــر (اللـــن) وأحيانا احلمـــرة ،وبعض
املنـــازل املبنيـــ�ة مـــن اخلـــوص (أعـــواد الـــذرة الرفيعة)
واملنتشـــرة يف الزراعات.
ُّ
وحيـــد القرية من الشـــرق (ترعـــة) ،وإىل الشـــرق من
الرتعـــة تمتـــد األرايض الزراعية ،ملســـافة كبرة.

َ َ
(الس َباته)
منازل البوص
 )1أساس املزنل:
هذا النـــوع من املنـــازل ال حيتاج إىل أســـاس ،فقط كان
ِّ
املـــزارع يقوم بشـــق قنـــاة على هيئـــ�ة مربع أو مســـتطيل
ً
تقريب�ا ،ليضع بها اجلزء
حســـب مســـاحة املزنل بعمق مرت
ـــب َاته)ُ ،ث َّ
(الس َ
الســـفلي مـــن َ
ـــم يقـــوم بردمهـــا باحلجارة
ً
ّ
ُ
والرتاب ،لتثبيتها ث َّم يقوم برشـــها باملياه زيـــادة يف متانتها.

ويعمل جميع أهل القرية بالزراعة وتربي�ة الماشية ،ويف
أثن�اء النهار يقوم الفالحون برعاية األرض ،إما باحلرث أو الري
ّ
أو زرع واقتالع املحاصيل أو جز احلشائش للماشية حسب
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ثم يقومـــون بتضفر أعداد أخرى من َ
(الســـباته) على
حســـب طول املزنل املراد بنـــ�اؤه ،وبعد تمـــام جتهزي جدران
املزنل َ
(الســـباته) يتم وضعها جانب�ا.
ثـــم يقومـــون بتجهزي َ
(ســـباته) أخرى بغرض ســـقف

 )2خامات املزنل:
تتكون منـــازل البوص مـــن مكونات الزراعـــة والبيئ�ة
ً
يف الصعيـــد ،وهي أعـــواد الـــذرة الرفيعة اجلافـــة ،وأحيانا
أعـــواد نبـــ�ات (الغاب) وحبـــال من ليف النخيـــل وجذوع
النخيل وأخشـــاب الســـنط والطن.

املـــزنل بهـــا بعـــد بن�ائه حســـب املســـاحة املربعـــة للمزنل
(الطـــول يف العـــرض)ُ ،ث َّم يتـــم وضعهـــا ً
جانب�ا.
وبعد ذلك؛ حيضـــرون أجزاء النخيل الي َّتم شـــقها إىل

 )3طريقة إعداد اخلامات املستعملة يف بن�اء املزنل:
ج ــدار من ــازل الب ــوص يس ــىم َ
(س ـ َـباته) ،وه ــي عب ــارة
عـــن أعـــواد الـــذرة الرفيعـــة اجلافـــةّ ،
يتـــم جمعهـــا يف
ُ
احلقــل ،ثـ َّـم يقــوم املــزارع بإحضــار ليــف النخيــل ،ويقــوم
بتضفـــر تلـــك احلبـــال يف شـــكل دائـــري حـــىت تصبـــح
قطع ــة واح ــدة حس ــب الط ــول ال ــذي يري ــده ،وحي ــرص
ـــم ُكها ً
علـــى أن يكـــون ُس ْ
رفيعـــا ،ويصنـــع منهـــا مئـــات
األمت ــار ،وبع ــد تم ــام صن ــع حب ــال اللي ــف يق ــوم بوض ــع
ّ
ويقســـمها
تلـــك احلبـــال علـــى األرض بشـــكل طـــويل،
ثالثـــة حبـــال متوازيـــة ،ويثبـــت كل واحـــد منهـــا بعصـــا
يف بداي ــة احلب ــل وعص ــا يف نهايتــ�ه ،ويك ــون كل حب ــل م ــن
ّ
الثالث ــة بط ــول خمس ــة عش ــر م ـ ً
ـرتا ،يق ــوم بش ــد خمس ــة
أمت ــار منه ــا عل ــى األرض ،والب ــايق يق ــوم ّ
بطي ــه ليصب ــح
مث ــل الك ــرة أو اللف ــة يف بداي ــة احلب ــل ،وتك ــون املس ــافة
ً
تقريبـ ـ�ا.
ب ــن كل حب ــل م ــن الثالث ــة ح ــوايل م ــرت

أربعـــة أجزاء بشـــكل طويل الســـتعمالها كدعائـــم للمزنل،
ً
وحيضرون أيضا بعد فروع األشـــجار (الســـنط).
 )4طريقة بن�اء املزنل (السباته):
 جدران املزنل من اخلارج والداخل:بعد تمام جتهـــزي اخلامات املســـتعملة يف البنـــ�اء ،يب�دأ
العمـــل يف البنـــ�اء ،فيقومـــون حبفـــر حفرة كبـــرة وتثبيت
جـــذع النخلة بشـــكل رأيس يف كل طرف مـــن أطراف املزنل
ً
ً
األربعـــة ،وأحيانـــا يضعون جذعـــا بن كل طـــرف وطرف
حســـب طـــول ضلع املـــزنل ،وبعـــد ذلـــك يقومـــون برفع
(ســـباته) إىل جانـــب اجلـــذع األول ويضعونهـــا يف القناة
املحفـــورة بـــاألرض ،ويربطـــون احلبـــال الثالثـــة املتبقية
يف طـــرف (الســـباته) يف جذعـــا النخلـــة لتثبيتهـــا ،وبعد
ذلك يقومـــون بوضع األحجـــار والرتاب حول (الســـباته)
ً
لتثبيتهـــا يف األرض جيـــدا حبيث تقف مثل اجلـــدار ،وبعد
ذلك حيضرون (ســـباته) أخرى إىل جانب (الســـباته) الي
ســـبق تثبيتهـــا يف األرض ويضعونهـــا يف القنـــاة املحفورة،
ويقومـــون بربـــط احلبـــال الثالثـــة املتبقية من الســـباته
الثانيـــ�ة يف طرف الســـباته األوىل املثبت�ة ،ويتـــم تكرار ذلك
حىت يكتمـــل بن�اء جـــدران املزنل مـــن اخلـــارج ،وبعد ذلك
يتم تقســـيم املزنل مـــن الداخل حســـب احلاجـــة (غرفة
للنـــوم وثانيـــ�ة جللـــوس أفـــراد األســـرة وثالثـــة جللوس
ّ
ويتـــم تثبيـــت
الضيـــوف ورابعـــة للطيـــور والماشـــية)،
جـــدران (الســـباته) مـــن الداخل كمـــا حـــدث يف اخلارج
تمامـــا ،وبعد تمـــام تثبيت جميع جدران املـــزنل؛ ّ
ً
يتم وضع
الطـــن املخلـــوط بتن القمح فـــوق اجلدار حـــىت ال تدخل
احلشـــرات واحليوانات للمـــزنل أو يصبح عرضـــة للمارة
يرون مـــا بداخل املزنل ،وللحفـــاظ على جـــدران املزنل من
التلف لفـــرتات طويلة.

ثـــم يقوم بعد ذلـــك بوضع أعـــواد الـــذرة الرفيعة فوق
احلبـــال الثالثة بشـــكل عـــريض ،حبيـــث ُيشـــكل احلبل
ً
وأعـــواد البوص شـــكال متقاطـــع (الطول والعـــرض) أو
رأيس وأفقي.
بعـــد ذلـــك جيلـــس ثالثـــة أفـــراد؛ كل واحـــد منهم يف
مقدمة حبـــل من احلبـــال ،ويجذبـــون أعـــواد البوص يف
وقـــت واحـــد ،وكل حزمـــة بهـــا حوايل خمســـة أعـــواد من
بـــوص الـــذرة الرفيعة ،ثـــم يقومـــون بربط تلـــك احلزمة
تـــم ّ
باحلبـــل الذي ّ
طيه قبل ذلـــك عن طريـــق ربط احلبل
األعلـــى حبزمـــة البـــوص باحلبـــل الســـفلي ،وبعـــد ذلك
جيذبـــون حزمة أخرى ويكـــررون هذا الفعـــل يف وقت واحد
(الس َ
ويتـــم تضفـــر َ
ّ
ـــباته)
حـــىت تنتهـــي أعـــواد البوص
ً
تقريبـــ�ا ،وحيرصون على تـــرك جزء
بطول خمســـة أمتـــار
ً
َ
َ
من احلبـــال يف نهاية (الســـباته) بطول مـــرت تقريب�ا ،ألنه
سيســـتعمل بعد ذلـــك يف مهمـــة أخرى.
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ّ
ويتـــم تثبيت أعـــواد جريـــد النخل يف
أخشـــاب الســـنط،
أخشاب الســـنط عن طريق (مســـمار) أو عن طريق حبال
الليـــف ،ويتم عمل قفل لغلق الباب من خشـــب الســـنط
يغلق داخل فتحة يف جذع النخلة املثبت على يســـار جســـم
البـــاب ،وحيرصـــون علـــى أن تكـــون فتحة البـــاب الرئييس
كبرة لتســـمح بدخـــول الماشـــية الـــي يربونهـــا للحوش
الداخلـــي للمزنل.

 سقف املزنل:وبعـــد االنتهاء مـــن تثبيت جـــدران املزنل مـــن اخلارج
والتقســـيم الداخلـــي لـــه ،يتـــم تثبيـــت ســـقف املـــزنل،
عـــن طريـــق وضع أخشـــاب الســـنط مـــن أعلـــى بن كل
ً
جيداُ ،ث َّ
ـــم بعد ذلـــك يتم حمل
جـــذع خنلـــة وآخر وربطهـــا
(ســـباته) ووضعها فوق تلك األخشـــاب وربطها باحلبال
ً
جيدا حىت ال تؤثر الرياح فيها ُلت ّ
كون ســـقف
يف األخشـــاب
املزنل ،ولوجود مســـافات بن حزم أعواد الـــذرة تنفذ منها
أشـــعة الشـــمس ،يقومون بوضـــع الطن املخلـــوط بتن
القمح فوق الســـباته من أعلى ملنع تســـرب املطر أو أشعة
الشـــمس لداخل املزنل.

 )5مكونات املزنل من الداخل:
 أدوات إعداد الطعام واخلزب:بعـــد االنتهاء من بن�اء جســـم املـــزنل (الســـباته) تب�دأ
ربـــة املـــزنل يف جتهـــزي األدوات الـــي حتتاجها أثنـــ�اء احلياة
اليوميـــة مثل:

 أبواب املزنل:األبـــواب الداخليـــة :حيـــرص صاحب املـــزنل أن تكون
األبـــواب الداخليـــة للغـــرف خفيفـــة ،حـــىت ال تؤثـــر على
ّ
فيتـــم صنع األبـــواب الداخلية
جـــدران املـــزنل الضعيفة،
ً
من أعـــواد الـــذرة الرفيعـــة أيضا ،ويتـــم تثبيتهـــا يف جدار
الغرفـــة بأعـــواد من جريـــد النخل.

الفـــرن البلـــدي :والفـــرن بنـــ�اء مهمته إعـــداد اخلزب،
ُ
ويبـــى يف اجلـــزء اخللفـــي للمزنل ،واملـــكان الـــذي ُيبى به
ً
الفرن ال يكون مســـقوفا حىت يســـمح بتطايـــر دخان الفرن
ً
تالفيا دخولـــه املزنل.
ألعلـــى
ً
خصيص ــا
فتق ــوم بعم ــل بالط ــة الف ــرن م ــن ط ــن ي ــأيت

البـــاب اخلاريج :حيرص صاحب املـــزنل أن يكون الباب
الرئيـــيس للمزنل قويـــا إىل حد مـــا ،فيقوم بعمـــل دعائم له
من جـــذوع النخـــل من اليمـــن واليســـار واجلـــزء العلوي
تقريب�اُ ،ث ّ
ً
ـــم يقوم
ويكـــون ارتفاعـــه مترين ونصـــف املـــرت
بتصنيع جســـم الباب مـــن أعـــواد جريد النخـــل املثبت�ة يف

لذلـــك الغـــرض مـــن حافـــة النهـــر ،يتـــم خلطـــه بالتـــن
ً ُ
ُ
واحلمــرة جيــدا ،وتبــى البالطــة علــى هيئ ـ�ة دائــرة قطرهــا
ً
تقريب ـ�ا ،وتوج ــد به ــا فتح ــة عل ــى إح ــدى
م ــرت ونص ــف امل ــرت
جوانبهـــا بقطـــر ثالثـــن ســـنتيمرت تســـمح خبـــروج النـــار
واللهــب مــن أســفل إىل أعلــى ،حــىت تســاعد علــى تســخن
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(الم َ
لتقديم طعـــام َ
ـــرق) ،إضافـــة ُ
(لمفـــراك) من جريد
النخـــل طولـــه حـــوايل ثالثـــن ســـنتيمرت لتجهـــزي طعام
(امللوخيـــة والبامية).

البالط ــة ،وبع ــد تم ــام جف ــاف البالط ــة تق ــوم ببن ـ�اء دائ ــرة
ً
تقريبـــ�ا ،ترتفـــع
مـــن اجلـــدران بقطـــر مـــرت ونصـــف املـــرت
حــىت نصــف املــرت مــن الطــن واألحجــار ،وبعــد ذلــك تقــوم
بتثبي ــت (بالط ــة الف ــرن) أعل ــى تل ــك الدائ ــرة ،ث ــم بع ــد
ذل ــك تكم ــل بن ـ�اء اجل ــدران الدائري ــة أعل ــى البالط ــة عل ــى
ُ
ش ــكل قب ــة ،وتق ــوم بعم ــل فتح ــة أس ــفل البالط ــة لوض ــع
ّ
الق ــش به ــا لتس ــخن الف ــرن ،وتق ــوم بعم ــل فتح ــة جبان ــب
ُ
ُ
قب ــة الف ــرن عل ــى ارتف ــاع م ــرت وأخ ــرى أعل ــى قب ــة الف ــرن
لتس ــمح خب ــروج الدخ ــان ألعل ــى وللتهوي ــة.

ويكـــون بداخـــل املـــزنل أدوات أخرى مثـــل (الطبلية)،
وهي عبـــارة عن دائـــرة من اخلشـــب مرفوعة علـــى أربعة
ً
تقريبـــ�ا ،يوضع
أرجـــل مـــن اخلشـــب بارتفـــاع ربـــع املـــرت
عليهـــا الطعـــام أثنـــ�اء الوجبـــات املختلفة ويجتمـــع أفراد
َ َ
األســـرة حولهـــا ،إضافـــة إىل (كنكة) من النحـــاس لتجهزي
و(محســـاس) من احلديـــد عبارة
الشـــاي على الكانـــونِ ،
عن حديـــدة بطول املـــرت ونصف املـــرت لتقليب النـــار داخل
الفرن ،ولســـحب أرغفة اخلـــزب من البالطـــة بعد نضجها،
ّ
َ
و(ص َّب ّابـــة) عبـــارة عن يـــد من جريـــد النخـــل طولها املرت
ً
تقريبـــ�ا ،ويف نهايتهـــا توجد دائـــرة من معدن
ونصف املـــرت
ّ
َ
(الصفيح) على هيئ�ة كـــوب لوضع (صب)عجن العيش
َ َّ َ
ـــوادة) وهي عبـــارة عن
(البتـــ�او) بها فـــوق البالطـــة ،و(ف
ً
عصا من جريـــد النخل طولها املرت ونصف املـــرت تقريب�ا ،ويف
نهايتهـــا تثبت قطعة قماش ،وذلـــك لتنظيف بالطة الفرن
بهـــا قبل وبعد وضع اخلـــزب عليها ،وتوجد (الن َّش َ
ـــابة) وهي
ِ
ً
عبـــارة عن عصا من اخلشـــب طولهـــا حوايل املـــرت تقريب�ا،
وتســـتخدم يف عمل الفطر ،إضافة إىل (طبق) مصنوع من
ً
تقريب�ا ،لوضـــع اخلزب فوقه
جريـــد النخل بقطر حوايل املـــرت
بعد إخراجـــه من الفـــرن لتريده.

وتظهر معتقـــدات اجلماعة حول الســـحر واحلســـد
يف بن�اء الفـــرن ،فمعظم األفـــران البلـــدي بمنطقة البحث
ّ
ترســـم النســـاء عليها كف اليد (خمســـة وخميسة) ملنع
العن واحلســـد من وجهـــة نظرهم.
ثــم بعــد ذلــك تقــوم بعمــل دوائــر مــن الطــن املخلــوط
بالتـــن بأعـــداد كبـــرة بقطـــر خمســـة عشـــر ســـنتيمرت
ً ُ
تقريبــ�ا ،تس ــىم (مق ــارص) ،وذل ــك لوض ــع أرغف ــة اخل ــزب
فوقهـــا ،وتركـــه حتـــت أشـــعة الشـــمس أثنـــ�اء عمليـــة
(اخل ــزب) جته ــزي العي ــش الش ــميس قب ــل وضع ــه بالف ــرن
إلكم ــال نضج ــه بالن ــار.
الكانـــون أو التنور :وهو أداة تســـتخدم يف جتهزي الطعام
والشـــاي .وحتـــرص ربة املزنل على بنـــ�اء الكانـــون أو التنور
جبانب الفرن ،وهـــو عبارة عن جدران مـــن الطن املخلوط
بالتن على شـــكل مربع بارتفاع حوايل نصـــف املرت ،وترتك
ّ
به فتحة مـــن األمام لوضع القش واألخشـــاب أثن�اء إعداد
الطعام ،ويكـــون بن�اؤه من األحجـــار أو الطوب فقط.
يتـــم وضـــع (زيـــر أو ُب َ
ويف أحـــد أركان املـــزنل ّ
رمة) من

وتقوم ربـــة املزنل بصنـــع بعـــض األدوات األخرى من
الطن مثـــل َ
(الم َ
خول) وهو عبـــارة عن دائـــرة من جدران
ً
تقريب�ا ،مغلقة
الطـــن املخلوط بالتن بارتفاع نصف املـــرت
من أســـفل ومفتوحة من أعلى ،يتم وضـــع التن والعلف
به لتتن�اوله الماشـــية ومكانه حوش الماشـــية.
(الص َ
وأيضـــا َ
وم َعـــة) وهـــي عبـــارة عـــن جـــدران من

الفخـــار لتريـــد امليـــاه الـــي حيضرونها مـــن النيـــ�ل أثن�اء
فصل الصيـــفّ ،
ويتم تثبيتـــ�ه فوق ثالثة أحجـــار ،إضافة
َ َّ
و(بـــالص) جللب
لقلة مـــن الفخـــار لتنـــ�اول الماء بهـــا،
امليـــاه من النهـــر ووضعها يف الزير ،كما تســـتخدم البالص
ً
ً
باملـــش) لفرتات طويلـــة ،وأيضا
أيضـــا لتخزين (اجلـــن ِ
ً
(ماجـــور) من الفخـــار لتخزيـــن اللن تمهيدا الســـتخراج
و(بـــرام) مـــن الفخـــار لتجهزي طعـــام معن
الزبـــد منـــهِ ،
(الم َ
يســـىم َ
ـــرق) ،ومكوناته البصل والطماطم والســـمن
البلـــدي واللحـــم ،و(م َ
قالية) مـــن الفخار تشـــبه الطبق
ِ

الطـــن املخلـــوط بالتـــن علـــى هيئ�ة قبـــة ترتفـــع حوايل
ثالثـــة أمتـــار ،وبهـــا فتحة علـــى أحـــد جوانبها مـــن أعلى
وأخـــرى علـــى أحـــد جوانبهـــا من أســـفل ،وتســـتخدم يف
ختزين احلبـــوب والفتحـــة العلويـــة يتم وضـــع احلبوب
مـــن خاللها ،والفتحة الســـفلية يتم إخـــراج احلبوب منها
أثنـــ�اء احلاجة ،ويتـــم إغالقها حبجر أو طوبـــة من الطن أو
مقرصـــة مـــن الطن حســـب قطـــر فتحـــة الصومعة.
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ويوجـــد (تشـــت  -طشـــت) وهـــو عبـــارة عـــن إناء
مصنـــوع مـــن األلومنيوم علـــى شـــكل دائرة قطرهـــا املرت
ً
تقريبـــ�ا ،يســـتخدم يف غســـل املالبـــس ،ولنشـــر املالبس
تقـــوم بتثبيـــت حبـــال الليـــف يف جـــذوع األشـــجار على
ً
تقريبـــ�ا أمام اجلزء املكشـــوف مـــن املزنل
ارتفـــاع متريـــن
ليســـمح بتجفيـــف املالبس.

بعد جفافهـــا ،وتكون املصطبة ملتصقة جبـــدار املزنل حىت
يتكـــيء اجلالس علـــى اجلدار خلفـــه ،ويتم بنـــ�اء العديد
من املصاطـــب للنـــوم واجللوس حســـب احلاجة.
َْ
احللــف :وهــي عبــارة عــن فــراش يوضــع علــى
حصــري
األرض أو املصطبـــة للجلـــوس أو النـــوم عليهـــا ،وتصنـــع
م ــن نب�ات ــات تنم ــو عل ــى حاف ــة ال ــرتع واملص ــارف تس ــىم
َْ
(احللـــف) ،ويوجـــد حـــريف متخصـــص يف صناعتهـــا،
ً
فيق ــوم بتجفي ــف نبـ ـ�ات احلل ــف وأحيان ــا الغ ــاب ال ــذي
ينم ــو داخ ــل النيــ�ل ،ث ــم يق ــوم بتضف ــره حبب ــال صغ ــرة
َْ
ً
ً
(احلل ــف)
ج ــدا م ــن اللي ــف ،وأحيان ــا يت ــم تضف ــره م ــن
َْ
نفس ــه وذل ــك بتمريــر (احلل ــف) بعض ــه ببع ــض بش ــكل
ط ــويل وع ــريض.

 أدوات إضاءة املزنل:يف تلـــك املنـــازل التقليديـــة لـــم يكـــن هنـــاك مصدر
للكهربـــاء وقتهـــا ،وكانـــوا يســـتخدمون أدوات تقليديـــة
لإلضـــاءة ومنهـــا:
 ملبـــة َ(عويـــل أو صـــاروخ أو شـــريط) :وهـــي عبارة
عـــن كوب مـــن الصفيح به فتحـــة صغرة مـــن أعلى ،يتم
وضـــع شـــريط من القمـــاش بداخلـــه ويظهر طـــرف منه
أعلى الكـــوب ويتم تثبيت الشـــريط بقطعـــة من الطن
حـــىت ال يســـقط داخل الكـــوب ،ويتـــم وضع (الســـوالر)
داخل الكوب الصفيح ،وأثن�اء الليل ّ
يتم إشـــعال الشـــريط
ً
مضاء طـــوال الليـــل ،وعندما حيرتق جزء الشـــريط
ليظل
ّ
يتـــم رفعه ألعلـــى مرة أخـــرى حىت ينتهـــي ،ثم تقـــوم ربة
املزنل بتغيـــره بآخر جديد ،ويمكن تصنيـــع ملبة (العويل)
داخـــل املزنل بأدوات بســـيطة.
ـــورة) :وهي عبارة عن ملبة ّ
ملبة َ(ب ّن َ
يتـــم بيعها باملحالت

 أدوات الزراعة:ل ــم يك ــن خيل ــو م ــزنل م ــن من ــازل الصعي ــد وقته ــا م ــن
ُ
الت َّ
وريــة) والــي
أدوات العمــل الزراعــي ،ومنهــا (الفــأس أو
َ
َ َ
ُ
و(ت َّ
وريــة الشــك أو المنقــرة)
تســتخدم يف تقليــب األرض،
لعمـــل نقـــر صغـــرة يف اخلطـــوط ووضـــع احلبـــوب بهـــا،
شـــرط أو َم َحـــش أو َم َ
و(م َ
َ
نجـــل) ويســـتخدم يف حصـــاد
ُ
و(ش ُ
ـــجرف) لتنظيـــف
القمـــح وقطـــع احلشـــائش،
َ ََ
احلش ــائش الض ــارة ح ــول النب�ات ــات ،و(مزبل ــة) مصنوع ــة
(الســـباخ) مـــن
مـــن الليـــف لنقـــل الســـماد العضـــوي ِ
و(ب َ
ح ــوش الماش ــية إىل احلق ــولَ ،
رذع ــة) مصنوع ــة م ــن
ّ
الليــف والقــش والقمــاش علــى هيئ ـ�ة كــريس توضــع علــى
الدابــة (احلمــار) لركــوب الرجــال فوقهــا ،و(النــورج) وهــو
األداة التقليدي ــة املس ــتخدمة ً
قديم ــا يف فص ــل الت ــن ع ــن
حب ــوب القم ــح.

التجاريـــة ،وتتكـــون مـــن كوب ســـفلي مـــن الصفيـــح أو
الزجاج ،خيرج منه شـــريط من القطـــن أو الكتان ويتم وضع
السوالر داخله وإشـــعال الشـــريط ،ومن أعلى يتم تثبيت
(بنورة) من الزجاج الشـــفاف فوق الشـــريط ،لتيضء املزنل
ً
ليـــال ،واللمبة البنورة أكـــر إضاءة من اللمبـــة العويل وأقل
ً
تلويثـــ�ا ،إذ ختـــرج اللمبة العويـــل كمية كبرة مـــن الدخان
تســـىم َ
(صماد) تتســـبب يف جعل اجلدران ســـوداء.

منازل الطني
كان لوجـــود النهـــر يف مصـــر أثر كبـــر على تنـــوع املواد
اخلام املســـتخدمة يف العمارة املصريـــة ،ومن أهمها الطن
َّ
الذي ظـــل مراث البنـــ�اء املصري منذ فجـــر التاريخ وحىت
أوقات قريب�ة.

 أدوات اجللوس والنوم:َ
املصطبـــة :وهـــي عبـــارة عـــن مـــكان ُمعـــد جللـــوس
ً
أهـــل املـــزنل والضيـــوف وأحيانا للنـــوم ،وهي عبـــارة عن
مســـتطيل على ارتفاع نصـــف املرت مـــن األرض ،وعرضها
حوايل املـــرتّ ،
ويتم بنـــ�اء جدرانها من الطـــن ،ومن الداخل
يتـــم وضـــع الـــرتاب بهـــا ،ومـــن أعلى ّ
ّ
يتـــم وضـــع الطن
املخلوط بالتن لتســـويتهاّ ،
ويتم اجللـــوس والنوم فوقها

(وقد جلـــب الني�ل إىل مصـــر على مدى آالف الســـنن
طبقة ســـميكة مـــن الطـــيم .صنع منهـــا املصريـــون منذ
أواخـــر ما قبل األســـرات اللـــن ،وذلك خبلطه برمـــل أو تن
أو مادة أخرى ليقوى تماســـكه ،وحىت ال يتقلص ويتشـــقق
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ويفســـد شـــكله عندما جيف ،وكان يعجن بالماء حىت يصر
ازجا ،ومـــن ثم كانت تمأل به قوالب صغرة مســـتطيلة من
خشـــب ،ترتك يف الشـــمس حىت جيف مـــا بها).4
وقـــد ورث أهل الصعيد تلك اخلامـــات وتلك الطريقة
يف البن�اء ،فاســـتخدموا الطن اللن يف البن�اء بدون تشكيل
(جالوص الطن) ثـــم بعد ذلك ظهرت فكرة تشـــكيله يف
قوالـــب من اخلشـــب ،ثم بعـــد ذلك ظهر حـــرق الطن يف
أفـــران تقليدية (القمـــر) ولكن منازل الطـــن اللن كانت
هـــى األكـــر شـــيوعا يف منطقة البحـــث نتيجـــة لألحوال
االقتصاديـــة الضعيفة لســـكان منطقة البحث.
كثـــر من حيث الشـــكل
وال ختتلـــف منـــازل الطن يف
ٍ
والتقســـيم الداخلـــي واملكونـــات الداخليـــة عـــن منـــازل
َ َ َ
ُ
ـــباته) ،إال أن منـــازل الطـــن تبـــى مـــن
البـــوص (الس
ً
اللـــن وأحيانا الطـــوب ،وتكون تكلفتهـــا أعلى من
الطن ِ
َ َ َ
املـــزنل البـــوص (الســـباته) ،وال يقـــدر علـــى بن�ائه جميع
الفقراء ،وتكـــون جدرانهـــا قوية حتتمل املكوث لســـنوات
َ َ
ً
(الســـباته) ،وأيضا تســـمح ببن�اء
أطـــول بكثر مـــن املزنل
دور علـــوي واحـــد فوقها ،حيث أن ســـقف املـــزنل يتكون
من العديد مـــن جذوع النخـــلّ ،
ويتم وضـــع جريد النخل
ُ ُ
فوقهـــا ث َّم تســـد الفراغات بينها بالطـــن املخلوط بالتن،
ً
وأيضا يتـــم عمل ســـلم للصعود أعلـــى املزنل وهـــو عبارة
عن جـــذوع خنـــل مثبت بهـــا قطع خشـــب صغـــرة على
هيئ�ة درجات الســـلمُ ،ث َّ
ـــم يتم بن�اء الطـــن حولها لتصبح
متينـــ�ة وآمنة ،وتتمـــزي منـــازل القرية الطيني�ة باتســـاعها
فتتكـــون مـــن غرف كبـــرة لوضـــع أثـــاث املـــزنل وخزين
ُ
ً
البيـــت ،وأحيانا توجد غرفة أعلى املزنل تســـىم «الرواق»
وتســـتخدم كغرفة للمعيشـــة ،وتوجد غرفة كبرة يف الدور
(التـــن) الـــذى تأكله الماشـــية وتســـىم
األريض لوضـــع ِ
َ
(الشـــونة) ،ومـــكان كبـــر خلف املـــزنل لوضـــع (املواىش
الكبـــرة والماعـــز) ويســـىم (احلـــوش) ويوجـــد داخـــل
جـــدران احلـــوش فتحـــات صغـــرة مـــن الطن تســـىم
ََ
َّ
الب َّني�ة) وهـــي بيت خاص باحلمـــام الذي ُيرىب
(البنـــ�اين –
ِ
َّ
(عشـــة) من اخلـــوص لرتبي�ة
داخـــل املـــزنل ،كما توجـــد ِ
َّ
َ
(العشـــة أو احلظـــرة أو المراح)
الطيـــور وتوجـــد داخـــل ِ
ُ
أبنيـــ�ة صغرة من الطـــن على األرض تســـىم (قن) وهي
َ
مخصصـــة لرتبي�ة الدواجـــن والبط واألوز ،وتضـــع َب ْيض ُها

فيهـــا ،كمـــا يوجـــد بن�اء مـــن الطـــن صغر علـــى األرض
ُ
(ق َ
طرة)،
مخصص لرتبي�ة ومبيت وتكاثر األرانب يســـىم
غر أن األرانب ال تكتفي بالبن�اء الـــذي فوق األرض؛ وتقوم
ُ
(الق َ
طرة) لتلد بهـــا وتتكاثر.
حبفـــر أنفاق أســـفل
ويف بعـــض املنـــازل الكبـــرة يقومـــون ببنـــ�اء بـــرج من
الطـــن جبانـــب املـــزنل وبه فتحـــات كثـــرة (بنـــ�اين) وهو
مخصـــص لرتبيـــ�ة احلمـــام (بـــرج احلمام).
وجبانب حوش الماشـــية يوجد مكان بـــه الفرن البلدى
و(الكانـــون) يقومـــون بتســـخن المـــاء عليـــه بإنـــاء مـــن
(القدر) .وحيـــوى البيت معظـــم عناصر
النحـــاس يســـىم ِ
ُ َّ
َ
ُ
الرتاث الشـــعىب المادية ومنها (زير وبرمـــة وقلة) لتخزين
َّ
الماء وتن�اوله ،وهي أدوات مصنوعـــة من الفخار(َ ،بالص)
(برام
جللـــب الماء من النيـــ�ل إىل املـــزنل ووضعها يف الزيـــرِ ،
قاليـــة) لطهـــي الطعـــام وتن�اوله ،وحصر مـــن َ
وم َ
احللف
ِ
(حـــرام) مصنوع من
للجلـــوس والنـــوم عليها ،كما يوجـــد ِ
القطن أو الصوف ويســـتخدم كغطاء يف الشـــتاء ،ويف بداية
املـــزنل توجـــد غرفة كبرة مســـتطيلة تســـىم َ
(المجـــاز أو
املنـــدرة) وبها مصاطـــب من الطن وأحيانا دكك خشـــبي�ة
ً
ّ
أو جريد .وهي ُم َعدة الســـتقبال الضيـــوف وأحيانا جللوس
أفراد األســـرة لســـماع الراديـــو أو تنـــ�اول الطعام والشـــاى
َ َ
و(الره َبة) وهي مكان متســـع أمام املزنل
وتبـــ�ادل احلديث،
ويقع وســـط منازل العائلة؛ وهي مخصصـــة جللوس أفراد
ً
العائلـــة مـــن املنـــازل املختلفـــة ،وأحيانا يبنون فـــوق املزنل
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(ص َ
َ
وم َعـــة) كبـــرة لوضـــع الغـــالل مصنوعة مـــن الطن
ً
أيضا ،ويســـتخدمها أصحاب املســـاحات الزراعية الكبرة،
والبعـــض منها له ســـلم لوضـــع الغالل من أعلـــى وفتحة
جللـــب الغالل من أســـفل.

التلييـــس :وهو عبارة عن وضع (طـــالء) الطن الطري
غر املتماســـك على جوانب احلائط ،وذلك لزيادة صالبتها
ّ
وســـد الفراغـــات بـــن (اجلالـــوص) واآلخـــر ،ويقولـــون
(يليســـوا ) أي يضعون الطن املعجون بالتـــن والذي تزداد
به نســـبة الماء (الماهـــي) حول اجلـــدار (الطوف).

كما يتم بنـــ�اء مكان لتخزين األشـــياء الهامـــة يف املزنل
َ
ويســـىم (الطاقة) ،ويتم حفرهـــا داخل جـــدار املزنل من
ّ
ويتـــم عمل بـــاب خاص بهـــا يغلق بقفـــل يكون
الداخـــل،
مـــع صاحـــب املـــزنل أو ربة املـــزنل ،وتوضـــع بهـــا األوراق
الهامـــة واألمـــوال والذهب.

(وكانـــت اجلـــدران مـــن اللـــن تطلـــى بطـــالء مـــن
طــن ،وكان نوعــن ،نــوع خشــن يتكــون مــن طــيم الطــن
العـــادي ،ونـــوع جيـــد يتكـــون مـــن خليـــط طبيعـــي مـــن
طـــن دقيـــق احلبيبـــ�ات).5
املعجنـــة أو الرببيـــط :وهـــو املـــكان املخصـــص لعجن
الطن املســـتخدم يف بنـــ�اء جدران املزنل (الطـــوف) ،ويتم
وضع الرتاب وفوقـــه التن ويصب المـــاء فوقهما ،ويقوم
الـــذي يعمل علـــى البنـــ�اء خبلط تلـــك املكونـــات بقدميه
حىت تصبح متماســـكة ،ويقوم بقطـــع (اجلالوص) منها
ووضعه علـــى (الطوف).
ً
انتشـــارا يف
ومنـــازل الطـــن والبـــوص كانـــت األكـــر

كما أن املنازل الطيني�ة تســـمح بوجـــود فتحات تهوية
وإضـــاءة (شـــباك) يف جـــدران املنـــازل من اخلـــارج ،كما
ً
أن البيـــوت الطيني�ة أكـــر أمانـــا وال تؤثر فيهـــا األمطار أو
(الس َ
الشـــمس كما حيدث للبيـــوت البـــوص َ
ـــباته) الي
ً
ّ
ويتـــم إســـتب�دالها بأخـــرى ،وأحيانا حترتق
تهلـــك كل عـــام
نتيجة لنـــار الفـــرن أو الكانون.
وأمـــام بعـــض املـــزنل توجـــد أداة لرفـــع امليـــاه مـــن
احل َّض َ
باطـــن األرض تســـىم (الطرنبـــ�ة أو َ
ـــارة) وهـــي
عبـــارة عـــن ميكنـــة مـــن (احلديـــد الزهـــر) تتصـــل مـــن
أس ــفل بمواس ــر م ــن املع ــدن عل ــى أعم ــاق كب ــرة ،يت ــم
تشــغيلها ًّ
يدويــا إلخــراج المــاء مــن باطــن األرض ألعلــى.
وال ختل ــو ج ــدران املن ــازل الطينيــ�ة م ــن الداخ ــل واخل ــارج
ّ
مـــن وجـــود األحجبـــة وأوراق فـــك الســـحر واحلســـد
امللصق ــة بعج ــن اخل ــزب ،ورس ــومات معينــ�ة مث ــل كف ــة
ّ
اليـــد والعـــن.

مجتمـــع البحث يف فـــرتة ما قبـــل الثمانيني�ات مـــن القرن
المـــايض ،وبعد حدوث تغـــر ثقايف واقتصـــادي يف منطقة
البحـــث نتيجة لســـفر أفـــراده إىل اخلارج ،بـــدأ ظهور نوع
جديد من املنـــازل املبني�ة من الطوب األحمر واخلرســـانة،
وظهـــرت األبـــواب اخلشـــبي�ة واحلديدية ،وتـــم توصيل
املرافـــق مثل الكهربـــاء وامليـــاه ،وظهـــرت األدوات املزنلية
احلديث�ة مثل التليفزيون والثالجة والغســـالة والبوتاجاز،
األمـــر الـــذي جعـــل البعـــض ُي َغ ّ
ـــر من نمـــط البنـــ�اء كي
ّ
يواكـــب التغر من حوله ،غـــر أن البعض ظـــل على حاله
يف البيـــوت الطينيـــ�ة والبوص حىت اآلن نتيجـــة لظروفهم
االقتصاديـــة البســـيطة ،والـــي ال تســـمح لهـــم بمواكبة
التطـــور ،ويقولـــون أن بيـــوت الطـــن واخلوص تســـاعد
على تقليل الشـــعور باحلـــرارة يف فصل الصيـــف ألنها من
خامات البيئ�ة بعكـــس البيوت اخلرســـاني�ة الي تزيد من
حـــرارة اجلو.
َ
َ
 )2قمن الطـــوب األحمر أو (قمر) كمـــا ينطقونه يف
منطقة البحث:

 )1مصطلحات خاصة باملزنل الطيين:
الطـــوف :ويطلـــق علـــى احلائط الـــي ّ
تـــم بن�اؤها من
الطن ،وعمليـــة بنـــ�اء احلائط يســـمونها َ
(يطوفـــوا) أي
يضعـــون الطـــن بعضه فـــوق بعض.
جالوص الطـــني أو (جالوس) كمـــا ينطقونه بمنطقة
البحث :وهـــو عبارة عن كتلة كبرة مـــن الطن مثل قالب
الطوب يف شـــكلها ،ويوجد بها منحى من أســـفل يســـمح
بتثبيتها فوق احلائـــط لزيادة ارتفاعهُ ،
وس ِّ َ
ـــىم اجلالوص
ألنه يشـــبه يف شـــكله الرجل اجلالس على أقدامه ويديه،
واجلالـــوص هو ما يوضع علـــى (الطوف).

وعندمـــا بـــدأ التغـــر يف القرية تـــم اســـتخدام الطوب
األحمر يف البن�اء سواء باســـتخدام الطن أو األسمنت ،وكان
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أهـــايل القرية القـــادرون حيضـــرون حرفيـــن متخصصن
يف صناعـــة الطـــوب األحمـــر ،غر أن حـــرق الطـــوب اللن
كان عـــادة مصرية قديمـــة ورثها أبن�اء منطقـــة البحث من
أجدادهـــم القدماء.

وبفعـــل التغر الثقـــايف واالقتصادي ظهرت املســـاكن
احلديثـــ�ة واختفـــت تلـــك املبني�ة مـــن البـــوص والطوب
اللن ،غـــر أن بعـــض الفقـــراء يف بعض قـــرى الصعيد ال
تزال بيوتهـــم من الطـــوب األخضر (اللن) مما ســـاعدنا
يف جمـــع مادة هـــذا البحث ورصـــد هذا النوع مـــن العمارة
قبـــل اختفاءه.

(ومع أن املصرين صنعوا اللن منذ أواخر ما قبل
األسرات فإنهم لم يستخدموه محروقا إال يف العهد املتأخر).6
ويف تلـــك العمليـــة يقومـــون بتجهـــزي كميـــات كبـــرة
م ــن ال ــرتاب ال ــذي جيلبون ــه م ــن األرايض الزراعي ــة ويت ــم
خلطـــه بالتـــن ،ويشـــكلون الطـــوب بشـــكل منتظـــم
ّ
صـــب الطـــن يف قالـــب مـــن
وموحـــد عـــن طريـــق
َّ
اخلشـــب ،ثـــم يضعونـــه علـــى األرض ليجـــف حتـــت
أش ــعة الش ــمس ،ث ــم بع ــد ذل ــك يقوم ــون ب ـ ِّ
ـرص الط ــوب
اجل ــاف بعض ــه ف ــوق بع ــض عل ــى هيئ ـ�ة بن ـ�اء مرب ــع كب ــر
يس ــىم (القم ــن) يس ــع ح ــوايل عش ــرة أالف طوب ــة ،وب ــه
فتح ــات م ــن أس ــفل يضع ــون به ــا الكث ــر م ــن أخش ــاب
األش ــجار ويرش ــون فوقه ــا (الم ــازوت) ،ويش ــعلون الن ــار
بهـــا ،ويظـــل (القمـــن) مشـــتعل ألســـبوع كامـــل حـــىت
يتح ــول الط ــوب الطي ــين إىل ط ــوب أحم ــر بفع ــل حرق ــه
ُ
بن ـ�ار (القمــن) ،ثـ َّـم بعــد ذلــك يقومــون بفصــل الطــوب،
ويت ــم بنـ ـ�اء املن ــازل احلديثـ ـ�ة ب ــه.

املعتقدات املتعلقة بالعمارة الشعبي�ة.
اجلماعـــة الشـــعبي�ة يف صعيد مصـــر لهـــا معتقداتها
اخلاصة ســـواء املتعلقة باألماكن أو األشـــياء أو املخلوقات
فـــوق الطبيعية مثل اجلـــن والعفاريت والعن واحلســـد،
لذلك حيرصـــون علـــى وقاية أنفســـهم وذويهم واألشـــياء
اخلاصة ببعض املمارســـات الي يعتقدون أنها تبعد الشـــر
والعـــن .وألن البيـــوت هى أول مـــا تقع عليه عيـــون المارة
وأهل القريـــة ،فيبـــ�دأون بوقايتها أوال من تلك الشـــرور.
 )1املعتقدات الشعبي�ة املرتبطة باملنازل:
وقاية املزنل وقت البن�اء:تب�دأ معتقدات اجلماعة فيما خيص العمارة الشـــعبي�ة
مبكرا عند البـــدء يف بن�اء املزنل ،وألنهـــم يعتقدون أن اجلن
والعفاريـــت تســـكن أســـفل األرض ،فجميـــع األرايض
عندهم مســـكونة بـــاألرواح واجلـــن ،وعند البـــدء يف بن�اء
املزنل يقومـــون برش امللح علـــى أرضية املـــزنل وخاصة يف
احلفـــرة الي يوضـــع بها اجلدار أو أســـاس املـــزنل .ووضع
العيـــش وامللح داخـــل حفرة أســـاس املزنل.

غـــر أن هـــذه التجربة كان لها أثر ســـئي علـــى األرايض
الزراعيـــة يف القريـــة ،حيـــث أن صناعة الطوب تســـتلزم
كميـــات كبرة من الرتاب والي كانـــوا جيلبونها من األرايض
الزراعيـــة؛ ممـــا أدى لتجريـــف الرتبـــة وتبوير مســـاحات
كبرة من احلقول ،كما أدى اســـتخدام األخشـــاب الكثرة
يف إشـــعال (القمن) إىل قطع الكثر من أشـــجار الســـنط
والرتقال ،كمـــا أن اشـــتعاله لفرتات طويلـــة أدى لتلوث
بيئ�ة القرية وظهـــور أمراض الصدر واحلساســـية نتيجة
للدخان املتصاعـــد منه بكميات كبرة بفعـــل (المازوت)،
فســـنت الدولـــة القوانـــن ملعاقبـــة القائمن علـــى ذلك
وتغريمهـــم مبالـــغ كبرة ،ممـــا أدى لرتاجع تلـــك التجربة،
وظهـــرت بعد ذلـــك مصانـــع يف أطـــراف املـــدن واملناطق
الصحراويـــة مخصصـــة لصناعـــة الطوب األحمـــر ،مما
ً
أدى لقيـــام أهـــل القرية بشـــراء الطوب بدال مـــن التكلفة
الكبـــرة واجلهـــد الـــذي يضيـــع يف صناعـــة الطـــوب عن
طريـــق (القمـــن) يف القرية.

وقاية املزنل أثن�اء بن�اء اجلدران واألسقف:وأثنـــ�اء بنـــ�اء اجلـــدران يرشـــون امللـــح وســـط اجلدار
ويســـتمرون يف البنـــ�اء ،وخاصة يف منـــازل الطن والطوب
اللـــن والطوب األحمـــر واجلري ،وأثن�اء ســـقف حجرات
املـــزنل يضعـــون امللح واخلـــزب أســـفل طبقة الطـــن الي
يســـقف بها املزنل.
 وقاية املزنل ومحتوياته بعد البن�اء:بعـد االنتهاء مـن بن�اء املـزنل ،يقوم أصحـاب املزنل بلصق
أحج َبـة للتحصـن يتـم إعدادهـا عنـد رجل متخصص
أوراق ِ
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يف كتابـة األحجبـة ،وتتـوزع تلـك األوراق علـى جـدران املـزنل
مـن الداخل ويتم لصقها بعجن اخلزب ،وهنـاك أوراق تلصق
علـى اجلـدران للوقايـة مـن احلشـرات الضـارة واحليوانـات
الزاحفـة ومنهـا (العقـارب والثعابـن) غـر أن املفـردات
املكتوبـة يف تلك األوراق غر مفهومـة وغر واضحة وال يعرف
معانيهـا إال (عبـد ُ
الم ِعـز) وهـو رجـل متخصـص يف عمـل
األحجبة يف منطقة البحث .ويعتقدون أن تلك األوراق تمنع
أي سـحر أو عـن أو شـر عـن املـزنل وأهلـه ،كما أنهـم يقومون
بعمـل عرائـس صغرة وكفـة يد من الطـن ويلصقونها على
واجهـة املـزنل ،وأيضـا على واجهـة األفـران البلـدي الطيني�ة،
ويعتقـدون أنهـا حتصـن ضـد احلسـد والعن.

مجتمـع البحـث للظلـم ،يقـوم بقلـب حصـر املسـجد يـوم
اجلمعـة ،ويعتقـدون أن قلـب احلصـر يف املسـجد والدعـاء
علـى الظالم يكون له أثر سـريع وينتقـم هللا منه قبل حلول
اجلمعـة التالية.
يف ح ــال تع ــرض أحده ــم للظل ــم م ــن ش ــخص مع ــن،
َ
يعقــد مجلــس للتأكــد مــن شــخصية الظالــم ،فيحضــرون
َّ َ
ً
قالبـــا مـــن الطـــوب األحمـــر ،ويطلبـــون ممـــن يت ِهمونـــه
َ
احل ِل ــف عل ــى قال ــب الط ــوب بأن ــه ل ــم يفع ــل ه ــذا اجل ــرم،
وبعـــد أن حيلـــف يقومـــون بوضـــع قماشـــة كفـــن بيضـــاء
حـــول قالـــب الطـــوب (يكفنـــوه) كمـــا يكفنـــون املتـــوىف
تمام ــا ،ث ــم يق ــرأون علي ــه س ــورة َ
ً
(ي ــس) وبع ــض آي ــات
الق ــرآن األخ ــرى ويس ــمونها (ع َّ
دي ــة ي ــس) ،ث ــم يذهب ــون
ِ
َ َّ َ
بهـــذا القالـــب ملنطقـــة املدافـــن (اجلبانـــة) ويدفنونـــه يف
ق ــر مث ــل ق ــر املي ــت ،ث ــم يرتكون ــه مل ــدة أربع ــن ً
يوم ــا ،ث ــم
يذهبـــون ملنطقـــة املقابـــر وخيرجـــون قالـــب الطـــوب مـــن
ً
ســـليما
القـــر ويزنعـــون عنـــه الكفـــن ،فـــإذا كان حبالتـــه
ََ
احلل ــف ،وإذا كان مكس ــوراً
َ
فم ــن حل ــف علي ــه ص ــادق يف ِ
َ
وعندهـــا
ـــذب احلا ِلـــفِ ،
(مفلـــوق) يت�أكـــدون مـــن ك ِ
يقيمـــون عليـــه ُحكـــم اجلماعـــة حســـب ُ
اجلـــرم الـــذي
ارتكب ــه ،ويش ــتهر ه ــذا الطق ــس يف حال ــة القت ــل والث ــأر.

وعقـب ذحب الماشـية واخلـراف والماعـز يف عيـد األضى
يقومـون بتعليـق قـرون األضحيـة علـى واجهـة املـزنل أعلـى
البـاب الرئييس للبيـت ،ويعتقدون أنها جتلـب الركة للمزنل
ُ
ً
وأهلـه ألنهـا ذ ِ َحبـت هلل ،وأيضـا إلظهـار عـادة الكـرم عنـد
أصحـاب املـزنل الذيـن يتصدقـون بلحومهـا للفقـراء.
ويعتقد أهل املزنل أن سـكب الماء السـاخن على األرض
قـد يـأيت بالضـرر ألهـل املـزنل ،ألن األرض يسـكنها اجلـن
والـي قـد يؤذيها سـكب الماء السـاخن ،كمـا أن كنـس املزنل
بالليـل يعتقـدون أنـه يتسـبب يف مـوت أحـد أفـراد املـزنل،
كمـا أنهـم يمنعـون اخلياطـة وريم قشـر الثـوم والبصـل
ألنهـم يعتقـدون أنـه جيلـب النكـد ألهـل املـزنل ،كمـا يمنعون
اسـتعمال مقـص اخلياطـة ألن فتحـه وغلقه يمنـع العالقة
ً
الزوجيـة وخاصـة للمزتوجن حديثـ�ا .ولزيادة حتصـن املزنل
ـح َرة ،يعلقـون يف أحد أحنـاء املزنل ً
والس َ
مـن السـحر َ
كيسـا به
شـبكة وداخلها حبوب برسـيم وسمسـم ورمل وإبـر خياطة.
ويعتقـدون أن السـاحر ال يسـتطيع التأثـر علـى هـذا املـزنل
أو أهلـه ،ألن محتويـات الكيـس مـن برسـيم ورمل وسمسـم
يصعـب عليـه معرفـة أعدادهـا ،كمـا أن شـبكة الصيـد بهـا
َ
َ َّ
ُعقـد كثـرة يصعـب عليهـا فكهـا .وزيـادة يف حتصـن أفـراد
املـزنل يقومـون بارتداء املالبس الداخلية مقلوبة لتحصينهم
من السـحر.

ويف حـال السـيدة الـي ال تنجـب يطلبـون منهـا أن
تغتسـل ،ثـم يذهبـون بهـا ملنطقـة املقابـر ويطلبـون منها أن
ُ
دخلونها
تت�دحـرج من فوق اجلبـل على الرمال ،وبعـد ذلك ي ِ
َ
فسـقية مفتوحـة لـم يدفـن بهـا أحـد قبـل ذلـك ويغلقـون
ً
تقريبـ�ا ،ويعتقدون
عليهـا باب الفسـقية ملدة نصف سـاعة
أن تعرضهـا للفـزع واخلـوف نتيجـة وجودهـا يف الفسـقية
يتسـبب يف زوال سـبب عـدم اإلجنـاب ،وعقـب ذلك تنجب
تلـك السـيدة كمـا ذكـر أبنـ�اء منطقـة البحـث.
العادات املرتبطة بالعمارة الشعبي�ة
ترتبـط بالعمارة الشـعبي�ة بعض العادات واملناسـبات،
فعندمـا حيضـر أحدهـم سـواء مـن األقـارب أو الضيـوف
ُ
يقصـده ،يقوم بالنـداء على أهل الـدار باملولود
للمـزنل الـذي ِ
الذكـر (يـا أبـو عمـر) أو يـا (أبـو غايـب) يف حـال عـدم وجـود
مولـود ذكـر أو عـدم وجـود خليفـة لصاحـب الـدار .ويكـون

 )2املعتقدات الشعبي�ة املرتبطة باملساجد والقبور:
ً
للمسـاجد والقبـور دور أيضـا يف معتقـدات اجلماعـة
الشـعبي�ة يف منطقـة البحـث ،ففـي حـال تعرض أحـد أفراد
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ويضعـون ً
زيـرا مـن الفخـار جبـوار القـر؛ ألنهم يعتقـدون أن
امليت سيشـرب منه عندما يشـتد عليه العطـش يف القر. ،
ويف مناسـبات الوفـاة والعـرس يكـون ملنضـرة العائلـة
دور كبـر ،فيقومـون بتنظيـف املنضـرة وفرشـها باحلصـر
وحيضرون الدكك اخلشـبي�ة من بيـوت العائلة ملقر املنضرة
السـتقبال ضيـوف اجلنـازة أو العـرس ،وتتجـه األنظـار إىل
تلـك املنضـرة والـي تتعـرض لالنتقـاد أو اإلعجـاب مـن
الضيـوف وتكـون مسـار حديثهـم عقـب انتهـاء املناسـبة،
لذلـك جنـد العائـالت يف مجتمـع البحـث يهتمـون ببنـ�اء
املنضـرة وجتهزيهـا ،ألنهـا واجهتهـم أمـام بـايق العائـالت
وتظهـر مـن خاللهـا قيمتهـم ومكانتهـم االجتماعيـة .كمـا
تكـون املنضـرة امللحقـة باملـزنل مكانـا لتجمـع النسـاء أثنـ�اء
تلـك املناسـبات.

جداريات الحج على منزل أحد أفراد المجتمع

النـداء مـن مسـافة بعيـدة عـن الـدار حـىت ختتـئب النسـاء
وحتتشـم .وإذا كان الضيـف يركـب دابـة فيقـوم بالـزنول من
ً
احرتاما
فـوق دابتـ�ه عنـد االقرتاب مـن املزنل الـذي يقصـده،
ً
وتقديـرا لقيمتهـم.
ألهـل املـزنل

وأثنـــ�اء بن�اء مـــزنل أحد أفـــراد العائلة ،يقوم بـــايق أفراد
العائلـــة بتقديـــم الدعم لـــه ســـواء باملســـاعدة يف أعمال
(الواجـــب) واملتمثل يف أكياس الســـكر
البنـــ�اء أو بتقديـــم
ِ
والشـــاي وأحيانـــا الدواجن والطيـــور األخـــرى لذحبها ملن
يعملـــون يف البن�اء.

ويف مناسـبات احلـج يقـوم أهـل املـزنل عند اقـرتاب عودة
احلـاج مـن األرايض املقدسـة ،بطـالء املـزنل مـن اخلـارج
باللـون األبيـض (اجلر) ورسـم جداريات احلـج على اجلدار
(الكعبـة – سـفين�ة – جمـل – طائـرة) .والغـرض مـن ذلـك
االحتفـاء باحلـاج وليعلـم القـايص والـداين أن صاحـب تلـك
الـدار قـد أدى فريضـة احلـج ،األمـر الـذي يكسـبه ثقـة أبنـ�اء
مجتمـع البحـث ،كمـا يف الصـورة.

العمارة يف األمثال الشعبي�ة:
تنتشـر األمثـال الشـعبي�ة يف منطقـة البحـث بشـكل
كبـر ،فتعـر عـن مواقفهـم اليوميـة ويسـتدلون بهـا عـن
أحوالهم ومشـاعرهم ووجهـات نظرهم فيما حيدث حولهم،
ورغـم أن جملـة املثـل قصـرة وموجـزة؛ إال أنهـا حتمـل الكثـر
مـن املعـاين واحلكـم والنصاحئُ .
وي َع ِـرف أحمد أمـن األمثال
الشـعبي�ة بأنهـا نـوع مـن أنـواع األدب يمتـاز بإجيـاز اللفـظ
وحسـن املعـى ولطـف التشـبي�ه وجـودة الكتابـة ،وال تـكاد
ختلـو منهـا أمة مـن األمم ،وتنبـع من كل طبقات الشـعب.7

ويف حـال وفاة أحد أفراد املـزنل وخاصة الرجال يف نزاعات
الثـأر ،تقوم النسـاء بوضـع الطن والنيلـة على جـدران املزنل
مـن اخلـارج َ
(يطينـوه) ،ويـدل ذلـك علـى فاجعة أهـل املزنل
وحزنهـم الشـديد على وفـاة أحدهـم ،وليعلم المـارون باملزنل
أن أهـل املـزنل يف حالة حزن وحـداد .كما أنهم ال يوقدون نارا يف
بيتهم ويمتنعون عـن إعداد الطعام على الكانون واخلزب على
ُ
فتصاعـد دخان الفرن والكانـون من مزنلهم يعرضهم
الفـرن،
النتقـاد أفـراد املجتمع ،ويظنـون أنهم غر حـزاىن على ميتهم.
لذلـك حيرص أفـراد العائلـة اآلخرين على دعهمهـم بالطعام
واخلـزب طـوال فـرتة احلداد الي تسـتمر حىت يـوم األربعن.

وتعرفـه نبيلة إبراهيـم «املثل قول قصر مشـبع بالذكاء
واحلكمـة» .8أمـا معجـم «روبـر» الفرنـيس فيعـرف املثـل
بقولـه «املثـل حكمـة مشـرتكة بـن أفـراد فئة شـعبي�ة معر
عنهـا بعبـارة موجـزة ،غالبا مـا تكـون مجازيـة ذات زخرف.9

كمـا أنهم يقومون بزراعة الصبار وأشـجار الزيتون جبوار
قبـور املتوىف ،ألنهم يعتقـدون أنها ختفف عنهم عذاب القر،

ونعــرض هنــا لبعــض األمثــال الــي ورد بهــا احلديــث
عــن العمــارة أو عناصرهــا وخاماتهــا ،ســواء مــا يتعلــق
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وضـــرورة االعتنـــ�اء بمظهره عنـــد أهل منطقـــة البحث.

بشــكل البن ـ�اء أو عاداتــه أو التمثي ـ�ل بــه يف بعــض املواقــف
الــي يمــر بهــا أفــراد املجتمــع.

مسمار يف احليط وال جاموسة يف الغيط

يسد وال يليس
عامل زي الطن الماهي ال ِ

هـذا املثـل يعـر عـن أهميـة بنـ�اء البيـوت (مسـمار
يف احليـط) ،وأن ملكيـة املـزنل أفضـل بكثـر مـن ملكيـة
الماشـية ،ويمكن لإلنسـان بيع الماشـية وبن�اء املزنل والذي
يعطـي لـه قيمـة بـن أفـراد املجتمـع ويشـعره باالسـتقرار.

الطـــن الماهي :هـــو الطن الـــذي تزيد فيه نســـبة
المـــاء بشـــكل كبـــر ،حبيـــث ال يصلـــح لوضعـــه علـــى
جـــدران مـــزنل الطـــن أو الطـــوب اللـــن لطالئـــه من
اخلـــارج (التلييـــس).

احليطان لها ودان

يا باين يف غر ملكك يا مريب يف غر ولدك

هـذا املثـل ينهـى أصحـاب املـزنل عـن احلديـث جبـوار
جـدران املـزنل ،وخاصـة تلـك املبنيـ�ة مـن البـوص والـي
يمكـن للصـوت أن ينفذ من خاللها ملن يسـرون جبوار املزنل
أو يسـكنون جبوارهـم ،وينهاهـم عـن احلديـث عـن الغـر.
ِّ
ُ ْ ََ َ ْ َ َ ُ
اب د ُار ْه ه ِن َّي�ال ْه
ِاللي ِغيطه على ب

يعـــرض املثل هنا ضـــرورة بن�اء املـــزنل يف أرض يملكها
صاحبـــه ،ألن البنـــ�اء يف أرض الغر ســـيأيت يوم ويســـرتد
صاحـــب األرض أرضـــه ويأخذ البيـــت أو يهدمه.
اختار اجلار قبل الدار
ويعـــرض املثل هنـــا ملبدأ هام قبـــل بنـــ�اء البيت ،وهو
اختيـــ�ار اجلار الذي سيســـكن جبواره ،ولوجـــود الكثر من
الزناعـــات بن أفـــراد وعائـــالت مجتمع البحـــث ،فإنهم
يفضلون الســـكن جبوار منـــازل العائلة.

يعـــرض املثل هنا ألهميـــة بن�اء املنازل جبـــوار احلقول
(الغيـــط) والي تســـمح لصاحب املـــزنل بالعناية حبقله،
وعـــادة أهل منطقة البحـــث بن�اء املنازل جبـــوار احلقول.
َْ َ
احل َج ْر ي ُ
كون ْالع ْ
إ ْن َخ َّسع ْ َ
يب ِم ِن الق ْاعد ْه
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يعـــرض املثـــل هنا لعـــادة مـــن عـــادات البنـــ�اء وهى
ً
تأســـيس املزنل ،فإذا كان األســـاس ضعيفا سينهار جدار
املزنل بعـــد زمن.
ْ َ ْ َ ِّ
ْ
ْ
َ
اب احل ِزين ِمعلم ِب ِطن
ب ِ

ما تضيق الزريب�ة إال على احلمارة الغريب�ة

يعـرض املثـل هنـا لعـادة مـن عـادات أهـل منطقـة
البحـث ،فعنـد وفـاة أحـد الرجـال باملـزنل وخاصـة يف
حـوادث الثـأر تقـوم النسـاء بوضـع الطـن والنيلـة علـى
جـدران املـزنل مـن اخلـارج تعبـرا عن احلـزن لفقـد املتوىف.
ْ َ ْ
ْ َ ْ َ ِّ
اجل َمل
ت
ِالباب ِيفو ِ
يعـــرض املثل هنا لعـــادة من عادات البنـــ�اء يف مجتمع
البحث ،فأبـــواب بيوت مجتمـــع البحث تكون متســـعة
بشـــكل كبر كي تســـمح بدخول وخروج الماشـــية.
َ َ ْ َْ ْ َ ْ
احت ن ِازل
ب ِاين طا ِلعِ ،والف ِ

البيت بيت أبونا والغرب يطردونا
ويضرب هـــذا املثـــل عندما يقســـم مـــراث العائلة،
ً
جـــزءا من املزنل وحيـــاول إخراج أهله
ويـــرث أحد األقارب
منـــه ،أو حرمانهم مـــن املراث.
ورد يف هـــذا املثـــل لفظ (الزريبـــ�ة) وهى مـــكان تربي�ة
الماشـــية يف املزنل ،ويذكر املثـــل أن الزريب�ة ترفض وجود
حيوانـــات غريب�ة بهـــا غر حيوانـــات صاحب املزنل.
ّ
ماعون املش ما ينضح عسل
ورد يف املثـل لفـظ (ماعـون املـش) وهـو إنـاء مـن الفخـار
يوضـع بـه اجلن واملش ويسـىم (بالص املـش) ،ويقولون
ً
إن اإلنـاء الـذي حيوي املش ال يمكنه أن ينضح عسـال ،أي أن
اإلنسـان السـئي ال ينتظر منـه اخلر.
ما يعجبكش الباب وتزويقه يا ترى صاحبه فطر وال
على ريقه

ويعـــرض املثـــل هنـــا ألهميـــة وقيمـــة بنـــ�اء البيوت
الـــذي جيلب اخلـــر واالســـتقرار .فالبن�اء يرتفـــع جبدرانه
وبأصحابه أيضـــا .فكلما كانت جدران املـــزنل مرتفعة دل
ذلـــك على قيمـــة أهل املزنل الكبـــرة ،فمنـــازل األثرياء يف
منطقـــة البحث عـــادة ما تكـــون جدرانهـــا مرتفعة.

يهتـــم أهل منطقة البحـــث بزين�ة املنـــازل من اخلارج
وطـــالء املـــزنل وخاصة األبـــواب ،مهمـــا كانـــت حالتهم
االقتصاديـــة ،وتـــدل هنـــا علـــى أهميـــة املـــزنل وقيمته
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ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ
ك ق َّب ْه
بكره تموت يا ابو ِجبه واع ِمل لك فوق قر

10

املنـازل الـي تبـى مـن الطـوب واخلرسـانة ويكـون سـقفها
مـن اخلرسـانة ،والـي تكـون فيهـا مسـاحة الغـرف كبـرة.
ْ
َّ َّ
َ
ِّ َ
ِّ َ
الطين ْ�ه ِواللت ْه ِم ِن ال َع ِجين ْ�ه
الطين ْ�ه ِم ِن

يعرض املثـــل هنا لعـــادة من عـــادات بنـــ�اء القبور يف
منطقـــة البحـــث ،والذين يمـــزيون القبور بقبـــة مرتفعة
حىت ال تدوســـها أقـــدام من يســـرون يف منطقـــة املقابر.
ْ
يت ال ُم ْح ِس ْن َع َم ْار
ِب ِ
يعد هـــذا املثل دعاء ألهـــل الكرم والعطـــاء ،بأن جيعل
هللا بيوتهم عامـــرة بأهلها وأموالهم.
ْ ْ
ْ ْ
ك ِري ِو ِبيت ِين ِش ِري
ِبيت ِين ِ
يعـــرض املثـــل هنـــا ألهميـــة تملـــك املنـــازل ،فأهل
منطقـــة البحـــث يفضلون تملـــك املنازل عن الســـكن يف
منـــازل مؤجرة.
ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ ُْ ْ
ُ
ب ُ
يعوا ِمن قوتكم ِواس ِرجوا بيوتكم
ِ
يعـــرض املثل هنـــا ألهميـــة أدوات اإلضـــاءة يف املزنل
ً
(اللمبـــة) والي تســـاعدهم على مزاولة أنشـــطتهم ليال.
ِّ َ
ْ
َّ ْ
ا ْحل َ
11
يط ْه ِاللي ل َها َسناد َما ِتف ِقش
ِ ِ

أي أن الطينـــ�ة ال تكـــون إال مـــن الطـــن ،واللتـــة هى
ُ َ
الطـــن املعجـــون بالمـــاء (الكحلـــة) الـــي توضـــع بن
قوالـــب الطـــوب لســـد الفـــراغ بينهـــا وتثبيتها.
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ْ ْ
ْ َ
بِ ،وقال :أ ْب ِين الك َوا ِنن ِفن ؟
قبل ماخطب عىب احلط
ويقصد املثـــل هنا أنه البد مـــن بن�اء املـــزنل أوال وبعد
ذلـــك يتم بنـــ�اء محتوياته مثل (الكانـــون والفرن).
ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ
اجل َواز ْه الند َام ْه
قع ِاد اخلزانه وال
ويذكـــر املثـــل هنـــا أن الفتـــاة خـــرا لهـــا أن جتلـــس
ً
َ َ
بغرفتها (اخلزانـــة) بدال من أن تزتوج رجال غر مناســـب
لها وتنـــ�دم بعـــد ذلك.
َ
َ
َ
َ
ن ْ
َْ
أح َب ِايب
ن ْأعت ِايب َوال ق ْع ِد ِيت ِب
قع ِد ِيت ِب ِ
ويضـــرب املثـــل هنـــا لبيـــ�ان أهميـــة تملـــك الـــدار،
فاألفضـــل للمـــرء أن جيلـــس بداره الـــي يملكهـــا بدال من
اجللـــوس كضيف يف منازل أقاربه وأحبابـــه .ويقابله مثل
ُ َ
َ
داره إتقل ِمقـــد ُاره).
آخـــر يقـــول (اللي خـــرج مـــن
ْ
ْ َّ
َ
َ
َّ ْ
ُْ
َما َبقى ِيف اخلن ِريش ِإال ال ِمق َّص ْص ِوالض ِعيف

يعـــرض املثل هنـــا للخامـــات املســـتخدمة يف البن�اء،
وأهمهـــا الدعائـــم الي تســـند احلائط ،وعـــادة ما توضع
جـــذوع النخل كأعمـــدة ودعائم للحائـــط .فاحلوائط الي
لها دعائم ال تتشـــقق.
ُ
ِّ
ِّ
ْ
ُ ُ َ ْ
يت اللي َما ِت ْع َرف ْه ِقلة َح َيا
دخولك ِيف ِب ِ
ويعـــرض املثل هنـــا لعادة من عـــادات أهـــل منطقة
ً
البحـــث ،وهى عـــدم الدخـــول يف منـــازل الغربـــاء وأيضا
االســـتئ�ذان قبل دخـــول املنازل.
َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ
12
ب ِ ْحتف ِظ ال َعتب
ضبة خش
َ
يعرض املثل هنـــا ألداة غلق الباب وهـــى (الض َّبة) أو
ُ
(المصـــران) وهو قفل من اخلشـــب يثبـــت يف باب املزنل

وورد يف املثـــل هنا لفـــظ (اخلن) وهو بنـــ�اء من الطن
خاص برتبي�ة الطيـــور داخل املزنل.
َ
ُ
ْ
َ َ َّ
َُْ
ُ
ْ ْ 13
ِم ْن لقى َبن�ا ِم ْن ِغ ْر كلف ْه ِي ْب ِين ل ْه ِمية غرفه
أي أن الـــذي جيـــد بنـــ�اء يبـــين لـــه املـــزنل دون أجر أو
تكلفـــة ،فعليـــه أن يطمـــع يف املزيد مـــن الغـــرف وزيادة
مســـاحة املزنل ،ويقابلـــه مثل يف نفس املعـــى (أبو بالش
َ ِّ ُّ
كـــرت ِمنـــه) .فأهـــل منطقـــة البحـــث جلهم مـــن الفقراء
وتكلفـــة بنـــ�اء املنـــازل تكـــون مرتفعـــة عليهـــم وخاصة
منـــازل الطـــوب اللـــن واألحمر.
ْ َْ ََ
ْ ََ
ْ
َ
ْ
كيس مر ِيم
ِمن لقى ِبيت مب ِين لقى ِ

اخلشـــب ويدخل يف جـــدار املـــزنل املحيط بالبـــاب ،وأن
هـــذا القفل حييم العتبـــ�ة أو البيت مـــن الدخالء.
َ ْ ُ ُ ْ
ض َّيق ت ْسقف
ويعـرض املثـل هنـا لعـادة مـن عـادات بنـ�اء املنـازل،
وخاصـة مـا يتصـل بسـقف غرفـة منـازل الطـن والطـوب
اللـن ،وألن أسـقف الغـرف تكـون مـن اجلريـد والطـن
َ َّ
البنـ�اء علـى أن تكـون مسـاحة الغرفـة صغـرة؛
فيحـرص
حىت ال ينهار السـقف إذا اتسـعت مسـاحة الغرفة ،بعكس

ويعرض املثل هنـــا لقيمة املزنل وتكلفـــة وجهد بن�ائه
الكبـــر ،وأن مـــن حصل علـــى بيت مبـــين وجاهـــز فكأنه
ً
وجد كـــزنا (كيـــس مـــريم) ،وعادة مـــا توجد مثـــل هذه
البيوت كمـــراث ألصحابها.
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العمر
الحالة االجتماعية
التعليم والعمل
العنوان
تاريخ املقابلة
.10
االسم
النوع
العمر
الحالة االجتماعية
التعليم والعمل
العنوان
تاريخ املقابلة
.11
االسم
النوع
العمر
الحالة االجتماعية
التعليم والعمل
العنوان
تاريخ املقابلة
.12
االسم

النوع
العمر
الحالة االجتماعية
التعليم والعمل
العنوان

 70سنة
متزوج ويعول 2
بدون – مزارع
قرية نزلة القنطرة
يوليو 2013
عبدالرحيم محمد عثمان
ذكر
 66سنة
متزوج ويعول 2
بدون – مزارع
قرية نزلة القنطرة

تاريخ املقابلة
.13
االسم
النوع
العمر
الحالة االجتماعية
التعليم والعمل
العنوان

أم هيثم
أنثى
 53سنة
متزوجة ولديها 6
بدون – ربة منزل
قرية نزلة القنطرة

تاريخ املقابلة
.14
االسم
النوع
العمر
الحالة االجتماعية
التعليم والعمل
العنوان

2014 /8 /17

يوليو 2012

تاريخ املقابلة

شادية شحاته عيل
أنثى
 30سنة
متزوجة ولديها 1
بكالوريوس تجارة – معلمة
قرية نزلة القنطرة

ذكر
 75سنة
متزوج ويعول 7
بدون – يعمل يف بناء املنازل
قرية نزلة القنطرة
يوليو 2010
سعيد محمد منصور
ذكر
 65سنة
متزوج ويعول 5
دبلوم املعلمني – ناظر مدرسة
قرية نزلة القنطرة
يوليو 2010
نادية أم محمد
أنثى
 67سنة
أرملة ولديها 4
بدون – ربة منزل
قرية نزلة القنطرة
يوليو 2010

املصادر
-

يوليو  – 2010أغسطس 2017

-

عباس مهني السيد
ذكر
 70سنة
متزوج ويعول 4
محو أمية – مزارع
قرية نزلة القنطرة

-

حسن ،سليم ،موسوعة مرص القديمة ،الجزء الثاني،
الهيئة املرصية العامة للكتاب ،مكتبة األرسة2000 ،م.
رزقانة ،إبراهيم أحمد ،الحضارات املرصية يف فجر
التاريخ ،حضارة البداري ،القاهرة ،مكتبة اآلداب،
1948م.
شعالن ،إبراهيم أحمد ،الشعب املرصي يف أمثاله الشعبية
 ،الهيئة املرصية العامة للكتاب2008 ،م.
شكري ،محمد أنور ،العمارة يف مرص القديمة ،الهيئة
املرصية العامة للتأليف والنرش – 1970م
عيل ،محمد شحاته ،أغاني النساء يف صعيد مرص ،الهيئة
املرصية العامة للكتاب2013 ،م.
جميع النصوص والصور من جمع الباحث وتصويره.

يوليو 2010

الصور

محمود نفادي عبدالتواب

-

الصور من الكاتب.
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عنترة  - 1979قواش 72/56صم

عادل مقديش :قراءة تشكيلية معاصرة
للقصصواألساطيرالشعبيةالتونسيةوالعربية
د.منذر مطيبع  -كاتب من تونس
ُ
جتم ــع العدي ــد م ــن الدراس ــات السوس ــيولوجية عل ــى أهمي ــة الثقاف ــة الش ــعبي�ة يف
فه ــم خصوصي ــات املجتمع ــات وم ــدى وعيه ــا ومس ــاهمتها يف التح ــوالت السياس ــية
واالجتماعي ــة ال ــي عرفته ــا ع ــر تاريخه ــا ،فه ــي تمث ــل يف أغل ــب األحي ــان امل ــالذ لفه ــم
حاضـــر ومســـتقبل الشـــعوب واملجتمعـــات ،واملدخـــل لفهـــم مجموعـــة الظواهـــر
االجتماعيـــة املعاصـــرة الـــي نعترهـــا وليـــدة العصـــر احلـــايل .وقـــد بـــان هـــذا الوعـــي
بأهمي ــة الثقاف ــة الش ــعبي�ة ل ــدى العدي ــد م ــن املثقف ــن الع ــرب الذي ــن أولوه ــا اهتمام ــا
كبــرا ،حيــث ظهــرت مجموعــة مــن املواقــع االلكرتوني ـ�ة واملجــالت والكتــب املخصصــة
لهـــذا املـــوروث الهـــام .ومـــن بـــن هـــذه اإلصـــدارات مجلـــة الثقافـــة الشـــعبي�ة الـــي
اخت ــارت أن تفت ــح ذراعيه ــا عل ــى كام ــل ال ــرتاث الش ــعيب الع ــريب والعال ــيم ،وذل ــك إيمان ــا
منه ــا بم ــدى تراب ــط الثقاف ــات الش ــعبي�ة عل ــى املس ــتوى الع ــريب خاص ــة ،رغ ــم وج ــود
بعــض االختالفــات الــي فرضتهــا اخلصوصيــات التاريخيــة واجلغرافيــة واحلضاريــة.
فق ــد س ــكنت الذاك ــرة العربيــ�ة العدي ــد م ــن احلكاي ــات والس ــر واملالح ــم واألس ــاطر
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إن اهتم ــام الفن ــان ع ــادل مقدي ــش بامل ــوروث الش ــعيب
يدخــل يف إطــار حبوثــه التشــكيلة الــي تســتقي مرجعياتهــا
مـــن اخليـــال الواســـع الـــذي وجـــده يف املـــوروث الشـــعيب
ب ــكل م ــا حيمل ــه م ــن تداخ ــالت ب ــن الواقع ــي واخلي ــايل.
فق ــد ق ــال ملح ــاوره فــ ــي إح ــدى معارض ــه باملرك ــز الثــ ــقايف
الفرنــيس بالربــاط« :أنطلــــق يف رســومايت مــن مثيولوجيات
ومـــن أســـاطر شعبيــــة ومـــن خرافـــات الطفولـــة ومـــن
الـ ــالوعي اجلماع ــي وم ــن ف ــزع التم ــزق ال ــذايت ب ــن احلل ــم
والواق ــع وب ــن التقس ــيم الزم ــين يف محاول ــة لتوحيده ــا يف
واقــع واحــد .حيث تلتحـــم كل مقومـــات ومــــدارك الــــذات
يف تعامله ــا الدين�اميك ــي م ــع املحي ــط املتح ــرك» 1فكي ــف
ّ
تمك ــن الفن ــان م ــن كش ــف الالوع ــي اجلماع ــي؟ وكي ــف
عال ــج تش ــكيليا ف ــزع التم ــزق ب ــن احلل ــم والواق ــع وكي ــف
ّ
وح ــد التقس ــيم الزم ــين يف واق ــع واح ــد م ــن خ ــالل س ــرده
حلكايــات األمــرة الفينيقيــة وعنــرتة ابــن شــداد والكاهنــة
البربري ــة والس ــرة الهاللي ــة؟

املش ــرتكة م ــن قبيــ�ل أس ــطورة عن ــرتة وعبل ــة ،واجلازي ــة
ّ
الهاللي ــة والعنق ــاء وملك ــة س ــبأ وعليس ــة وغره ــا.
وحظي ــت ه ــذه الس ــر واألس ــاطر الش ــعبي�ة باهتم ــام
الش ــاعر واملص ــور الش ــعيب ال ــذي حوله ــا إىل أعم ــال فنيــ�ة
قابلـــة لالنتشـــار والديمومـــة ،مثـــل تلـــك الصـــور الـــي
رس ــمت م ــن ط ــرف رس ــامن ل ــم يوقع ــوا عل ــى أعماله ــم،
بــل أرفقــوا أعمالهــم بكتابــات حتــدد هويــة الصــورة وهويــة
مختل ــف الش ــخصيات املكون ــة له ــا.
لفتـــت هـــذه الصـــور واحلكايـــات اهتمـــام العديـــد
مـــن الفنانـــن العـــرب املعاصريـــن ،حيـــث عـــاود الكثـــر
منه ــم صياغ ــة ه ــذه الس ــر واألس ــاطر الش ــعبي�ة بلغ ــة
تشـــكيلية جديـــدة ،كل حســـب طريقتـــه وحســـب
خصوصيات ــه الثقافي ــة والفني ـ�ة به ــدف إجي ــاد حلق ــة رب ــط
ب ــن ت ــراث غ ــين وتعاب ــر تش ــكيلية معاص ــرة ،وذل ــك عل ــى
غ ــرار الفن ــان التون ــيس عل ــي ب ــن اآلغ ــا ال ــذي جع ــل م ــن
الرس ــوم حت ــت الزج ــاج الرتاثي ـ�ة مح ــورا ألعمال ــه وإبراهي ــم
الضح ــاك ال ــذي أهت ــم برس ــم الس ــرة الهاللي ــةَ ،إضاف ــة
إىل الفن ــان ع ــادل مقدي ــش ال ــذي اخرتن ــا أن نق ــدم عين ـ�ات
م ــن أعمال ــه نظ ــرا الرتبــ�اط جتربتــ�ه ال ــي جت ــاوزت أربع ــة
عق ــود بامل ــوروث الش ــعيب التون ــيس ب ــكل م ــا حيمل ــه م ــن
تنـــوع وخصوصيـــة ،بســـبب تعاقـــب أهـــم احلضـــارات
اإلنســـاني�ة علـــى هـــذه البـــالد ،وخاصـــة منهـــا احلضـــارة
الفينيقي ــة والرومانيـ ـ�ة والبزينطي ــة إضاف ــة إىل احلض ــارة
العربيـــ�ة والعثمانيـــ�ة ثـــم الفرنســـية عنـــد أواخـــر القـــرن
التاس ــع عش ــر.
ّ
هـــذا املزيـــج والتنـــوع احلضـــاري مثـــل مـــادة خصبـــة
لالس ــتلهام بالنس ــبة للفن ــان ع ــادل مقدي ــش حي ــث نه ــل
م ــن مختل ــف األح ــداث والوقائ ــع واألس ــاطر واخلراف ــات
ليقـــدم رؤيتـــ�ه اخلاصـــة يف هـــذا الشـــأن عـــر مـــا تمليـــه
علي ــه الريش ــة واألل ــوان .فق ــد نه ــل م ــن أس ــطورة األم ــرة
الفينيقيـــة «عليســـة» الـــي قامـــت بت�أســـيس مدينـــ�ة
قرطـــاج ســـنة  814قبـــل امليـــالد ،ومـــن أســـطورة عنـــرتة
اب ــن ش ــداد وحبيبتـ ـ�ه عبل ــة ،وس ــرة ب ــين ه ــالل ،ليق ــدم
مجموع ــة م ــن األعم ــال التش ــكيلية ال ــي حن ــاول ضم ــن
ه ــذا البح ــث ف ــك رموزه ــا وأبعاده ــا اجلمالي ــة والفكري ــة.

عنرتة بن شداد البطل األسطوري
ّ
مثلــت أســطورة البطــل العــريب عنــرتة بــن شــداد أحــد
أق ــدم املح ــاور ال ــي اهت ــم فيه ــا ع ــادل مقدي ــش بامل ــوروث
الشـــعيب العـــريب ،حيـــث رصدنـــا لـــه عمـــل أجنـــزه ســـنة
 ،1979بتقنيـــ�ة الغـــواش ،رســـم فيـــه شـــخصية عنـــرتة
ب ــن ش ــداد ب ــن ق ــراد العب ــيس (525م 608 -م) ال ــذي
ّ
ُصنـــف كأحـــد أشـــهر شـــعراء اجلزيـــرة العربيـــ�ة يف فـــرتة
م ــا قب ــل اإلس ــالم ،حي ــث ُع ــرف بغزل ــه العفي ــف بعبل ــة
ابن ـ�ة عم ــه ،وببطوالت ــه ال ــي جعلت ــه م ــن أش ــهر الفرس ــان
الع ــرب .ول ــد م ــن أم حبش ــية حظي ــت بإعج ــاب ش ــداد
ّ
فأجنـــب منهـــا عنـــرتة ،وهـــو مـــا حتـــم عليـــه أن يكـــون
ً
عبـــدا ،ألن العـــرب كانـــت ال تعـــرتف ببـــين اإلمـــاء .هـــذه
الوضعي ــة جعلت ــه ي ــذوق م ــرارة احلرم ــان ومهان ــة األه ــل
ألن أب ــاه ل ــم يلحق ــه بنس ــبه ،فق ــد كان أب ــوه ه ــو س ــيده،
يعاقب ــه أش ــد العق ــاب عل ــى م ــا يقرتف ــه م ــن ذن ــوب ،وق ــد
حظ ــي باحلري ــة م ــن العبودي ــة بعدم ــا س ـ ّ
ـجل انتص ــارات
وبط ــوالت أثن ـ�اء دفاع ــه ع ــن قبيلت ــه م ــن س ــطوة القبائ ــل
األخـــرى .وعندمـــا طلـــب مـــن عمـــه الـــزواج مـــن ابنتـــ�ه
رف ــض ذل ــك ،وه ــو م ــا ح ـ ّـرك لدي ــه قرحي ــة الش ــعر بنظم ــه
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مجموع ــة كب ــرة م ــن األش ــعار ال ــي ع ـ ّـر فيه ــا
ع ــن حب ــه الش ــديد واش ــتي�اقه حلبيبتـ ـ�ه .وق ــد
ّ
جســـد الفنـــان عـــادل مقديـــش هـــذا الفيـــض
مـــن املشـــاعر واألحاســـيس والبطـــوالت الـــي
المســـت احلـــب واحلـــرب وإرادة التحـــرر مـــن
العبوديـــة ،مـــن خـــالل رســـمه رجـــال يمثـــل
شـــخصية عنـــرتة ويمســـك بيـــ�ده اليســـرى
س ــيفا كب ــرا ثن ـ�ايئ ال ــرأس ،ورس ــم وراءه حصان ــا
تمتطي ــه ام ــرأة تمث ــل عل ــى األرج ــح ش ــخصية
حبيبتـــ�ه عبلـــة .وأضفـــى علـــى عملـــه بعـــدا
أســـطوريا هالميـــا مـــن خـــالل جتـــاوزه لقواعـــد
الرســـم الواقعـــي الـــذي جتلـــى يف العديـــد مـــن
النقـــاط .فقـــد جعـــل عبلـــة تمتطـــي احلصـــان
بطريقـــة مغايـــرة للمألـــوف ،وجعـــل مكونـــات
جس ــدها ترتاب ــط فيم ــا بينه ــا بطريق ــة مغاي ــرة.
فقـــد اختـــذت وضعيـــة جبهيـــة يف مســـتوى
الوجـــه والصـــدر تقابلهـــا وضعيـــة خلفيـــة يف
مســـتوى األرداف .كمـــا ســـجل حضـــور وجـــه
عنـــرتة حضـــورا مزدوجـــا ،حيـــث بـــان وجهـــه
اجلان ــيب أبي ــض الل ــون ،ويج ــاوره نص ــف وج ــه
أســـود اختـــار لـــه وضعيـــة جبهيـــة ،وجعلـــه
يرتاب ــط م ــع النص ــف اآلخ ــر بواس ــطة ش ــوارب.
وربم ــا أراد الفن ــان م ــن خ ــالل ذل ــك اإلش ــارة إىل األص ــول
اجلينيــ�ة لعن ــرتة .ه ــذا األس ــلوب ال ــذي انتهج ــه الفن ــان
يف رســـم شـــخصياته يذكرنـــا بأســـلوب بيكاســـو الـــذي
يرس ــم ش ــخوصه وف ــق زواي ــا نظ ــر مختلف ــة .كم ــا أكس ــب
شـــخوصه مســـحة جتريديـــة وهندســـية ،حيـــث بـــدت
أكــر اقرتابــا مــن الرســم الكاريكاتــوري أو الطفــويل ،الــذي
ّ
دعمـــه الفنـــان مـــن خـــال ل مجموعـــة األشـــكال الـــي
ّ
حتم ــل أبع ــادا رمزي ــة وجمالي ــة .وه ــو م ــا مكن ــه م ــن خل ــق
عال ــم أس ــطوري احت ــل في ــه اخلي ــال مكان ــة واس ــعة .فق ــد
ّ
وزع مجموع ــة م ــن العي ــون عل ــى مس ــاحات مختلف ــة م ــن
اللوحــة ،كمــا رســم عبلــة بعــن واحــدة .وهــذا مــن شــأنه
أن حيي ــل املش ــهد إىل أبع ــاد تتج ــاوز القص ــص واألس ــاطر
املعروفـــة عـــن عنـــرتة ابـــن شـــداد وحبيبتـــ�ه ،لتحيـــل إىل
عوالــم الســحر واخلرافــات وبعــض األيديولوجيــات ذات
املرجعي ــات الغربيــ�ة ال ــي ع ــاودت الظه ــور خ ــالل الف ــرتة

ديدون (55/73سم) أكرليك على قماش 1993

الراهنـــة .كمـــا أشـــبع بقيـــة مكونـــات عملـــه بأشـــكال
زخرفيــة متنوعــة والــي اقتبســها مــن جماليــات النســيج
التونـــيس املـــوروث املحلـــي والعـــريب عمومـــا.
بذلـــك اختـــذ الفنـــان عـــادل مقديـــش مـــن أســـطورة
عن ــرتة ال ــي حظي ــت باهتم ــام املص ــور الش ــعيب القدي ــم
وكذلـــك عديـــد الفنانـــن والســـينمائين العـــرب
املعاصري ــن ،منطلق ــا للتعب ــر ع ــن رؤيتــ�ه خ ــارج ح ــدود
الروايـــات والقصـــص الشـــعبي�ة القديمـــة واحلديثـــ�ة.
فل ــم يع ــد عن ــرتة أس ــمر البش ــرة ،ول ــم يع ــد وج ــه عبل ــة
فائـــق اجلمـــال ،بـــل اختصـــر جمالهـــا يف أنوثتهـــا مـــن
خـــالل جمـــال نهديهـــا حيـــث ســـجلت حضـــورا ممـــزيا
ّ
ضمــن مكونــات العمــل .كمــا قــدم الفنــان نهايــة ســعيدة
له ــذه القص ــة الش ــعبي�ة م ــن خ ــالل اجلم ــع ب ــن الش ــاعر
البط ــل وحبيبتــ�ه ،خاص ــة وأن ه ــذه النهاي ــة ل ــم تؤكده ــا
املراجـــع التاريخيـــة.
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عليسة (80/120سم) أكرليك على قماش1995 .

األمرية الفينيقية عليسة

إضافيـــا علـــى وجـــه األمـــرة ديـــدون الـــي جعـــل منهـــا
الفنـــان حســـناء فاتنـــ�ة اجلمـــال .كمـــا وضـــع مقديـــش
خل ــف األم ــرة لوح ــة جتريدي ــة يف املس ــتوى العل ــوي م ــن
اللوحـــة ،والـــي جعـــل مكوناتهـــا البنيويـــة ترتابـــط مـــع
لب ــاس األم ــرة يف اجل ــزء الس ــفلي م ــن اللوح ــة ،محقق ــا
بذلـــك ترابطـــا بصريـــا بـــن الشـــكل واخللفيـــة .وهـــذا
يشء مأل ــوف بالنس ــبة لفن ــان يرس ــم ف ــزع التم ــزق ال ــذايت
بـــن احللـــم والواقـــع مثلمـــا يصـــرح بذلـــك مســـتخدما
كلماتـــه وريشـــته.

كما ختيلها الفنان عادل مقديش
اهتـــم الفنـــان عـــادل مقديـــش بأســـطورة األمـــرة
الفينيقيـــة «عليســـة» ،وذلـــك يف إشـــارة إىل شـــخصية
َ
األم ــرة ال ــي نس ــبت له ــا العدي ــد م ــن املراج ــع التاريخي ــة
تأس ــيس مدينــ�ة قرط ــاج بع ــد أن هرب ــت م ــن ب ــالد ص ــور
باملشـــرق العـــريب علـــى إثـــر خـــالف مـــع أخيهـــا .وتـــروي
األســـطورة أنهـــا حتايلـــت علـــى حاكـــم البربـــر بعـــد أن
مكنهـــا مـــن أرض تســـاوي مســـاحة جلـــد ثـــور لتقيـــم
عليهـــا مملكتهـــا.2

بعــد ســنتن مــن إجنــازه لوحــة «ديــدون» عــاود الفنــان
ّ
رســم هــذه األمــرة حتــت عنــوان «عليســة» .كمــا قــدم لهــا
صــورة مغايــرة عــن ســابقتها مــن حيــث الشــكل والتكويــن
َ
والوضعيــة واملســاحة واللــون .فقــد اختــار لهــا بشــرة ســوداء
ختفــي جمــاال أخــاذا ونظــرة ثاقبــة تضفــي علــى شــخصيتها
نوعــا مــن الوقــار .وكســاها بمالبــس مــن املــوروث التقليــدي
التونــيس الــذي بــدا شــديد التب�ايــن مع الســواد املســيطر على
مختلــف مكونــات اللوحــة .كمــا وضــع جبانبهــا قطــا أســودا

رســـم الفنـــان عـــادل مقديـــش «بورتريـــه» لهـــذه
األم ــرة س ــنة  1993س ــماها «دي ــدون» ،وه ــو االس ــم
ال ــذي عرف ــت ب ــه ه ــذه األم ــرة يف ب ــالد افريقي ــة .فق ــد
ألبس ــها ق ــالدة حت ــدد هويته ــا م ــن خ ــالل ش ــكل التاني ــت
الـــذي يرمـــز إىل اآللهـــة الفينيقيـــة ،وزخـــرف هـــذه
ْ
الق ــالدة بمجموع ــة م ــن األش ــكال ال ــي أضف ــت جم ــاال
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ســجل حضــورا باهتــا رغــم أنــه حيتــل املســتوى األول
مــن العمــل .يف مقابــل ذلــك رســم الفنــان مجموعــة
مــن الشــخصيات خلــف األمرة الفينيقية يف املســتوى
األيســر مــن اللوحــة بأحجــام صغــرة حــىت ال يؤثــر علــى
حضــور الشــخصية الرئيســية .كمــا رســم يف وســط
اللوحــة امــرأة أخــرى وأكســبها ألوانــا مختلفــة عــن
ســابقتها رغــم تســاويها يف احلجــم معهــم .ومــن أهــم
خصوصيــات هــذا العمــل هــو ســيطرة األلــوان الداكنــة
علــى جــل مكوناتــه ،ممــا جعله يبـ�دو كأنــه لوحــة ليلية،
ويف ذلــك ربمــا إشــارة إىل احلــرة الــي انت�ابــت األمــرة
بعدمــا رفــض حاكــم البربــر يف البدايــة منحهــا األرض
إلقامــة مدينتهــا ،أو كذلــك هــي قــراءة استشــرافية
ملصــر مدينــ�ة وحضــارة قرطــاج الــي كانــت يف وقــت
مــن األوقات ســيدة املتوســط ،قبــل أن يدمرهــا الرومان
بعــد ثالثــة حــروب كبــرة انتهــت بانتصــار رومــه علــى
قرطــاج يف القــرن األول قبــل امليــالد .كما يمكن اإلشــارة
إىل مــدى التقــارب الشــكلي يف مســتوى رســم عــادل
مقديــش لألمــرة الفينيقيــة مــع تلــك الــي رســمها
الفنان الفرنيس بي�ار نرســيس ســنة  1815حتت عنوان
«اين ـ�اي تــروي لديــدون تعاســة مدين ـ�ة تــروا».3
الكاهنة 100/142صم .1985

واســـتطاعت ديهيا أن تلحـــق هزيمة كبرة جبيـــش القائد
حســـان بـــن النعمـــان ،وهو مـــا دفـــع العـــرب إىل اتهامها
بالشعوذة والســـحر ،فنســـبوا لها لقب الكاهنة مثلما جاء
يف كتابـــات العالمة ابـــن خلدون.

الكاهنة البربرية
عرب ريشة الفنان عادل مقديش
هي ملكة البربر واســـمها احلقيقي «ديهيـــا» كما جاء
ذلك يف كتابات ابن خلدون .ويعرفهـــا محمد التوني بأنها
دهيـــا بنت تابـــت بن تيفـــان من قبيلـــة جراوة مـــن زناتة
البربريـــة ،وأنها حكمت قبيلتها بعد موت زوجها ،وشـــنت
حربا علـــى احلضـــور العريب يف حـــدود ســـنة 85هجري.4
وترجـــع مصادر تاريخيـــة أخرى أن مملكتها كانت تشـــمل
اجلزائـــر وتونـــس وليبيـــ�ا وكانـــت عاصمـــة مملكتها هي
مدينـــ�ة خنشـــلة يف األوراس شـــرق اجلزائر .قـــادت ديهيا
ّ
عدة معارك ضـــد الرومان والعرب والبزينطين يف ســـبي�ل
اســـتعادة األرايض األمازيغية الي اســـتولوا عليها يف أواخر
القـــرن الســـادس ميالدي ثـــم تمكنـــت من توحيـــد أهم
القبائل األمازيغية حولها خالل زحف جيوش املســـلمن،

ويف تفاعـــل الفنـــان عـــادل مقديـــش مـــع هـــذه
الش ــخصية ،رس ــم ام ــرأة تمتط ــي حصان ــا وحتم ــل بي�ده ــا
اليمـــى خنجـــرا .يرافقهـــا يف امتطـــاء احلصـــان شـــاب
وســـيم الوجـــه اختـــذ وضعيـــة جبهيـــة علـــى خـــالف
الكاهن ــة ال ــي اخت ــذت وضعي ــة جانبيــ�ة .غ ــر أن الالف ــت
لالنتب ـ�اه هنــا هــو طريقــة رســم بعــض األشــكال اآلدميــة
واحليوانيــ�ة ال ــي بان ــت عل ــى غ ــر طبيعته ــا .فق ــد رس ــم
عيـــون الشـــخصيتن واحلصـــان بنفـــس الكيفيـــة رغـــم
اخت ــالف زاوي ــة النظ ــر ب ــن الكاهن ــة والش ــاب ،وأيض ــا
اخت ــالف ش ــكل ع ــن اإلنس ــان ع ــن احلص ــان .وربم ــا أراد
الفن ــان م ــن خ ــالل ذل ــك اإليه ــام ب ــأن ش ــخصية الف ــارس
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تمث ــل الوج ــه اآلخ ــر للكاهن ــة ،أو كذل ــك ش ــخصية ابنه ــا
ال ــذي ختل ــى عنه ــا وانض ــم إىل جي ــوش املس ــلمن بينم ــا
بقيـــت الكاهنـــة تقـــاوم الوجـــود العـــريب إىل أخـــر حلظـــة
يف حياته ــا .ولع ــل ه ــذه الفرضي ــة جت ــد م ــا يؤكده ــا م ــن
خ ــالل طريق ــة رس ــم الفن ــان لنهديه ــا ال ــي ب ــدت وكأنه ــا
مقطوع ــة باخلنج ــر ال ــذي حتمل ــه بي�ده ــا .ويف ذل ــك إش ــارة
إىل قطـــع رابطـــة األمومـــة بينهـــا وبـــن ابنهـــا .وإن لـــم
تذك ــر املراج ــع التاريخي ــة واألس ــاطر ع ــن مس ــالة حم ــل
الكاهن ــة م ــن عدم ــه أثنــ�اء حروبه ــا ض ــد الوج ــود الع ــريب
يف ش ــمال افريقي ــة ،إال أن ترك ــزي الفن ــان عل ــى رس ــم ه ــذه
املســـالة يبعـــث أكـــر مـــن رســـالة ،لعـــل أهمهـــا هـــو أن
أرض البرب ــر ل ــن تف ــرغ م ــن إجن ــاب الفرس ــان املدافع ــن
عـــن أراضيهـــم .كمـــا أن طريقـــة رســـم فـــم احلصـــان
ورأس ــه إضاف ــة إىل عين ـ�ه ،جتع ــل ه ــذا احلص ــان أق ــرب إىل
الطائ ــر من ــه إىل احلص ــان ،وه ــذا أم ــر غ ــر مس ــتغرب م ــن
فن ــان يعش ــق اخلي ــال واحلل ــم أو الف ــن الس ــريايل ال ــذي
خص ــه باهتم ــام كب ــر عن ــد بدايات ــه التش ــكيلة.

قبيلتهـــا بين هالل ،واختـــارت احلياة القاســـية الي تقوم
على التنقـــل واحلرب بهـــدف مناصرة قبيلتهـــا يف حربها
ضد ســـكان تونس األصليـــن .واجلدير بالذكـــر أن هذه
التغريبـــ�ة جمعت بن عديـــد املتن�اقضـــات ،حيث امزتج
فيها التاريخ باخليـــال واحلقيقة باألســـطورة ،والبطولة
باخليانـــة ،والبنـــ�اء بالدمار ،والشـــرف بالعهـــر ،واحلب
والرومنســـية باحلـــرب والعنـــف .وصارت شـــخصيات
الســـرة الهالليـــة وأحداثها مضـــرب األمثـــال ،5وهو ما
جعلها مـــادة خصبة للشـــعراء والفنانـــن لتقديم رؤاهم
وتصوراتهـــم رغـــم االمتـــداد الزمين الذي جتاوز التســـعة
قـــرون ،حيـــث أنهـــا ال تـــزال تمثل محـــور اهتمـــام فناين
وشـــعراء وأدباء العصـــر الراهن.6
لـــم يكـــن عـــادل مقديـــش أول مـــن رســـم الســـرة
الهاللي ــة ،ب ــل س ــبقه يف ذل ــك املص ــور الش ــعيب ال ــذي رك ــز
عل ــى تصويــر بط ــوالت ب ــين ه ــالل ،أو اللحظ ــات امللحمي ــة
الــي كتبــت تاريــخ الســرة الهالليــة وخاصــة منهــا حلظــة
انتص ــار أب ــو زي ــد عل ــى البرب ــر ،أو كذل ــك حلظ ــة انتص ــار
ذيـــاب بـــن غانـــم علـــى الزنـــايت وكيـــف غـــرس ســـيفه يف
عينـــ�ه .حيـــث تفـــن املصـــور الشـــعيب يف رســـم حلظـــة
املعركـــة ،مـــن دون أن ينـــىس ألـــوان الدمـــاء والعنـــف .يف
مقاب ــل ذل ــك تن ـ�اول الفن ــان ع ــادل مقدي ــش ه ــذه الس ــرة
ّ
مـــن منظـــور مغايـــر ،حيـــث ركـــز يف أعمالـــه التشـــكيلية
عل ــى اجلوان ــب اجلمالي ــة والزخرفي ــة ليالم ــس اجلوان ــب
ّ
األيروس ــية ع ــر إظه ــار مفات ــن امل ــرأة ال ــي مثل ــت مح ــور
اهتمام ــه الرئي ــيس يف ج ــل أعمال ــه ،وخاص ــة منه ــا تل ــك
ال ــي من ــح لنفس ــه الش ــرعية إلب ــراز مفاتنه ــا اس ــتن�ادا إىل
بع ــض الس ــر ال ــي تتواف ــق م ــع نهج ــه الفك ــري واجلم ــايل.
أجن ــز ع ــادل مقدي ــش مجموع ــة م ــن األعم ــال ال ــي ع ــر
مـــن خاللهـــا عـــن قراءتـــه اخلاصـــة لهـــذه الســـرة الـــي
تمـــزتج فيهـــا احلقيقـــة مـــع اخليـــال ،لتســـاهم يف إثـــراء
مخيل ــة الفن ــان ال ــذي س ــافر باملتلق ــي بعي ــدا ع ــن مالي ــن
األش ــعار والتغريب ـ�ات ال ــي ت ــروي حكاي ــات ه ــذه الس ــرة.
فم ــن الناحي ــة التقنيـ ـ�ة ،ن ـ ّـوع الفن ــان ب ــن تقنيـ ـ�ة احل ــر
الصيـــين علـــى الـــورق واألكرليـــك علـــى القمـــاش .ومـــن
الناحي ــة اجلمالي ــة ،الم ــس ح ــدود اخلي ــال احلال ــم جبم ــال
األشـــكال وتن�اســـق التكويـــن.

السرية الهاللية
من منظور مغاير للمألوف الشعيب
حظيـــت الســـرة الهاللية باهتمـــام كبر مـــن طرف
الفنان عـــادل مقديش خالل منتصف تســـعين�ات القرن
ّ
المايض .فقد رســـم مجموعة من الرســـوم الي قدم فيها
تصوراته حول هذه الســـرة أو ما اصطلح على تســـميتها
بــ«التغريبـــ�ة» الي امـــزتج فيها الواقـــع باخليال ،حيث
ركـــز فيهـــا الفنـــان علـــى شـــخصية اجلازية الـــي بدت
قصتهـــا قريبـــ�ة نســـبي�ا من أســـطورة األمـــرة الفينيقية
عليسه .تروي أغلب الســـر الهاللية أن اجلازية الهاللية
كانت مـــن الفاعلن األساســـين يف «تغريب�ة» بين هالل
َُ
املشـــهورة ،إذ كانت تقدم لها املشـــورة يف مجمل املجالس
احلربيـــ�ة الي خاضتهـــا ضد ســـكان تونـــس األصلين،
وذلـــك نظـــرا حلكمتهـــا وحســـن تدبرهـــا .فقـــد تركت
اجلازيـــة الهالليـــة زوجهـــا يف مكة رغـــم حبها الشـــديد
لـــه وإجنابها طفـــال منـــه ،واختـــارت الرحيـــل إىل أرايض
تونـــس اخلضراء كما وصفهـــا الهالليـــون حينها من أجل
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لقاء .حبر صيني 50/65سم 1984

ب ــن حرك ــة س ــيف املح ــارب اخللف ــي م ــع حرك ــة س ــيف
عـ ّ
ـدوه م ــع حرك ــة جس ــم احلص ــان األم ــايم .كم ــا أش ــبع
مس ــاحاته بزخ ــارف وزعه ــا بكيفي ــة متوازن ــة ب ــن مختل ــف
مكونـــات اللوحـــة دون تميـــزي بـــن األشـــكال اآلدميـــة
واحليواني ـ�ة .ب ــل أن طريق ــة رس ــمه حلواف ــر اخلي ــول ب ــدت
عل ــى درج ــة م ــن األناق ــة جتعله ــا تذكرن ــا برش ــاقة قوائ ــم
راقص ــات الب ــايل .كم ــا أدخ ــل اجلوادي ــن يف س ــاحة املعرك ــة
إىل درج ــة جع ــل فيه ــا احلص ــان يف املس ــتوى األول يداف ــع
عـــن راكبـــه الـــذي تلقـــى طعنـــة بالســـيف يف مســـتوى
وجهـــه .وهـــو مـــا يعـــين أن هـــدف الفنـــان هـــو حتويـــل
الصـــورة النمطيـــة الـــي تمكـــن املصـــور الشـــعيب مـــن
جعله ــا ايقون ــة الص ــراع ب ــن الهاللي ــن والبرب ــر ،إىل عم ــل
تش ــكيلي يكت ــيس أبع ــادا جمالي ــة حي ــث تتــ�الىش ح ــدود
امل ــكان والزم ــان مقاب ــل ش ــحنة جمالي ــة حتكمه ــا عالق ــات
ت ــوازن وتن�اغ ــم ب ــن مختل ــف مكون ــات العم ــل.

تعـــد لوحـــة «لقـــاء» الـــي أجنزهـــا الفنـــان عـــادل
مقديـــش ســـنة  1984مـــن أقـــدم األعمـــال الـــي اهتـــم
فيهـــا الفنـــان بالســـرة الهالليـــة .وإن كان العنـــوان ال
حي ــدد هوي ــة الص ــورة أو موضوعه ــا ،غ ــر أن وج ــود بع ــض
الكتاب ــات الغامض ــة ال ــي وضعه ــا الرس ــام ف ــوق توقيع ــه
تشـــر إىل اإلطـــار العـــام للصـــورة والشـــخصيات املكونـــة
له ــا مث ــل «الف ــارس ،ب ــين ه ــالل ،البرب ــر» وه ــو م ــا يع ــين
أن هــذه الصــورة تمثــل حلظــة الصــراع بــن خليفــة الزنــايت
البرب ــري ودي ــاب ب ــن غان ــم اله ــاليل ،أو بالتحدي ــد حلظ ــة
توجيـــه ذيـــاب ســـيفه إىل وجـــه خليفـــة الزنـــايت.
هـــذه الصـــورة تذكرنـــا بمـــا رســـمه املصـــور الشـــعيب
خبص ــوص ه ــذه املعرك ــة ،حي ــث ح ــاول ه ــذا األخ ــر م ــن
خاللهـــا ســـرد تفاصيـــل حلظـــة القضـــاء علـــى خليفـــة
الزن ــايت .غ ــر أن الفن ــان ع ــادل مقدي ــش ب ــدا أك ــر ترك ــزيا
علـــى الناحيـــة اجلماليـــة والتقنيـــ�ة مقارنـــة بالناحيـــة
الس ــردية .إذ جع ــل م ــن ه ــذا الص ــراع عب ــارة ع ــن حتف ــة
تش ــكيلية زخرفي ــة وتعبري ــة ،حي ــث تت�داخ ــل األش ــكال
فيم ــا بينه ــا مكون ــة عالق ــات ت ــوازن وتن�اس ــق أنت ــج م ــن
خالله ــا حرك ــة دائري ــة أو بالتحدي ــد اهليجي ــة تتواف ــق م ــع
طبيع ــة احلرك ــة ضم ــن ه ــذا الص ــراع .فق ــد رب ــط الفن ــان

بع ــد س ــنة م ــن إجن ــازه لوح ــة «لق ــاء» ،ع ــاود الفن ــان
االهتمـــام بالســـرة الهالليـــة بأكـــر عمقـــا وتدقيقـــا مـــن
خ ــالل مجموع ــة م ــن األعم ــال منه ــا لوح ــة« :قصي ــدة
ملحميـــة هالليـــة» «،»La Geste hilalienne,
ََ
حي ــث نظ ــم ألوانه ــا وأش ــكالها باس ــتعمال تقنيــ�ة احل ــر
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يف تعامل ــه م ــع ش ــخصياته ال ــي يرس ــمها بطريق ــة جبهي ــة
وجانبي ـ�ة يف نف ــس الوق ــت .وق ــد كس ــا الفن ــان ش ــخصيت�ه
الرئيس ــية بتش ــكيالت جميل ــة م ــن احلل ــي ال ــي تتـ ـ�دىل
مـــن أذنيهـــا ويديهـــا ،إضافـــة إىل تســـليط الضـــوء علـــى
جســـدها ،الـــذي بـــدا علـــى درجـــة كبـــرة مـــن البيـــ�اض
مقارنـــة ببـــ�ايق مكونـــات اللوحـــة ،والـــذي خلـــق مـــن
خالل ــه نوع ــا م ــن اله ــدوء البص ــري حي ــث ْأوج ــد توازن ــات
ضوئيـ ـ�ة م ــع ب ــايق مكون ــات اللوح ــة.

الصي ــين ،ليق ــدم مش ــهدا متكون ــا م ــن ثالث ــة ش ــخصيات
رئيس ــية وحصان ــن داخ ــل إط ــار زخ ــريف مم ــزي .تتوس ــط
اللوح ــة ام ــرأة حس ــناء تمتط ــي حصان ــا وبي�ده ــا س ــيفا،
وتوج ــه نظره ــا إىل ام ــرأة فائق ــة اجلم ــال واألنوث ــة متكئ ــة
عل ــى أريك ــة ،وتمس ــك بي�ده ــا اليس ــرى جل ــام حص ــان.
ويتق ــدم امل ــرأة ال ــي تمتط ــي احلص ــان مح ــارب يمس ــك
بيـــ�ده ســـيفا اختـــار لـــه الفنـــان وضعيـــة حركـــة رغـــم
موضعـــه بـــن املـــرأة الـــي تمتطـــي احلصـــان واملـــرأة
املســـتلقية علـــى األرض .وقـــد رســـم لهـــذا املحـــارب
وجه ــا وس ــيما غ ــر أن نظ ــره كان موجه ــا خ ــارج األح ــداث
الرئيس ــية له ــذا املش ــهد ،فق ــد كان غ ــر مبالي ــا بم ــا ي ــدور
حول ــه م ــن ح ــوار بص ــري وحرك ــي ب ــن املرأت ــن .كم ــا أن
الرتك ــزي عل ــى خصوصي ــات الش ــخصيات الثالث ــة حيي ــل
إىل االس ــتنت�اج أن امل ــرأة ال ــي تمس ــك بلج ــام الف ــرس ه ــي
الشـــخصية الرئيســـية يف اللوحـــة .وهـــو مـــا يعـــين أنهـــا
أق ــرب إىل ش ــخصية اجلازي ــة نظ ــرا لوجوده ــا يف املس ــتوى
وكـــر حجمهـــا مقارنـــة
األول مـــن اللوحـــة مـــن جهـــةِ ،
ّ
بالشـــخصيات األخـــرى .كمـــا تعمـــد الفنـــان إظهـــار
مفاتنهـــا عـــر تعريـــة جـــزء مـــن نهديهـــا وأردافهـــا الـــي
ُرس ــمت بطريق ــة غ ــر مألوف ــة تذكرن ــا بأس ــلوب بيكاس ــو

إن املتتبـــع ألعمـــال الفنـــان عـــادل مقديـــش يلحـــظ
م ــدى اإلش ــباع الزخ ــريف يف مجم ــل أعمال ــه ،حي ــث تضي ــع
احلـــدود بـــن الشـــكل الهنـــديس والزهـــري ،إضافـــة إىل
الزخ ــارف اخلطي ــة ال ــي جيعله ــا يف تن�اغ ــم كب ــر م ــع ب ــايق
مكونـــات العمـــل مثلمـــا هـــو الشـــأن يف هـــذه اللوحـــة.
ّ
فقـــد وظـــف جماليـــات اخلـــط املغـــريب القريـــب مـــن
الك ــويف القدي ــم لكتاب ــة كلم ــات نظم ــت بطريق ــة تذكرن ــا
باألش ــعار أو الس ــر ال ــي م ـ ّـزيت الس ــرة الهاللي ــة .وق ــد
ّ
وزع ــت ه ــذه األش ــعار أو الكلم ــات داخ ــل ثالث ــة خان ــات
عمودي ــة غط ــت مس ــاحات هام ــة م ــن خلفي ــة اللوح ــة،
مـــا جعـــل بعـــض الكلمـــات أو اجلمـــل تكـــون مخفيـــة،
ولكـــن بالرغـــم مـــن ذلـــك تظهـــر بعـــض النصـــوص أو
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ضمـــن لوحتـــه «هالليـــة  »6قـــدم الفنـــان عـــادل
مقديـــش صـــورة تشـــكيلية مللحمـــة اجلازيـــة الهالليـــة،
والــي بانــت وكأنهــا امتــداد للوحتــه الســابقة ،فهــي تمثــل
فارســـا يمتطـــي حصانـــا أســـود وبيـــ�ده اليســـرى ســـيفا
ويم ــد ي ــده اليم ــى إىل ي ــد اجلازي ــة باعتب�اره ــا الش ــخصية
الرئيس ــية يف ه ــذه اللوح ــة .ويظه ــر ترك ــزي نظ ــر الف ــارس
عل ــى عي ــين اجلازي ــة ال ــي ال تبــ�ايل ب ــه ،ب ــل توج ــه نظره ــا
حنـــو عيـــين احلصـــان الـــذي يب�ادلهـــا بـــدوره النظـــرات.
فرغـــم الوضعيـــة القريبـــ�ة مـــن حوافـــر احلصـــان والـــي
تكتــيس الكثــر مــن اخلطــورة علــى اجلازيــة ،فــإن مالمــح
وجهه ــا وح ــركات جس ــدها تعك ــس نوع ــا م ــن االس ــرتخاء،
بــل وأيضــا اإلغــراء مــن خــالل إظهــار مفاتنهــا يف مســتوى
األرداف واألفخـــاذ ،وخاصـــة يف مســـتوى نهديهـــا حيـــث
ب ــدت عل ــى درج ــة كب ــرة م ــن اجلاذبيـ ـ�ة .وق ــد أكس ــب
الفن ــان عن ــد رس ــمه للحص ــان أبع ــادا تش ــكيلية وتعبري ــة
ممـــزية ،حيـــث جعلـــه فاعـــال هامـــا يف َم ْســـرحة هـــذه
الرتكيبــ�ة ،إذ ب ــدا ب ــدوره ش ــديد االهتم ــام باجلازي ــة م ــن
خ ــالل احنن ــاء رأس ــه جتاهه ــا متبع ــا نف ــس حرك ــة الف ــارس
جت ــاه اجلازي ــة.

األبيـــ�ات الشـــعرية القابلـــة للقـــراءة والـــي يقـــول فيهـــا
الفنـــان يف اخلانـــة األوىل:
عمائم الرجال مخبلة يف ساحة احلرب حتت أقدام اخليل
وسيوف العرب فضة حتت شمس الغرب
عند بساتن الزيتون وواحات توزر وغدامس
واجلازية غازية لرماح  ...الرجال لها
جاء البربر خفايج عامر إبن الني�ل
والعراق مارا إىل مراعي اجلزائر على تونس
اين جتوع احلاليل
مضارب قبائل العرب األكابر وعرب الوز فوق احلب
سيوف الرجال تشق الريح ورماح مع النب�ال ....
ويف املســـتطيل الثـــاين والثالـــث بـــدت الكتابـــة أكـــر
غموضـــا ولكـــن يمكـــن أن تظهـــر بعـــض الكلمـــات:
اخليول الهاللية عند جنح اجلازية الهاللية
الني�ل فرسان خفايج عامر ابن الني�ل الزنايت خليفة
الواحات البربرية تدق عند الشروق

كم ــا وض ــع الفن ــان عل ــى خ ــدي اجلازي ــة وش ــمتن ،ويف
ذل ــك جت ــاوز للبع ــد الزخ ــريف ملالمس ــة البع ــد الثق ــايف ال ــذي
تش ــرتك في ــه كل م ــن الثقاف ــة الش ــعبي�ة البربري ــة خاص ــة
والعربيــ�ة .فق ــد ُع ــرف الوش ــم يف امل ــوروث التون ــيس قب ــل
اإلســـالم ،حيـــث كان هـــذا الوشـــم إضافـــة إىل صبغتـــه
اجلماليـــة بمثابـــة الطابـــع املمـــزي الـــذي حيـــدد االنتمـــاء
إىل القبيلـــة ،وأيضـــا الوســـيلة للوقايـــة مـــن األمـــراض
واحلماي ــة م ــن األوبئــ�ة وطل ــب اخلصوب ــة للعاق ــر ودف ــع
احلس ــد والع ــن.

وحىت أسد وصاحبه اجلازية
طر العراق مرورا بتونس
إىل مراعي اجلزائر ليب�دو احلق
حىت عامر واجلرح قديم قدم السوق ورماح الزنايت ....
وال نعلــم هــل أن هــذه األبيــ�ات مقتبســة مــن الســرة
الهالليــة ،أو مــن اجتهــادات الفنــان غــر أن املؤكــد بالنســبة
لنــا أن هــدف الفنــان ليــس تقديــم كلمــات أو أشــعار بهــدف
تفســر الصــورة مثلما هو الشــأن بالنســبة للمصور الشــعيب
الــذي اهتــم بتصويــر مثــل هــذه األحــداث التاريخيــة ،أو
كذلــك املنمنمــات العربيـ�ة القديمــة ،بــل كان هدفــه االبتعــاد
عــن القــراءة املباشــرة الــي تضعــف اجلانــب اجلمــايل ومــا
حيملــه مــن قابليــة واســعة للتأويــل .بذلــك يمكــن القــول بأن
غايــة الفنــان مــن خــالل هــذه الكتابــات هــو تقديــم فضــاء
زخــريف يتن�اســق مــع بقيــة مكونــات اللوحــة ،واإلشــارة إىل
اإلطــار العــام ملوضــوع اللوحــة ولبعــض شــخصياتها حيــث
تكــون اجلازيــة الي وصفها بالغازية الشــخصية الرئيســية.

هـــذه الوشـــمة الصغـــرة الـــي وضعهـــا الفنـــان يف
لوحت ــه هاللي ــات ع ــدد  6وال ــي رس ــمها بتقني ـ�ة األكرلي ــك
عل ــى القم ــاش كان ــت بمثاب ــة املح ــرك ال ــذي أحال ــه لرس ــم
لوحـــة هالليـــات  7والـــي رســـمها يف نفـــس الســـنة مـــع
ســـابقتها مـــع تغيـــر يف مســـتوى التقنيـــ�ة .فقـــد زخـــرف
عـــادل مقديـــش هـــذه املـــرة وجـــه اجلازيـــة بمجموعـــة
م ــن األوش ــام ال ــي وزعه ــا يف مس ــتوى اخلدي ــن واجلب ــن
والذقـــن .وإن بـــدت هـــذه األوشـــام ذات أبعـــاد زخرفيـــة
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تعانقـــه وتمتطيـــه حســـب الطريقـــة املبتكـــرة
للفنـــان ،لتفـــرز وحـــدة زخرفيـــة متجانســـة
حيـــث تضيـــع قواعـــد الرتكيـــب الكالســـيكية
مقابـــل تركيـــب قابـــل لتأويـــالت تصـــب يف
خان ــة العالق ــة احلميمي ــة ب ــن امل ــرأة واحلص ــان
الـــي تتجـــاوز حـــدود العالقـــة الطبيعيـــة بـــن
اإلنس ــان واحلي ــوان ،خاص ــة أم ــام ّ
تعم ــد الفن ــان
تعري ــة نه ــدي اجلازي ــة بأس ــلوب يذكرن ــا بلوح ــة
نســـاء اجلزائـــر للفنـــان بابلـــو بيكاســـو .كمـــا
أش ــبع الفن ــان العدي ــد م ــن مس ــاحاته بأش ــكال
زخرفي ــة وخطي ــة وخاص ــة يف مس ــتوى ّ
الس ــجل
العم ــودي األس ــود ال ــذي اخ ــرتق بيــ�اض الورق ــة
وحت ــول إىل مثاب ــة عم ــود حيم ــل جمي ــع مكون ــات
العم ــل .وق ــد م ــلء ه ــذا العم ــود بمجموع ــة م ــن
األش ــكال الصغ ــرة اآلدمي ــة واحليوانيـ ـ�ة وال ــي
اختـــذت شـــكل ســـجالت تذكرنـــا باملســـالت
املصري ــة ،م ــع وج ــود زخ ــارف خطي ــة ب ــدت غ ــر
قابل ــة لق ــراءة ذات مع ــى .ه ــذا األس ــلوب ق ــال
عن ــه الكات ــب حس ــان ب ــن رحوم ــة« :كم ــا جن ــد
أن الشـــبكة الرمزيـــة الـــي ُيدخـــل فيهـــا الفنـــان
عادل مقديش موضوعاتـــــه الفنـــــية هي شبكـــة
شــائكة ومعقــدة حبيــث أن التمـــــائم والطـــــالسم
والرم ــوز ت ــدور معظمه ــا ح ــول قضاي ــا إنس ــاني�ة
وجوديـــة خالصـــة ،ممـــا جيعلنـــا نزعـــم بـــأن «الصـــورة
املعكوس ــة» للحي ــاة اليومي ــة أح ــد املح ــاور املركزي ــة له ــذه
الذاكـــرة ومنبـــع خصـــب مـــن منابعهـــا».8
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إال أنه ــا حتم ــل يف طياته ــا ثقاف ــة ش ــعبي�ة غارق ــة يف الق ــدم
مثلمـــا يقـــر بذلـــك بـــدر العشـــري الـــذي يقـــول« :إن
الثقاف ــة الش ــعبي�ة يمك ــن أن تتجس ــد أيض ــا ع ــر اجلس ــد،
فق ــراءة الوش ــم ليس ــت خ ــرة يمك ــن اكتس ــابها م ــن خ ــالل
دراســـات وأحبـــاث جاهـــزة ،بـــل عـــر تفكيـــك اجلهـــاز
امليثولــويج للقبيلــة و فهــم الرمــوز و األشــكال الهندســية يف
عالقتهــا بمجــال إنت�اجهــا» .7وربمــا أراد الفنــان مــن خــالل
ذل ــك الق ــول ب ــأن اجلازي ــة تأث ــرت بالثقاف ــة املحلي ــة أله ــل
تون ــس ال ــي كان ــت وال ت ــزال تعط ــي للوش ــم أهمي ــة كب ــرة
خاص ــة يف األري ــاف.

بذل ــك رس ــم الفن ــان ع ــادل مقدي ــش اجلازي ــة بص ــورة
مغايــرة ملجم ــل الرواي ــات ومالي ــن األش ــعار ال ــي خص ــت
بهــا ،فلــم تعــد بالنســبة ملقديــش البطلــة املناصــرة لقومهــا
حبكمتهـــا وشـــجاعتها وتضحيتهـــا حببيبهـــا مـــن أجـــل
عش ــرتها ،ب ــل قدمه ــا مقدي ــش عل ــى أنه ــا ام ــرأة مترج ــة
ّ
توظ ــف مفاتنه ــا لقض ــاء حاجته ــا ،ب ــل ذه ــب به ــا إىل أبع ــد
مــن ذلــك مــن خــالل اإلحيــاء بعالقــة حميميــة بينهــا وبــن
احلصــان الــذي يعــد يف العديــد مــن احلضــارات رمــزا للــذة
أو للطاق ــة اجلنس ــية الغ ــر مح ــدودة .بذل ــك جع ــل الفن ــان
بطلت ــه تتج ــاوز ح ــدود العالق ــات الطبيعي ــة ب ــن البش ــر

غـــر أن الالفـــت لالنتبـــ�اه هنـــا هـــو ذلـــك التداخـــل
الكبــر بــن جســم املــرأة وجســم احلصــان ،حيــث تن�دمــج
مكونـــات جســـد اجلازيـــة مـــع شـــكل احلصـــان الـــذي
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فإن ــه حي ــرص عل ــى اختي ـ�ار القص ــص ال ــي يك ــون
فيه ــا الزن ــايت خليف ــة منتص ــرا؛ ح ــىت ال يصط ــدم
بانتم ــاءات اجلمه ــور املس ــتمع إلي ــه . 9إضاف ــة إىل
ذلـــك أشـــاد الكاتـــب محمـــد الدســـويق رشـــدي
بـــدوره بالبطـــل البربـــري ضمـــن مقـــال حمـــل
عن ــوان :بط ــل الس ــرة الهاللي ــة يف املغ ــرب الع ــريب
وع ــدو أبوزي ــد اله ــاليل :الزن ــاىت خليف ــة ..الق ــوة
والشـــجاعة حينمـــا تقتلهـــا اخليانـــة .ذكـــر فيـــه
م ــدى أهمي ــة ش ــخصية خليف ــة الزن ــايت وتمزيه ــا
بالرجول ــة والش ــجاعة والدف ــاع ع ــن الوط ــن .10
اخلاتمة
ليـــس غريبـــ�ا أن يقـــرتن اســـم الفنـــان
عـــادل مقديـــش باملـــوروث الشـــعيب بمختلـــف
جتلياتـــه .هـــذا املـــوروث الـــذي وجـــد يف املـــرأة
املســـتن�د واألداة والوســـيلة لتبليـــغ مجموعـــة
مـــن أحاسيســـه وأفـــكاره ضمـــن فضـــاء
تش ــكيلي مش ــبع بالزخ ــارف والرم ــوز ،إىل درج ــة
يص ــر كل ج ــزء م ــن اللوح ــة عب ــارة ع ــن لوح ــة
مس ــتقلة بذاته ــا .فق ــد تفط ــن الفن ــان إىل م ــدى
ترابـــط الثقافـــة الشـــعبي�ة الـــي تمثـــل أحـــد
أوجـــه املـــوروث العـــريب اإلســـاليم باإلشـــباع
الزخ ــريف الش ــكلي والل ــوين مثلم ــا ذه ــب إىل ذل ــك بع ــض
الباحثـــن الغربيـــن املهتمـــن بالفنـــون اإلســـالمية
أمثـــال الباحـــث الفرنـــيس الكســـندر بابادوبولـــو الـــذي
يعتـــر أن هـــذه اخلاصيـــة تمثـــل أحـــد ركائـــز الفنـــون
اإلســـالمية انطالقـــا مـــن فرضيـــة «اخلـــوف مـــن
الفـــراغ» .11والـــي تمتـــد حســـب رأينـــ�ا إىل اجلانـــب
الس ــلوكي والتواصل ــي يف الثقاف ــة العربيــ�ة اإلس ــالمية.
ذلـــك هـــو األســـلوب الـــذي انتهجـــه الفنـــان عـــادل
مقدي ــش يف ج ــل أعمال ــه وال ــي ح ـ ّـول م ــن خالله ــا احل ــزي
التشـــكيلي إىل معزوفـــة زخرفيـــة يتحكـــم يف أســـرارها
م ــن خ ــالل اختي�ارات ــه اللونيـ ـ�ة والش ــكلية .لذل ــك ف ــإن
اهتمامـــه بالســـرة الهالليـــة أو األســـاطر الفينيقيـــة
والتونســـية أو العربيـــ�ة ،يدخـــل ضمـــن واحـــدة مـــن
مجموع ــة احللق ــات ال ــي س ــجل فيه ــا اهتمام ــه بامل ــورث
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لتط ــال أبع ــادا أخ ــرى تالم ــس فيه ــا ح ــدود الش ــذوذ .وق ــد
ب ــان ذل ــك خاص ــة يف الالمب ــاالة ال ــي ّ
خص ــت ب ــه اجلازي ــة
الف ــارس ال ــذي م ــد ي ــده إليه ــا .ه ــذه الص ــورة ال ــي قدمه ــا
الفن ــان ل ــم تك ــن األوىل م ــن نوعه ــا .فه ــي تمث ــل امت ــدادا
ملــوروث ثقــايف بربــري معــادي للوجــود الهــاليل ،والــذي جيــد
أث ــره يف بع ــض الس ــر والكتاب ــات ال ــي ت ــروي ب ــأن اجلازي ــة
ّ
كان ــت تف ــاوض الع ــالم وه ــو صاح ــب أب ــو زي ــد اله ــاليل
ّ
ب ــذكاء وج ــرأة وال ت ــرتدد اجلازي ــة يف إب ــداء مفات ــن جس ــدها
ّ
لتغ ــري الع ــالم» .باإلضاف ــة إىل بع ــض الس ــر ال ــي تتغ ــى
ببطـــوالت الزنـــايت حاكـــم تونـــس الـــذي قـــاوم الزحـــف
اله ــاليل عل ــى ب ــالده مث ــل تل ــك ال ــي ذكره ــا الكات ــب خال ــد
أب ــو اللي ــل عندم ــا ق ــال ب ــأن منطق ــة دن ــدرة وم ــا حييطه ــا يف
مرك ــز قن ــا ،ومنطق ــة القلع ــة وم ــا حييطه ــا يف مرك ــز قف ــط
ينســـبون إىل األمـــارة ،يفضلـــون الزنـــايت خليفـــة؛ لذلـــك
ف ــإن الش ــاعر عندم ــا يق ــوم بإحي ــاء إح ــدى احلف ــالت بهم ــا
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الش ــعيب التون ــيس والع ــريب عموم ــا ،بم ــا حيمل ــه م ــن س ــر
وأس ــاطر تتماه ــى م ــع ش ــغفه بالف ــن الس ــريايل ال ــذي
ّ
مث ــل حلق ــة هام ــة م ــن حلق ــات البح ــث لدي ــه باعتب�اره ــا
ّ
ُعـــدت مرحلـــة البدايـــات الـــي انطلـــق منهـــا إىل عالـــم
األس ــاطر واخلراف ــات والس ــر الش ــعبي�ة ،فق ــد تفط ــن
إىل اخليـــط الرفيـــع الـــذي يربـــط املـــوروث الشـــعيب
التونـــيس والعـــريب عمومـــا بعالـــم اخليـــال واحللـــم.
فلـــم يكـــن هاجـــس الفنـــان تصويـــر وقائـــع األحـــداث
األســـاطر القديمـــة ،بقـــدر مـــا كان يتخذهـــا مصـــدر
اســـتلهام لتبليـــغ هواجســـه الداخليـــة والـــي كثـــرا مـــا
جتدهـــا تتطابـــق مـــع أفـــكاره ومواقفـــه جتـــاه األحـــداث
التاريخيـــة الـــي مـــرت بهـــا البـــالد التونســـية عـــر
تاريخه ــا القدي ــم .فق ــد ق ــال الفن ــان« :يل ذك ــرى أليم ــة

مـــع الـــروم واألتـــراك واألســـبان وقبائـــل بـــين هـــالل
الزاحف ــة ...أرس ــم خصوب ــة عليســ ــة عل ــى جل ــود البق ــر
املقـــدس ،أحنـــت وجـــه جــــــوغرتا يف أســـواق األفـــراس
البربريـــة .حفـــرت علـــى جـــدران املعابـــد اإلفريقيـــة
رس ــم الس ــفن الس ــاحلية وأش ــرعتها املنس ــوجة بش ــعر
النســـاء» 12وقـــد جســـد الفنـــان هـــذه اآلراء بطـــرق
مختلفـــة ،وبأســـاليب ممـــزية أكســـبت�ه طابعـــه الفـــين
املم ــزي ال ــذي خيتل ــف ع ــن أس ــالفه املصوري ــن الش ــعبين
والفنان ــن العاملي ــن الكالس ــيكين واملعاصري ــن ،حي ــث
تمك ــن م ــن أن يأخ ــذ املش ــاهد إىل عوال ــم وأزم ــان بعي ــدة
وقريبـــ�ة مـــن دون أن يفقـــده متعـــة التـــذوق اجلمـــايل،
ضمـــن فضـــاء تشـــكيلي محكـــوم بعالقـــات تنظيـــم
دقيـــق ،وحـــس مرهـــف وخيـــال فيـــاض.
بــن غانــم الهــاليل ،و قصــة زهــرة ومرعــي وقصــة
عزيــزه ويونــس وغريهــا مــن الســري التــي تشــكل يف
مجموعهــا مــا يعــرف بســرية بنــي هــالل.
 .6حظيــت الســرية الهالليــة باهتمــام مجموعــة مــن
الفنانــني التونســيني والعــرب .فإضافــة إىل الفنــان
عــادل مقديــش نذكــر إبراهيــم الضحــاك الــذي
يفتخــر بأمجــاد الهالليــني باعتبــار أنــه ينحــدر من
تلــك القبيلــة.
 .7بــدر العــرشي .الثقافــة الشــعبية كمدخــل لرصــد
التحــوالت السوســيولوجية
 نــرش بمجلــة األحــداث املغربيــة يــوم – 12 - 212013
 https://www.maghress.com .8حســان بــن رحومــة .موقــع بوابتــيhttp://www.
myportail.com
 .9د .خالــد أبــو الليــل  .الثقافــة الشــعبية الععــدد. 28
فصليــة علميــة متخصصــة رســالة الــرتاث الشــعبي
مــن البحريــن إىل العالــم .ص .26-27.
 .10محمــد الدســوقى رشــدى https://www.youm7.
./com/story/2009/1/1
11. Alexendre papadopolo. l’islam et l’art Musulman. Citadelle et Mazenod. Paris 1976.
 .12ذكــره ريــاض العلــوي  ،جريــدة األنبــاء  16ســبتمرب
1981

الهوامش
 .1ذكــره ريــاض العلــوي ،جريــدة األنبــاء  16ســبتمرب.
.1981
 .2هــي أمــرية فينيقيــة أســطورية ّ
أسســت مدينــة
قرطــاج .ورد ذكرهــا يف الكثــري مــن املصــادر
التاريخيــة واألدبيــة القديمــة مــن يونانيــة
ورومانيــة .،عليســة هــي ابنــة ماتــان ) (Matanأو
موتــو ) (Muttoملــك مدينــة صــور الفينيقيــة ،وقــد
ذكــر تيمــي ّ
أن األفارقــة لقبوهــا فيمــا بعــد بديــدون
وهــو االســم الــذي خ ّلــده الشــاعر فرجيليــوس )ق 1
ق م( .تزوجــت هــذه األمــرية مــن أرشبــاس )Acher-
 (basكاهــن اإللــه الفينيقــي غــري أن أخوهــا طمــع
يف ثــروة زوجهــا فقتلــه .وتقــول الروايــة أن عليســة
تحايلــت مــن أجــل الفــرار بكنوزهــا مصطحبــة
معهــا عــددا مــن ســادة قومهــا ،واتجهــت نحــو
خليــج تونــس .اشــرتت مــن حاكــم الرببــر قطعــة
أرض صغــرية بمســاحة جلــد ثــور ،ثــم تحايلــت
مــن أجــل توســيعها ،أسســت فوقهــا مدينــة أطلــق
عليهــا اســم قــرط حدشــت )قرطــاج أي املدينــة
الجديــدة ،وكان ذلــك ســنة  814ق م.
3. Pierre-Narcisse Guérin. Énée racontant à
Didon les Malheurs de la ville de Troie.
 .4محمــد التونجــي ،معاجــم أعــالم النســاء دار العلــم
للماليــني ،بــريوت لبنــان .2001 .ص.147.
 .5تتفــرع الســرية الهالليــة إىل قصــص كثــرية مثــل
قصــة األمــري أبــو زيــد الهــاليل و قصــة أخته شــيحة
املشــهورة بالدهــاء واالحتيــال ،وســرية األمــري ديــاب

الصور
-

الصور من الكاتب.
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َ
َ
ُمتحف النسيج بالقاهرة
ُ
َ
َ
َ
َ
الحفاظ َعىل التراث والموروث
ي
ف
وره
د
و
ِ ِ
د.محمد أحمد عبد الرحمن عنب  -كاتب من مصر
َ
َ
النســـيج يف َشـــارع ُ
المعـــز لدين هللا بمنطقة الن ّحاســـن ِبي َبن
املوقعَ :يقع ُمتحف
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
القصرين ،أمام َمدرســـة الناصـــر ُمحمد بن قالوون ِبالقاهـــرة الفاطمية.1
َ
المكانَ :كان َهـــذا َ
أصـــل َ
المكان َســـبي�ل ُمحمد َعلي بالنحاســـنَ ،وقد أنشـــأه ُمحمد
َ
الكبر (1244هـ1828/م)َ ،على َروح َولده إســـماعيل َباشا ُ
المتوىف بالسودان
َعلي َباشـــا
َ
ســـنة (1238هـ1822/م)َ ،2كما أنشأه َليكون َمدرســـة لأليت�ام َ
(مدرسة َبن القصرين
ُ
َ
َ
اإلبت�دائيـــ�ة) َوالـــي ُعرفت فيمـــا َبعد بــــ َ
(مدرســـة النحاســـن) ،3إال أنه أهمل ِبشـــكل
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
كبرَ ،ويف َعـــام2005م ت ّم البـــدء ِيف ترميمه ِضمن مشـــروع جتديد شـــارع المعز وانتهت
َ
َ
َ
َ
أعمـــال الرتميم َعـــام2010م؛ َوقد َجرى حتويله ِل ُمتحف النســـيج ِاملصـــري؛ والذي ُيعتر
َ
َ
َ
ُ
المتحـــف األول ِمن نوعه ِيف الشـــرق األوســـط َوأفريقيـــا َو َواحد ِمن أهـــم ثالثة َمتاحف
َ
َ
َنوعيـــة ب َ
العالم ُمختصة ِبت�اريخ النســـيج.
ِ
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َزخـــارف َ
المنفـــذة َعلـــى ُ
البـــاروك والروكوكـــوُ 5
الرخـــام
َ
َ
َ
ّ
تتوســـطها ِكتابـــات ُمذهبـــة َعلى خلفيـــة زرقـــاءَ ،و ُيوجد
َعلـــى َجانبها َ
العثمانيـــ�ةَ ،ويعلـــو َ
الطغـــراء ُ
الواجهة َرفرف
ُ
َخشـــيب َعليه َزخارف َ
الملونـــة َو ُ
البـــاروك ُ
المذهبة َوحييط
َ
َ
ب َ
الرفـــرف درابزين خشـــيب.6
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
تويـــل الســـبي�ل لمتحف :جـــاءت ِفكـــرة حتويل مبى
َ
َ
الســـبي�ل إىل ُمتحـــف للنســـيج ُمنـــذ َعـــام2011م َعقب
ً
ً
َ
َجتديـــد َشـــارع ُ
المعـــز َوتطويره وإعالنـــه ُمتحفـــا َمفتوحا
ً
َ
َ َ
لآلثـــار اإلســـالميةَ ،وقد كان َمبـــى ُمالئما ِل َهـــذا الغرض؛
َ
َ
َ
َ
َ
فهـــو َيقـــع ِىف قلـــب القاهـــرة التاريخيـــةَ ،وقـــد اســـتغل
َ
َ
َ
َ
القائمون َعلـــى ُ
المتحف الفضـــاءات َوالفراغـــات الكثرة
َ
َ
الفاتريـــن بهـــاَ ،و َكانـــت َ
احلاجـــة ُملحة
ِبداخلـــة ِل َوضـــع
ِ
َ
َ
َ
َ
لتخصيـــص ُمتحف كامل للنســـيج َيضم نمـــاذج ُمتنوعة
َ
العصـــورَ ،و َيتمـــزي ُ
النســـيج َعـــر ُمختلـــف ُ
المتحف
ِمن
َ
َ
َ
َ
ِبوجـــود أنـــدر ِقطع النســـيج ،والي تـــم اختي�ارهـــا بعناية
َ
المتاحـــف َو َ
من َ
المواقـــع املصرية ُ
المختلفة ِمنهـــا َما كان
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َمحفوظـــا ِبالمتحف ِاملصـــري ،ومتحف الفن اإلســـاليم
َ
َ
القرنـــة يف َمدينـــ�ة األقصر َو َغرهـــاُ ،
وصمم هذا
َو َمنطقـــة
َ
َ
ُ
المتحـــف َليكـــون ُمؤسســـة ِعلميـــة توثيقيـــة للنســـيج
َ
َ
َيتعـــرف الزائـــر مـــن ِخاللها َعلـــى َعالـــم النســـيج َو ُطرق
َ
ِصناعتـــه َوأنواعـــه ِيف ِرحلة َعـــر التاريخ.
َ
النســـيجَ :بـــدأت َهذه الفكـــرة يف َ
العالم
ِفكرة َمتاحف
ِ
ًِ
َ
َ
الربـــع األول من القـــرن َ
ُمنـــذ ُ
العشـــرين؛ نظـــرا لألهمية
ِ
َ
ُ
َ
الكبـــرة َ
للمنســـوجات ِب ُمختلـــف أنواعهـــا َو ِلما تشـــكله
َ
ُ
َ
َ
َ
ِمن كيـــان َو َوجـــدان األممَ ،ومـــن أقدم َمتاحف النســـيج
َ
َ
النســـيج ُ
الملحق ِ َجبامعة ُجورج َواشـــنطن
العاملية ُمتحف
َ
َ
بالواليـــات ُ
المتحـــدة األمريكيـــةَ ،والذي ت ّأســـس ِيف َعام
ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
1925م ِمن ِقبـــل الفنان جـــورج هيويت مايرز؛ لتوســـيع
َ
َ
َ
الم َعرفـــة َ
َ
العامـــة َوالتقديـــر للمزايـــا الفنيـــ�ة َواألهميـــة
َ
َ
الثقافية َلمنســـوجات َ
العالم؛ فهو َيضم أكر ِمن 20000
َ
َ
َ
النســـيج الـــي تعكـــس الثقافـــات ُ
المختلفة
ِقطعـــة ِمن
َ
ُ
َ
َ
َ
ِلدول الشـــرق األوســـط وآســـيا وأفريقيـــا وأمريكا.7
َ
ُمحتويـــات ُمتحـــف النســـيج ِاملصـــريَ :يتكـــون
َ
المب ــى م ــن َطابق ــن ،وت ـ ّـم َختطي ــط ُ
المتح ــف ِب َطريق ــة
ِ
َ
ُ ُ
َبســـيطة َحيـــث تضـــم كل غرفـــة ُمعلومـــات َعلـــى
َ
احلوائـــط َعـــن َفـــرتة ُ
المنســـوجات الـــي ِبداخلهـــا ِمـــن

َمدخل ُمتحف َ
المصري
النسيج َ
النحاسين األميرية َس ً
(مدرسة َ
ابقا)
َ

للســـبي�لُ :يعـــد َهذا َ
الوصـــف املعماري َ
َ
الســـبي�ل ِمن
ِ
َ
الرخام َ
األســـبلة الفخمـــة َ
المكســـوة ب ُ
المحلـــى ِبالنقوش
ِ
والكتابـــات َ
اجلميلـــةَ ،ويتكون ِمـــن َطابقـــن؛ األول وهو
َ
َ
َ
الســـبي�ل ،أ ّما َ
ُحجرة َ
الطابق الثاين ف َيشـــتمل َعلى َمجموعة
َ
َحجـــرات َوكتـــاب ِب ُملحقاته.4
الواجهة َ
وأهم َما ُيمزي َ
الســـبي�ل ُهـــو َ
الرئيســـية؛ َوالي
َ
َ
َتطـــل َعلـــى َشـــارع ُ
المعـــزَ ،وتأخذ شـــكل نصـــف دائري
العثماني�ة َذات الطـــراز َ
َعلى َنســـق طراز األســـبلة ُ
الوافد،
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َو َيكســـوها الرخـــام ويفتـــح ِبهـــا أربع شـــبابيك للســـبي�ل
َ
النحـــاس َ
المصبـــوب به ُرســـوم
ُمغشـــاة ِبأحجبـــة ِمـــن
َ
َ
ُ
َبيضاويـــة َيتخللهـــا ُو َريقـــات نب�اتيـــ�ةَ ،و َيعلو كل ِشـــباك
ُ
ُ
َمنطقـــة ُمســـتطيلة نقش ِبها ِشـــعار أســـرة ُمحمـــد َعلى
ُ
َ
النجمـــةِ ،كتابـــات ِباللغـــة الرتكية
الـــذي َيضم
الهـــالل و ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُمنفـــذة ِبالتذهيـــب ِيف حبـــور َعلى أرضيـــة زرقـــاء تعلوها
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َمنظر َعام ِل َواجهة َسبيل ُمحمد َعلي ِب َ
النحاسين والتي
المعز.
ُتطل َعلى َشارع ُ

َز َخارف البَ اروك َوالرُ وكوكو َعلى َواجهة َسبيل ُمحمد َعلي
(متحف َ
المصري)
ُ
النسيج ِ

َ
َ
َحي ــث اس ــتخدامها األصل ــيَ ،وتاري ــخ ُصنعه ــاَ ،و َمكانه ــا
َ
األصلـــي َلهـــاََ ،و َتتـــوزع ُمقتنيـــ�ات ُ
المتحـــف ِىف ()11
َقاع ــة ب َرتتي ــب َتاري ــيخ؛ َحي ــث َيتضم ــن َ
الطاب ــق األول:
َِ
َ
َ
ُ
أربع ــة قاع ــات تش ــمل أش ــكال المنس ــوجات المختلف ــة
ََ
ُ
يف َ
العصـــر الفرعـــوينَ ،و ِهـــي تتضمـــن َمالبـــس اآللهـــة
ِ
اليومي ــة َو َمالب ــس َ
احلي ــاة َ
َو َمالب ــس َ
احلي ــاة األبدي ــة ىف
َ َ
َ
َ
َ
القاعـــات ( ،)3 ،2 ،1أ ّمـــا قاعـــة ( )4فتتضمـــن نمـــاذج
َ
َ
القبطـــى.
ِمـــن المنســـوجات ِيف العصـــر ِ
َ
َ
َ
َو َيشـــمل َ
الطابـــق الثاينَ :ســـبع قاعات َحيث تشـــمل
َ
َ
القبطـــى َمنســـوجة
قاعـــة (ِ )5قطـــع ِمـــن النســـيج ِ
َ
َ
القباطى َ
المشـــهورة ِبالتابسرتي(،)Tabstery
ِب َطريقة
َ
َ
َوتتضمـــن القاعات ِمن َرقـــم (َ )6حىت َرقـــم (َِ )11رحلة
َ
َ
العصـــور اإلســـالمية ُ
النســـيج َعـــر ُ
المختلفـــة؛
تطـــور
َ
َ
ََ
َ
َ
األمـــوى َو َ
العباىس،
فتعـــرض قاعة ( )6نماذج النســـيج
َ
َ
َ
النســـيج ُ
الطولـــوىن َوالذى َيتمزي ِب ُرســـومات
َوقاعة ()7
َ
َ
النســـيج يف َ
َ
احليوانـــات ُ
العصرين
المختلفةَ ،وقاعة ()8
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
الفاطىم َو َاأليـــوىبَ ،وتعرض قاعة (ِ )9قطع ِمن َكســـوة
َ
َ
َ
الكعبـــة الشـــريفة؛ َوالـــىت كانـــت حتظـــى ِمصر ِبشـــرف
احلـــرم َ
صناعتهـــا وإرســـالها ُكل َعـــام إىل َ
المكـــي ،وقاعة
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
( )10تعـــرض ألنـــواع النســـيج ِيف العصـــر المملوكـــى،

َو َقاعـــة ( )11فيها َنســـيج َ
العصـــر ُ
العثماىن الـــذى َيتمزي
ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ِبزخـــارف الزهـــور المختلفـــة؛ وأشـــهرها زهـــرة الـــالال
َ ُ
ـــجاجيد َ
القرنفل عالوة َعلى َس َ
الصـــالة ِباإلضافة ِلقطع
و
ِ
َ
8
ِمن المنســـوجات ِمـــن إيران .
َ
النســـيج َبـــني َقاعـــات ُ
المتحـــفَ :بـــادئ ِذي
ِرحلـــة
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ِبـــدء النســـيج هـــو عبـــارة عـــن ِجســـم مســـطح رقيـــق
َ
َيتكـــون إما ِمـــن خيـــط َواحد ُمتشـــابك َبعضـــه ِببعض
َ
َ
َ
َعلـــى هيئـــ�ة أنصـــاف د ُوائـــر ُمتداخلـــة َو ُمتماســـكة ،أو
ُ
َيتكـــون ِمـــن َمجموعة ِمـــن خيـــوط َطولية ُيطلـــق َعليها
َ
ُ
ُ
اســـم ُ
(الســـداة) تتقاطـــع َمع خيـــوط َعرضيـــة تعرف
ً
ً
ُ
(اللحمـــة) َتقاطعـــا ُمنتظمـــاَ ،و َخيتلف َ
المنســـوج ِيف
بــــ
َ ً
ََ
َ
ََ
ُ
َمظهره ونوعـــه تبعا إلختالف تقاطع اخليـــوط وتركيبها
ُ
َ
َ
ِفيمـــا ُيعـــرف بإســـم الرتكيـــب النســـيَ ،9واســـتخدم
َ
ُ
الثيـــ�اب ِبأنواعها
النســـيج ِيف ِصناعة أنواع مختلفة ِمثل ِ
َ ُ ّ
الطـــوايق َو َ
المختلفـــة َو َ
علقات َو ُ
ُ
الســـروج
العمائـــم والم
َ
َ ُ
البســـط َو َ
الكســـوات َو َ
الرايـــات َواألعـــالم َو ُ
الســـتائر
و
َ
َ َ 10
ُ
َ
َ
ُ
َواألغطيـــة والمفروشـــات  ،كما كان للنســـيج دور مؤثر
المعامـــالت اإلقتصاديـــةَ ،ت ّ
يف ُ
عمقت َحيويتـــ�ه َعلى َمر
ِ
َ
َ
َ
ُ
العصـــور ِبتنـــوع أشـــكال المنســـوجات والمالبس الي
َ
َ
ُ
أصبحـــت تعكـــس ُر وح كل َعصر.
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2

1

النول ُ
األفقي َو َفتاتين َتقومان ِب َ
رَ سم يُ وضح َشكل ُ
النسج َعليه-
َمقبرة َخ ُنوم ُحتب -بَ نى َحسنَ -
الدولة ُ
الوسطى

ُصورة ُتوضح أحد ُ
الكتان
الصناع يَ قوم ِب َنسج ِ

َ
ُ
َ
َ
كمـــا توجـــد َعـــدد ِمـــن تماثيـــ�ل خشـــبي�ة َوالـــي
ُ
َ
اســـتخدمت ل َعـــرض َنمـــاذج مـــن َ
المالبـــس الـــي كان
ِ
ِ
َ
َ
َيرتديه ــا ِاملص ــري القدي ــمِ ،منه ــا ِتمث ــال أوش ــابىت َيرت ــدى
ً
َ ُ
داءا بنصــف ُكــم َو ُحييــط ب َ
الوســط ِحــزام ذو َطيــات َيت ـ�دىل
ُِ
ِر َ ِ
ألســـفل َوتمثـــال لإللـــه أوزيـــر َو ِتمثـــال إلمـــرأة َملفوفـــة
َ
َ
َ
اخلشـــن َ
الســـادة ترتـــدى
الكتـــان
ِبقطـــع النســـيج ِمـــن ِ
َ
ً
داءا ب ــه ُخط ــوط َس ــوداء َو َمف ــرش م ــن َ
احلري ــر ل ــه ِكن ــار
ِر
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َعريــض علــى هيئ ـ�ة فســتونات مشــغولة ِبكتابــات عربي ـ�ة
َ
ُ
َ
َ
غــر َمقــروءة ،كمــا ُيوجــد ِســرير فرعــوين قديــمَ ،و َعــدد ِمــن
َ
َ
َ
ُ
الكتــان،
المفروشــات المزنليــة المختلفــة المصنوعــة ِمــن ِ
َ
َ
الكتـــان َعلـــى ِتمثـــال ِلكاهـــن
ِباإلضافـــة إىل َلفائـــف ِمـــن ِ
ُ
َ
َوأجـــزاء ِمـــن أكفـــان ِفرعونيـــ�ة عليهـــا ِكتابـــات ِباللغـــة
َ
َ
الهروغليفي ــةَ ،ف َق ــد َكان ــت َ
للمنس ــوجات أهمي ــة كب ــرة ِيف
ِ
ً
�داءا مـــن امليـــالد إىل َ
الممـــات.
ـ
ابتــ
ياتهـــم
َح
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َُ
القســـم كيف َبرع ِاملصريـــون القدماء ِيف
ويوضح هذا ِ
َ
َ
َ
َ َ
الكتـــان باإلضافة إىل َبراعتهم
غزل ونســـج و ِصباغة ألياف ِ
ً
َ
ُ
صوصا َ
الملكية ِمنها.
ِيف تطريز َمنســـوجاتهم ،خ

ُ
َ
َ
الرحلة:
المنسوجات الفرعوني�ة ِبداية ِ
َ
َ
كانـــت ِصناعـــة النســـيج ُمزدهـــرة ِبمصـــر ُمنـــذ َعهـــد
َ
ُ
َ
َ
القدمـــاء أول َم ْ
ـــن اهتـــدى إىل
الفراعنـــةَ ،وكان ِاملصريـــون
َ
اســـتخدام الكتـــان يف َعمـــل َ
المنســـوجات َوظلـــت ِمصـــر
ِ
ُ
َ
َ
َ
ُ
الفرعونيـــ�ة َحـــوايل مـــا يقـــرب ِمـــن  3000عـــام متفـــردة
َ
بصناعـــة َنســـيج الكتـــان يف َ
العالـــمَ ،والـــذي كان َيعتـــره
ِ
ِ
ِ
ُ
ََ
َ
ِاملصـــري القديـــم قمـــاش اآللهـــة ،وترجـــع أقـــدم ِقطعـــة
َ
َ
نســيج َموجــودة ِيف ِمصــر إىل َعصــر ِبدايــة األســرات للقــرن
َ
َ
َ
َ
احلـــادي َوالثالثـــن قبـــل ِامليـــالدَ ،وقـــد انتشـــرت ُورش
َ
الرجـــال
البـــالد َو
ِصناعـــة النســـيج ِيف أحنـــاء
عمـــل ِفيهـــا ِ
ِ
َ
َ
َ
للكهنـــة َم َناســـج ُأخـــرى يف َ
المعابـــد
َوالنســـاء؛ كمـــا كان
ِ
َ
َ
لتنتـــج لهـــم ِمـــن األقمشـــة َم َايلـــزم ِل َمالبســـهم َوألزيـــاء
َ
َ
ُطقوس ــهمَ ،حي ــث َكان ــت َ
للمنس ــوجات أهمي ــة كب ــرة ِيف
الطقـــوس الـــي ُتـــؤدى يف َ
احليـــاة َ
َ
اليوميـــة َويف ُ
المعابـــد،
ِ
ِ
َ
َ
َحي ــث كان الكهن ــة َيتم ــزيون ِب ــزي ُمع ــن َو ُه ــم ُيؤدونه ــا،
الملـــك َيرتـــدي َأغلـــى َوأفخـــم أنـــواع َ
َو َكان َ
المنســـوجات،
َ
َ
الفرعـــوين ِبنســـيج ِنيســـوت
واشـــتهر ِنظـــام النســـيج ِ
«َ Nissut
الملكـــي».11

َ
َ
ُ
القبطية:
المنسوجات اليوناني�ة و ِ
َ
اشـــتهر َ
العصـــر ُ
الر ومـــاين ِبإنتـــ�اج أنـــواع ُمختلفـــة
َ
َ
َ
المنس ــوجات َ
م ــن َ
الرائع ــةَ ،وق ــد أنش ــأ أ َباط ــرة ُ
الر وم ــان
ِ
ُ
َ
َ
َ
اجلنســـيوم) والـــي كانـــت تعـــرف بـ(مصانـــع
(مصانـــع ِ
َ
َ
َ
النس ــيج َ
الملكي ــة) ِبمدينــ�ة اإلس ــكندرية عاصم ــة ِمص ــر

ويعتـــر القســـم الفرعـــوين أكـــر قســـم يف ُ
ُ
المتحـــف؛
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َيشـــتمل َهـــذا القســـم َعلـــى َعـــدد مـــن َ
المنســـوجات
ِ
ِ
َ ُ
َ
َ
َ
الفرع ــوين ،كم ــا يض ــم
الكتانيـ ـ�ة والقطنيـ ـ�ة ِم ــن العص ــر ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
َعــدد ِمــن اللوحــات الــي توضــح مالمــح ِصناعــة النســيج
ُ
ِعنـــد ِاملصريـــن القدمـــاء َمالبســـه.
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4
3

ِقطعة ِمن َنسيج َ
الحرير َعليها ِكتابات ِباللون األزرق
تحا ُم ً
َنصها (إنا َفتحنا لك َف ً
بينا) ُمكررة ِفي َمجموعات
أسفلها َشريط ِباللون األحمر َعليه ِكتابات َنسخية

ربعات(مصر-
الكتان ُمزخرف ِبأشكال َجامات َو ُم
ِر َداء ِمن ِ
ِ
َفن ِقبطى -ق5-4م)ِ -سجل ُمتحف136 :

(مصر-العصر العثماني -ق17م) -سجل متحف381 :

الطـــرازَ ،13والي َكانـــت َختضع ً
إداريـــا ل َلرقابـــة ُ
احلكومية
ِ
ِ
ََ
َ
َ
َ
َ
الكتابة على النســـيج
(الطراز) يعـــين ِ
الصارمـــة ،ولفـــظ ِ
َ
ُ
َ
َ َ
َ َ
الكتابات كانت تقتضيهـــا َعادة (اخللع)
والـــورق ،14وهذه ِ
َ ُ
ُ
ُ
َ َ َ ُ
اخلالفة
الـــي كان يتبعها احلـــكام واألمراء المســـلمون ِيف ِ
ُ
َ
اخللـــع من َ
المالبس
اإلســـالمية ِيف ُمكافأة ِرجـــال الدولة ِب
ِ
َ
َِ
َ
َ َ
َ
َ
ُ
الفاخـــرة ،فـــكان يطلـــق علـــى مصانـــع النســـيج األهلية
َ
َ
(طراز َ
العامة) َوتهتم ِبإنت�اج َمنســـوجات َعامة الشـــعب،
ِ
َ ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ
الطراز
وعلى مصانع النســـيج الـــي تتبع احلكام واألمـــراء ِ
َ
َ
ّ
ُ
(طراز اخلاصة) َودورها إنت�اج َمنســـوجات
احلكـــويم ،أما ِ
َ
َ َ
َ َ
َ
الرقابة
اخلليفـــة وحاشـــيت�ه ،و ِكال ِ
الطرازين كانا يتبعـــان ِ
َ
ّ
النســـيج ُ
احلكوميـــة ُ
ُ
المهمـــة
المشـــددةَ ،و ِمـــن َمراكـــز
َ
الفيوم وإهناســـيا َ
يف َ
والبهنســـا
العصـــر اإلســـاليم ِهـــي
ِ
واألشمونين وأســـيوط وتنيس وشطا واإلســـكندرية،15
َ
َو َتشـــتمل َقاعة َ
العصر اإلســـاليم َعلى ِقطع ِمن النسيج
ُ
ُ
الكتابات واآليـــات القرآني�ة
المختلفـــة ويزخرفها بعـــض ِ
َ
ُ
َ
ُمنفـــذة باخلطـــوط ُ
المتنوعة؛ حيث كانت قطع النســـيج
ِ
َ
َ
ُ
ِخـــالل العصر اإلســـاليم ينســـج عليهـــا اســـم اخلليفة
َ َ
َ
بإعتب�اره َشـــارة من َشـــارات ُ
احلكـــم الثالثـــةَ ،وقد تمزيت
ِ
ِ
ُ ً
َ
َ
َ
ُ
َ
هذه القاعة ِب ُوجود تماثي�ل ِمن الشـــمع توضـــح صورا ِمن
َ
َمراحل إعداد النســـيج.16
َ
َ
ُ
َ
َويف َعصـــر الدولـــة الفاطمية اهتـــم اخللفـــاء ِبصناعة
َ
ً َ ً
َ
ّ َ
براَ ،و َيروي َ
المقريزي أن دار َيعقوب ِبن
النســـيج اهتماما ك
َ
َ
اخلليفة َ
العزيز ِبـــاهلل ُح ّولت َبعـــده إىل َمصنع
كلـــس َوزيـــر

َ
َ
ُ
َ
َ
النس ــاء َيقم ــن ِبالنس ــج َوالتطري ــز ِبه ــا
آن ــذاكَ ،وكان ــت
ِ
َ
البـــالط َ
إلنتـــ�اج َمـــا َحيتـــاج إليـــه َ
الملكـــي ِمـــن أقمشـــة
ّ
َو ُمعلقـــات ّوأغطيـــة َو َوســـائد ُمتنوعـــة.
َ
َ
َ
َ
َّ
القبطيـــة؛ فقـــد تمـــزيت ِبغنـــاء
أمـــا المنســـوجات ِ
َ
َ
ُ
الزخرفيـــة َذات األلـــوان ّ
الراقـــة،
َوغـــزارة َعناصرهـــا
َ
ُ
ُ
وال ــي نف ــذت ُمعظمه ــا بأس ــلوب القباط ــي أو اللحم ــات
َ
َغ ــر ُ
الممت ــدة َو ُه ــو أس ــلوب أق ــرب إىل التطري ــز ِمن ــه إىل
َ
ُ
َ
َ
َ
النســـيجَ ،حيـــث أتـــاح هـــذا األســـلوب للتصويـــر ِشـــبه
ً
للبورتريهـــات َ
الم ّ
جســـم ُ
ُ
المنســـوجة ُمشـــابها ِلتلـــك
َ
َ
َ
ُ
ُ
الظـــل
الكالســـيكية القديمـــة ،وذلـــك ِبمراعـــاة ِ
الرســـوم ِ
َ
َ
َو َ
المنظـــور ،وقـــد انتشـــرت َمصانـــع النســـيج ِيف هـــذه
َ
َ
الفـــرتة ِيف الفيـــوم َو إخميـــم َواإلســـكندرية.12
َ
َ
اإلساليم
النسيج ِيف العصر ِ
ً
َشـــهدت صناعـــة َ
ازدهـــارا
المنســـوجات ِيف ِمصـــر
ِ
َ
َ
َ
َ
َك ً
بـــرا َبعـــد فتـــح العـــرب لهـــا (21هــــ641/م) ،حيـــث
َ
َ
َ
َعمل ُ
المســـلمون َعلى تشـــجيع َوتطويـــر َوتنمية ِصناعة
ََ
َ
َ
َ
المنســـوجاتَ ،حىت َبلغت أوج الكمـــال َواإلتقان ،وأصبح
َ
َ
ُ
األقمشـــة َ
الرقيقـــة ِمـــن أهـــم ُممـــزيات الفنـــون
إنتـــ�اج
ََ َ
َ
َ
ُ
التطبيقيـــة اإلســـالمية عامـــة ،وقـــد أولـــت احلكومات
المختلفة عناية َخاصة بص َناعة َ
اإلسالمية ُ
المنسوجات،
ِ ِ
ِ
َ
َ
ُ
َوأمرت ِبإنشـــاء َمصانع النســـيج َوالي ُعرفت آنذاك ِبدور
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ُ
َ
َ
ُ
النســـيج َو َ
ُ
نســـوجات
الم
َمعروضات نادرة تؤرخ ِلرتاث
َ
َ
َ
ُ
القطع
ِيف ِمصـــر :يشـــتمل المتحف علـــى مجموعة ِمـــن ِ
َ
النـــادرة َ
الرائعة َومنها؛
َ
َ
ُ
الكعبة ُ
المشرفةَ :حظيت ِمصر ِبشرف ِصناعة
 كسوةَ
ُ
العصـر َ
العصـورُ ،منـذ َ
الشـريفة َعلـى َمـر ُ
اجلاهلـي
الكسـوة
ُ
َ
وعلى َمر َ
َ
المراحل التاريخية ُ
المختلفة ،نتيجة لشهرتها ِب َهذه
ً
ً
ً
ّ
ُ
َ
الصناعـة ،وشـكلت هـذه الكسـوة َرمـزا ِسياسـيا َو َعسـكريا
ِ
ً َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ
السـيادة على العاملـن العريب
وحضاريـا؛ فهـي رمـز ِمن رمـوز ِ
َواإلسـاليم ،ولذلك َسـعى السالطن َخاصة َ
المماليك ُمنذ
اللحظـات األوىل إلعتالئهـم ُسـدة ُ
احلكـم ِيف ِمصرللحفـاظ
َ
ُ
َ َ
َ
الشـرف َ
القـوى ُ
المختلفـة ِيف
العظيـم ،كمـا نازعـوا
َعلـى هـذا
َ
َ
َ
ُ
السياسـية
السـيادة ِ
سـبي�ل هـذا الشـرف ِ
الديـين َالمغلـف ِب ِ
العسـكرية َو َ
َو َ
احلضاريةَ ،21وكان لها َمقر ُعرف بـ (دار كسـوة
َ
الكعبـة)َ ،وظـل َمكانهـا ِيف ِمصـر ُمنذ َعصر اخلليفـة ُعمر بن
َ
ُ
اخلطـاب حـىت َعـام 1963م ِب َـي اخلرنفـش22؛ َو ِهـي إحدى
ٌ
ُبيـوت األمـراء ِاملصريـنَ ،والـي َجعلهـا ُمحمـد َعلـي َورشـة
َ
َ
َ َ
َ َ
احلجة سـنة
وشـرع ِيف ِعمارتها كما يقول اجلريت ِيف شـهر ذي ِ
ً
َ
1233هــَ ،وقـد َبقيـت َهـذه َ
الورشـة إىل اليـوم ِتـذكارا ِلنسـج
َ
َ
َ
القاهـرة ِلكسـوة الكعبـة َوزخرفتها.23
َ
ُ
َ
َ
َوكانـــت الكســـوة ختـــرج ِيف احتفال رســـيم كان ُيعرف
َ
َ
بـ(المحمـــل ِاملصري)؛ َو ُهو ِعبارة َعن َموكب َســـنوي خيرج
َ
َ
وحيضره اخلديوي ورموز ُ
احلكم بصحبة شـــيخ
ِمن مصـــر
َ
ُ
ُ
األزهر ووفد ِمـــن األوقـــاف والطرق الصوفيـــة ِمع إطالق
َ
َ 21طلقـــة َمدفع ِيف اإلســـتقبال والتوديع.24
َ
َ
َو ُخيصـــص ُ
المتحـــف قاعـــة خاصة بــــ الـــدور األول
ُ
َ
ُ
ُ
رقم (ِ )9لكســـوة الكعبةَ ،و ِبها آخر كســـوة أرســـلت ِمن
ُ
ِمصـــر َعام1356هـ؛ َو ِهـــي ِعبارة َعـــن ِحزام ِمن كســـوة
َ
َ
الشـــكل من َ
الم ّ
الكعبة َ
احلريـــر َعليه
شـــرفة ُمســـتطيل
ِ
ُ
َ
َ
خبيـــوط الفضـــة َنصها ُ
ُ
(صنعـــت هذه
ِ
ِكتابـــات مطـــرزة ِ
َ
ُ
الكســـوة بأمر ُ
المتـــوكل َعلى هللا فـــاروق األول َملك ِمصر
ِ
ُ
َ
الم ّشـــرفة ىف َعهـــد َخـــادم َ
الكعبـــة َ
احلرمن
أهديـــت إىل
ِ
َ
المملكة َ
ســـعود َملك َ
الشـــريفن َعبد َ
العزيز آل ُ
العربي�ة
ََ ُ
َ
ُ
(ســـتارة
الســـعودية) ،كمـــا توجـــد ِقطعـــة رائعـــة ِمـــن ِ
َبـــاب التوبة)؛ وهـــو البـــاب الداخلى للكعبة ُمســـتطيلة
ُ
َ
َ
َ
الشـــكلَ ،و َعليها زخارف نب�اتي�ةَ ،و ِكتابـــات قرآني�ة ُمطرزة
ُ
(الســـرما).25
ِخبيوط ِفضية بأســـلوب ِ

ُ
َ
َ
َ
َ َ
الد َيب�اج ،وكان ال يتوىل
للنســـيج ،وصارت تعرف ِبإســـم دار ِ
األعيان مـــن َأ َربـــاب َ
َوظيفـــة َصاحـــب الطـــراز إال َ
الع َمائم
ِ
ِ
َ ً
َ
ُ
ُ
الســـيوفَ ،17وقـــد َعمـــل اخلليفة المعـــز ِلديـــن هللا دارا
َو
َ
ُ
َ َ َ ُ
الكســـوةَ ،و َكان ُي ّ
فصل
ســـماها دار الكسوة َو ُعرفت ِخبزانة
و
َ
َ
َ ّ
َ
َ
َ
الثيـــ�اب والزب ،ويكســـو ِبهـــا الناس
ِفيهـــا ِمن جميـــع أنواع ِ
ُ
َ
َ
َ
الشـــتاء والصيف.18
على اختـــالف أصنافهم كســـوة ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َوكان الدافــع َو َراء التنــوع َوالــراء ِيف النســيج؛ ُهــو تعــدد
ّ
ُ
ُ
ُ
المناس ــبات اإلجتماعي ــة َحتم ــت َعل ــى اخللف ــاء الظه ــور
َ
َ
َ
َ
َ
ِب َمظه ــر الئ ــق َو ُمناس ــب َو ُمتم ــزي َع ــن غره ــم ف ــكان ه ــذا
ً
َ
ُ
َ
باخللفـــاء َ
لســـببن
دافعـــا إلنشـــاء ُدور ِطـــراز خاصـــة
َ
َ
ً
اخلليفـــة ُ
المســـتمرة
َرئيســـن؛ أوال ِلســـد احتي�اجـــات
َ ً َ
َ
َ
َ
نع ــا للتقلي ــد ال ــذي ُربم ــا حي ــدث ِفيه ــا
َوالكث ــرةَ ،والث ــاين م
َ
َ ُ
ِفيمـــا لـــو نســـجت َمالبـــس اخلليفـــة ِيف َمصنـــع َعـــام
َ
ً َ
َينتـــج ِل َعامـــة النـــاس أيضـــا ،كمـــا أن الفاطميـــن اختـــذوا
َ
ََ
مـــن َ
المنســـوجات َوســـيلة لتحقيـــق أغـــراض ِس َياســـية؛
ِ
ََ
َ
َ
َ
الفكـــرة ِيف
الديـــين وترســـيخ هـــذه ِ
ك َاإلشـــادة ِبمركزهـــم ِ
َ
َ
َ
َ
األذه ــانَ ،و ِلذل ــك كتب ــوا ِعب ــارات خاص ــة عل ــى النس ــيج
َ
َ
َ
َ
َ
لتدعي ــم ذل ــكَ ،وكذل ــك للتق ــرب ِم ــن الش ــعب ِاملص ــري،
َ
ُ
َ
واســـتمالة قلـــوب النـــاس حنـــو ُحكمهـــم.19
َ ّ
َ
َ
َوهكـــذا ظلـــت َمنســـوجات ِمصـــر َموضـــع التقديـــر
َ
َ
الر وعـــة َو َ
األمثـــال يف الدقـــة َو َ
اجلمـــالَ ،وقـــد
َو َمضـــرب
ِ ِ
َ
اهتـــم بهـــا َ
العـــرب َو َعملـــوا َعلـــى اإلســـتفادة ِمـــن هـــذا
َ
َ
ُ ِ َ
َ
الــرتاث الفــين َوتشــجيعه َحــىت ازدهــرت ِصناعــة النســيج
َ
يف َ
العال ــم اإلس ــاليم َعام ــة َومص ــر خاص ــةَ ،و َبلغ ــت ِم ــن
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
الكمـــال واإلتقـــان ،و ِمـــن التقاليـــد اإلســـالمية الـــي كان
َ َ
َ
َ
َ
ُ
لهــا أكــر األثــر ِيف ازدهــار فــن النســيج كســوة الكعبــة الــي
َ
َ
َ
ُيقدســها َ
الع ــرب قبــل اإلســالم َوبعــده ،كذلــك كان ِلنظــام
َ
اخلل ــع؛ َو َه ــو َتقلي ــد َعرف ــه ُمعظ ــم ُش ــعوب َ
العال ــم
ِمن ــح
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
القديــم ،فعرفــه ِاملصريــون القدمــاء كمــا عرفــه اإليرانيــون،
َو ُهن ــاك َناحي ــة َله ــا أهميته ــا َوه ــي ُح ــب َ
الع ــرب ِللب ــاس
َ َ َ
َ
ً
واقتن�ائه ــم الفاخ ــر ِمن ــه ،ف ــكان ذل ــك َعام ــال ِم ــن َعوام ــل
ُ
المنافســـة ِيف اإلبتـــكار واإلتقـــان.20
َ
َ
َكمـــا َحيتـــوي ُ
المتحـــف َعلـــى ُجزء خـــاص ِبالنســـيج
َ
المســـتورد من َعديد مـــن ُدول َ
ُ
العالم ِمثل إيـــران (خاصة
ِ
ِ
َ
َ
العـــراق َواليمن.
الطراز اإليـــراين الصفـــوي) ،و ِ
ِ
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6

َنموذج ِلديوراما َتعرض َنموذج لورشة كاملة للنسيج وطريقة

ديوراما داخل المتحف ُتوضح َنماذج من اآلآلت

الصناعة والنسج

المستخدمة َوعملية النسج التي يقوم بها

َ
َ
َ َّ
القديمـــة َو َفضلها َعلى َ
احلضارة الغربيـــ�ة ،كما أن ِاملصري
ِ
َ
َ
َ
القديم ُهو أول َم ْن اســـتخدم َمســـاحيق الغسيل والي كان
َ
َ
ُ
الزيـــوت َ
الطبيعية.
ُيصنعهـــا ِمن النب�اتـــات َوخلطات ِمن
َ
َ
َ
ُ
َ
 ف ُيوجد ِبقاعة ( )1شـــقفة ِمن الفخـــار كانت ِب َمثابةَ
َ
ً َ َ
إيصال اســـتالم َ
المالبس قديمـــا؛ فكان ِاملصـــري القديم
العامل َ
ـــم اســـتالمهّ ،أمـــا َ
َيكتـــب ب ُلغتـــه َما َت ّ
بالمغســـلة
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
القراءة يقوم برســـم المالبـــس ووضع
الـــذي ال يســـتطيع ِ
َ َ
َ
ّ
ِنقـــاط لتحديد َعـــدد ما تم اســـتالمه.
َ
الفراعنـــة َأول َم ْ
ـــن َكتبوا اســـم َ
الصانع أو َ
الورشـــة
ٌ
َ
َ
ُ
َعلـــى مالبســـهم؛ ويعتر ِاملصريـــون القدماء هـــم أول من
َ
ســـجلوا اســـم َ
ّ
الصانع َعلـــى َمالبســـهم كنوع ِمـــن أنواع
َ
َ
العزة َوالفخر للشـــخص الذي ُيريد أن ُيوضـــح أنه َيرتدي
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِمن الصانـــع هذا أو الورشـــة؛ ِتلك الموضة الـــي تقوم ِبها
َ
العامليـــة َو َ
ُبيـــوت األزياء َ
المتاجر الشـــهرة اآلن.

 مصـــر الفرعونيـــ�ة هـــي َالمنبع َلتصاميـــم ُ
الموضة
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
الفرعوين مليء ِباإلكتشـــافات المبهرة
ِبالغرب؛ فالعصـــر ِ
َ
القديمة َ
وســـبقهاَ ،و َمهارة وإبداع
الي تظهر َجمال ِمصـــر
َ
القديـــم يف ُصنع َ
المنســـوجات ُ
المختلفـــة َو ِدقة
ِاملصـــري
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
تفاصيلها وألوانهـــا و ِطباعتها والي اقتبـــس ِمنها الغرب،
َ
َو ِمن أمثلة ذلـــك َم َايلي:
ُ
الكتان َحىت ِاملرفـــق َمفتوح اإلصبع
 قفاز ِلســـيدة ِمن ُِ
َ
َمحفـــوظ يف قاعـــة ()1؛ َيكشـــف هـــذا القفـــاز أن ِتلـــك
َ
َ
َ
ُ
ُ
القدم َوالي
الموضـــة موجودة لدى ِاملصـــري القديم منـــذ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
الســـتيني�ات،
عـــادت ِمن جديـــد ِيف فرتة اخلمســـيني�ات و ِ
َو َكانـــت َت َرتديهـــا َملـــكات بريطانيـــ�ا َو َســـيدات ُ
المجتمع
ِ َ
َُ
َ
َ َ ُ
القطعة
َ ِبإعتب�ارهـــا يشء راىق مخصص لهم ،فتثبـــت هذه ِ
َ
ّ
ُ
َ َ
النســـاء يف ِمصـــر القديمة كان هـــذا ِردائهـــا َو ِمن ُصنع
أن ِ
َ
َ
احلضـــارة ِاملصريـــة َوليس ابتـــكار غريب.
َ
القديم َو َ
المغاســـل ُ
العمومية :laundry
 ِاملصـــريَ
َ
َ
ُ
َعرف ِاملصـــري القديم ِفكرة المغاســـل العمومية لغســـل
َ
َ
َ
المالبـــس َو َ
َ
المنســـوجات ُ
المختلفـــة قبل الغـــربَ ،وكان
ُ
ُهنـــاك َمغاســـل َخاصـــة ب ُ
الملوك َوأخـــرى ِل َلعامـــة؛ ِتلك
ِ
َ
األماكـــن الـــي َتـــدل َعلـــى أســـبقية َ
احلضـــارة ِاملصرية

ُ
َ َ
 ِغيـــارات األطفال ابتـــكار فرعوين؛ كمـــا تمزي ِاملصريَ
ّ
القديـــم ِباســـتخدام ِغيـــارات األطفال(احلفاظـــات)
َ
الشـــكل َوجبوارها َ
َ
احلقيب�ة
الكتـــان ُمثلثة
المصنوعـــة ِمن ِ
ِ
ُ
َ
َ
الغيارات.
الـــي كانت حتتفـــظ ِفيهـــا األمهـــات ِب ِ
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السجاد للفنان جان ليون جيروم َعام1887مَ ،معروضة
ُلوحة َتاجر ِ
ِفي َمعهد مينيابوليس للفنون في الواليات المتحدة األمريكية.

المتحـــف مزئر َيرجـــع َلعصر َ
 َومـــن أهم قطع ُالملك
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
الكتان طولها 90ســـم،
توت عنخ آمـــون؛ و ِهى ِقطعة ِمن ِ
َ
ُ
َو َعرضهـــا 100ســـم ُوجـــدت ِب َمقرة تـــوت َعنـــخ آمون ِىف
َوادى ُ
الملـــوك ِباألقصر.
ُ
َ
 اآلآلت َواألدوات الـــي كانـــت تســـتخدم ِيف َعملييَ
َ َ َ
النســـيج؛ َيعـــرض ُ
المتحـــف َعددا ِمـــن األدوات
الغزل و
َ
َ
َ
َ
ُ
الي كانت مســـتخدمة ِيف عمليي الغزل
ِ
الصناعية األثرية ِ
َ َ
ُ
َ
َ
والنســـج ِمنها؛ اإلبر ،المكوكات ،المغازل ،الكســـتب�انات،
َ
َ
َ
البكـــر ،أمشـــاط النســـجَ ،وهـــذه األدوات َمصنوعـــة ِمن
َ ُ
َ
ُ
اخلشـــبَ ،
المعدن ،الفخـــار ،كما توجد
َمواد ُمختلفة ِمثل
َ
َ
َ
للطباعة َعلى النســـيج.
قوالب خشـــبي�ة ِ
العـــرض َ
المتحـــف َو َوســـائل َ
ُ
احلديثـــ�ةَ :يتمـــزي
العديـــد مـــن َوســـائل َ
المتحـــف باســـتخدامه َ
ُ
العـــرض
ِ
ِ
َ
احلديثـــ�ة َوقـــد اســـتعان بأســـلوب َ
َ
اجلرافيـــك؛ َو ُهـــو
َ
ِعبـــارة َعـــن ُصـــور ُموضحـــة لـــكل َعصـــر َمـــع شـــرح
لهـــاَ ،ومـــن أشـــهر ُطـــرق َ
العـــرض ب ُ
المتحـــف أســـلوب
ِ
ِ
َ ِ
َ
َ
َ
26
الديورامـــا ؛ و ِهـــى ِعبـــارة عـــن تماثيـــ�ل ِمـــن الشـــمع
ِ
َ َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
توض ــح كيفي ــة صن ــع النس ــيج وش ــكل الن ــول والمغ ــزل،
َ
َكمـــا ُيوجـــد َنمـــاذج َكاملـــة ِل ُ
ـــورش ِصناعـــة النســـيج

َ َ
َ
األدوات ُ
َُ
المســـتخدمة والـــي ترجـــع
الصناعـــة و
وطـــرق ِ
َ
التاريخيـــة ُ
ُ
المختلفـــة.
للعصـــور
ً
ُ
الهويــة ِو ِاملــوروث
احلفــاظ ِعلــى
المتحــف أنموذجــا يف ِ
ِ
َ
ُ
َ
ً
َ
َودلي ــال َعل ــى تراب ــط ِاملصري ــن ِيف نس ــيج َواح ــد َوحلم ــة
ً
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
للحفــاظ َعلــى الــرناث
واحــدة :يقــدم لنــا المتحــف نموذجــا ِ
َ
الثق ــايف ل َ
احلض ــاري َو َ
َ
لحض ــارة اإلس ــالمية ِم ــن
الم ــوروث
َ ِ
َ
َ
َ
ِخ ــالل ِقط ــع النس ــيج ال ــي حتك ــي لن ــا التاري ــخ ِم ــن ِخ ــالل
َ َ
الزخـــارف َ
الموج ــودة َعليهـــا وال ــي أصبح ــت
الكتابـــات و
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُج ــزء ال يتج ــزأ من ــه ،كم ــا يعك ــس المتح ــف نظري ــة مهم ــة
َ
َ
َ
َّ ُ
َو ِهـــي التأثـــر َوالتأثـــر َوأن الفنـــون قائمـــة َعلـــى َبعضهـــا
ُ
الزخرفيــة َ
َ
الموجــودة
البعــض؛ فنجــد أن بعــض الوحــدات
ُ
ََ
ً َ
َ
ِىف النس ــيج ِاملص ــرى كزه ــرة اللوت ــس َمث ــال ظه ــرت ُمن ــذ
َ
ً
َ
الفرعوني ـ�ة َح ــىت أس ــرة ُمحم ــد َعل ــي َباش ــاَ ،و ُم ــرورا
الدول ــة ِ
َ
َ
َ ُ
ُ
القبط ــى َواإلس ــالىمَ ،و ُه ــو
ِبالعص ــر اليون ــاىن والر وم ــاىن و ِ
َّ
احلضـــارة ِاملصريـــةَ ،و ُيثبـــت أن
َمـــا ُيؤكـــد اســـتمرارية
ِ
َ
َ
ّ
احلضــارة ِاملصريــة ُمنــذ نشــأتها َو َحــىت اآلن نســيج َواحــد.
المستشـــرقون َو إعجابهـــم َب َ
ّ
الر َحالـــة َو ُ
المنســـوجات
َ
َ
الشـــرقيةَ :كانـــت ُ
المنســـوجات الشـــرقية ِبأنواعهـــا
المختلفـــة َمحـــط إعجـــاب ُ
ُ
المستشـــرقن ِمـــن ُمـــؤريخ
َ
ًُ
ُ
احلض ــارة اإلس ــالمية َو ّ
َ
الرحال ــة ،فألف ــوا كتب ـ�ا متخصص ــة
المنســـوجات َ
المالبـــس َو َ
َعـــن َ
العربيـــ�ة َومـــن أمثلتهـــا؛
المالب ــس َ
فص ــل بأس ــماء َ
الم ّ
(المعج ــم ُ
كت ــاب ُ
العربيــ�ة)
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
للمستش ــرق الهولن ــدي ِرينه ــات دوزي ،وق ــد نش ــره س ــنة
ً
َ
َ
النمســـاوي مايـــر ِكتابـــا
1843م ،كمـــا نشـــر األســـتاذ ِ
َ
(المالبـــس َ
بعنـــوان َ
المملوكيـــة) ســـنة 1952مَ ،ونشـــر
ِ
األس ــتاذ (س ــرجينت) َمق ــاالت ُمتع ــددة عنونه ــا َ
(م ــواد
ِ
ِ
لدراســة َ
المنســوجات اإلســالمية يف ُ
العصــور ُ
الوســطى).
َ
الرحالة ب َ
َكما ُأعجب َ
اإلسالمية َوكتبوا
المنســـوجات
ِ
ِ
ََ ً
ثال ّ
الر َحالة
يف ُمذكراتهم َعن أنواعها َو ُطـــرق ِصناعتها؛ فم
َ َ
َ
َ
القاهـــرة يف َ
العصر
الفـــاريس ناصـــر ِخســـرو َوالـــذي زار
َِ
َ
َ
َ ّ
الفاطـــيم حتـــدث َعـــن أنـــواع األقمشـــة الي شـــاهدها
َ
َ
ُ
َ
القصـــب ُ
الملـــون الـــذي تصنـــع ِمنه
َوأشـــار إىل نســـيج
العمائـــم َو َ
َ
الطوايق َو َمالبس النســـاءَ ،و َذكر أنه ُ
الينســـج
ِ
َ
َ
اجلـــودة َو َ
يف أي َمكان آخر قصـــب ُيوازيه يف َ
اجلمال ،كما
ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
أعجـــب ناصر ِخســـرو كل اإلعجـــاب ِبمهارة النســـاجن
َ
الذين َكانـــوا َيشـــتغلون يف َ
المصانع ُ
الســـلطاني�ةَ ،وكتب
ِ
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َ
َ
َ
َ َ
الريطاىن شـــارلز ُروبرتســـن َوالفنان جان
فاىب ،والفنـــان ِ
َ
ليـــون ِجـــروم َوغرهم.28
َ
ُ
َوخالصـــة القـــول ،فإن للنســـيج أهميـــة خاصة عر

أن َتنيـــس َكان ُينســـج فيهـــا ُدون َغرها من بـــالد َ
العالم
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
ُقمـــاش ُ
البوقلمـــون الذي يتغـــر لونه ِبإختالف ســـاعات
َ
َ
َ
النهـــارَ ،و ُيصدره ِاملصريـــون إىل ِبالد الشـــرق َوالغرب.27
وانتشـــرت أســـواق َبيـــع َ
المنســـوجات ِبأنواعهـــا
َ
َ
ُ
المختلفـــة والســـجاد يف أحيـــاء َمدينـــ�ة القاهرة ك ُســـوق
ُ
الغوريـــة؛ والـــي َكانـــت َمحـــط إعجـــاب َ
العديـــد ِمـــن
َ
ُ
َ
المستشـــرقن َو ّ
ُ
الرحالة َوقد َرســـموا كل َم َايـــدور ِيف هذه
ً
َ
األســـواق َو َبقيت َل ُوحاتهـــم َو َتصاويرهم َ
الرائعة شـــاهدا
َ
احلضـــارة َ
َعلـــى َعظمـــة َ
العربيـــ�ة ِيف ِبالد الشـــرق ِبصفة
ُ
َ
َعامـــةَ ،ومصـــر بصفة خاصـــة َو َمـــدى شـــهرتها َ
العاملية
ِ
ِ
ََ
َ
ُ
ِيف ِصناعـــة المنســـوجات ِبأشـــكالها المختلفـــة ،وكان
َ
َ
الســـجاد ِمن الشـــخصيات الـــىت َحظيـــت ِبإهتمام
بائع ِ
َ
المستشـــرقنَ ،ومن أشـــهر ُ
الرســـامن ُ
المستشـــرقن
ِ
َ
ُ
الذين َرســـموا تلـــك اللوحـــات َ
الرســـام اإليطـــايل فابيو
ِ

العصـــور التاريخيـــة وبفضله وصلـــت الدولـــة العربي�ة
َ
االســـالمية ايل أوج عظمتهـــا 29وتمتلـــئ َمتاحـــف أوربـــا
المنســـوجات َ
وأمريـــكا بقطع َكثـــرة مـــن َ
العربيـــ�ة َعر
ِ
ِ
ً
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
العصور التاريخية وتقف شـــاهدا علـــى عاملية احلضارة
َ
َ
َ
العربيـــ�ةَ ،و ُيمثـــل ُمتحـــف النســـيج بالقاهرة ُمؤسســـة
َثقافيـــة علميـــة َو َتعليميـــة َو َترفيهيةَ ،و ُتعقـــد ُ
بالمتحف
ِ
َ
َ َ
َ
ُ
َ
َ
ندوات ومحاضرات ،وشـــرح وتعريف ِبشـــكل دائم لز وار
املتحـــفَ ،كمـــا ُيقـــدم أنشـــطة يف ُمختلف ُ
المناســـبات
َ
َ ُ
َ
الدينيـــ�ة أو اإلجتماعيـــة ،كمـــا تعقد ِبـــه الندوات
ســـواء ِ
َ
ُ
ُ
الرتاثي�ة َو ُمســـاعدة أصحـــاب ِاملهـــن الرتاثي�ة.

الهوامش
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ذكره رياض العلوي ،جريدة األنباء  16سبتمرب .مدرس
بكلية اآلثار اإلسالمية– كلية اآلثار– جمهورية مرص العربية
maa25@fayoum.edu.eg
مجلس الوزراء املرصي ،دليل اآلثار اإلسالمية بمدينة القاهرة،
اإلصدار األول ،القاهرة2000 ،م ،ص.273
محمد حسام الدين اسماعيل ،وَجه مَ دينة َ
القاهرة ِمن ِوالية
مُحمد عيل حَ تى نِهاية حُ كم اسماعيل)1805-1879م(،
الهَ يئة ا َملرصية العَ امة للكتابَ ،
القاهرة2014 ،م ،ص.147
عَ يل بَاشا مُبارك ،الخِ طط التَوفيقية لِمرص َ
القاهرة ومدنها
وبالدها القديمة ،ج ،2ط ،2مطبعة دار الكتب ،القاهرة،
1970م ،ص.89
للمزيد عن السبيل انظر ،عاصم محمد رزق ،أطلس العمارة
اإلسالمية والقبطية بالقاهرة ،ج ،5مكتبة مدبويل ،ط،1
القاهرة2000 ،م ،ص.240
الباروك ً Baroque
لغة تعني اللؤلؤه ذات الشكل الغريب
ُ
غري املألوف ،ثم تغري مدلولها فأصبحت تطلق خالل
ق11هـ17/م عىل الطراز الفني الجديد الذي ظهر يف
ً
مألوفا يف فنون
أوربا ،ألنه ش ّذ يف عنارصه الزخرفية عما كان
عرص النهضة األوربية وألن عنارصه قد ظهرت يف صوره
تبدو مشوهة إذا ما قيست بالعنارص الزخرفية الكالسيكية،
ولعل أبرز ما يُميز هذا الطراز استخدام الخطوط املنحنية
والحلزونية وما يتصدره من سطوح مائلة وأقواس متقابلة،
وقد أقبل اإليطاليون عىل استعمال هذا الفن خالل ق17م ،
ثم انترش هذا األسلوب إىل جميع أنحاء أوروبا ومنها ترسب
إىل تركيا العثمانية ،أما الروكوكو  Rococoفهو مشتق من

.7
.9
.10
.11
.12
.13
.14

كلمة  Rockالتي معناها الحجر وهي تطلق ً
أيضا عن النقوش
املحفورة عىل الحجر وهو مثل فن الباروك يمتاز يف زخارفه
بكراهيته الستعمال الخطوط املستقيمة وحبه للخطوط
املنحنية الحلزونية ،إال أنه يمتاز عن فن الباروك باتجاهه نحو
الرقه والرشاقة ،ففن الركوكو استمد روحه من فن الباروك
وانتقل إىل تركيا وعاش العثمانيني خالل من12-13هـ18-/
19م يف جو الفن األوربي وانعكس هذان الطرازان الفنيان يف
ما أنتجته أيديهم من عمائر دينية ومدنية .محمد عبدالعزيز
مرزوق ،الفنون الزخرفية اإلسالمية يف العرص العثماني،
الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة1987 ،م ،ص- 55
.59
القاهرة َ
جَ مال الغِ يطاني ،تَجَ ليات ِمرصية :جَ والت ِيف َ
القديمة
 َقصائد الحَ جر ،دَار نَهضة مرص للنرش ،ص.106-1078. https://museum.gwu.edu/textile-museum
مَ قال بعنوان )مدير متحف النسيج يف حوار للوفد :املنسوجات
تحكي تقدم الفراعنة عىل الغرب( ،جَ ريدة الوَفد املِرصية،
اإلثنني 12 ,نوفمرب 2018م.
سعاد محمد ماهر ،الفنون اإلسالمية ،الهيئة املرصية العامة
للكتاب ،القاهرة1986 ،م ،ص.63
حسن الباشا ،موسوعة العمارة والفنون واآلثار اإلسالمية،
املجلد الثاني ،أوراق رشقية ،ط ،1القاهرة1999 ،م ،ص.139
عاصم محمد رزق ،الفنون العربية اإلسالمية يف مرص ،مكتبة
مدبويل ،ط ،1القاهرة2006 ،م ،ص.252 - 251
للمَ زيد عَ ن نَسيج َ
القباطي انظر ،مُحمد عَ بد العَ زيز مَ رزوق،
َ
ال َزخرفة ا َملنسوجة ِىف األقمشة َ
الفاطمية ،مَ طبعة دَار ال ُكتب
املِرصيةَ ,
القاهرة1942 ،م.
َ
َ
ً
ُ
يُذكر أن أول خليفة مُسلم اتخذ دَارا ِ
للطراز هو الخليفة
األموي هِ شام بن عَ بد ا َمللك)-125 105هـ742 - 723/م(؛
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.15

.16
.17
.18
.19

.20

.21
.22
.23

.24
.25

الذي عُ رف ِبوَلعه ِبالثِياب وَقِ يل أ َ ّن مَ ا ِبحَ وزته ِمن ُ
القمصان
َفقط بَلغ اثني عَ رش ألف َقميص وَشاعت ِيف أيامه أنسجة
عَ ديدة ،وإليه نُسب َ
الخز األخرض الهَ شامي .للمَ زيد ،ال َرشيد
ُ
بن الزبري ،كِتاب الذَخائر وَالتحف ،تَحقيق مُحمد حَ ميد
اللهَ ،قدم َله َو َراجعه َ
صالح الدين ا ُملنجد ،ال ُكويت1959 ،م،
ص.211
َ
َ
َ
ِ
الطراز َلفظة مُع ّربة عَ ن كلمة تِرازيدن الفارسية وَمَ عناها
يُطرز أو يُويش ،و ََقد استخدمت َلفظة ِ
الطراز أوال ً لتَدُل عَ ىل
العِ بارة ال َرسمية التي َكانت تُنقش عَ ىل النَسيج أو العُ ملة
أو َغري ذَلك ِمن األشياء ذَات ال َ
طابع ال َرسمي .للمَ زيد انظر،
حَ سن البَاشا ،موسوعة العمارة والفنون ،املجلد الثاني،
ص.136
َخالد عَ زب ،مُتحف النَسيج تَاريخ ِصناعة عَ ريقة ،مَ قال
مَ نشور ِيف مَ جلة ذَاكرة ِمرص ا ُملعارصة ،مَ كتبة األسكندرية-
يُوليو2011م.
الفن اإلسالمي يف ِمرص ِمن َ
ذكي محمد حسنَ ،
الفتح العَ ربي
إىل نِهاية العَ رص َ
الفاطمي ،الهَ يئة املِرصية العَ امة للكتاب،
1994م ،ص.83-84
ذكي محمد حسن ،املنسوجات اإلسالمية املرصية ،مجلة
الرسالة ،العدد  ،102تاريخ  17يونيو سنة 1935م.
املقريزي تقي الدين أحمد بن عيل )ت845هـ( ،املواعظ
واإلعتبار بذكر الخطط واآلثار ،تحقيق أيمن فؤاد سيد،
مؤسسة الفرقان ،املجلد الثاني ،لندن1995 ،م ،ص359-
.360
علياء بنت يحيى بن عيل الجبييل ،تطور صناعة النسيج
الفاطمي يف مرص )358هـ567 -هـ969 /م 1171 -م(،
مجلة الخليج للتاريخ واآلثار ،جمعية التاريخ واآلثار بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،السعودية ,ع،8
2013م ،ص (224 - 189) 193 - 192
سعاد محمد ماهر ،النسيج اإلسالمي ،الجهاز املركزي للكتب
الجامعية واملدرسية والوسائل التعليمية ،القاهرة1977 ،م،
ص.9
خليل األحمد الحسيني ،كسوة الكعبة يف العرص اململوكي،
مجلة جامعة البعث ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،املجلد،38
العدد2016 ،21م ،ص.154 - 129
حَ ي ُ
الخرنفش؛ ُهو حَ ي عَ ريق يَقع عِ ند التقاء َشارع بني
السورين وميدان باب الشعرية ،وما زالت هذه الدار قائمة
حتى اآلن وتحتفظ بآخر كسوة صنعت للكعبة داخلها،
واستمر العمل يف دار الخرنفش حتى عام1962م ،إذ توقفت
مرص عن إرسال كسوة الكعبة ملا تولت اململكة العربية
السعودية رشف صناعتها بعد أن وقعت الخالفات السياسية
بني الرئيس جمال عبدالنارص وامللك فيصل والتي أدت
إىل توقف مرص عن صنع الكسوة ،وتولت اململكة العربية
السعودية صنع الكسوة منذ هذا التاريخ إىل اليوم.
عبد الرحمن فهمي ،النسيج ،كتاب القاهرة تاريخها فنونها
آثارها ،مؤسسة األهرام بالقاهرة ،ص.397
للمزيد عن املحمل املرصي انظر ،يوسف جاغالز ،صالح

.26

.27

.28
.29
.30

كولن ،املحمل الرشيف ورحلته إىل الحرمني الرشيفني،
ترجمة حازم سعيد منترص ،أحمد كمال ،دار النيل ،القاهرة،
ط2015 ،1م.
كلمة سريما  sirmaهي كلمة تركية تعني ُ
الخيوط الفضية
والذهبية أو الخيوط ا ُملموه بالذهب ،وتعني الكلمة أيضا ً )أن
يلف( ،والرصمة نوع من أنواع التطريز البارز حيث يُطلق
عليه التَطريز ا ُمل ّ
جسم أو الحشو البارز أو ا ُملسطح ،وعُ رف
هذا األسلوب منذ عهد الفراعنة واألقباط ،ولقد َكثر التطريز
بهذا األسلوب يف مرص يف العهدين العثماني واألرسة العلوية.
للمزيد ،عصام عادل الفرماوي ،النَسيج ىف عرص أرسة محمد
عىل ،رسالة ماجستري ،كلية اآلثار ،جامعة القاهرة 2002م،
ص.293
ترجع بداية فكرة الديوراما إىل فرنسا عام1822م ،اخرتع
الديوراما لويس داجري ،وتشارلز ماري بوتون ،وهي وسيلة
حديثة يف العرض؛ حيث يُعرض فيها مجسم للحدث املراد
عَ رضه ،وقد تكون مجسمة يف وسط الحجرة داخل قاعة
العرض وتزود بإضاءة خاصة تعكس جمال وثراء هذا
الحدث املعروض.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Diorama
ذكي محمد حسن ،كنوز الفاطميني ،دار الرائد العربي،
بريوت1981 ،م ،ص.116 - 115
للمزيد انظر ،ثروت عكاشة ،مرص يف عيون الغرباء من
الرحالة والفنانني واألدباء)القرن التاسع عرش( ،املجلد
الثاني ،دار الرشوق ،ط ،2القاهرة2003 ،م.
أك ّد ابن خلدون حَ قيقة أن األمة كلما ازدهرت وتقدمت رقت
صناعتها وحسنت لوجود الرتف وحسنت لوجود الرتف
والثروة ،فهما العمودان األساسيان لقيامها وتنوع فروعها،
فالدقة والتفنن اليطلبها عامة الناس ،وإنما يَبحث عنها
رجال الدولة ملا تتطلبة من أموال ينبغي بذلها ُ
وصناع مَ هرة
ومواد أولية غالية الثمن ،وهذا فعالً مَ احَ دث حني وَصلت
الدولة العربية االسالمية ايل أوج عَ ظمتها فالتفت بناتها
ايل الجانب الجمايل يف جميع نواحي الحياة من فن وعمارة
ومأكل وملبس .للمزيد ،ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد،
تاريخ ،بريوت ،م ،1ج ،3ص.718 - 714

الصور
 الصور من الكاتب.1.2. https://www.marefa.org/images/images/a/
_ad/Вертикальный_ткацкий_станок
Египет.jpg
ِ .3سجل مُتحف136 :
 .4سجل متحف381 :
5.6. https://www.addiyar.com/article/1388636
7. http://www.orientalism-in-art.org/home-4-121-0.html
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جامع القروين بمدين�ة فاس
دراسة تاريخية وفنية ومعمارية
أ.نعيمة احلضري  -كاتب�ة من املغرب

جامع القرويني
أهم أثر معماري ديين بمدين�ة فاس
تع ــد املس ــاجد واجلوام ــع بمدينــ�ة ف ــاس م ــن أه ــم اآلث ــار املعماري ــة الدينيــ�ة ،لم ــا
تتضمنـــه مـــن نقـــوش وزخرفـــة وكتابـــة وأســـاليب فنيـــ�ة تعكـــس روح العصـــر الـــذي
أنش ــئت في ــه ،وأه ــم ه ــذه اآلث ــار جام ــع القروي ــن ال ــذي يعت ــر م ــن ط ــرف داريس اآلث ــار
اإلس ــالمية نموذج ــا أصي ــال م ــن أرىق األش ــكال املعماري ــة اإلس ــالمية ،لذل ــك ع ــدوه م ــن
أك ــر املراك ــز الديني ـ�ة بش ــمال إفريقي ــا ،وق ــد تمك ــن م ــن لع ــب دور رائ ــد عل ــى املس ــتوى
الديـــين والثقـــايف والفكـــري ،وذلـــك الحتضانـــه جامعـــة حتولـــت إىل مركـــز لإلشـــعاع
الثق ــايف ومن ــر للحض ــارة العربيــ�ة .
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يوجد جامـــع القروين اليوم ،يف موقع يعج باملنشـــآت
التعليميـــة كمدرســـة الصفاريـــن ومدرســـة العطاريـــن
واملدرســـة املصباحية واملدرســـة البوعناني�ة .كما تكر بهذا
املوقع منشـــآت ذات منافع عامة كاحلمامـــات والفنادق،
ويفهـــم من هـــذا املحيط انـــه كان مركـــزا مهمـــا يف مدين�ة
فاس ،يســـتمد قوته ومكانت�ه من جماليتـــ�ه املعمارية ،كما
يعـــد مرفقا حيويـــا يف عـــدوة القروين الي التـــزال تعرف
بفـــاس البايل .

 )1فاطمة الفهرية وأسباب بن�اء جامع القروين :
تؤكـــد املصـــادر التاريخيـــة بـــأن هـــذا اجلامـــع مـــن
األعم ــال العمرانيـ ـ�ة ال ــي أجنزته ــا إم ــرأة مس ــلمة تدع ــى
فاطمــة بنــت محمــد بــن عبــد هللا القــرواين ،وكان قــد قــدم
م ــن الق ــروان إىل ف ــاس يف بداي ــة الق ــرن الثال ــث الهج ــري.
ولمــا تــويف تــرك مــاال جليــال كان أساســا ماديــا ســاعد علــى
إجنــاز هــذا املشــروع املعمــاري الديــين الــذي رفــع مــن شــأن
صاحبتــ�ه وأب ــرز مس ــاهمتها يف إغن ــاء احلض ــارة املغربيــ�ة .

)3قراءة يف التخطيط األصلي للجامع :

وكان لهـــا مـــن وراء هـــذا املشـــروع هدفان أساســـيان
ندرجهمـــا كمـــا يلي:

يظهـــر مـــن خـــالل النصـــوص العربيـــ�ة للعصـــر
الوس ــيط ،أن ه ــذا اجلام ــع كان يف بدايت ـ�ه صغ ــر احلج ــم،
بســيط الشــكل علــى حنــو ماعــرف يف املســاجد اإلســالمية
املبك ــرة ،يتش ــكل م ــن بي ــت الص ــالة وصح ــن وصومع ــة،
وق ــد وصف ــه اب ــن أيب زرع بأن ــه أربع ــة بالط ــات وصحن ــا
صغ ــرا وجعل ــت محراب ــه يف موض ــع الري ــا الك ــرى اآلن،
وجعل ــت طول ــه م ــن احلائ ــط الغ ــريب إىل احلائ ــط الش ــريق
مئ ــة وخمس ــن ش ــرا ،وبن ــت في ــه صومع ــة غ ــر مرتفع ــة
بموض ــع القبل ــة ال ــي عل ــى رأس الع ــزنة و اصب ــح اجلام ــع
يتك ــون م ــن أربع ــة بالط ــات وصحن ــا صغ ــرا.6

 هـــدف ديـــين :إجيـــاد فضـــاء للعبـــادة وطلبـــا لألجروالثـــواب يف اآلخـــرة ،يوم جتد كل نفـــس ما عملت من
خـــر محضرا.1
 هـــدف اجتماعـــي  :تقريـــب جامـــع مـــن املصلـــنيف عـــدوة القرويـــن ،الـــي النـــائش بمدينـــ�ة فاس،
وختفيـــف الضغـــط علـــى جامـــع األشـــياخ وجامـــع
األشـــراف املوجوديـــن بنفـــس املدينـــ�ة.2
)2املوقع وتاريخ التأسيس :

أقيـــم اجلامـــع األول علـــى فضـــاء مســـتطيل تبلـــغ
مقاييســـه 30.80م يف الطـــول و 746.40يف العمـــق.
ويت�أل ــف م ــن أربع ــة بالط ــات  nefsوأث ــين عش ــر أس ــكوبا
 ،travéesوصحـــن صغـــر املســـاحة يوجـــد يف نهايـــة
قاع ــة الص ــالة ،وصومع ــة قليل ــة االرتف ــاع بني ــت عل ــى
النمـــوذج المألـــوف يف القـــرون الثالثـــة األوىل لإلســـالم.

يقـــع اجلامع وســـط املدينـــ�ة القديمـــة لفـــاس ،أو ما
يعـــرف بالعدوة الغربي�ة أو عدوة القروين ،الي تنتســـب
إىل الوافديـــن عليها من القـــروان يف موضع كان يف األصل
أرضـــا لعمل اخلضـــر وفيه أشـــجار لرجل من هـــوارة كان
قد حـــاز ذلك أبـــوه بوجه جائـــز صحيح.3
وفـــرت هـــذه القطعـــة األرضيـــة مـــواد البنـــ�اء واملياه
لتشـــيي�د اجلامع «فحفـــرت يف وســـطه ،فصنعت كهوفا
اقتطعـــت منها الكـــذان وأخرجـــت منها الـــرتاب واحلجر
والرمــــل األصفر الطيب ،فبنـــت به اجلامـــع املذكور كله
حىت تـــم ،ولم تدخـــل فيه مـــن تـــراب من غـــره وحفرت
البـــر الي يف الصحـــن ،فكان البنـــ�اؤن يســـقون منها الماء
لبنـــ�اء اجلامـــع املذكـــور املكرم حـــىت فرغ مـــن بن�ائه».4

شـــهد جامع القروين زيادات وتوسعات وإصالحات
علـــى مـــر العصور ،قـــد حاولنـــا ســـرد بعضها مـــن خالل
النصـــوص التاريخية والدراســـات األثرية .
)4الزيادات والتغيرات املعمارية يف جامع القروين:
بعـــد مـــيض قـــرن علـــى تأسيســـه ،وبالضبط ســـنة
345هــــ956 /م قـــام األمـــر أحمد بـــن أيب بكـــر الزنايت،
وبإســـهام من األموين ،األندلســـين بتوســـيع املسجد،
وأضافـــوا خمســـة أســـاكيب مـــن الشـــرق وأربعـــة مـــن
الشـــمال ،وأصبح ختطيط اجلامع يف عهـــد دولة بين زناتة
يشـــتمل على قاعة للصـــالة حتتوي على إحدى وعشـــرين

ابتـ ـ�دأ العم ــل يف اجلام ــع عل ــى ح ــد ق ــول اب ــن أيب زرع
وعلــي اجلزنــايئ وابــن القــايض« ،يــوم الســبت مهــل شــهر
رمض ــان املعظ ــم س ــنة خم ــس وأربع ــن ومائت ــن».5
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بالطـــة ،بعد أن كان اثين عشـــر بالطة أيام األدارســـة ،كما
اشـــتمل علـــى ســـبعة أســـاكيب عقودها موازيـــة حلائط
القبلة بعد أن كان يشـــتمل على أربعة أيام األدارســـة .كما
أعـــادوا بنـــ�اء الصومعة باحلجـــر وجعلوا لها بابـــا من جهة
اجلنوب وغشـــيت بعد ذلـــك بصفاحئ النحـــاس األصفر،
وجعـــل يف أعالهـــا قبة صغـــرى ووضع يف زاويتهـــا تفافيح
مموهـــة بالذهـــب تنتهـــي بســـيف اإلمـــام إدريـــس بـــن
إدريـــس تركا.8

اجلامـــع بريات مـــن حنـــاس كان البعض منهـــا يف األصل
نواقيس جلبـــت كغنائم مـــن األندلس.
ولمـــا جاء املرينيـــون إىل احلكم ،قامـــوا برتميم اجلامع،
فأصلح الســـلطان يعقوب بن عبد احلق احلائط الشـــريق
مع ســـقف البالطن املتصلن به ســـنة 682هـ.
وجاء يوســـف بن يعقـــوب ،فأصلح احلائـــط اجلويف،
ورمـــم املئذنـــة وكســـاها باجلبس ،وســـمرها باملســـامر
لتثبيـــت بن�ائهـــا ،وكان القائـــم علـــى هـــذه اإلصالحـــات
القايض أبـــا عبـــد هللا ابن أيب الصــــر.12

ويف عهـــد املرابطن تمت توســـعة اجلامع مـــرة أخرى،
حبيـــث زاد امتـــداده يف كل االجتاهـــات وأضيـــف إىل قاعة
الصـــالة ثالثة بالطـــات ،وزيـــن البالط األوســـط املوازي
للقبلة ،كما زود املســـجد بمحراب يف غايـــة اإلتقان وبنيت
قبـــاب باجلبـــس املقرنـــص الفاخـــر الصنعـــة والنقش،
وركبت شماســـيات زجاجيـــة ملونة  .ويقول ابـــن أيب زرع
عن هذه اإلضافات «فشـــرع يف بن�اء املحـــراب والقبة الي
عليه منقوشـــن بالذهـــب واالزورد وأصنـــاف األصبغة،
وتم ذلـــك على غاية اجلمال والكمـــال ،وكان يبهت الناظر
إليه من حســـنه ويشـــغل املصلن».9

كما أقام الســـلطان املريين يوســـف بـــن يعقوب عزنة،
وهي عبـــارة عـــن حاجز حيـــيم واجهـــة بن الصـــالة على
الصحـــن ،وكان كل ذلـــك يف حدود ســـنة 689هـ .
وزود أبـــو احلســـن املريـــين اجلامـــع بن�اقـــوس علـــق
بالبالط األوســـط ،وعنـــه يقـــول اجلزنايئ « وزينـــ�ه فيما
يذكر الديـــن جلبوه عشـــرة قناطر بأســـفله أوصال ،وكل
ذلك بالنحـــاس األصفر املنقوش بالصناعـــة املحكمة».13
أمـــا أبـــو عنـــان فقـــد أضـــاف خزانـــة للكتـــب وخزانـــة
للمصاحـــف وذلـــك ســـنة 750هـ .

ومـــن زيـــادات املرابطن كذلـــك الباب الغـــريب الكبر
الذي بســـماط املوثقـــن ،وقد بـــين من مـــال األحباس يف
أيـــام القـــايض محمد بـــن عيىس الســـبي ســـنة 505هـ،
وكذلـــك بـــاب الشـــماعن أيام القـــايض محمد بـــن داود
ســـنة 518هـ .

ولمـــا جاء الســـعديون وجهـــوا عناياتهـــم اىل الصحن،
فبنـــوا اخلصة الشـــرقية ســـنة  996هـ ويقـــول اليفرين،
اعتمـــادا على املنتقى املقصور ،أن املنصور يف ســـنة ســـت
و تســـعن و تســـعمائة بعـــث اخلصـــة العظيمـــة جلامع
القرويـــن مع كـــريس مـــن املرمر.14

كما بنـــوا جامع اجلنائز ،وزودوا بيـــت الصالة بمنر من
عـــود ثمن ،وهو حســـب عبد الهادي التـــازي ،أول حتفة يف
العالم اإلســـاليم صنعت يف مدين�ة فاس.10

كما أنشـــئت خصة أخـــرى ســـنة  1018ه يف اجلانب
الغـــريب مـــن الصحـــن زمـــن عبد هللا الشـــيخ ،وعـــن هذا
يقـــول الناصري«،ومـــن آثار عبـــد هللا الشـــيخ القبة الي
على اخلصـــة الكائن�ة أســـفل املنارة والي بوســـط صحن
جامـــع القرويـــن فإنـــه لـــم يكـــن يف القديـــم ،إال اخلصة
املقابلـــة لها شـــريق اجلامع املذكـــور».15

ويف القرن الســـابع حافظ املوحدون على التصميم العام
للجامـــع ،ومن أهـــم اإلضافـــات املعماريـــة والزخرفية الي
خصوا بها اجلامع اخلصة احلســـناء ،وهـــي اخلصة األوىل
الي اكتســـبها صحـــن جامـــع القروين ،وتتكـــون من بلية
مســـتطيلة مـــن رخام .وقـــد بنيت ســـنة 599هــــ على يد
موىس بن حســـن بـــن أيب شـــامة ،وكان من أهل الهندســـة
واملعرفة بالبنـــ�اء وكان الذي أنفق فيها مالـــه الفقيه املبارك
أبو احلسن الســـلجمايس .11كما شـــيد املوحدون مستودع
(خزينـــ�ة) بالركن الشـــريق الشـــمايل للجامع .كمـــا جهزوا

أمـــا املغالطـــة الكـــرى فهـــي الـــي يوردهـــا كل مـــن
هـــرني ســـرتلن  Henri Stierlinجـــون هـــوج John D.
 Hoagوهمـــا يصفـــان صحـــن القرويـــن ،فقـــد نســـبا
القبتـــن املوجودتـــن بالصحـــن إىل عبـــد هللا الشـــيخ
مابـــن .161624 - 1613
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للجامـــع تصميم غر متـــوازن يف تقســـيمه وذلك راجع
لكـــرة الرتميمـــات والزيادات الـــي طرأت عليـــه من قبل
الـــدول الـــي تعاقبت على حكـــم املغرب .
فضاء املبى الداخلي للجامع ينقسم إىل قسمن:
 قسم مسقوف وهو بيت الصالة. قسم مكشوف وهو الصحن . قاعة الصالة :18

وتتخ ــذ ش ــكل مس ــتطيل (3668م ، )2وتتوف ــر عل ــى
عشـــر أســـاكيب وإحـــدى وعشـــرين بالطـــات موازيـــة
للقبلــة ،شــأن املســاجد املبكــرة بالشــرق وســوريا بمســجد
دمشــق وبعلبــك ،ومصــر يف مســجد ابــن طولــون ،والشــك
أن نظـــام العقـــود املوازيـــة كان أوفـــق للعبـــادة بمســـاعدة
املصل ــن عل ــى تنظي ــم صفوفه ــم كم ــا يــرى ج ــورج م ــاريس
.19Georges Marcais
صفـــوف هـــذه القاعـــة متفاوتـــة املقاييـــس ،ويتمزي
الصـــف املحاذي جلـــدران القبلـــة بمقاييس كـــرى ،وهو
أهـــم عنصر معمـــاري وزخـــريف بهـــذه القاعـــة .واالهتمام
بالـــرواق املحـــوري خاصيـــة ظهـــرت يف قرطبـــة ونقلهـــا
املرابطـــون إىل فاس وتلمســـان ،تم من بعدهـــم املوحدون
إىل مســـجد الكتبيـــ�ة ،وهـــي مـــن أهـــم ممـــزيات العمارة
الدينيـــ�ة املرابطية.

2

ولـــم يغفـــل الســـعدييون االعتنـــ�اء جبامعـــة اجلامع
فقـــد زودوهـــا خبزانـــة جديـــدة ،وحبســـوا عليهـــا الكتب
واملخطوطـــات لطلبـــة العلـــم.
ومـــع امللـــوك العلويـــن عـــرف اجلامـــع مزيـــدا من
االهتمـــام واإلصالحـــات والزيـــادات يف جوانبـــ�ه الفني�ة،
كصيانـــة الريا الكرى يف عهـــد املوىل إســـماعيل ،وإضافة
الســـاعات الشمســـية يف عهـــد احلســـن األول وجتديـــد
القبتـــن يف عهـــد املوىل يوســـف ،ووضـــع مصابيـــح أمام
أبـــواب اجلامـــع يف عهـــد امللـــك احلســـن الثـــاين ،وترميم
اجلامع يف عهد محمد الســـادس وبالضبط سنة 2006م.

تتخلـــل هـــذه القاعـــة أعمـــدة اســـطواني�ة ودعائـــم
مربع ــة الش ــكل مبني ـ�ة باألج ــر ،تتم ــزي بقصره ــا وجموده ــا.
عق ــود ه ــذه الدعائ ــم واألعم ــدة م ــن الن ــوع املتج ــاوز كام ــل
االســـتدارة ،أو مـــا يســـىم بالعقـــود احلدويـــة املتجـــاوزة
 ،arcs en fer à cheval outrepassésوكذلـــك
العقـــود املتعـــددة الفصـــوص  ،arcs polylobésوهـــي
عق ــود م ــزيت العم ــارة املغربيــ�ة القرطبيــ�ة بش ــكل خ ــاص
يف عه ــد احلك ــم يف النص ــف الث ــاين للق ــرن الراب ــع الهج ــري .

جامع القرويني:
اخلصوصيات املعمارية والسمات الفني�ة

ويف نهاية بيـــت الصالة يقـــع املحراب ،وهـــو عبارة عن
حني�ة مجوفة متعـــددة األضالع ،تعلوه قبـــة زاهية مغطاة
باجلبس ومكســـوة بزخارف نب�اتي�ة وكتابي�ة ومحمولة على
ســـويرتن من رخـــام ،تعلوهمـــا تيجان رشـــيقة من نفس
المادة  .وفتـــح املحراب بقـــوس متجاوز ومحـــاط بزخارف

 )1عمارة املسجد احلالية :
يكـــون جامـــع القروين وملحقاتـــه مجمعـــا معماريا
17
تقدر مســـاحته حســـب التازي بـ(5846م . )2مما جيعل
منه اجلامـــع األعظم بمدينـــ�ة فاس.
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كل قبـــة حتمل إفريـــزا ،يلهـــم الناظر بفضـــل النقوش
والزخـــارف الـــي تزين�ه ،من رســـوم هندســـية وتفريعات
نب�اتيـــ�ة وكتابات كوفية ونســـخية باجلبس املنقوش بدقة
متن�اهيـــة 23كما تغطي هـــذه القاعة ســـقوف هرمية ذات
هيـــاكل ظاهرة ســـقفت بالقراميد.

منقوشـــة على اجلبـــس ،حتتـــل فيهـــا األشـــكال النب�اتي�ة
والهندســـية واخلطيـــة مكانـــة راجحة.تـــوج الـــكل بث�الثة
أقواس مزخرفة يتوســـطهما قوس عرف باسم املقرنص.20
كللـــت هـــذه الزخـــارف بشماســـيات أو نوافـــذ مـــن
اجلبس املعشـــق بالزجاج امللون ،اليتعدى علوها 60.0م،
ويغلـــب عليهـــا األزرق واألحمـــر واألخضـــر واألصفر .

ومن أجمل األثـــاث يف هذه القاعة ،املنر الذي يشـــكل
حتفـــة فنيـــ�ة وأثريـــة ،ولذلك يعـــده األثريـــون والباحثون
مـــن أجمـــل وأقـــدم املنابـــر األثريـــة ،صنـــع من خشـــب
أســـود صلب يدعـــى األبنـــوس  ébèneقلما اســـتعمل.
ويرى هرني طـــراس  Henri Terrasseأن منر مســـجد
علي بـــن يوســـف بمراكـــش (1120م) ومنـــر القروين
(1144م) قـــد صنعـــا بقرطبة.24

ملئت املســـاحة العالية من جدار القبلـــة بمقرنصات
جبســـية ،أدت وظيفة جمالية وزخرفية.
ويعتقد بعـــض مؤريخ العمارة اإلســـالمية وفنونها أن
واجهة املحـــراب بتفاصيلهـــا املعمارية والفنيـــ�ة تعود إىل
ترميمـــات عرفها املســـجد يف القرن الثامن عشـــر.21
وتتمزي البالطة املحوريـــة  nef axialeيف هذه القاعة
بقبابهـــا الي تعـــد نمـــاذج رائعة مـــن القبـــاب يف العمارة
اإلســـالمية املغربي�ة .ولعل وجودها يف هـــذا اجلامع كانت
الغاية منـــه إضفاء جو إيمـــاين مهيب .

وضـــع املنـــر املتحـــرك جبانـــب املحـــراب ،يبلـــغ
ارتفاعـــه 60.3م وعرضـــه  91.0م وحيتـــوي علـــى تســـع
درجـــات وهـــو مرصـــع بالعـــاج.
ولقـــد أبـــدع املرابطـــون يف زخرفته الي قوامهـــا أطباق
جنمية وزخـــارف نب�اتي�ة .

تقوم هذه القباب على قواعد مربعة أو مستطيلة،
محمولة على سواري وهي إما قباب مقرنصة coupoles à
 mouqarnasأو قباب مضلعة .22coupoles nervées

ويف هـــذا املنر افريـــزات مطعمة بالعـــاج ،تزينها آيات
قرآني�ة باخلط الكويف والنســــيخ.
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كمـــا تتوفر هـــذه القاعة على مقصــــورة من خشــــب
األرز ،أنشـــئت ســـنة 722هـ موافــــق 1322م .

الزخرفة الســـعدية تبـــ�دو كثيفـــة على القبتن وتشـــكل
أجمـــل إبداعات املســـجد .

نصبـــت وســـط هـــذه القاعـــة ثريـــات مختلفـــة
الصناعـــات واملصـــادر ،وينقل لنا احلســـن الـــوزان بعض
التفاصيـــل عن إنـــارة قاعة الصـــالة يف عصـــره ،قال «ويف
الصـــف املكـــون مـــن أقـــواس الوســـط باألخـــص الـــي
تـــؤدي إىل املحراب ،فيـــه وحده مائة وخمســـون مصباحا،
وهناك ثريات عديـــدة من الرونـــز يف كل واحدة منها ألف
وخمســـن مائة مصبـــاح ،صنعـــت من نواقيـــس بعض
املـــدن املســـيحية الي فتحهـــا ملوك فـــاس».25

تتمزي القبتـــ�ان براء فين جيمع بن التشـــبيك الهنديس
والزخرفة النب�اتي�ة والزخرفـــة الكتابي�ة على اجلبس وعلى
اخلشـــب .وفتحات القبتـــن عبارة عن أقواس منقوشـــة
متعرجة يتوســـطها قـــوس مقرنص ،وتزينهـــا من الداخل
تلبيســـة من الزليج ،يعلوها إفريز حيمل كتابات وأقواســـا
عمياء من الشـــكل النصـــف الدائـــري القليل االنكســـار.
مجمـــوع القبتن مســـقوف بهيكل هريم.
وال ختتلـــف القبتـــ�ان إال يف تيجانهمـــا اللذيـــن يعلوان
ســـواري رشـــيقة ،فالقبة الـــي تقـــع يف الواجهـــة املقابلة
للصومعـــة حتمـــل تيجـــان كورنيتيـــ�ة بينمـــا القبـــة الـــي
تقابلهـــا ،زينـــت بتيجـــان صقيلـــة ذات الطابـــع املغـــريب
األندلـــيس .وحتتـــوي كل قبـــة علـــى مـــكان مـــن الرخـــام
مخصـــص للوضـــوء.

الصحـــن:لقـــد أجمع دارســـو اآلثار اإلســـالمية علـــى أن صحن
جامـــع القروين يعـــد حتفة خالـــدة بهندســـته املعمارية
وفنـــون زخرفتـــه ،وهـــو عبـــارة عـــن ســـاحة مكشـــوفة
وفســـيحة ،لكنها تبقى أصغر من صحون الشـــرق ،وتتخذ
شكل شـــبه مســـتطيل  ،barlongوحتيط به أربعة أروقة
أكرهـــا أروقة القبلـــة ،وحتتوي هـــذه األروقـــة على عقود
نصـــف دائرية متجـــاوزة رفعت على ركائـــز ضخمة .جعل
يف أرض هـــذا الصحـــن والنصـــف األســـفل مـــن جدرانه
مربـعات مـن اخلــــزف ( الزليج).

ويف هــذا الصحــن نشــاهد العــزنة أو املحــراب اإلضــايف،
وقــد صنــع زمــن أيب يعقــوب يوســف (685هـــ 706 -هـــ)
مواف ــق (1328م 1306 -م) عل ــى ي ــد الفقي ــه اخلطي ــب
قـــايض اجلماعـــة وخطيبهـــا محمـــد بـــن أيـــوب( أيب
الص ــر) ،أي ــام واليت ـ�ه القض ــاء بمدين ـ�ة ف ــاس وأنف ــق فيه ــا
م ــن م ــال األحب ــاس ،وابتــ�دأ العم ــل فيه ــا ع ــام ( 687هـــ
 1288م) .وف ــرغ م ــن عمله ــا وركب ــت يف موضعه ــا ع ــام(689هـــ 1290 -م).27

أول مـــا يثـــر االنتبـــ�اه يف هـــذا الصحـــن اجلناحـــان
واخلصـــة الوســـطى املخصصـــة للوضـــوء.
اخلصة الوســـطى تتوســـط الســـاحة وهي مستطيلة
الشـــكل مبني�ة بالرخام تتوسطها فســـقية أسطواني�ة من
رخام ،وقد وصفهـــا لنا احلمري يف كتابـــه الروض املعطار
قائـــال :صنع جبوف جامـــع القروين ســـقاية متقنة البن�اء
وميـــاه جارية ،مـــع عتب�ة البـــاب اجلويف ،وفـــوارة مرتفعة
نصف قامة داخل الصحن 26وحســـب املعاينـــ�ة امليداني�ة،
فهـــذه اخلصة يف صورتها احلالية تعـــود إىل العهد العلوي.

تتمزي هـــذه العزنة بـــراء زخارفهـــا وفنون حنتهـــا ،فهي
مصنوعة مـــن قطع خشـــبي�ة زينت بمضلعـــات مفرغة،
تأخذ شـــكال هندسيا مســـتطيال أو مربعا من خاللها تصل
أشـــعة الشـــمس إىل قاعة الصالة متســـللة من ختريمات
املضلعـــات .وتنفتـــح يف جانـــيب هـــذه العزنة أبـــواب ذات
مقاييـــس صغرة.
تعلـــو هـــذه العـــزنة واجهـــة منقوشـــة مـــن اجلبـــس
امللـــون تغلب عليها الصفـــة الزتيني�ة املفرطـــة .تتوج هذه
الواجهـــة صفوف من العقود :األول عقد حدوي مكســـور،
والثاين عقـــد مفصص ،والثالـــث عقد مقرنـــص ،والرابع
عقـــد متجاوز ،وهـــي محمولة فـــوق ركائز متينـــ�ة  .حليت
الواجهة بأشـــكال نب�اتي�ة تتضمن وريقات تشـــبه أنصاف

أمـــا اجلناحـــان فيتقابـــالن يف طـــريف الصحـــن ،لهمـــا
تصميـــم معماري فريـــد يف املغرب مقتبس مـــن األندلس
ويذكـــر بســـاحة األســـود بغرناطة.
وخالفـــا للزخرفـــة املرابطية واملوحديـــة الي احنصرت
جماليتهـــا يف املحـــراب ويف قبـــاب قاعـــة الصـــالة ،فـــإن
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املـــراوح النخيلية والصنوبريات والزهـــرات والرصيعات،
وحتيـــط بهـــا أفاريز جصية حتمـــل كتابات وتقـــوم بتحديد
إطـــارات العزنة.

 املنـــور  Lanternonأو ما يســـىم بالعاميـــة املغربي�ةالعـــزري أو الفحل ،وينتهي بقبة اســـطواني�ة الشـــكل
.coupole sphérique

وتوجـــد يف أعلـــى الواجهـــة زخرفـــة مـــن املقرنصـــات
اجلبصيـــة ،تذكر بابتـــكار املرابطن باملغـــرب ،ينتهي الكل
يف القمة بشـــواف مســـقف بالقرميـــد األخضر .

وعلى واجهـــة الصومعـــة توجد فتحـــات ذات أقواس
متجـــاوزة ،وفتحات صغرة مســـتطيلة الشـــكل إلدخال
الضـــوء إىل الداخل.

ولإلشـــارة ،فقد تعرضـــت هذه العـــزنة إىل ترميمات يف
عهد الســـلطان املوىل إسماعيل والســـلطان سيدي محمد
بن عبـــد الرحمن.

نصع ــد إىل الصومع ــة م ــن جه ــة اجلن ــوب ،ع ــر ب ــاب
ضي ــق ،مغ ــش بالنح ــاس ،فتحت ــه عق ــد نص ــف دائ ــري
منكس ــر ،وتتخل ــل ه ــذه الفتح ــة عناص ــر زخرفي ــة عل ــى
ش ــكل مقرنص ــات وعناص ــر هندس ــية ونب�اتيــ�ة وخطي ــة،
وحيدهـــا إطـــار مســـتطيل حييـــط بـــه إفريـــز تزينـــ�ه
الكتابـــات املنقوشـــة علـــى اجلبـــس الـــي حتمـــل تاريـــخ
تأسيس ــها 344هـــ 345 -هـــ.

 )2الصومــعة:
جيمع الباحثـــون واملهتمـــون بالعمارة اإلســـالمية على
أنهـــا أقـــدم صومعـــة يف املغـــرب ،وقـــد كانت قدوة لســـائر
المـــآذن املغربيـــ�ة ويعتر ختطيـــط الصومعـــة املربعة وهو
الشكل الغالب على مآذن مســـاجد الغرب اإلساليم مثاال
أوليـــا تاريخيـــا ،حذا حـــذوه البنـــ�اؤن الالحقـــون ،حبيث لم
تعـــرف صومعة أخـــرى ،قائمة على حنو ذلـــك التخطيط يف
املغرب العريب ســـابقة على صومعة القروين،غر صومعة
املســـجد اجلامع بالقـــروان والـــي تعتر مصدر اشـــتقاق
صومعة القروين حســـب عثمان إســـماعيل.28

ينفدهذاالبابإىلدرجحلزوينيدور حولالقاعدةاملربعة.
للصومعـــة غرفـــة للمـــؤذن ،أضيفـــت إىل اجلامع عام
688هــــ ،زمـــن أيب يعقوب يوســـف املريين.
 )3مصلى اجلنائز:
اســـتن�ادا إىل أعمـــال الباحـــث موريـــس ماســـلو
 Maslow Morisحـــول مســـاجد فـــاس وشـــمال
املغــرب ،فــإن املســاجد املغربي ـ�ة عرفــت مصليــات اجلنائــز
منـــذ الفـــرتة املرابطيـــة.31

وال تـــزال الصومعـــة محافظة على شـــكلها منذ القرن
الرابـــع الهجـــري ،بالرغـــم مـــن التعديـــالت الـــي طرأت
عليهـــا ،ويـــرى املعمـــاري مطلـــيس  Metlassiأن «هذه
التغيرات شـــوهت شـــكلها الداخلـــي» ،ويضيف «ثم إن
هـــذه الصومعة بنيـــت مـــن دون تصميم».29

ويؤكـــد األســـتاذ التـــازي أن أقـــدم جامـــع للجنائز يف
املغـــرب هو الـــذي يوجـــد جبامـــع القروين وقـــد خططه
«القـــايض ابن معيشـــة عبـــد احلق ســـنة 537هــــ».32

بينمـــا يـــرى الباحـــث يف الفنـــون اإلســـالمية ريـــكار
 Ricardأن الصومعـــة لهـــا مقاييس مضبوطة  27شـــرا
يف القاعـــدة أي مـــا يعـــادل  40.5م ،وعلوهـــا  108شـــرا
أي  60.21م معادلـــة ملحيـــط القاعـــدة وهـــذه املقاييس
مطابقـــة لقواعـــد الهندســـة 30أمـــا ســـمك جدرانهـــا فال
يتجـــاوز 1م .بنيت الصومعة يف مجملهـــا باحلجارة املغطاة
باجلـــر األبيض .

وإذا كانـــت مصليـــات اجلنائـــز يف املســـاجد أكـــر
بســاطة وال تتمــزي بــأي عنصــر معمــاري مهــم ،فــإن مصلــى
اجلنائ ــز يف القروي ــن عب ــارة ع ــن غرف ــة منحرف ــة الش ــكل،
تتخــذ شــكل بيــت الصــالة تنتظــم يف مخطــط يتكــون مــن
بالطــة تشــبه البالطــة املحوريــة لبيــت الصــالة باجلامــع.
وتتك ــون م ــن رواق مس ــقوف يرتك ــز عل ــى أق ــواس حتم ــل
نقوشـــا خطيـــة تعلـــوه قبـــة مربعـــة القاعـــدة و مقربصـــة
ذات أقـــواس ،تســـتن�د علـــى ســـواري ذات تيجـــان مـــن
املرمــر .وأهــم مــا يمــزي هــذه القاعــة أو مصلــى اجلنائــز مــن
الناحيــة الفنيـ�ة احتواؤهــا علــى خصوصيــات فنيـ�ة أولهــا :

تتكون هذه الصومعة من جزئن :
 اجلـــزء األعظـــم وينتهـــي بإفريـــز أفقي يتكـــون منمجموعـــة من الشـــرفات املســـنن�ة.
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 اســـتعمال القوس املتعـــرج أو املزين بالزهـــور الثاليثالفصـــوص  l’arc à festons trilobésوالعقـــود
الثالثيـــ�ة الفصوص نادرة يف العمـــارة املغربي�ة ،33وقد
ظهرت يف عهـــد املرابطن يف هـــذه القاعـــة ألول مرة.34
 استعمالالشكلامللفوفأوالثعباين،serpentiformeوهو نظـــام زخـــريف معمـــاري حيمـــل منابـــت العقود
اســـتعمل مابن القرن احلادي عشـــر والقــــرن الرابع
عشـــر .35وقـــد ظهـــر هـــذا العقـــد عنـــد الفاطمين
يف ضريـــح أم كلثـــوم ويف بـــاب زويلـــة Zuwayla
بالقاهرة سنــــة 109م .ويف القـــروان بقلعة بين حماد
يف القرن احلادي عشـــر،و كذلك اســـتعمله املسلمون
يف اســـباني�ا يف قصـــر اجلعفريـــة يف سرقســـطة ،ثـــم
عندمـــا صقـــل أخـــذه املرابطـــون واســـتخدموه يف
تلمســـان والقروين ،ثـــم املوحدون يف (بـــاب االودايا
وباب الـــرواح) مـــن بعدهم.36

 )4اخلزانـــة:
كان صرح القروين مســـجد اجامعا ومـــن البديهي أن
يضم هذا الصـــرح خزانة كتب للقـــراء والطلبة.
أنشـــأت اخلزانة من طرف الســـلطان أيب عنان املريين
ســـنة 750هـ ،وكانت موضـــع عناية امللوك واملحســـنن
الذين حبســـوا عليها نفائـــس ،وأوقفوا عليهـــا مصنفات
وأصـــدروا ظهائـــر بإصالحهـــا والعناية بشـــؤونها ،وتضم
محتوياتهـــا أجزاء من كتـــاب العر البن خلدون ،ونســـخة
نادرة مـــن كتاب البيـــ�ان والتحصيـــل البن رشـــد على رق
الغزال ونســـخة من مختصـــر أيب مصعب.38
تقـــع هذه اخلزانـــة خلف قبلة املســـجد ،وهـــي فضاء
شـــبه مربـــع (50.5م)50.5(xم) .ما يمزي هـــذه القاعة
قبتهـــا ذات فتوحات علـــى هيئ�ة عقديـــن توأمن حدوية
مكسورة .39
يمكن الدخـــول إىل اخلزانة من مدخل فوق املســـتودع
املوحدي الســـالف الذكر .

وحيتفـــظ جامـــع اجلنائـــز بب�ابـــه الـــذي لـــم يعـــرف
تعديـــالت ،ويتكـــون من مصـــا ريع مكســـوة بصفاحئ من
الرونـــز ،تعتـــر أقدم ما وصـــل إلينـــ�ا يف ميـــدان الصناعة
الرونزيـــة املعدة للعمـــارة يف العالم املغـــريب األندليس على
حد تعبر األســـتاذ تـــوري.37

 )5أبواب اجلامــع:
يتوفر جامـــع القروين علـــى أبواب اســـتطاع الصناع
واحلرفيـــون أن يتفننـــوا يف كل جـــزء مـــن أجزائهـــا ،وكل
عنصر اســـتعملوه كاملطرقة النحاسية واملســـامر الكبرة
املوزعـــة ...وجعلوا مـــن بعضها حتفا ظلت محطـــة انتب�اه
من حيـــث ضخامتهـــا وتنوعها .

شـــيدت هـــذه القاعة املخصصـــة الســـتقبال نعوش
املوىت خلـــف جدار املحـــراب .
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مدكوك مخلوط بالكلس واملصبوبن يف قوالب خشـــبي�ة،
يلخص لنـــا ابن خلـــدون الطابي�ة وتقني�ة البنـــ�اء بها بقوله
«ومنهـــا البنـــ�اء بالـــرتاب خاصـــة ،يتخـــذ لها لوحـــان من
اخلشـــب مقدران طوال وعرضـــا ،فينصبان على أســـاس
وقـــد بوعد مـــا بينهما ،يوصـــل بينهما أدرع من اخلشـــب،
ثم يوضـــع فيه الـــرتاب مخلطا بالكلـــس ،ويركـــز باملراكز
املعدة حـــىت ينعم ركـــزه وختتلط أجـــزاؤه .ثم يـــزاد الرتاب
ثانيـــ�ا وثالثـــا ،إىل أن يمتلئ ذلك اخلالء بـــن اللوحتن ،ثم
يعـــاد نصب اللوحـــن ،إىل أن ينتظم احلائـــط كله ملتحما
كأنه قطعة واحدة ويســـىم الطابي�ة وصانعـــه الطواب.42
اآلجــــــــر :وهـــو الطـــن املشـــوي ،وهـــو مـــن أقـــدم املـــواد الي
اســـتعملت يف البن�ايـــات ســـواء يف فـــاس أو يف بـــايق املدن
الداخليـــة كمكنـــاس ومراكـــش.
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للمســـجد  18بابـــا وهي مداخـــل متفاوتـــة املقاييس،
وتتمـــزي بمصاريـــع مكســـوة بصفـــاحئ برونزية ،وحســـب
األســـتاذ التازي ،فإن أقـــدم باب عرف للقرويـــن هو باب
احلفاة بـــاب املوثقن وباب الشـــماعن وبـــاب الوراقن،
وبـــاب األولياء الغريب وباب الصفـــر األعلى ،وباب اخللفاء،
وبـــاب مجلـــس القضاة ،وبـــاب الفرخة ،وبـــاب احلدودي
وباب اخللوة وباب الصاحلن الشـــريق ،وبـــاب ابن حيون،
وبـــاب ابن عمـــر ،وباب الســـاباط ،وباب اخلصـــة والباب
األصغـــر ،وباب الصفر الشـــمايل.40

تتوفـــر مدينـــ�ة فـــاس علـــى أرضيـــة طينيـــ�ة تصلـــح
إلنتـــ�اج اآلجـــر ،ونظـــرا لقلـــة احلجـــر فيهـــا ،فقـــد وظـــف
اآلجـــر بكـــرة يف البن�ايـــات الدينيـــ�ة (مســـجد األندلـــس)
إلقامـــة األعمـــدة واألقـــواس.
يصنع اآلجر مـــن الطن املذاب واملوضـــوع يف قوالب،
ترتاوح قياســـاتها من  20ســـنتمرت إىل  25ســـنتمرت طوال،
ومـــن  10ســـنتمر إىل  12ســـنتمرت عرضـــا ،بينمـــا يرتاوح
سمكها من  3إىل  5ســـنتمرت ،جتفف بالشمس ،وتشوى يف
النار لصنـــع اآلجر.43

 )6مواد البن�اء والزتييــن :

وظـــف اآلجـــر يف جامـــع القرويـــن يف الســـواري
والدعامـــات والقباب واألقواس ،ويف بنـــ�اء بعض اجلدران
وفرش األرضيات ،وقد اســـتعمل مشـــويا مشدودا بعضه
إىل بعض بمالط الرمل واجلـــر ،أو مغطى باخلزف املطلي
ليصبـــح أكر صالبـــة ومقاومة .

اتســـم الطابـــع العـــام جلامـــع القروين قبـــل العصر
املرابطي بالبســـاطة يف البن�اء .فقـــد اعتمد يف بن�ائه يف بداية
األمـــر ،على املـــواد املتوفـــرة يف عن املـــكان .ونظـــرا لكرة
الزيـــادات والرتميمات الـــي عرفها اجلامـــع ،فقد تنوعت
مواد بن�ائـــه وتزيين�ه.

وقـــد أحى ابـــن أيب زرع عـــدد اآلجر الذي اســـتعمل يف
فـــرش الصحن زمـــن املرابطن واملعروف باســـم البجماط،
أو كمـــا عرفه نفـــس املـــؤرخ بأنه نصـــف آجـــرة يف الطول .
ويقـــول «وكان جملـــة مـــا دخله مـــن األجر لفرشـــة أربعة
وأربعن ألف آجرة ألن طول الصحن احد عشـــر قوســـا ،يف
القوس الواحـــد من القبلة إىل اجلوف عشـــرون صفا يف كل
صــــف مئت�ا آجرة  .فيتحمل يف كل قوس أربعـــة أآللف آجرة

وجنمل هذه املواد فـيما يلي:
 الطابيــــة:عرف املغرب اســـتعمال هذه التقنيـــ�ة يف عملية البن�اء
منـــذ الفـــرتات الرومانيـــ�ة .41والطابيـــ�ة هـــي مـــادة البن�اء
الرئيســـية يف أكر مناطق مـــدن املغرب وخاصـــة مراكش
ومكنـــاس وفاس والصويـــرة وتافياللـــت .والطابي�ة تراب
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-الرخــــام:

ويتحمـــل يف أحد عشـــر قوســـا أربـــع وأربعون ألـــف آجرة.
وحـــول طرد دائر فيه ثمانيـــ�ة آالف آجرة فيجتمع يف اجلميع
كله اثن�ان وخمســـون ألف آجـــرة دون شـــك وال ريب».44

وهـــو نوع من احلجـــارة الناعمة يكون أبيـــض أوملونا،
وقد عرفتـــه العمـــارة املغربيـــ�ة منـــذ الفـــرتات الروماني�ة
( شـــال وليلـــي ) ،وهـــو مـــادة متينـــ�ة اســـتعملت للبنـــ�اء
والزخرفة ،اســـتعمل الرخـــام يف اجلامع بأشـــكال وأحجام
متفاوتة ،فنجـــده يف غاية اإلتقان يف الســـواري داخل قاعة
الصـــالة ويف مؤخر القبة املوالية للصومعة ،ويف الفســـقية
والصهريـــج واخلصـــة والقبـــة الغربي�ة ،وهـــو رخام جلب
مـــن إيطاليـــا وخاصـــة يف عهد الدولـــة الســـعدية ،حيث
شـــاع اســـتعماله بكرة ألنهـــا كانت تشـــرتي الرخـــام من
النصارى بالســـكر.

احلجــارة :شـــكلت احلجارة إحـــدى العناصـــر األساســـية يف بن�اء
هذه املعلمة ،إذا اســـتخدم أوال ما ســـماه اجلزنـــايئ وابن أيب
رزع بالكـــذان  ،pierre calcaireوهـــو نـــوع مـــن احلجارة
البيضـــاء يســـتعمل يف بنـــ�اء اجلـــدران ،وقد اســـتعمل هذا
النوع من احلجارة يف شـــمال إفريقيا منـــذ الفرتة الروماني�ة.
يقـــول ابـــن أيب زرع عـــن اســـتخراجه«وكذلك الكذان
الـــذي بنيـــت بـــه ،إنمـــا قطـــع منها ،ألنـــه حفر يف وســـط
البـــالط الثـــاين ،فظهر كهـــف بعيد الغـــور .فـــكان الفعلة
يقطعون الكـــذان منه وحيفـــرون الرتاب وخيرجـــه الرجال
علـــى رؤوســـهم للبن�ائن فيبنـــون به».45

اجلبس:اجلبـــس مـــادة تصنـــع مـــن اجلـــر والماء ،اســـتعمل
املغاربـــة اجلبـــس لتلبيـــس اجلـــدران وكوســـيلة تزيني�ه
لتغطيـــة الدعامـــات واملحاريـــب .وقد اســـتعمله املغاربة
منـــذ القـــرن الثالـــث عشـــر  .وقـــد حتـــدث ابـــن خلدون
يف مقدمتـــه عـــن طريقـــة حتضـــره ســـواء للتلبيـــس أو
للتشـــكيل والنقش بقولـــه« :حيل الكلس وخيمر أســـبوعا
أو أســـبوعن علـــى قدرمـــا يعتـــدل مزاجـــه عـــن إفـــراط
النارية املفســـدة لإلحلام ،فـــإذا تم له ما يرضـــاه من ذلك
عـــاله من فـــوق احلائط وذلـــك إىل أن يلتحـــم .كما يصنع
األشـــكال املجســـمة من اجلبس خيمـــر بالماء ،ثـــم يرجع
جســـدا وفيه بقية البلل فيشـــكل على التن�اســـب ختريما
بمثاقـــب احلديد».47

اســـتغل األدارســـة طبيعـــة أرض املوقع ،فاســـتعملوا
احلجارة الي به (الكذان) يف اجلـــدران اخلارجية والداخلية
وهذه اجلـــدران غطيت باملـــالط الذي يطلـــى باجلر.
ويف القرن الرابع ،اســـتعمل الزناتيون احلجارة املتوسطة
احلجم يف بن�اء الصومعة الـــي ماتزال حتتفظ بمتانتها.
الزليـــج :وهو عبارة عن قطع من اخلزف تستعمل لتبليط
البن�ايات ،وقد تفن املغاربة يف صناعة الزليج وزخرفوه ولونوه
وبلطت به األرض واجلدران يف املنازل والرياض وغرها.
شـــاع اســـتعمال الزليج يف بدايـــة القرن الرابع عشـــر
إبـــان الفـــرتة املريني�ة ،واســـتعمل لزتين جـــدران وأرضية
املـــدارس والصوامـــع واألعمدة.

اســـتعمل اجلبس يف اجلامع لزتين اجلدران واإلطارات
واألفاريـــز اجلبســـية ،وواجهـــة املحـــراب وواجهـــة العزنة
والشماسيات.

كانت أرض اجلامـــع يف البداية من الـــدص التقليدي،
وهـــي أرضيـــة ملســـاء مكونة مـــن الرمل واجلـــر ،عرفت
يف العمـــارة املغربيـــ�ة منذ القـــرن الثاين عشـــر ،وبعد ظهور
الزليـــج فيما بعـــد ،غطيت به جـــدران وأرضيـــة الصحن
واجلناحـــان وبعض الدعامات واســـتعملت فيـــه األلوان
الزرقـــاء والبيضاء بكرة ،وأدخلت فيه أشـــكال هندســـية
كاملربـــع واملعن واملســـدس واملثمـــن واألشـــكال املتعددة
الزوايـــا املعقدة.46

 القرمــــيد :وهـــو نـــوع مـــن اآلجـــر .وقـــد اســـتعمل يف العمـــارة
املغربيـــ�ة بشـــكل عـــام ،يغطـــي ســـقوف املســـاجد
واألضرحـــة والقبـــاب واملنـــارات .واســـتعمل كذلـــك يف
حلق ــات ال ــدور التقليدي ــة ذات الصح ــون املكش ــوفة ،ويف
جام ــع القروي ــن اس ــتعمل لتغطي ــة الس ــقوف الس ــنامية
أو املنحـــدرة ويف القبـــاب.
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وضـــع القرميد يف البن�اء على شـــكل مقعـــرات مغطاة
بطالء أخضـــر اللون لصـــرف مـــاء املطر.ويفيدنـــا ابن أيب
زرع ،بإحصـــاء لعـــدد القرميـــد املســـتعمل يف اجلامـــع يف
القرن الرابع عشـــر بقوله «وعدد القرمود الذي يف ســـقف
اجلامـــع املكـــرم ،أربعمائـــة ألف قرميد وســـبعة وســـتون
ألف قرمـــودة وثالثمائة قرمـــودة».48

الزخرفة الهندسية:يتكـــون هذا النـــوع من الزخرفة من رســـوم هندســـية
منبثقة عن أشـــكال أساســـية متماثلة ،لتشكل شبكة من
اخلطوط واألشـــرطة واملضلعات واملربعـــات واملثلثات.
ومـــن أكـــر الزخـــارف الهندســـية الـــي الحظنهـــا يف
جامـــع القرويـــن:

 -اخلشـــب:

 األطبـــاق وحتتـــل البالطـــات اجلداريـــة اخلزفيـــة(الزليـــج) واألعمال اخلشــــــــبي�ة (املنـــر) .وتتعدد
أشـــكال األطبـــاق النجمية حبســـب عـــدد أطرافها،
فمنهـــا طبـــق جنـــيم ثمانيـــ�ة ،وســـتة عشـــر ،وأربعة
وعشـــرون وتت�ألف من شـــكل رئييس دائري مســـن
األطـــراف على هيئـــ�ة جنمة ،ويشـــكل مركـــز الطبق
النجـــيموتتولدفيـــهأعـــدادالمتن�اهيةمـــنالنجيمات.

نظرا لوفرة األشـــجار جببـــال املغـــرب ويف ناحية فاس،
فقد اســـتعمل خشـــبه بأنواعه يف جامع القروين .ويعتر
شـــجر األرز من أكر أنواع اخلشـــب تداوال يف هذه املعلمة،
فنجـــده يف العزنة ويف النوافذ واألفاريز والســـقوف.
كمـــا ســـاهم احلرفيـــون يف جامـــع القرويـــن يف إجناز
بعـــض األعمال اخلشـــبي�ة الـــي حبق اجنـــازا فنيـــ�ا وحتفا
نـــادرة ،وخاصة املنـــر واألبواب واملشـــربي�ات .فاملنر صنع
من شـــجر األبنوس ،وهو خشـــب ثمن قليل االستعمال،
وقـــد أدخل عليه هؤالء احلرفيون اخلط والرســـم وطعموه
بالعـــاج .أمـــا مصاريع األبـــواب فقد صنعت من خشـــب
وغشـــيت بصفاحئ من النحاس األصفر وزينت بمســـامر
حديدية« .وركبـــت عليه أبـــواب عظيمة».49

 املعـــن ،وقـــد نفـــذ يف اخلـــزف واجلبـــس وجنـــده يفأرضيـــة الصحـــن ،وركنيـــ�ات واجهـــة العـــزنة.

كما جند اخلشـــب املخروط يف املشـــربي�ات ،وقوام هذه
الطريقـــة جتميع قطع صغرة من اخلشـــب املخروط على
أشكال بها فتحات.

ومـــن أكـــر املضلعـــات اســـتعماال يف اجلامـــع جنـــد
املســـتطيل واملثمـــن واملربـــع واخلمـــايس الزوايـــا ،وقـــد
أحيطـــت هـــذه املضلعـــات بالقبـــب أو بالواجهـــات.

 الشـــكل الرباعـــي أو املربـــع البســـيط ،خاصـــة يفاإلطـــارات وتنفذ فيه خطـــوط أو رصيعـــة ،وجنده يف
واجهـــة املحـــراب وواجهـــة العزنة.

وجت ــدر اإلش ــارة أن هن ــاك عنص ــرا هندس ــيا اس ــتعمل
يف أحـــدى قبـــاب قاعـــة الصـــالة ،وهـــو تضليعـــة تتخـــذ
شـــكل ضلـــع زخرفيـــة مقعـــرة بـــارزة les godronsيف
الزخرفـــة الهندســـية.50

 )7أنواع الزخرفة:
لقـــد تعددت أنواع وأشـــكال وألـــوان الزخرفة يف جامع
القروين ،وهي كلها مســـتمدة من املـــوروث احلريف الذي
يتمـــزي بـــه العالم اإلســـاليم واملغـــرب خاصـــة ،كالنقش
على اجلبـــس واحلجر واخلشـــب والرونز.

الزخرفـة النب�اتي�ة :وهـــي عبـــارة عن أشـــكال نب�اتي�ة ،تشـــهد علـــى براعة
الفـــن االســـباين املغـــريب املنجـــز مـــن طـــرف مزخرفـــن
وضعوهـــا بمقـــدار وقواعد دقيقـــة ،ونمنمـــة متقنة على
الرغـــم ممـــا قد يظهـــر مـــن تعقيـــد يف خطوطها .

طبقت الزخرفة الهندســـية والنب�اتيـــ�ة واخلطية على
اجلدران واألســـقف واألقواس.
وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن بداية هـــذه الزخرفـــة تعود إىل
العهـــد املرابطـــي الذي اتســـم باإلبـــداع يف صنـــع القباب
ووضـــع األقـــواس وكتابـــة اخلطـــوط .تـــم فيمـــا بعد إىل
صنـــاع وفنـــاين الـــدول املتعاقبـــة ،الذين وظفوا أشـــكال
متنوعـــة ســـابقة عليهم وابتكـــروا أخرى ،وخلقـــوا جوهرة
العمـــارة املغربيـــ�ة «جامـــع القروين».

تتشـــكل الزخرفـــة النب�اتيـــ�ة يف املعلمـــة مـــن عناصر
متداخلـــة مع بعضهـــا ،ومزدوجة ومتكـــررة تاركة فراغات
قليلـــة ،ينبعـــث منهـــا إحســـاس باحلركـــة والتعاقـــب
واإليقـــاع .كمـــا أن بعضهـــا يغطـــي مســـاحات متفاوتة
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القياســـات .51زودت هـــذه األشـــكال بألـــوان ناصحـــة،
وضعـــت بمهـــارة يف األرضيـــة اخللفيـــة للزخرفـــة.

ويتجســـد اخلـــط العـــريب يف عـــدة عناصـــر معمارية
جبامع القرويـــن ،فنجـــده يف قاعة الصـــالة،و يف القباب،
ويف املحـــراب،و يف الريات ،ويف املنـــر ،ويف أفاريز الصحن،
ويف العـــزنة ويف حيطـــان األروقة ...

وأهم هذه األشكال:
 الســـعف  les feuilles de palmierجتمـــع بـــنالســـعف البســـيط واملزدوجـــة واملرتاكبـــة واملتكررة،
وتتحكـــم يف زخرفـــة الركني�ات والمأطـــورات .

وجنـــد نوعن من اخلطـــوط العربي�ة  :اخلط النســـيخ
واخلـــط الكويف .

 السـعيفات  les palmettesاحللزونيـ�ة الشـكلواملتداخلـة والغر متن�اسـقة ،ترافقها يف بعض األحيان
نمـاذج هالليـة تزيـن الواجهـات ( واجهـة العـزنة ) .

 اخلـــط النســـيخ :وقـــد اتســـم بالبســـاطة والليونةوجـــاءت حروفه مدورة ،ويعتر خـــط الثلث واملجوهر
مـــن أشـــهر أنـــواع اخلطـــوط املتأصلـــة يف اخلـــط
النســـيخ ،وقـــد وجـــدت بشـــكل مكثـــف باجلامع .

 زهـــرة األكانتـــس  l’acantheأو أقنثـــ�ة وجندهـــا يفحنيـــ�ات القبـــاب ،كمـــا جندهـــا يف تزيـــن الكوابي�ل .

 اخلـــط الكـــويف :وقـــد تمـــزي بالثبـــ�ات يف حروفـــهاملســـتقيمة واملتصلة ،وقـــد تنوع بن الكـــويف القائم
الزوايـــا والكـــويف املربـــع والكـــويف املـــورق املزخـــرف.

 الصدفيات ومنها البسيطة واملضلعة les coquilles canneléesوجندها يف ركني�ات العقود والقباب.

وندرج بعض النقائش اخلطية املوجودة باجلامع.

 -جوز الصنوبر  les cônesوجنده يف القبب.

نصوص باخلط النسيخ :

تلتحـــق الرســـومات النب�اتيـــ�ة باألشـــكال الزخرفيـــة
األخـــرى ،وقـــد نفـــذت علـــى اخلشـــب وعلـــى اجلبس.

 بسم هللا الرحمن الرحيم . -صلى هللا على محمد وعلى آله .

-الزخرفةالكتابي�ة:

 -وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها.

تنفرد العمارة اإلســـالمية دون سائر عمارة احلضارات
بعنصـــر زخـــريف وهـــو اخلـــط العـــريب ،الـــذي يعـــد عمال
إبداعيـــا ينطوي علـــى مقاييس وقيـــم جماليـــة ،كما يعد
أداة للزخرفـــة يف مجـــال صناعة الفن اإلســـاليم.

 العز هلل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه...نصوص باخلط الكويف:

ولقد شـــكل اخلط العريب يف جامع القرويـــن ( الكويف
والنســـيخ ) ،52عمال فني�ا من خـــالل اخلطوط واحلروف،
فقد اســـتعمل ألغراض وغايات منها:

 -توكلت على هللا.

 -تقديم نصوص وآيات قرآني�ة معرة عن رموز.

 -حسيب هللا.

 -توثيق وتسجيل تواريخ وأسماء وأقوال.

 -ومن يتق هللا جيعل له مخرجا.

 تزويـــد اجلامع بإشـــارات جماليـــة تزيد مـــن رونقهوترز مكانتـــ�ه يف مدينـــ�ة فاس.

« -إن ربكم هللا خلق السموات واألرض يف ستة أيام»

 -وقل ريب أدخلين مدخل صدق وأخرجين مخرج صدق.

 -أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.

وضعـــت الزخرفـــة الكتابيـــ�ة يف اجلامـــع يف أرضيـــة
منقوشـــة باجلبـــس أو باخلشـــب أو باحلجـــر ،ورتبت يف
مأطـــورات وأفاريز وداخـــل األقـــواس  .ويتضح من خالل
شـــكلها أنهـــا خطـــوط وضعـــت يف فـــرتات مختلفة .

 هللا نور السموات واألرض. ي ــا أيه ــا الذي ــن آمن ــوا اتق ــوا هللا ولتنظ ــر نف ــس م ــاقدم ــت لغ ــد.
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خاتمـــــــة

كما جتـــدر اإلشـــارة أن هناك مجموعة مـــن اخلطوط
املكتوبة باحلـــروف الالتيني�ة توجد يف الريـــات الي كانت
يف األصـــل نواقيس.53

بعد تطرقنا ملحاور املوضوع ،ننتهي خبالصتن :
 -اخلالصـــة األوىل :هـــي أن جامـــع القرويـــن ،معلمة

قراءة يف النقائش اخلطية

دينيـــ�ة شـــاهدة على مـــا بلغه فـــن العمـــارة املغربي�ة

مـــن خـــالل تفحصنـــا للنقـــوش اخلطيـــة يمكـــن أن
تســـتخلص مايلـــي :

اإلســـالمية مـــن ازدهـــار وريق يف كل عصـــر مـــن

 -طغيان اخلط الكويف.

العصـــور الـــي مـــرت بهـــا .فقـــد جمعت بـــن مواد
البنـــ�اء التقليدية وبن الزخرفة الهندســـية والنب�اتي�ة

 إن هـــذه اخلطـــوط الختلـــو مـــن أصالـــة اســـتمدتعناصرهـــا مـــن الكتابـــة الكالســـيكية .

والكتابيـــ�ة ،الـــي نفـــذت علـــى الزليـــج واجلبـــس
واخلشـــب والرونـــز.

 التم ــزي بالنعوم ــة واخلش ــونة والتكام ــل الف ــين الن ــاجتع ــن التوزي ــع اإليقاع ــي .

 اخلالصـــة الثانيـــ�ة :هـــي أن هـــذه املعلمـــة مـــن آثارالبن�ائـــن واحلرفيـــن ،وجهودهم يف مجـــال العمارة،

 عــدم االنســجام يف بعــض األحيــان يف حجــم خطوطهــاخلــو بعــض احلــروف مــن الدقــة واإلتقــان.

شـــاهدة علـــى مـــا قدمـــوه مـــن إجنـــازات يف صـــرح

 -إدماج أساليب اخلط مع الزخارف كالتوريق والتشجر.
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القهوة اإلماراتي�ة والقرى التونسية والطب
الشعيب اللبن�اين وتعريف بعلم من اجلزائر
أ .أحالم أبو زيد  -كاتب�ة من مصر
وموضوعيا ،وهو املنهج الذي اتبعنـــاه ً
ً
ً
دوما يف جديد
جغرافيـــا
رحلة هـــذا امللف تتنوع
النشـــر .وقد بدأنا الرحلة يف كتـــاب غاص مؤلفه يف صلب املعتقدات واملعارف الشـــعبي�ة
اللبن�اية يف أســـلوب مازج بـــن البحيث والروايئ ،ثم ســـافرنا إىل شـــمال إفريقيا وتوقفنا يف
تونس لنتنقـــل بن قرى واحـــات نفزاوة وما حتتويه من مســـاكن ارتبطت برتاث شـــعيب
عريـــق ،وانتهزنا فرصة وجودنـــا بتونس لنســـافر إىل اجلزائر لنذهب يف رحلـــة داخل علم
ورائـــد يف الثقافـــة الشـــعبي�ة اجلزائريـــة وهـــو العالمـــة «محمد بن شـــنب» ،ثـــم عدنا
للمشـــرق العـــريب لنتعلم فنـــون وآداب صـــب القهوة يف اإلمـــارات من خالل كتـــاب ُيعد
األمتع يف مجاله.
معتقدات وطقوس لبن�اني�ة
صــدر عــام  2017اجلــزء األول مــن كتــاب «تلــك األيــام معتقــدات وطقــوس» ملؤلفــه
خضــر ضيــا عــن دار احلداثــة يف بــروت .ويقــع الكتــاب يف طبعتــه األوىل حبجــم متوســط
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معظمه ــا اآلن مث ــل :الن ــر -املح ــراث -املع ــاول -املزاب ــل-
كبكبـــة -اســـمندرة -تب�انـــة -روزنـــة -كوايـــر -بابـــور-
طبســـة -دســـت -جنطاس..إلـــخ.
وقـــد ركـــز خضـــر ضيـــا علـــى املعـــارف واملعتقدات
املرتبطـــة بالطب الشـــعيب خاصة ،وكيـــف تلجأ اجلماعة
الشـــعبي�ة إىل الكثر من املمارســـات العالجيـــة للتخلص
مـــن املـــرض .وقد أشـــار زاهـــي ناضـــر يف مقدمتـــه إىل أن
معتقـــدات حكايـــات هـــذا الكتـــاب تمحـــورت ،أكـــر ما
يكون ،حول التن�اســـل واخلصوبة واإلســـتمرارية الزمني�ة
للجماعة ،وســـبل العالج من األمراض ،ومقاومة الشـــرور
واحلوادث املشـــؤومة ،والوقاية من طاقـــة األذى املرتبصة
حبيـــاة اإلنســـان .وامللفت أن جملـــة هـــذه القضايا تدخل
يف إطـــار مشـــاغل ما يســـىم «الطب الشـــعيب» بصورته
القديمـــة املتوارثـــة ،حيث لم يكـــن هناك أطبـــاء باملعى
احلقيقـــي ،وال مستشـــفيات أو تقنيـــ�ات مخرية.
وينقســـم الطـــب الشـــعيب إىل فرعـــن همـــا الطـــب
الش ــعيب الطبيع ــي التجري ــيب ،والط ــب الش ــعيب الدي ــين
والســـحري .يعتمـــد األول علـــى العـــالج باألدويـــة
الطبيعيــة ،أي علــى التــداوي باألعشــاب واحلميــة وبعــض
األغذيـــة اخلاصـــة ،إىل جانـــب العالجـــات اجلراحيـــة
األخ ــرى كالفص ــد ،واحلجام ــة ،والك ــي بالن ــار .أم ــا الف ــرع
الثــاين فينقســم يف الثقافــة الرســمية إىل قســمن :أحدهمــا
ط ــب مش ــروع ،أي يق ــره الش ــرع اإلس ــاليم ،ويس ــتعن
بالديـــن وطقوســـه يف العمـــل الطـــيب ،ويدعـــي «العـــالج
باألدويـــة الروحيـــة» ،ويبغـــي رفـــع معنويـــات املصـــاب،
وتلطيـــف الوجـــه املقهـــور للزمـــن ،ويعتمـــد التـــداوي
بالقـــرآن ،والـــرىق والصـــالة والدعـــاء واألذكار والنـــذور
ملقام ــات أنبي ـ�اء هللا وأوليائ ــه ،ويق ــوم خبدمات ــه املمارس ــون
املعروف ــون وبع ــض رج ــال الدي ــن ومش ــاخي ال ــي( .ويق ــوم
خبدماتــه رجــال الديــن ومشــاخي الــي ،وبعــض املمارســن
املعروف ــن ).أم ــا القس ــم اآلخ ــر ،فه ــو ط ــب غ ــر مش ــروع
ً
دينيـ�ا ،ألنــه يلجــأ إىل األســاليب الســحريةُ ،
ويعــرف باســم
الط ــب الغي ــيب أو اخل ــرايف ،ويتوس ــل بالتمائ ــم والتعاوي ــذ
واألحجب ــة والطالس ــم ،وغره ــا م ــن الطق ــوس الغريبـ ـ�ة
بش ــروطها وممارس ــتها ،مم ــا نه ــى عن ــه الدي ــن ،ويق ــوم ب ــه
لط ــرد األرواح الش ــريرة م ــن جتم ــع لدي ــه الق ــوة الس ــحرية

يف 352ص .وق ــدم للكت ــاب كل م ــن زاه ــي ناضروهاش ــم
إبراهي ــمُ ،
ويع ــد جترب ــة مهم ــة يف توثي ــق ورص ــد املعتق ــدات
واملع ــارف الش ــعبي�ة بلغ ــة أق ــرب للروائي ـ�ة ،وم ــن ث ــم فق ــد
حتقـــق اجلانبـــ�ان العلـــيم واإلبداعـــي يف آن ،وقـــد كابـــد
املؤل ــف جمي ــع املظاه ــر الش ــعبي�ة ال ــي كت ــب عنه ــا ،وق ــد
شـــاهدها والحـــظ كيـــف تتـــم وحـــرص علـــى تســـجيلها
ً
أوال ب ــأول .فحف ــل الكت ــاب برحل ــة ش ــيقة ب ــن الش ــيوخ
الذيـــن يعاجلـــون بالقـــرآن ،والســـحرة الذيـــن يقدمـــون
وصفـــات ســـحرية ،وزيـــارة األوليـــاء ،وتأثـــر الكائنـــ�ات
اخلارقـــة ،واالحتفـــاء بالكلمـــات املطلســـمة .كمـــا رصـــد
املؤلـــف العـــادات والتقاليـــد الشـــعبي�ة منـــذ مرحلـــة
مي ــالد األطف ــال وع ــادات ال ــزواج واألف ــراح واألغ ــاين ح ــىت
مرحل ــة الوف ــاة والع ــزاء وم ــا يرتب ــط به ــا م ــن احتف ــاالت
ش ــعبي�ة موس ــمية .وارتبط ــت معظ ــم حكاي ــات الكت ــاب
بالق ــرى اجلنوبيــ�ة اللبن�انيــ�ة حي ــث جب ــل حرم ــون ال ــذي
شـــهد خـــرات أبطـــال هـــذا الكتـــاب والذيـــن عاصرهـــم
املؤلــف وســجل عاداتهــم وطقوســهم وأمثالهــم الشــعبي�ة
وتعبراته ــم اليومي ــة ال ــي تظه ــر ب ــن موق ــف وآخ ــر ع ــر
ً
صفحــات الكتــاب .كمــا حفــل الكتــاب أيضــا بذكــر بعــض
األدوات الـــي كانـــت تســـتخدم يف المـــايض ،وقـــد اندثـــر
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ً
وخصوص ــا أصح ــاب الب ــاع الطوي ــل يف
والق ــدرة الدينيــ�ة،
حتض ــر اجل ــان وكتاب ــة احلجاب ــات والتعاوي ــذ.

تلك املشـــروبات ،فشـــرعت األم يف أن تسكب له رصاصة
تفك بهـــا العـــن احلاســـدة وهي تقـــول «طقـــت العن
عنك وراحت» ..ولمـــا لم تفلح الرصاصـــة املذابة ،جلأت
األم للحاجـــة زينـــب ذائعة الصيـــت وذات البـــاع الطويل
يف عالم الـــرىق ،وقد دنت مـــن الطفل املريـــض لتتلو عليه
الرقيـــة الـــي حتفظها عـــن ظهر قلـــب ،وهي تنفـــخ داخل
ُ
قبضة يدها اليمى بـــن الفين�ة والفين�ة ثم تعود وتمســـد
براحـــة كفها على رأس الصـــيب وجبين�ه وهي تقـــرأ الرقية:
ُ
أعيـــذك بكلمـــات هللا التامة وأســـمائه كلها ،من شـــر كل
عن المة ،ومن شـــر أيب قـــرتة وأيب عروة...إلـــخ .ولم تفلح
الرقيـــة يف عالج الطفل ولـــم تي�اس أم علي الـــي جلأت إىل
الشـــيخ عبد احلليـــم يف القريـــة املجاورة ،وقد ســـألها عن
اســـمها واســـم املريض ،ثـــم دلـــف إىل غرفة حافلـــة بعدة
الشـــغل ومســـتلزمات املهنة كالبخـــور وما شـــابه ،وأخذ
ين�ادي على أســـماء اجلان ..وبعد مجموعـــة من الطقوس
يصـــرح لألم بـــأن طفلهـــا قد تلبســـته «قرينـــ�ة» ثم جهز
ً
حجابـــا يف قطعـــة قمـــاش خضـــراء وأوىص أم علي أن
لهـــا
تربـــط احلجـــاب إىل زند الصيب حىت يشـــفى ...وتســـتمر
رحلـــة األم للبحث عـــن عالج البنهـــا الذي لـــم تفلح معه
جميع املحـــاوالت الســـابقة ليســـتقر الرأي علـــى اللجوء
إىل ســـهجونة ابنـــ�ة مختـــار القريـــة وهـــي املـــرأة املحرتفة
يف إجـــراء االحتفـــال الطقويس املســـىم «ســـراج الليل»،
وهو احتفال يشـــارك فيه اجلـــران واألطفـــال يب�دأ جبمع
الطحن وزيـــت الزيتون واخلرق البالية من ســـبعة منازل
يف كل منها ذكر اســـمه «محمد» ،وســـبع منازل يف كل منها
أنى اســـمها «فاطمة» ،ثـــم يتم عجن الطحـــن ،ويدعى
ً
عصـــرا لالحتفـــال حيث ينتقـــل اخلزب من
صبيـــ�ة القرية
مـــزنل إىل آخـــر ،وبعـــد مجموعـــة مـــن الطقـــوس جيتمع
املشـــاركون قبالـــة مزنل املريـــض ،ويســـىم العجن فيما
بعد باســـم «ســـراج الليل» ..ثم تهتف ســـهجونة ويردون
ُ
ورائهـــا :يـــا ضبوعة الريـــة ..كلـــي احلىم والرديـــة ..عن
علـــي بن حاجـــة» أي عن املريض بعد نســـبة اســـمه ألمه
وليـــس ألبي�ه..

ومـــن املالحـــظ ،باالســـتن�اد إىل حكايات الكتـــاب ،أن
القروين ،يف ممارســـتهم للطب الشـــعيب ،كانوا يعتمدون
علـــى العـــالج باألدويـــة الطبيعيـــة ،أو باألدويـــة الديني�ة
والســـحرية ،أو بهمـــا ً
البعد الطـــيب ُ
معـــا .فيقـــرتن ُ
بالبعد
الغيـــيب .ويف أغلـــب األحيـــان كانت الوصفات الســـحرية
ً
شـــيوعا بـــن النـــاس مـــن حبـــوب الـــدواء ،لعالج
أكـــر
األمـــراض أو للوقايـــة منهـــا .ويشـــر هاشـــم إبراهيـــم يف
مقدمتـــه للكتاب بقوله «تلـــك األيام» الـــذي ألفه خضر
ضيا جنـــد فيه فالحـــن -رعاة -أكـــداس أغـــالل -أكوام
أمني�ات -جـــرار ترتاقص علـــى طريق العن فـــوق أكتاف
الصبايـــا ،زواقيق عابقـــة برواحئ اخلزب املرقوق ومشـــاطيح
التنـــور ،وراحئة البصل والكشـــك ،وبأغنيـــ�ات املصاطب،
عـــواء الليل تنفس الشـــجر ،وعلى أســـطح البيوت جتفف
النسوة القمح املســـلوق والكشـــك ،ويجففن أجسادهن
حتـــت لهيب الشـــمس ،وعنـــد الدغـــوس يفرش املســـاء
ضـــوء القمـــر حتـــت شـــجرة الزنزرخـــت لتعمر ســـهرات
وحكايـــا الغيالن والضبـــاع واألفاعـــي واجلان..
وقد أســـند خضر ضيا بعـــض العناويـــن الروائي�ة بكل
فصـــل من فصـــول كتابه ،ليســـتقطب جمهور القـــراء إىل
جانب جمهـــور الباحثـــن واملبدعن ،وقد جـــاءت فصول
الكتاب يف حنو عشـــرين فصـــل حملت العناويـــن التالية:
َ َّ
احلىم -حســـن وإبليس-
ســـراج الليل -بطـــاح ،حـــايم ِ
ُ َّ ُ َ َّ َ
المثلثـــة -الولد املبدول -حلفـــت على «الكراعن
احلىم
َ ِّ َ
ّ
َّ
ْ
َ
ُ
والـــراس» « -دشـــر قمرنا يا حـــوت» -دق الكوز باجلرة-
َّ
ُ
«س َ
ـــروش»َ -
أســـنان«أبو َق ُّ
لســـان
ـــب َع ُه الض ْب ُع» -عقد
ِ
ُ
«قوس
الوقش -قاطع شـــرش اإلنـــس -علقة ســـخنة-
ُ
قـــوس هللا» -كبســـة النفســـاء« -تعريصـــة
قـــزح أم
الفقر» -عن املســـيح (آية يســـوع األبدية) -زيارة مقام
ّ ُ ُ
«س ُجد» .يف كل فصل نشهد قصة البحث عن حلول
النيب
ديني�ة وســـحرية وعالجات طبيعية وعقاقر ومشـــروبات
تقليدية يف عوالم أبطالها من الرجال والنســـاء واألطفال..
ففـــي حكايـــة «ســـراج الليل» تبحـــث أم علـــي عن عالج
البنهـــا الذي هـــزل جســـده وارتفعـــت حرارته فشـــرعت
لتقديم مشـــروبات كالبابوجن والزوفـــا والعزيقان ،ولم تفلح

وعلى هـــذا النحـــو تميض حكايـــات الكتـــاب املمتعة
واحلافلة بتفاصيل الثقافة الشـــعبي�ة واخلرات الشعبي�ة
ألهايل اجلنـــوب اللبن�اين..
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ً
ســـوى ســـنوات قليلة ،فضال عن أهمية الوثائـــق املتوفرة
ً
وأخـــرا حجم التعـــاون الذي
لدى املؤلـــف عن كل قريـــة،
وجـــده املؤلف من ســـكان قـــرى دون أخرى ،وهـــو ما يمثل
أحـــد صعوبـــات اجلمـــع امليداين يف مجـــال الـــرتاث عامة.
وقد جتـــاوز عدد القـــرى الـــي تن�اولها اجلزيـــراوي يف كتابه
ً
خمســـون قرية ،شـــملت القرى المأهولة اليوم فضال عن
بعض القرى الي غادرها ســـكانها خالل القرن العشـــرين
مثـــل الدرجـــن وعوين�ة راجـــح والصنم والقصـــر حلمر..
وقد الحـــظ املؤلف أن النســـيج العمـــراين التقليدي لقرى
الواحـــات القديمـــة يمتـــد علـــى مســـاحة صغـــرة ،وقد
بـــدا كثيف املبـــاين ومتشـــعب األنهج ومتعدد الســـاحات
العامـــة ،يف حن اعتمد ســـكان قرى الواحات املســـتحدثة
على ســـكن مشـــتت وممتد على مســـاحة شاســـعة.
كما الحـــظ املؤلف أن الفالحة الســـقوية هـــي أهم ما
ً
يمـــزي تلك القـــرى ،وقد أشـــار إىل جتربتـــ�ه امليدانيـــ�ة قائال:
بعـــد أن قمنا بدراســـة المـــادة الوثائقية وإثـــر العديد من
الزيارات امليداني�ة وتســـجيل المادة الشـــفوية ،عملنا على
تصنيف قـــرى هذه الشـــبكة إىل مجموعـــات اعتمدنا فيه
علـــى العامل اجلغـــرايف كمقياس أســـايس .فبعد الفصول
الثالثـــة األوىل للكتـــاب والي تهتـــم بالتقديـــم الطبيعي
والتاريـــيخ واالجتماعـــي للمنطقـــة تـــأيت بقيـــة الفصول
متضمنـــة كل منها علـــى مجموعـــة قرى ً
تبعا لتســـميات
ً
قديمة أو انطالقا من أســـماء اخرتناها ،وهـــي على التوايل:
ّ
«العنـــاد» وقرى
قـــرى بـــالد «الـــز ِوي» وقـــرى منطقـــة ِ
َ
«الشـــارع»
منطقـــي راس العـــن والبحاير وقرى منطقة
وقـــرى دوز وما جاورهـــا وقرى الفوار وأخواتهـــا .وقد تن�اول
املؤلـــف يف كل قريـــة املالمـــح التاريخية واألثريـــة العامة
مع الرتكزي -كما أشـــرنا -على النســـيج العمـــراين والرتاث
املعمـــاري مثـــل أهمية موقـــع القريـــة وشـــبكة الطرقات
ومحيطها البييئ الســـيما عالقتهـــا بالواحة .مع اإلشـــارة
من حن آلخـــر ألصل التســـمية.

فولكلور واحات نفزاوة
ً
صـــدر عـــام  2017أيضـــا الطبعـــة األوىل مـــن كتاب
«قـــرى واحـــات نفـــزاوة :التاريـــخ واجلغرافيـــا واملعمار»
ملحمد اجلزيـــراوي ،عـــن دار املغاربيـــ�ة للطباعة وإشـــهار
الكتـــاب بتونـــس ،والكتـــاب يقـــع يف 275ص .وتوجـــد
واحـــات نفـــزاوة يف اجلنوب الغـــريب من البالد التونســـية
ُ
وتمتـــد ً
إداريـــا اليـــوم على مســـاحة واليـــة قبلـــي ،وتعد
املنطقـــة منخفضـــة مقارنـــة بمـــا حولهـــا ،ومـــن مظاهر
ذلك امتداد الشـــطوط والكثبـــ�ان الرملية علـــى جزء كبر
مـــن مســـاحتها .وقـــد أوضـــح املؤلـــف يف مقدمتـــه مدى
اختـــالف عملـــه هـــذا عمـــن ســـبقوه يف دراســـة املنطقة
مشـــرا إىل أنـــه قد اســـتفاد ً
ً
ً
ً
كثرا من
وجغرافيا،
تاريخيـــا
تلـــك األعمال ومن غره ،غـــر أنه اختـــص كتابه بالبحث
يف الـــرتاث العمـــراين واملعمـــاري ملختلـــف قرى الدراســـة،
ومـــن ثم فقد قـــدم مـــادة مختلفـــة كونها اعتمـــدت على
اجلانـــب امليـــداين والشـــهادات الشـــفوية ،كما أشـــار إىل
أن حجم مـــا قـــدم يف الكتاب خيتلـــف من قريـــة إىل أخرى
نتيجـــة عوامل عديـــدة منهـــا العراقة التاريخيـــة ،فهناك
قـــرى ضاربـــة يف عمـــق التاريـــخ ،وأخـــرى لـــم يمـــر عليها

ب ــدأ الكتـــاب بع ــرض للمعطيـــات الطبيعي ــة للمن ــاخ
ً
بقـــرى واحـــات نفـــزاوة ،متعرضـــا للمنـــاخ التضاريـــيس،
وامليـــاه والشـــبكة الهيدرولوجيـــة ،واملناطـــق اجلغرافيـــة.
لينتقـــل للحديـــث عـــن املعطيـــات التاريخيـــة للمنطقـــة
ليتنـــ�اول أصـــل التســـمية ،ونفـــزاوة خـــالل العصـــور
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القديمـــة والعصـــر الوســـيط ،والعصـــر احلديـــث حـــىت
املرحل ــة املعاص ــرة .وق ــد توق ــف املؤل ــف يف اجل ــزء اخل ــاص
باملعطي ــات االجتماعي ــة ليع ــرض لن ــا النظ ــام االجتماع ــي
واالقتصـــاد املعيـــيش واألنشـــطة احلرفيـــة بنفـــزاوة ،ثـــم
يش ــرح لن ــا الع ــادات املرتبط ــة باملجموع ــات ذات القراب ــة
الدمويـــة املرتكـــزة علـــى النظـــام األبـــوي دون تعـــدد
الزوجـــات ،ويجتمعـــون الختـــاذ القـــرارات يف مختلـــف
ش ــؤون القري ــة ،وتس ــاهم امل ــرأة يف بنــ�اء املس ــكن بإع ــداد
ً
اجلب ــس وجل ــب الم ــاء ،وك ــذا األعم ــال املزنلي ــة ،فض ــال
ع ــن بع ــض األنش ــطة احلرفي ــة والفالح ــة .وخيت ــار زعي ــم
القبيلــة عــادة مــن بــن الشــخصيات الــي اكتســبت خــرة
طويل ــة يف احلي ــاة العام ــة م ــن ب ــن أعض ــاء مجل ــس كب ــار
القبيلـــة الـــذي يســـىم «امليعـــاد».

والزيـــوت وبيـــع الســـمن والصـــوف أو جـــين التمـــور،
ومنهـــم مـــن يســـتغل الفرصـــة لبنـــ�اء غرفـــة للخـــزن أو
ً
ترميمهــا للذيــن شــيدوا ســابقا ،ويشــتغل اجلميــع بإقامــة
احتف ــاالت ال ــزواج وأداء زي ــارة لألولي ــاء الصاحل ــن .وق ــد
اهتــم الباحــث بدراســة خمــس قبائــل يف نفــزاوة هــي :أوالد
يعقـــوب -املرازيـــق -العـــذارى ،الصابريـــة ،غريـــب.
وارتبـــط النظـــام احلـــريف بنفـــزاوة بالنجـــارة حيـــث
وظف ــت أخش ــاب النخي ــل واألش ــجار يف صن ــع األب ــواب،
واســـتفادت املـــرأة مـــن الســـعف يف صنـــع األواين ،كمـــا
انتشـــرت احلـــرف املرتبطـــة بصـــوف األغنـــام وصناعـــة
اجللـــود ،وكـــذا النســـيج الـــذي اعتمـــد علـــى النشـــاط
العائلـــي ،ثـــم صناعـــة الطـــن الـــي تســـتخدم كمـــادة
ً
محليـــة ،فضـــال عـــن األعمـــال املتعـــددة املرتبطـــة
بالفالح ــة .ويبــ�دأ املؤل ــف بع ــد ذل ــك يف رص ــد موس ــوعي
لقـــرى الدراســـة قســـمها علـــى ســـتة فصـــول ،اســـتهلها
ْ
ِّ َ
ُ َ
بق ــرى ب ــالد ال ـ ِـز ِوي ،وه ــي :الد َباش ــة -ف ْطن َاس ــةِ -بش ـ ِـري-
احلـــر ْثُ -أم ُّ
َ
الص ْم َعـــة -زاويـــة
زاويـــة العانـــس -زاويـــة ْ ِ
ُّ
َ
الش ـ ْـر َفةُ -بوعب ــدهللا -امل ْنش ـ َّـية -القل َ
يع ــة -نف ــة -جزيــرة
ِ
ِ
الوحيـــيش -الزيـــرة البعيـــدة -الشوشـــة .أمـــا منطقـــة
ْ
َْ ْ
العنــاد فقــد تن ـ�اول فيهــا املؤلــف قــرىُ :طن َب ـ ْ�ار -الرابطــة-
ِّ ْ
ـن -ت ْنبيـ ْ
ـب .أمــا منطقــي راس
املنصــورة -اجلديــدةِ -تلمـ
ِ
الع ــن والبحايــر فق ــد تن ـ�اول فيه ــا ق ــرى :قبل ــي القديم ــة-
َ
الك ْعـــيب -قبلـــي -جنعـــورة -اســـتفطيمية -ليمافـــس-
ْ ْ
َّ َ ْ
ـــارع وتضـــم قـــرىَ :باز َمـــة-
ســـعيدان .ثـــم منطقـــة الش
َّ ْ
َّ َ ْ
ْ
َ
َّ
الر ْح َمــات -املســاعيدِ -جمنــة -القصــر حلمــر -القلعــة-
ْ
ِّ
َْ ُ
القط َع َايـــة -ابن ْ
ْ
الرغوثيـــ�ةِ -كلوامـــن-
ـــسِ -ب ِشـــلي-
ِِ
ْ
اجل ْرســن-
ِغليســية الفــدارة -بــين امحمــد -الب ِليــداتِ -
الطويبـ ـ�ة) .ث ــم منطق ــة دوز وم ــا جاوره ــا وتض ــم ق ــرى:
احلـــيس -زعفـــران -الصنـــم -نويـــل-
دوز -غليســـيةِ -
ً
الكليبيــ�ة -الش ــكرية .وأخ ــرا منطق ــة الف ــوار وأخواته ــا،
ْ
الد ْرجـــنِ -عوينـــ�ة
وتضـــم قـــرى :غيدمـــةِ -بشـــينِ -
َ
الف َّ
ـــو ْار -الصابريـــة -قـــرى رجيـــم معتـــوق.
راجـــح-
ويق ــدم املؤل ــف ب ــكل منطق ــة بي�ان ــات موس ــوعية تتف ــاوت
ً
مشـــرا إىل
حســـب مـــا تيســـر لـــه مـــن جمـــع ميـــداين،
ً
موق ــع القري ــة وم ــا دون حوله ــا يف املص ــادر تاريخي ــا وك ــذا
الم ــادة الش ــفهية ،ث ــم اآلث ــار املوج ــودة به ــا ،ث ــم يس ــجل

ويف إطــار النظــام االجتماعــي لــدى املجموعــات القبليــة
الــي كانــت جتــوب األرايض اجلنوبيـ�ة مــن منطقــة نفــزاوة،
ُ
فتعــد األســرة اخلليــة األساســية يف التنظيــم االجتماعــي..
وتنطل ــق كام ــل القبيل ــة حن ــو «دار املصي ــف» باملمتل ــكات
الـــي يمكـــن حملهـــا علـــى ظهـــر اإلبـــل وال يتخلـــف عـــن
الرحيـــل إال مـــن كلـــف حبراســـة النخيـــل واملـــؤن املخزنـــة
يف مســـاكن تـــم بن�اؤهـــا لهـــذا الغـــرض .وتهتـــم النســـاء
ببن ـ�اء اخلي ــام من ــذ أواخ ــر الش ــتاء إىل أواخ ــر فص ــل الربي ــع
بينم ــا يبن ــون زرائ ــب م ــن أغص ــان األش ــجار الصحراوي ــة
كمســـكن صيفـــي ،ويســـىم االنتقـــال بـــن املرحلتـــن
«النقضـــة» ويعرفـــون موعدهـــا بظهـــور اجلـــوزاء يف
الس ــماء ،وم ــن األق ــوال ال ــي تتــ�داول يف ه ــذا املع ــى «إذا
ري ــت ال ــزوزا يف الع ــيش ويت الدل ــو وال ــريش» .وم ــا أن تبــ�دأ
بشـــائر فصـــل اخلريـــف حـــىت تعـــزم جنـــوع البـــدو علـــى
العــودة إىل «دار الشــي» ،وبنفــس اخلــرة الــي يمتلكونهــا
يف حتدي ــد موع ــد الس ــفر ،فه ــم يعرف ــون الوق ــت املناس ــب
لالنتقـــال مـــن مرحلـــة ألخـــرى .يقطـــن البـــدو خـــالل
ه ــذه املرحل ــة يف زرائ ــب يش ــيدونها م ــن خش ــب النخي ــل
وجريدهـــا ،أو مســـاكن نصفهـــا الداخلـــي حفـــر يف األرض
ونصفه ــا اخل ــاريج يتمث ــل يف س ــور م ــن اجلري ــد أو أغص ــان
األشـــجار .وتقـــوم النســـاء خـــالل هـــذه املرحلـــة برتقيـــع
بيوته ــن وإع ــداد امل ــؤن الغذائيـ ـ�ة ،بينم ــا يق ــيض الرج ــال
أغلــب وقتهــم يف الــزتود حباجياتهــم مــن التمــور واحلبــوب
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ُ
ً
املؤلـــف وصفـــا دقيقـــا ملســـاكن القريـــة ،وارتب�اطهـــا
ببع ــض امل ــزارات كمقام ــات األولي ــاء وغره ــا ،ث ــم يش ــرح
احلـــراك االجتماعـــي للســـكان ،واملقارنـــة بـــن املســـاكن
القديمــة واحلديث ـ�ة ،مشـ ً
ـرا ألصــل التســمية كلمــا أمكــن.
واختت ــم اجلزي ــراوي كتاب ــه بملح ــق احت ــوى بي�ان ــات أه ــم
املجموعـــات واألعيـــان والطـــرق الصوفيـــة بقـــرى نفـــزاوة
أواخـــر القـــرن  ،19وملحـــق آخـــر ضـــم معطيـــات حـــول
بعـــض القطاعـــات بنفـــزاوة ســـنة  ،1959وبيـــ�ان بعـــدد
املس ــاكن الصلب ــة (العري ــش) والق ــرىب واخلي ــام بنف ــزاوة
ً
وأخـــرا قـــدم لنـــا املؤلـــف قائمـــة باملصـــادر
ســـنة .1924
الش ــفوية ال ــي اعتم ــد عليه ــا يف جم ــع مادت ــه ،وضم ــت
 76إخبـــاري مـــن مختلـــف قـــرى الدراســـة.
آداب صب القهوة يف اإلمارات
صـــدر عـــام  2016كتـــاب «آداب صـــب القهـــوة يف
اإلمـــارات» ملؤلفـــه عبـــدهللا خلفـــان الهامـــور اليمـــايح،
عـــن معهـــد الشـــارقة للـــرتاث ،والكتـــاب يف احلجـــم
املتوســـط يف  130صفحـــة .واعتمـــد الكتـــاب علـــى
التجـــارب واملالحظـــات الشـــخصية للمؤلـــف خـــالل
خرات ــه الطويل ــة يف ه ــذا املوض ــوع ،وك ــذا الرج ــوع لبع ــض
املتخصص ــن ،واملص ــادر العربي ـ�ة ال ــي تن�اول ــت املوض ــوع،
ومــن ثــم ُيعــد الكتــاب وثيقــة مهمــة لتوثيــق آداب القهــوة
وم ــا يرتب ــط به ــا م ــن ممارس ــات ،بلغ ــت م ــا يق ــرب م ــن
خمس ــة وتس ــعن ً
أدب ــا لص ــب القه ــوة مم ــا ورث ــه املؤل ــف
وتعلمـــه وشـــاهده يف هـــذا األمـــر خـــالل ربـــع قـــرن مـــن
الزم ــان ،الزم خالله ــا مجل ــس وال ــده -رحم ــه هللا -وك ــذا
مجالســة الكبــار ومجالــس العائلــة؛ إذ كانــت -كمــا يشــر
الهامــور -مــألى بالقيــم واألخــالق واألدب والشــعر وحــب
الوط ــن ،وكذل ــك املش ــاهدة واملعايش ــة اليومي ــة ،حي ــث
ً
حريصـــا كل احلـــرص علـــى متابعـــة األمـــور الرتاثيـــ�ة
كان
ومعرفـــة اآلداب ومـــا خيتـــص بـــه الســـنع اإلمـــارايت مـــن
عـــادات وتقاليـــد .ويضيـــف املؤلـــف قـــد تكـــون هنـــاك
ً
ً
آداب س ــواء كان ــت أفع ــاال أو أق ــوال أخ ــرى لص ــب القه ــوة
ل ــم يق ــف عليه ــا ،ل ــدى بع ــض القبائ ــل ،وكذل ــك يف بل ــدان
عربيـ ـ�ة له ــا عاداته ــا وتقاليده ــا يف ص ــب القه ــوة.

وقـــد أســـند املؤلـــف لفصـــول الكتاب بعـــض الصور
الكاريكاترية لتوضيـــح آداب القهوة يف كل مرحلة بطريقة
مســـلية ،حيث أشـــار إىل أن الكتاب موجه لفئة الشباب.
وقـــد أعد هـــذه الصـــور الفنـــان عـــادل خليل احلوســـين
بشـــكل محرتف .وقـــد صنف عبـــدهللا الهامـــور كتابه إىل
خمســـة فصول ،خصص لكل منهـــا ً
أدبا مـــن آداب صب
ً
مراعياتسلســـل هـــذه اآلداب قدر ُ
المســـتطاع.
القهوة
وق ــد ب ــدأ الكت ــاب بع ــرض آلداب حام ــل الدل ــة وه ــو
«املغن ــم» أو راع ــي الدل ــة أو «الصبي ــب» أو «املقه ــوي»،
وهـــو الشـــخص الـــذي يصـــب القهـــوة ،حيـــث أشـــار إىل
أن راعـــي الدلـــة جيـــب أن يتحلـــى ببعـــض اآلداب والـــي
حصرهـــا املؤلـــف يف ً 44
أدبـــا ،أي أنهـــا اشـــتملت نصـــف
ً
تقريبـ�ا ،منهــا أن يكــون صاحــب
اآلداب املســجلة بالكتــاب
ً
الدلــة عنــد صبــه القهــوة حــايف القدمــن ،وأن يكــون واقفــا
عنــد صبــه القهــوة ،ويتمــزي باملظهــر احلســن ،وأال يســمح
لوالــده بــأن يصــب القهــوة للضيــوف يف وجــوده ،وأن يكــون
موقعــه يف أول املجلــس قــرب البــاب ،وأن يشــرب ويجــرب
الفنج ــان األول ،وأن يت�أك ــد م ــن س ــالمة الفناج ــن قب ــل
تقديــم القهــوة إىل الضيــف ،وأن يهــز الفناجــن الــي بي ـ�ده
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قب ــل أن يص ــب فيه ــا القه ــوة ،وأن يمس ــك مقب ــض الدل ــة
م ــن الوس ــط وإصبع ــه اإلبه ــام أعل ــى املقب ــض ،وأن يرف ــع
الدلـــة عـــن األرض بطريقـــة هادئـــة وغـــر خاطفـــة ،وأن
يمس ــك الدل ــة بالي ــد اليس ــرى والفناج ــن بالي ــد اليم ــى،
وأن يكــون عــدد الفناجــن الــي حيملهــا بي ـ�ده ثالثــة فقــط،
وإذا كان يف املجلـــس رجـــل ذو وجاهـــة يبـــ�دأ بـــه ،وإذا لـــم
يع ــرف إىل م ــن يق ــدم الفنج ــان األول ،يتق ــدم لوال ــده وه ــو
يوجه ــه (حال ــة الش ــك)..إلخ.

فنجانـــه إذا تزامـــن انتهـــاؤه مـــن شـــرب القهـــوة مـــع ذي
وجاه ــة أو كب ــر س ــن ،وأخ ـ ً
ـرا عل ــى الضي ــف أن يس ــتأذن
ً
صاحـــب الدلـــة أوال إذا أراد اخلـــروج والدلـــة (دايـــرة أو
واقف ــة( قائم ــة.
أم ــا اآلداب املرتبط ــة بالقه ــوة والدل ــة والفناج ــن فق ــد
ج ــاءت يف ً 12
أدب ــا ،منه ــا أن تك ــون الدل ــة والفناج ــن عل ــى
درجـــة كبـــرة مـــن النظافـــة ،وأن تكـــون الدلـــة صاحلـــة
ل ــزل القه ــوة فيه ــا ،وال تق ــدم القه ــوة فات ــرة أو محموم ــة؛
أي حرارتهـــا ضعيفـــة ،وال يصـــب يف الفنجـــان املشـــلوم أو
ال ــذي في ــه ش ــرخ ،وأن تك ــون الفناج ــن ذات حج ــم واح ــد،
كم ــا ُيمن ــع وض ــع الفناج ــن يف صيني ـ�ة ُ
ويط ــاف به ــا عل ــى
الضيـــوف ،وأن توضـــع الفناجـــن يف طاســـة فيهـــا مـــاء
إىل نصفهـــا أو أقـــل بقليـــل وتســـىم (طاســـة الغســـول)،
ُ
وعن ــد وص ــول ضي ــف جدي ــد تصن ــع ل ــه قه ــوة جدي ــدة،
ُ
ً
ألفاظ ــا مثــل( :شـ ً
ـكرا)( ،عفـ ًـوا) عنــد صــب
وال تســتخدم
القه ــوة ،وصاح ــب الدل ــة ه ــو م ــن ي ــرد عل ــى م ــن م ــدح
القه ــوة ،وأخ ـ ً
ـرا ينبغ ــي أال يتق ــدم األبن ـ�اء صغ ــار الس ــن أو
م ــن لي ــس لدي ــه معرف ــة إىل ص ــب القه ــوة.

أم ــا م ــا خي ــص واجب ــات الضي ــف وه ــي اآلداب ال ــي
يتحل ــى به ــا الضي ــف أثنــ�اء ش ــرب القه ــوة م ــن تس ــلمه
ً
ُ
وش ــربه وتس ــليمه الفنج ــان ،فق ــد بلغ ــت  22أدب ــا ،منه ــا
أن ُيقبـــل علـــى صاحـــب الدلـــة بصـــدره ووجهـــه عنـــد
أخـــذ الفنجـــان ،وأن يتســـلم الفنجـــان بث�الثـــة أصابـــع:
الوســـطى والســـبابة واإلبهـــام ،وأال يشـــرب أكـــر مـــن
ثالث ــة فناج ــن؛ ف ــال يص ــح ل ــه الفنج ــان الراب ــع ،وأق ــل
مـــا يشـــربه فنجانـــان ،وهـــذا هـــو األفضـــل .وال يصـــح
لـــه تـــرك يشء مـــن القهـــوة داخـــل الفنجـــان ويســـلمه
لصاحـــب الدلـــة ،وأال ينفـــخ يف الفنجـــان ليـــرد القهـــوة،
ً
لك ــن حيرك ــه حرك ــة ش ــبه دائري ــة ،وأال خي ــرج صوت ــا عن ــد
شـــرب القهـــوة بشـــكل ملحـــوظ أو واضـــح ،وأال يـــرتك
الفنجـــان يف يـــده مـــدة طويلـــة وينشـــغل بالـــكالم ،وإذا
كان جبانبـــ�ه شـــخص ذو وجاهـــةُ ،يستحســـن أن يقـــدم
إليــه فنجانــه تقديـ ًـرا لــه .وأن يضغــط بالفنجــان علــى يــد
صاح ــب الدل ــة ،إذا أراد زي ــادة كمي ــة القه ــوة ،وأن يأخ ــذ
الفنج ــان بالي ــد اليم ــى ويش ــرب ويس ــلمه بالي ــد اليم ــى
كذل ــك ،وال جي ــوز ل ــه أن يأخ ــذ الفنج ــان وه ــو واق ــف ب ــل
ً
ُ
واضع ــا رج ــال عل ــى رج ــل أو
علي ــه اجلل ــوس ،وأال يك ــون
ً
متكئــا حينم ــا يتس ــلم الفنج ــان .وأال يطي ــل احلدي ــث م ــع
صاح ــب الدل ــة أثن ـ�اء أخ ــذ الفنج ــان ،وأن يقب ــل الفنج ــان
الــذي وجهــه إليــه صاحــب املجلــس ،وأال يضــع الفنجــان
علــى األرض إال إذا كانــت لــه حاجــة ،وأال يتقــدم الضيــف
ً
لصـــب القهـــوة ،ولـــو كان أصغـــر مـــن يف املجلـــس ســـنا،
وللضيـــف احلـــق أن ينـــ�ادي :فنجانـــك يـــا راعـــي الدلـــة،
إذا نــىس الفنجــان يف يــده ،وأن يهــز فنجانــه عنــد االكتفــاء
م ــن ش ــرب القه ــوة ،ويق ــول (غنم ــت) ،كم ــا حي ــق ل ــه أن
ينبـ ـ�ه صاح ــب الدل ــة إىل عي ــب يف الفنج ــان ،وأال يس ــلم

وق ــد تنــ�اول الهام ــور بع ــض آداب ص ــب القه ــوة عن ــد
أف ــراد العائل ــة واألصدق ــاء واش ــتملت تس ــعة آداب ،ج ــاء
ُ
فيهـــاُ :يمنـــع جلســـة القرفصـــاء (الرتبـــع) علـــى الـــذي
يصـــب القهـــوةُ ،
ويســـمح لـــه باجللـــوس أثنـــ�اء صبـــه
القهــوة ،وال بــأس بــأن يصــب األب القهــوة ألوالده وكذلــك
األم ،كمـــا ُيســـمح بالســـوالف أثنـــ�اء صـــب القهـــوة ،ويف
موس ــم القي ــظ ،ال ب ــأس ب ــأكل الرط ــب وش ــرب القه ــوة يف
آن واحــد ،وال مانــع مــن زيــادة عــدد الفناجــن إىل أكــر مــن
ثالث ــة يف ش ــرب القه ــوة ً
عائليـــا ،كمـــا ُيس ــمح ل ــألوالد يف
س ــن الس ــابعة فأك ــر بص ــب القه ــوة م ــن ب ــاب تعليمه ــم،
ُ
وال بـــأس بكميـــة القهـــوة الـــي تصـــب لكبـــر الســـن ،أن
تزي ــد عل ــى رب ــع الفنج ــان ،ويج ــب غس ــل الفنج ــان بع ــد
شـــرب القهـــوة ثـــم تســـليمه راعـــي الدلـــة .ويف القســـم
األخ ــر م ــن الكت ــاب س ــجل املؤل ــف بع ــض اآلداب العام ــة
ال ــي ل ــم ت ــرد يف الكت ــاب منه ــا بع ــض الع ــادات املرتبط ــة
بدل ــة الوالئ ــم أو الع ــزاء الكب ــرة ،حي ــث أن فنج ــان الع ــزاء
ً
يك ــون واح ــدا وال ي ــزاد عل ــى اثن ــن ،كم ــا أن دل ــة الع ــزاء ال
ُيس ــتأذن صاحبه ــا عن ــد املغ ــادرة ،ب ــل ُيس ــتأذن صاح ــب
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الع ــزاء ،أم ــا دل ــة والئ ــم األف ــراح الكب ــرة فتكف ــي الضي ــف
فيه ــا اإلش ــارة إىل صاح ــب الدل ــة باملغ ــادرة ،أم ــا الش ــخص
ال ــذي ال يش ــرب القه ــوة فعلي ــه االعت ــذار لصاح ــب الدل ــة
ويتحــول الفنجــان إىل الــذي جبانب ـ�ه ،ويف املجالــس الكبــرة
يف الوق ــت احل ــايل ق ــد تك ــون هن ــاك بع ــض االس ــتثن�اءات،
غ ــر أن األص ــل أن تك ــون يف املجل ــس دل ــة واح ــدة قائم ــة،
وق ــد يتق ــدم األب ليص ــب القه ــوة ألح ــد أبن�ائ ــه.
والكتـــاب علـــى هـــذا النحـــو يســـجل بدقـــة علميـــة
يف الرصـــد والوصـــف والتحليـــل آداب صـــب القهـــوة،
ويف الوقـــت ذاتـــه اتســـم أســـلوب املؤلـــف بالبســـاطة
ً
مرجعــا
والتشــويق واملتعــة يف العــرض ممــا جيعــل الكتــاب
ً
ً
ً
ً
ً
ثقافيـــا وأدبيـــ�ا
ومرجعـــا
وأكاديميـــا مـــن ناحيـــة،
علميـــا
ً
وتعليميـــا لألجيـــال القادمـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى.
بن شنب والثقافة الشعبي�ة
ويف اجلزائ ــر أص ــدرت مديري ــة الثقاف ــة لوالي ــة املدي ــة
عـــام ً 2012
كتابـــا حمـــل عنـــوان «الدكتـــور محمـــد
بـــن شـــنب والثقافـــة الشـــعبي�ة» ويتضمـــن سلســـلة
محاضـــرات امللتقـــى الوطـــين املنظـــم بإشـــراف املديريـــة
ي ــويم  12و 13ديس ــمر  2011جبامع ــة املدي ــة .وق ــد نش ــأ
بـــن شـــنب ( )1929 1869-يف منطقـــة عـــن الدهـــب
باملدي ــة ،حي ــث حف ــظ الق ــرآن ع ــن ش ــيخه أحمد بارم ــاق،
ّ
ثــم توجــه إىل تعلــم الفرنســية باملكتــب االبت ـ�دايئ ،وحصــل
عل ــى ش ــهادة مكنتــ�ه م ــن االلتح ــاق باملدرس ــة الثانوي ــة،
ثـــم توجـــه إىل اجلزائـــر العاصمة ســـنة  ،1886والتحـــق
بمدرس ــة املعلم ــن ،وخت ــرج منه ــا ع ــام  ،1888ث ــم عم ــل
ً
معلم ــا ث ــم توج ــه إىل اجلامع ــة اجلزائري ــة حي ــث حص ــل
عل ــى ش ــهادة اللغ ــة العربيــ�ة ،كم ــا حص ــل ع ــام  1896م
ً
حصـــل علـــى شـــهادة البكالوريـــا ،وعمـــل بعدهـــا أســـتاذا
باملدرس ــة الكتانيــ�ة يف قس ــنطين�ة ،ث ــم ارتق ــى ع ــام 1908
إىل درجــة محاضــر باجلامعــة .ثــم تقــدم عــام  1920لني ـ�ل
شـــهادة الدكتـــوراه مـــن جامعة اجلزائـــر ثـــم ُعـــن 1924
أس ــتاذا بكلي ــة اآلداب الك ــرى يف العاصم ــة .وق ــد أتق ــن إىل
جان ــب العربيــ�ة اللغ ــة الفرنس ــية واإلجنلزيي ــة واإليطالي ــة
ً
واألســباني�ة واأللماني ـ�ة والفارســية ،وشــيئ�ا مــن الالتيني ـ�ة

والرتكية.وقـــد أشـــار مديـــر الثقافـــة يف مقدمتـــه للكتـــاب
إىل أن اختيـ ـ�ار مح ــور الثقاف ــة الش ــعبي�ة يف فك ــر العالم ــة
ً
مؤسس ــا عل ــى
محم ــد ب ــن ش ــنب ( )1929 1869-ج ــاء
س ــببن اثنن:أولهم ــا :األهمي ــة ال ــي تكتس ــبها الثقاف ــة
الشـــعبي�ة كركـــن ركـــن يف فهـــم واســـتيعاب تاريخنـــا
الثقـــايف واالجتماعـــي ،وثانيهمـــا :التعـــرف علـــى مـــدى
اهتمـــام بـــن شـــنب بدراســـة الثقافـــة الشـــعبي�ة ،ومـــدى
مس ــاهمته فيه ــا ،وكي ــف تعام ــل معه ــا يف ظ ــل الهيمن ــة
االســـتعمارية ..كمـــا أكـــد عبـــد احلميـــد بورايـــو إىل أن
الوس ــط الثق ــايف واجلامع ــي ق ــد تنب ـ�ه إىل أهمي ــة م ــا أجن ــزه
ب ــن ش ــنب يف العدي ــد م ــن مج ــاالت املعرف ــة اإلنس ــاني�ة،
مثـــل دراســـة الـــرتاث اللغـــوي واألديب ،مـــع الرتكـــزي علـــى
اخلصوصيـــة املغاربيـــ�ة ممثلـــة يف الـــرتاث األندلـــيس،
ً
ودراســـة الـــرتاث الشـــعيب ممثـــال يف أشـــكاله التعبريـــة
املختلفـــة كاألمثـــال واألشـــعار والعـــادات والتقاليـــد
والعربيــ�ة الدارج ــة .ويمك ــن أن نس ــتنتج م ــن موق ــف ب ــن
ش ــنب اس ــرتتيجية للثقاف ــة اجلزائري ــة يف مج ــال البح ــث
العل ــيم يف اجلزائ ــر ،باعتبــ�اره م ــن أه ــم مؤس ــيس البح ــث
العلـــيم فيهـــا ،واملتعلـــق باللغـــة العربيـــ�ة ،بالدراســـات
األدبيـــ�ة والثقافـــة الشـــعبي�ة.
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وقـــد ســـجل التاريـــخ لهـــذا الصـــرح العلـــيم عديـــد
الصـــوالت واجلـــوالت يف مناظـــرة املستشـــرقن،
محاورتهـــم ومجادلتهـــم ،فأعجـــز بوافـــر علمـــه وبالغـــة
ً
ً
لســـانه وكريـــم خلقـــه ،فـــكان رجـــال عاشـــقا لوطنـــه،
ُ
متمســـكا بعروبتـــ�ه وإســـالمه وانتمائه.وتعـــد الثقافـــة
ً
الش ــعبي�ة يف فك ــر ب ــن ش ــنب وم ــدى مس ــاهمته فيه ــا ركن ــا
أساس ـ ًـيا يف فه ــم واس ــتيعاب التاري ــخ الثق ــايف واالجتماع ــي
اجلزائ ــري ،إذ تكش ــف ع ــن كيفي ــة تعام ــل الرج ــل معه ــا
يف ظ ــل الهيمن ــة االس ــتعمارية.وتضمن الكت ــاب مح ــوران
رئيســـيان؛ األول بعنوان»مفهـــوم الثقافة»اشـــتمل علـــى
بعـــض الدراســـات املتخصصـــة مـــن بعـــض الباحثـــن،
بـــدأت بدراســـة محـــروق اســـماعيل املعنونـــة «العالمـــة
ب ــن ش ــنب وآث ــاره اإلبداعي ــة» ،حي ــث أك ــد عل ــى دور ب ــن
شـــنب يف حتقيـــق املخطوطـــات واملنهـــج املتبـــع فيهـــا،
ومنهـــا مخطوطـــة «البســـتان يف ذكـــر األوليـــاء والعلمـــاء
بتلمســـان» البـــن مريـــم التلمســـاين ،و»عنـــوان الدرايـــة
فيم ــن ع ــرف م ــن علم ــاء المائ ــة الس ــابعة ببجاي ــة» أليب
العبــاس الغريــين .كمــا أشــار إىل جهــد بــن شــنب يف جمــع
ال ــرتاث املعن ــوي وحمايتــ�ه يف مرحل ــة عصيبــ�ة م ــرت به ــا
الثقافـــة الشـــعبي�ة ،بمحاولـــة طمـــس عناصـــر هويتهـــا
الثقافي ــة وإلباس ــها ثوب ــا تبش ــريا عل ــى ي ــد مجموع ــة م ــن
املستش ــرقن خلدم ــة أغ ــراض اس ــتعمارية توس ــعية.كما
أشــار محــروق إىل أن ابــن شــنب قــاد مقاومــة ثقافيــة ضــد
ً
االســـتعمار ،مســـتعمال ســـالح إبـــراز الثقافـــة الوطنيـــ�ة
العربي ـ�ة اإلســالمية األصيلــة وإظهــار التب�ايــن بينهــا وبــن
الثقافـــة الفرنســـية االســـتعمارية ،ســـاعده علـــى ذلـــك
تكوي ــن عل ــيم رفي ــع املس ــتوى ،وإتق ــان متع ــدد للغ ــات،
ّ
درايـــة بفـــن التحقيـــق ،واطـــالع علـــى أســـرار املنهـــج
وخبايـــاه عنـــد املستشـــرقن ،وهـــذا مـــا لـــم يتـــح لغـــره
م ــن املفكري ــن واملحققن.كم ــا س ــلط الض ــوء عل ــى منه ــج
ب ــن ش ــنب يف التصني ــف يف كتاب ــه «أمث ــال الع ــوام ب ــأرض
ُ
اجلزائــر واملغــرب» الــذي نشــر بــن عــايم 1907 1905-
بب�اريـــس يف ثالثـــة أجـــزاء ،حيـــث اعتمـــد العالمـــة علـــى
كتـــب املعاصريـــن واألجانـــب يف مجـــال الـــرتاث.

وأثـــاره» عـــرض فيـــه ملولـــد بـــن شـــنب ونشـــأته ،وأثـــاره
ومؤلفاتـــه ،وكـــذا حتقيقاتـــه للمخطوطـــات ،وأســـلوبه
ً
العلـــيم يف البحـــث ،فهـــو وإن كان أســـتاذا آلداب العربيـــ�ة
يف اجلامع ــة الفرنس ــية باجلزائ ــر ،ون ــال ش ــهادة الدكت ــوراة
يف اآلداب ،فإنـــه يف الواقـــع عالـــم أكـــر ممـــا هـــو أديـــب،
وأحباث ــه -وإن كان ــت يف موضوع ــات أدبيــ�ة -فه ــي أحب ــاث
علميــة علــى طريقــة علمــاء املشــرقيات ال نــكاد نــرى عليهــا
مس ــحة أدبي ـ�ة .وحت ــت عن ــوان «أصال ــة اإليق ــاع يف الش ــعر
الش ــعيب اجلزائ ــري» كت ــب لوصي ــف خلض ــر حبث ــه مش ـ ً
ـرا
إىل أن اإليقـــاع يف الشـــعر امللحـــون اجلزائـــري وعناصـــره
البـــد وأن يســـبقه حديـــث عـــن األوزان يف املوشـــحات
واألزجـــال لشـــيوعهما ً
قديمـــا .فاملوشـــحات هـــي أقـــدم
تس ــمية ش ــائعة ظه ــرت مقرون ــة باس ــم بلده ــا األصل ــي
الـــذي ظهـــرت فيـــه وهـــو األندلـــس .أمـــا عائشـــة ملـــكار
فقـــد قدمـــت دراســـة بعنـــوان «صـــورة املـــرأة يف الثقافـــة
الش ــعبي�ة م ــن خ ــالل عين ـ�ة م ــن األمث ــال يف كت ــاب أمث ــال
اجلزائ ــر واملغ ــرب ملحم ــد ب ــن ش ــنب» ،وقدم ــت الباحث ــة
ملحـــة عـــن الكتـــاب ،مشـــرة إىل بعـــض األمثـــال الـــي
ت ــذم النس ــاء وتدع ــو إىل العن ــف ،مث ــل «النس ــاء بق ــرات
إبليـــس -النســـاء كيتهـــم -ضربـــة النســـاء مـــا تتنـــيس..
إلــخ .وتنهــي الباحثــة دراســتها باإلشــارة إىل أن هــذه العينـ�ة
م ــن األمث ــال الش ــعبي�ة املدروس ــة تؤك ــد أن ص ــورة امل ــرأة
العربيــ�ة وم ــن خالله ــا امل ــرأة اجلزائري ــة س ــلبي�ة ،أو هك ــذا
ترســم لهــا هــذه األمثــال الصــورة يف الظاهــر ،إال أنن ـ�ا حــن
نتعمـــق تلـــك األمثـــال جنـــد صورتهـــا إجيابيـــ�ة ،ويتضـــح
ذلــك مــن خــالل نمــاذج التحليــل الرتكيــيب لهــذه األمثــال.
واختتـــم هـــذا املحـــور بدراســـة لصـــادق خشـــاب حتـــت
عنــوان «تاريــخ األرقــام العربيـ�ة :الرقــم ثالثــة عنــد العــرب
ً
أنموذجــا البــن أيب شــنب» حيــث اســتعرض تاريــخ شــكل
األرقــام عنــد العــرب ،وأشــارإىل اهتمــام بــن شــنب بالرقــم
ُ
ثالث ــة ،حي ــث تع ــد دراس ــته له ــذا الرق ــم عن ــد الع ــرب م ــن
أغ ــى الدراس ــات وأضخمه ــا حي ــث تتنــ�اول استش ــهادات
مــن علــم الــكالم وأصــول الديــن والشــرع ،والشــعر العــريب
واألمث ــال واحلك ــم ال ــي حيت ــل فيه ــا الع ــدد ثالث ــة مكان ــة
هامـــة ،مـــع ترجمـــة وشـــرح لفصـــل مـــن كتـــاب «بـــرد
األكبــاد يف األعــداد» يف العــدد ثالثــة عنــد الثعالــيب والــذي
طب ــع  1927حت ــت عن ــوان الرق ــم ثالث ــة عن ــد الع ــرب.

ويف املحـــور نفســـه «مفهـــوم الثقافـــة» قـــدم العـــريب
بوجـــالل دراســـة بعنـــوان «محمـــد بـــن شـــنب حياتـــه
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وق ــدم الباح ــث ش ــيكو يميت ـ�ة مداخل ــة بعن ــوان «زواج
املســـلمن بغـــر املســـلمن يف اجلزائـــر يف عهـــد االحتـــالل
الفرنـــيس» ،وهـــو مـــن املوضوعـــات الـــي اهتـــم بهـــا بـــن
شـــنب ونشـــره عـــام  1908باللغـــة الفرنســـية ،حيـــث
تعــرض إىل مشــكلة الــزواج بــن املســلمن وغــر املســلمن
بـ ً
ـدءا بذكــر أشــكال الــزواج عنــد اليهــود واملســيحين .فهــو
يــرى أن ــه توج ــد مصاه ــرة كب ــرة ب ــن الديان ــات الس ــماوية
الث ــالث ،وبم ــا أن الديان ــة اإلس ــالمية منح ــدرة ب ــدون ن ــزاع
عـــن اليهوديـــة واملســـيحية ،فليـــس مـــن غـــر املجـــدي
اإلشــارة بشــكل إجمــايل إىل أهــم النصــوص الــي تذكــر زواج
اليه ــود بغ ــر اليه ــود ،وزواج املس ــيحين بغ ــر املس ــيحين،
قب ــل ع ــرض م ــا يتعل ــق ب ــزواج املس ــلمن بغ ــر املس ــلمن.
وأعق ــب ذل ــك دراس ــة بوحبي ــب حمي ــد بعن ــوان «محم ــد
ً
مرتجم ــا الش ــعر الش ــعيب :قصي ــدة ”الورش ــان”
ب ــن ش ــنب
ً
ً
الب ــن مس ــايب أنموذج ــا» .مش ــرا إىل أن ه ــذه القصي ــدة
يمكــن تصنيفهــا ضمــن شــعر «احلنــن والشــوق» حنــن
إىل دي ــار األحب ــة واملقص ــود هن ــا البق ــاع املقدس ــة وزي ــارة
ق ــر الرس ــول صل ــى هللا علي ــه وس ــلم .وخيل ــص بوحبي ــب
مـــن خـــالل اقتفـــاء معالـــم ترجمـــة هـــذه القصيـــدة مـــن
مربـــوع إىل آخـــر ،بـــأن بـــن شـــنب مرتجـــم محنـــك يـــدرك
لطائ ــف املع ــاين وحيس ــن إع ــادة إنتــ�اج الرتكي ــب األق ــرب
إىل طبيع ــة اجلمل ــة الش ــعرية ل ــدى اب ــن مس ــايب ،كم ــا أن
الغاي ــة م ــن الرتجم ــة (وه ــي تعري ــف الق ــارئ بالفرنس ــية
بأنمـــوذج مـــن الشـــعر الشـــعيب) هـــي الـــي أملـــت علـــى
املرتجـــم طريقـــة الرتجمـــة ،فقـــد كان يضـــع يف احلســـبان
ً
دومـــا ذلـــك القـــارئ الغـــريب قليـــل املعرفـــة بأجبديـــات
الثقاف ــة العربي ـ�ة اإلس ــالمية ،وم ــن جه ــة أخ ــرى ب ــذل ب ــن
ش ــنب جه ـ ًـدا جب ـ ً
ـارا يف توثي ــق الرتجم ــة ،ول ــم يفت ــه ش ــاردة
وال واردة يف التعريــف بأســماء األعــالم والبلــدان والشــعائر.
مـــن أجـــل كل هـــذا ،كان البـــن شـــنب فضـــل الريـــادة يف
ترجمــة الشــعر الشــعيب .واختتمــت املداخــالت واألحبــاث
يف هـــذا املحـــور بمداخلـــة لنعيمـــة العقريـــب بعنـــوان
«توثيـــق األمثـــال الشـــعبي�ة عنـــد محمـــد بـــن شـــنب»،
تن�اول ــت فيه ــا منهجي ــة ب ــن ش ــنب يف توثي ــق األمث ــال ،م ــن
ناحي ــة التصني ــف واملص ــادر املرجعي ــة ،والبنــ�اء اللغ ــوي.

وجـــاء املحـــور الثـــاين مـــن هـــذا الكتـــاب املهـــم حيمـــل
عنــوان ”مســتقبل الثقافــة الشــعبي�ة” ،بــدأ بدراســة لعبــد
احلميـــد بورايـــو بعنـــوان «مكانـــة كتـــاب أمثـــال اجلزائـــر
واملغ ــرب ملحم ــد ب ــن أيب ش ــنب ب ــن مصنف ــات األمث ــال
الش ــعبي�ة اجلزائري ــة” ،مش ـ ً
ـرا إىل أن ه ــذا الكت ــاب يع ــود
إاىل مس ــتهل الق ــرن العش ــرين ،واملطل ــع عل ــى ه ــذا العم ــل
مقارن ــة بم ــن س ــبقوه نهاي ــة الق ــرن التاس ــع عش ــر(أمثال
عب ــد احلمي ــد ب ــن هدوق ــة ووق ــادة بوت ــارن) س ــيجده أك ــر
ً
ً
ً
وختصصــا وتوثيقــا حيــث عمــد إىل مقارنــة األمثال.
اكتمــاال
ً
ـال ش ـ ً
ـعبي�ا ،موثق ــة بصيغه ــا التعبري ــة
وحيت ــوي  3127مث ـ
األصلي ــة ،مرتبـ ـ�ة وف ــق الرتتي ــب األجب ــدي ،ومرتجم ــة إىل
الفرنس ــية ،موثق ــة م ــن حي ــث مصادره ــا ،مش ــروحة م ــن
ط ــرف املصن ــف ومعل ــق عليه ــا ،وم ــن ث ــم فالكت ــاب يمث ــل
ث ــروة لغوي ــة هام ــة يعتم ــد عليه ــا الدارس ــون يف التع ــرف
علـــى اللغـــة العربيـــ�ة الدارجـــة املســـتعملة يف حواضـــر
البلــدان املغاربي ـ�ة يف النصــف األول مــن القــرن العشــرين.
كم ــا ق ــدم لع ــيم عب ــد الرحي ــم دراس ــة بعن ــوان ”مس ــتقبل
الثقافــة الشــعبي�ة يف ظــل حتديــات العوملــة” ،ناقــش فيهــا
مفه ــوم الثقاف ــة عام ــة والثقاف ــة الش ــعبي�ة خاصة،مش ـ ً
ـرا
إىل جبه ــة احلاض ــر وحتدي ــات املس ــتقبل ،حي ــث أك ــد عل ــى
أن املنظومـــة الفكريـــة العامليـــة أدركـــت قيمـــة الثقافـــة
الشـــعبي�ة مـــن حيـــث أنهـــا الوعـــاء الـــذي حيـــوي الطـــرح
الهوي ــايت واحلض ــاري ،ث ــم تس ــاءل يف النهاي ــة ح ــول مص ــر
الثقافــة الشــعبي�ة أمــام شــبح العوملــة ،وماهــي اإلجــراءات
الــي يمكــن تفعيلهــا حلمايــة الثقافــة الشــعبي�ة والرســمية
م ــن مخاط ــر العومل ــة ،وم ــن ب ــن اإلجاب ــات ال ــي توص ــل
إليهــا ،جنــد التفعيــل احلقيقــي ملظاهــر الثقافــة الشــعبي�ة،
ألنه ــا تعط ــي ل ــكل مجتم ــع عناص ــر التم ـ ّـزي واالس ــتقاللية
وتقــوي الوحــدة الوطنيـ�ة ،وذلــك لتنوعهــا ،وإنشــاء املخابــر
ومراكــز البحــث الــي تتكفــل بمــواد الثقافــة الشــعبي�ة ،مــع
تس ــخر الوس ــائل الس ــمعية البصري ــة الضروري ــة ومس ــح
شـــامل لكافـــة مـــواد الثقافـــة الشـــعبي�ة علـــى املســـتوى
الوط ــين ،وإنش ــاء بن ــك معلوم ــات عل ــى األنرتن ــت ليك ــون
ً
مرجعـــا للباحثـــن ومـــالذا لشـــراحئ املجتمـــع تعـــود إليـــه
قصـــد االطـــالع علـــى ثقافتهـــا الشـــاملة كـــون الثقافـــة
الش ــعبي�ة أح ــد روافده ــا.
223
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l’art surréaliste. Cette passion fut en
effet l’une des étapes importantes de
sa quête puisqu’elle fut celle de ses
débuts qui le portèrent vers l’univers
des légendes, des contes et des sîra
populaires, en lui révélant ce lien subtil
qui met le patrimoine tunisien et, plus
généralement, arabe, en rapport avec
le monde du rêve et de l’imagination.
Megdiche se préoccupa moins
de peindre les événements relatés
par les vieilles légendes que d’en
faire une source d’inspiration pour
communiquer ses tourments intérieurs,
lesquels faisaient bien souvent écho à sa
perception des événements historiques
par lesquels la Tunisie est passée au
cours de sa longue histoire: "J’ai un
souvenir douloureux, m’a-t-il déclaré,
des Byzantins, des Turcs, des Espagnols
et des tribus hilaliennes qui ont déferlé
sur le pays (…) Je dessine la fertilité
d’Alyssa sur la peau des vaches sacrées,
je sculpte le visage de Jugurtha sur les

marchés aux chevaux des Berbères. J’ai
gravé sur les murs des temples africains
les caboteurs avec leurs voiles tissées
de cheveux de femmes".
L’artiste a matérialisé ses idées
par divers moyens et selon divers
styles qui ont donné à ses œuvres
ce cachet inimitable, à travers une
écriture picturale différant totalement
de celle de ses prédécesseurs, peintres
populaires aussi bien qu’artistes
universels des époques classique
et moderne. Il a su transporter le
spectateur vers des époques et des
mondes proches ou lointains sans que
celui-ci perde une once de la jouissance
artistique dans l’exploration de cet
univers artistique gouverné par une
architecture rigoureuse et soutenu par
une vive sensibilité et une imagination
débordante.
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ADEL MEGDICHE : UNE LECTURE PLASTIQUE
MODERNE
DES CONTES ET LEGENDES
POPULAIRES TUNISIENS ET ARABES
Mondher Mtibaa - Tunisie
Il n’est guère étonnant que le nom
de l’artiste Adel Megdiche soit aussi
étroitement lié à l’héritage populaire
en ses multiples manifestations. Ce
patrimoine a trouvé dans la femme
l’appui et l’instrument qui permet
de communiquer un ensemble
de sentiments et d’idées dans le
cadre d’un espace plastique rempli
d’ornementations et de symboles,
disposés de façon telle que chaque
parcelle de la toile se présente comme
un tableau en soi. L’artiste a en
effet compris à quel point la culture
populaire – qui représente l’une des
facettes de l’héritage arabo-islamique
– est liée au foisonnement ornemental
par la forme et la couleur ainsi que
l’ont, du reste, souligné certains
chercheurs occidentaux, comme
le français Alexandre Papadopoulo
qui avance l’hypothèse que cette
spécificité, qui constitue aussi l’un
des fondements des arts islamiques,
s’explique par "la peur du vide". L’auteur
ajoute que de son point de vue cette
spécificité s’étend jusqu’à l’aspect
comportemental et communicationnel
de la culture arabo-islamique.
Tel est en tout cas le style adopté
par Adel Megdiche dans la plupart de
ses travaux qui transforment l’espace
pictural en une symphonie plastique
dont lui seul connaît les chemins
secrets à travers ses choix de formes

et de couleurs. Son intérêt pour la Sîra
(épopée) hilalienne ou les légendes
phéniciennes, tunisiennes ou arabes
s’inscrit dans l’un des cycles de son
travail sur l’héritage culturel du pays ou,
plus généralement, du monde arabe,
avec toutes les légendes et épopées
dont cette culture est porteuse et
les profondes résonances que de
tels récits ont avec sa passion pour
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L’ENSEIGNEMENT DU VIOLONCELLE (CELLO)
AUX DEBUTANTS EN TUNISIE:
LA PROBLEMATIQUE DU CHOIX
Une lecture critique des causes et motifs de l’abandon
Kacem Beji - Tunisie
La recherche sur des contenus relatifs
à divers aspects d’un enseignement privé
de la musique, fondé sur la répartition
par instruments, revêt d’autant plus
d’importance qu’il est nécessaire d’être
attentif aux deux aspects didactique
et pratique tels qu’ils sont appliqués à
l’instrument musical en tant que celui-ci a
pour fonction de produire des sons ayant
une signification culturelle. C’est dans ce
cadre que s’inscrit cette étude qui porte
sur les violoncellistes (ou joueurs de cello),
et en particulier les débutants que l’auteur
observe sous l’angle de la sociologie, dans
leur rapport à leur environnement musical,
en partant de l’étape du tri qui permet
de sélectionner ceux qui vont étudier en
Tunisie le cello jusqu’à celle du passage au
professionnalisme.
Cette étude a surtout l’ambition de
jeter la lumière sur le domaine musical,
et plus particulièrement sur ceux que l’on
pourrait appeler les soldats de l’ombre
et, plus précisément, certains éléments
et certaines composantes des troupes
musicales. L’auteur tente de mettre l’accent
sur les aspects humains et leur impact sur la
performance scénique à travers l’examen,
par tranches d’âge, de la façon dont s’opère
en Tunisie le choix de l’étude du cello chez
les apprenants.
L’instrument musical étant, quelle
qu’en soit la nature, un moyen de donner
forme à l’acte culturel contribue pour une
part importante à l’histoire de la créativité
humaine tout autant qu’il est en soi le
témoin matériel du lien qui unit la science, la

créativité et l’art. L’auteur essaie dans cette
étude de mettre en évidence l’essentiel des
facteurs et les motivations qui ont conduit
les débutants en Tunisie à étudier le cello,
depuis le moment où s’est porté leur choix
sur cet instrument. Ayant lui-même suivi un
cursus académique dans ce domaine, il a en
effet été amené à réfléchir sur l’ensemble
des données liées à l’enseignement de cet
instrument et leur impact sur le niveau de la
performance dans ce domaine.
L’auteur a notamment été frappé par
le phénomène d’abandon observé chez
certains apprenants, élèves et étudiants,
qui avaient choisi de se former sur cet
instrument. Pour certains, les raisons
avancées étaient d’ordre personnel, mais
le fait est que ces abandons ont un impact
négatif sur le marché de la production
musicale tunisienne mais aussi sur la
pérennité de l’enseignement du cello.
Mais en quoi consistent les facteurs
qui ont conduit à l’abandon partiel ou
total de cet enseignement? Est-ce que les
critères définis pour juger de la réussite de
la formation d’un violoncelliste destiné à
une carrière professionnelle sont adaptés
au profil de la majeure partie des élèves
destinés à cette formation ? telles sont les
questions qui se posent aujourd’hui.
L’auteur est convaincu de la nécessité
d’une enquête approfondie sur l’abandon
des apprenants du cello qui permette de
mettre en lumière les causes réelles d’un
tel désintérêt et leur impact sur le niveau
de l’enseignement et de la pratique dans le
milieu musical.
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L’APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE DU
TATOUAGE AFRICAIN
DANS LES ROMANS SAOUDIENS

Razhwan Adiualy Tijani - Nigeria
L’étude porte sur les tatouages
et les scarifications. Ces pratiques
culturelles africaines remontent fort loin
dans le temps, ils s’accompagnent de
rites et de pratiques cultuelles auxquelles
sont assignées de nombreuses fonctions.
Le tatouage apparaît dans le roman
Sama’un fawq Ifriqiya (Un ciel au-dessus
de l’Afrique) comme une manifestation
culturelle close renvoyant à des clans
bien particuliers ou à des associations
criminelles. Il a ainsi une fonction
psychologique, du moins du point de
vue du chercheur qui s’appuie sur le
contexte dans lequel l’inscrit le récit et la
signification qu’il confère à ces marques
figurant sur les corps. Il reflète en outre
la psychologie de l’individu, laquelle
est révélatrice de sentiments profonds
qui font que le tatouage tient lieu de
l’organe tatoué.
Deux autres romans, Maïmouna
et Fikhakh ar-rayiha (Les Pièges de
l’odeur), soulignent la fonction sociale
de la scarification. La tribu considère en
effet que, placés à un endroit précis du
corps, le tatouage ou la scarification se
présentent comme autant d’indications
sur l’identité de la personne. C’est
pour cette raison que les chercheurs
estiment que l’un ou l’autre constituent
un discours chargé de significations et
de valeurs artistiques qui sont également

des expressions esthétiques de l’âme
et de l’environnement du groupe,
conférant à de tels symboles un sens
facilement reconnaissable, en plus d’être
aux yeux du groupe une expression
collective porteuse d’une signification
donnée. D’un autre côté, tatouage ou
scarification traduisent la singulière
capacité créatrice de l’artiste qui les
a exécutés, outre qu’ils sont en euxmêmes des œuvres d’art témoignant
d’une démarche créatrice.
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SUR CERTAINES PRATIQUES LIÉES AUX
CROYANCES
ET COUTUMES COMMUNES AUX POPULATIONS
IRAKIENNES ET À D’ANCIENS PEUPLES AFRICAINS
Qusay Mansour al Turki - Irak
Passons sur le fait que les textes
littéraires constituent, en tant que
tels, un registre des événements et
catastrophes qui ont abouti à la quasitotale disparition de l’espèce humaine,
et concentrons-nous sur la question
qu’ils recèlent, question qui mérite
d’être approfondie et continue à susciter
d’âpres débats parmi les anthropologues.
Cette question est : comment expliquer
les nombreuses et fortes ressemblances
qui existent entre les croyances et les
coutumes de populations humaines
vivant dans des régions du monde
différentes et géographiquement
éloignées les unes des autres ?
Ces ressemblances s’expliquentelles par la transmission des croyances
et des coutumes d’un peuple à l’autre
par le contact direct ou par une forme
de communication indirecte ? Ou bien
influences et croyances similaires sontelles nées de façon indépendante chez
beaucoup de peuples, du fait d’une
analogie de fonctionnement de l’esprit
humain dans des situations intellectuelles
semblables ?
L’auteur estime pour sa part
que ces deux données – contact et
similarité intellectuelle – ont agi avec
force pour que se produise cette
remarquable ressemblance entre les
coutumes et les traditions recensées
chez différences populations. En d’autres
termes, beaucoup de ces similitudes

constatées au niveau des influences et
des croyances peuvent s’expliquer de
cette façon, même si des changements
sont survenus lors du processus de
transfert. Mais est tout aussi bien permis
de penser qu’elles sont nées de façon
parfaitement autonome par le simple
jeu du fonctionnement de la pensée
humaine.
Quelles que soient, en tout cas,
les conclusions auxquelles on pourrait
aboutir, la véritable certitude est que,
si étendus que fussent les mers et les
déserts qui séparaient les hommes des
temps anciens, la profondeur des liens
et des échanges culturels ne pouvait
que transcender ces distances pour que
s’établît l’amitié et l’entente à la place
des querelles et des conflits, et s’imposât
un dialogue franc et soutenu, ravivant la
mémoire de cette sensibilité ancestrale
des hommes avides d’entendre les
contes et les récits héroïques pour y
puiser la détermination dont ils avaient
besoin pour aller vers un avenir meilleur.
Combien n’avons-nous pas besoin
aujourd’hui de cette convergence entre
les peuples afin de construire, tous
ensemble, cet édifice de culture et de
civilisation que l’auteur a essayé dans
cette recherche de retrouver à travers
une époque disparue à jamais mais dont
l’efflorescence reste gravée dans la
mémoire des générations.
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LA MEDECINE POPULAIRE CHEZ LES
MUSULMANS
DANS L’ETAT DU KERALA, EN INDE
Mohamed Ali el Ouafi Krwatl - indien
Les anciens ulémas du Kerala
avaient une connaissance approfondie de
la médecine populaire et des protocoles
de médication. Il en allait de même pour
la caste des sayid (maîtres, seigneurs)
qui soignaient les gens au moyen de la
médecine prophétique, par la citation
des noms de Dieu et par la prédication.
Les gens ordinaires s’adressaient en
effet à ces hommes de savoir pour leur
santé aussi bien que pour les questions
en rapport avec la foi. On recherchait
auprès des ulémas et des sayid des
solutions aux problèmes de santé
physique aussi bien que mentale. Quant
à ces hommes de savoir, ils se fondaient
sur une médecine populaire dont ils
avaient hérité les secrets de leurs pères
et de leurs ancêtres mais qu’ils avaient
également apprise dans les ouvrages
de médecine populaire ou chez les
Grecs. Certains ulémas se fondaient
aussi sur des connaissances provenant
de la tradition persane, comme celles
des noms et des talismans. Ils croyaient
que ces pratiques médicales étaient
purement musulmanes.
Nul doute que les musulmans
du Kerala ne furent guidés par leurs
études religieuses, leurs expériences
quotidiennes et les rudes conditions
d’existence qui étaient les leurs et qui
les amenèrent à inventer certaines
formes de savoir médical afin de se
prémunir contre les maladies. Ils surent
ainsi proposer des approches et des
recommandations de grande valeur en
matière de médecine préventive. Ils
ont consigné dans leurs ouvrages des

connaissances dans le domaine médical
aussi importantes que celles qu’ils nous
ont laissées sur d’autres sciences. Mais
seuls nous sont parvenus quelques rares
vestiges de ce patrimoine, consignés
pour la plupart dans le dialecte local
de Malabar et, dans certains cas, en
arabe littéral. Il n’en reste pas moins
que ce legs porte le clair témoignage
de la compétence, de l’inventivité et de
l’excellence des savants musulmans dans
le domaine sciences médicales, malgré
les faibles moyens de diagnostic et des
formes primitives de guérison dont ils
disposaient à leur époque.
Le seul problème auquel fût
confrontée la médecine populaire dans
la région de Malabar est l’absence de
processus d’expérimentation scientifique
aussi étendus que ceux que la médecine
moderne a connus. Ainsi les traitements
et les pharmacopées ne furent-ils pas
testés sur les animaux avant d’être
administrés aux humains. De même,
certaines techniques et méthodes ne
firent-elles pas l’objet d’un enseignement
officiel, mais passèrent par transmission
héréditaire d’une génération d’ulémas et
de sayid du Kerala à l’autre.
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de l’interlocuteur positif et non pas
négatif ou passif. Cet accomplissement/
recherche devient même un tremplin
vers d’autres projets susceptibles de le
nourrir et de l’impulser pour autant que
ses résultats soient interprétés dans le
sens de l’investissement et non pas de la
désintégration et de la dissolution.
Les efforts menés par le Professeur
Yaktin pour récupérer les textes
oubliés de la littérature, en général,
et du patrimoine littéraire arabe, en
particulier, ce qu’il nomme "non-textes",
trouvent leur légitimité dans le fait que
ces textes constituent un élément nodal
de la culture arabe. La sîra* populaire
est à cet égard un terrain fertile où
puisent tous les genres susceptibles
de devenir des objets de réflexion et
de recherche. Pourquoi alors ne pas
s’y arrêter et tenter de connaître les
spécificités techniques de ce genre ?
Le lecteur de cet ouvrage de Saïd
Yatin – un livre tout aussi remarquable
que le reste de ses travaux – ne
manquera pas, au terme de sa lecture,
d’y trouver un écho de la voix de Roland
Barthes défendant avec force le concept
d’"écriture", en tant que geste absolu
réduisant le fossé entre les genres et
leurs spécificités.
Autant que la sîra populaire à
laquelle l’auteur consacre une part
importante de sa recherche, dans le
cadre de son grand projet scientifique, la
question de l’"écriture" est en effet l’une
des préoccupations majeures du Pr.
Yaktin. Aucun de ceux qui s’intéressent
au discours narratif n’ignore l’apport
de ce maître dans ce domaine de
spécialité, et cela, non seulement au
niveau du voile qu’il lève sur les diverses
problématiques qui y sont liées, mais

aussi à travers les questions concrètes
qu’il a étudiées sous un angle et avec des
outils nouveaux qui ont fait évoluer la
réflexion dans ce domaine.
On ne s’étonnera pas de lire
sous la plume d’un autre chercheur
cette appréciation sur Le Calame et le
Khabar : "L’ouvrage de Yaktin est dans sa
spécialité un livre pionnier. Il constitue
un bond en avant dans la vision critique
arabe des questions en rapport avec
la théorie des genres littéraires. Sa
démarche témoigne d’une profonde
conscience des problématiques
complexes qui se posent aujourd’hui à
la recherche sur les genres du calame
arabe, tant pour la typologie que pour le
classement".
Le projet scientifique du Professeur
Yaktin n’est pas un projet clos mais un
questionnement ouvert sur l’ensemble
des formes discursives.

*As-sîra est le récit des hauts faits d’un personnage historique ou légendaire. Al Calame désigne ce qui a trait au débat d’idées –
surtout si ce débat est d’ordre théologique – ; al Khabar signifie histoire, anecdote, information sous forme de récit – souvent bref.
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LE NON-TEXTE, LA SÎRA POPULAIRE ET
L’INTER-LIAISON
DES CONCEPTS DANS "LE CALAME ET LE KHABAR"
DE SAID YAKTIN

Dr. SAID YAKTIN

Mohamed Adnani - Maroc
L’inter-liaison des concepts dans
Le Calame et le Khabar de Saïd Yaktin
n’aurait pu atteindre à ce degré de
cohérence si le texte n’y avait joué la
totalité des rôles. Il est le ciment qui
tient ensemble tous les concepts, si
telle est la volonté du locuteur. Il est
aussi un élément flexible dès lors qu’il
est convoqué pour devenir le "pair" et
le "partenaire" de ces concepts. Dans
tout travail de recherche, le texte
donne l’impression d’être le concept
fragile par excellence, celui que l’on
peut remplir de la manière qui sert le
mieux la vision générale du chercheur,
et l’aide à atteindre ses objectifs.
Il est "immunisé" par sa nécessaire
présence dans tous les liens qui

organisent ensemble ou séparément
les concepts.
La plus belle manifestation de la
recherche de pointe est cette intergénération des questions sous-tendant
chaque objet qui fait que ces questions
deviennent autant d’entrées pour
explorer d’autres objets, revigorant
ainsi les aspects fragiles de la recherche
en cours. En d’autres termes, chaque
objet d’une recherche devient de par les
questions qu’il induit une entrée vers un
autre objet, en une continuité propre à
permettre au chercheur de construire
une vision d’un haut degré de cohérence
qui met un terme aux questions du
lecteur et le place dans la posture
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La poésie populaire algérienne
a pris la défense de toutes les causes
nationales, en particulier celles qui
étaient liées à la question identitaire,
qu’il s’agît de religion, de langue ou
de patrie. Etroitement associée au
thème de la révolution, la question de
l’émancipation s’octroya à cet égard
la part du lion. Même si la révolution
ne relevait pas en soi de la poésie, elle
acquit souvent une teneur poétique
grâce à une langue libératrice ouvrant
au poème de vastes perspectives de
sens qui le hissaient vers les espaces de
l’idéal et de l’illimité.
Ceux qui pratiquaient le
malhoun (poésie chantée), y compris
les analphabètes, ont, tous sans
exception, emprunté leur lexique et
leurs contextes poétiques au Coran.
Ils ont en effet pour la plupart reçu
une formation religieuse en passant
par les kouttab (écoles coraniques)
et les zaouia (mausolées des saints).
C’est cela qui explique leur profond
attachement au Livre saint, tant pour la
lettre que pour le sens. Ceux d’entre
eux qui, tel notre poète Belkhir, n’ont
pu être scolarisés ont pour le moins
eu l’occasion d’assister à diverses
assemblées et manifestations donnant
lieu à des lectures collectives du Coran
pour célébrer un événement heureux
ou funeste. Ils se sont également
associés à la récitation quotidienne,
réglée sur la numérotation canonique,
d’un chapitre du Livre saint cérémonie
qui était pratiquée dans la plupart
des mosquées d’Algérie, sans parler
des tarawih (prières surnuméraires)
au cours desquelles une récitation
des chapitres accompagnait les nuits
du mois de ramadan jusqu’à ce que
la totalité des sourates fût passée en
revue. Le poète se remémora ces vers
qu’il entendit et qui s’incrustèrent dans

son être. Certains de ses vers en furent
nourris, ce qui a contribué à inscrire
les nouvelles significations dans un tout
autre contexte. Par cette part d’illimité
qu’il confère à l’homme et à l’existence
humaine, le Coran fut le premier texte
à guider et à inspirer en profondeur le
poète moderne qui s’est remémoré le
verbe de Dieu et a vibré à son rythme.
Cette étude est un premier regard
sur l’intertextualité coranique dans
la poésie populaire algérienne. Elle
part du constat que la sainte parole
intervient dans toutes les productions
des maîtres du malhoun, lesquels se
sont imprégnés du texte coranique
par la mémorisation, la récitation et
l’écoute, puis ont réécrit ou réemployé
ce texte à des niveaux de performance
artistique variables, chacun selon sa
compétence et sa perception des
exigences de la construction du
poème, se contentant, ici, d’imiter le
texte sacré en le reprenant à la lettre,
là, de le subsumer par l’allusion et
l’allégorie autant que par ce travail sur
la signifiance que le texte présent ne
peut produire sans recourir au texte
coranique absent. Il arrive que le
poète conjugue ces deux approches,
comme nous l’avons souligné chez
Mohamed Belkhir qui, tout autant que
les autres poètes du malhoun, voyait
dans le texte coranique le summum
de l’éloquence et le véritable devenir
de l’écriture. Cette interaction avec le
Livre saint est également perceptible
dans la façon avec laquelle le poète
donne un surcroît de résonance à ses
vers en y intégrant des versets ou des
expressions coraniques. Ses textes
entretiennent de la sorte avec le
Livre saint un rapport d’intrication, de
croisement et d’emprunt.
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l’intertexte une signification différente
des autres, ce qui a contribué à
ouvrir de plus vastes horizons à
l’emploi de cette notion dans les
études occidentales mais aussi arabes.
C’est ainsi que les ‘’formes revêtues
par l’interaction entre les textes
ont suscité des études d’envergure
chez les critiques et les stylisticiens
arabes, notamment à travers le
regain d’attention pour les emprunts
poétiques, le plagiat littéraire,
l’adaptation, l’allusion, la citation, la
créativité, la référencialité, la concision,
la tessiture, l’inter-connectivité,
la représentation, la cohérence,
l’allégorie, la gestation, l’anecdote,
l’emploi, la simulation, l’exhibition, la
concentration, le suivi…
Nombreux sont les chercheurs,
tels Abdallah el Ghedhami, Salah Fadhl,
Abd el Malek Murtadh, Mohamed
Miftah, Abdelkader Feidouh, etc., qui se
sont intéressés dans le monde arabe à
la théorie de l’intertextualité.
Le poète Mohamed Belkhir est
l’un des maîtres du malhoun (poésie
populaire assonancée). Né en 1884,
il fut déporté en Corse en 1884, suite
à sa participation à la révolte d’Oud
Sid Echeikh. Il mourut dans les années
1904-1906 et fut enterré dans la région
de Boualem, gouvernorat d’Al Bidh.
Il fut l’ami intime du Cheikh Abou
Amama aux côté duquel il combattit
avec acharnement par l’épée et le
poème le colonialisme français.
Sa poésie populaire fut une arme
au cours du long combat qu’il livra
pour la libération de sa patrie. L’action
poétique fut pour lui le moyen de
libérer son peuple et de dénoncer
les projets dévastateurs des forces
coloniales. La révolution fut d’abord à
ses yeux une aspiration que la poésie

vise à célébrer, à servir et à sanctifier.
La plupart de ses poèmes furent ainsi
autant d’appels à l’insurrection et à la
lutte contre l’occupant et une claire
condamnation de ses entreprises et de
ses complots. Le poète populaire et le
poète officiel comprirent la mission qui
leur incombait, ils surent que le verbe
était à cette époque bien plus fort que
les chars et les mitrailleuses.
La poésie populaire a d’abord
le souci de diffuser les idées par le
fréquent recours au symbole, le choix
subtil des mots, le jeu des résonances
et des allitérations, la complémentarité
entre le sens et la prosodie. Mais le
poème révolutionnaire se caractérise
souvent par l’absence de toute unité
structurelle, si bien que l’on peut jouer
de l’ordre des vers, en modifiant leur
emplacement sans que leur signification
en soit perturbée.
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L’INTERTEXTE CORANIQUE DANS LA
POESIE POPULAIRE ALGERIENNE
L’exemple de Mohamed Belkhir

M’hamed Boudaya - Algérie
Les premières mentions de la
notion d’intertextualité se trouvent
dans l’œuvre du sémiologue Mikhaïl
Bakhtine qui fut ainsi le ‘’premier
à souligner le caractère dialogique
du texte littéraire.’’ Le terme
intertextualité s’est ensuite imposé
grâce à son élève Julia Kristeva qui fut
la première à en faire un usage étendu
dans la théorie critique moderne
qu’elle a développée à travers ses
recherches. Chez Kristeva, cette notion
implique que le texte se construit à
travers la production de différents
autres textes. C’est ce qu’elle appelle
la productivité textuelle. La technique
de l’intertextualité se fonde, chez cette
critique, sur des signifiés discursifs
différemment datés qui font qu’aucun
texte ne peut se lire indépendamment

des autres, si bien qu’il se crée
nécessairement un espace textuel
pluriel à l’intérieur du même texte,
lequel convoque par la suite tous les
autres textes qui vont s’interpénétrer
et se relier les uns aux autres par un
seul et même fil. En d’autres termes,
c’est d’une pérégrination des textes
qu’il s’agit, de nombreux segments se
croisant et convergeant avec d’autres
textes.
La notion d’intertextualité a
inspiré, à la suite de Kristeva, de
nombreux chercheurs, dont les plus
importants furent Roland Barthes,
Michel Foucault, Dominique Mingaux,
Umberto Eco, Michael Riffaterre,
Gérard Genette, etc. Chacun de ces
théoriciens a essayé de donner à
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Une approche anthropologique
des proverbes populaires algériens
Abdallah ben Maamer - Algérie
La durée est l’expérience la plus intime.
L’homme la porte en soi tel un rythme
intérieur, il se plie à son flux, et c’est dans sa
sphère que s’inscrit son action au service de
la civilisation. La durée est liée à l’essence de
la vie des hommes et à l’existence humaine.
Depuis son apparition sur terre,
l’homme en a ressenti l’importance dans
sa vie, à travers de multiples expériences
et observations, comme l’alternance du
jour et de la nuit, la succession des quatre
saisons, la connaissance de la vie et de la
mort, celle de l’enfance, de la jeunesse et de
la vieillesse et autres perceptions de cette
durée. L’expérience originelle de la durée
s’est imprégnée de diverses représentations
et croyances qui se sont formées au long
de l’évolution de la pensée humaine. C’est
pourquoi le mode sur lequel la durée est
perçue et représentée diffère d’une culture
et d’une société à l’autre, et varie selon
l’évolution scientifique et technique de
chaque groupe humain.
On peut constater que c’est la vision
circulaire qui prédomine dans les sociétés
traditionnelles où c’est le passé qui prévaut,
alors que les sociétés industrielles avancées
se représentent le temps/la durée selon une
ligne constamment tournée vers l’avenir. En
tant qu’Arabes, nous avons, depuis les âges
les plus reculés, perçu le temps comme cette
force destructrice, impitoyable et tyrannique
que l’on appelle le destin. Mais quelle est la
représentation qui prévaut aujourd’hui chez
nous ? Comment réagissons-nous au temps?
De quelle façon en organisons-nous la gestion
? L’étude tente de répondre à ces questions
selon une méthodologie fondée sur l’analyse
des proverbes populaires, eu égard à ce que
ce genre littéraire a de spécifique – concision,
éloquence, connotations patrimoniales…

–, outre qu’il est l’expression fidèle d’une
société avec ses vices et ses vertus.
Le proverbe est présent dans toutes
les sociétés, il joue un rôle éducationnel
et contribue à orienter le comportement
des individus. L’auteur a choisi pour son
étude un échantillon de proverbes algériens
qu’il a placés à côté de proverbes similaires
provenant d’autres sociétés arabes, en posant
qu’un tel échantillonnage est de nature à
lui permettre de généraliser les jugements
qu’il a dégagés sur l’ensemble des sociétés
arabes, compte-tenu de l’équivalence entre
les niveaux scientifiques, économiques et
technologiques de ces sociétés.
L’analyse développée dans cette
recherche se fonde sur quelques études
sociologiques et anthropologiques portant
sur la question du temps/durée dans la
société algérienne ou dans d’autres sociétés
arabes. L’auteur a opté pour une approche
comparative fin de comprendre les
fondements rationnels de la perception du
temps par les sociétés arabes. Il a tenté de
répondre à cette question essentielle: avonsnous développé cette culture du temps qui
est un produit de la société occidentale et de
sa civilisation industrielle et technologique?
Pour répondre, il a analysé les
proverbes, d’abord à travers la dimension
cognitive de la perception du temps et la
façon dont l’Algérien se représente la durée,
ensuite à travers la dimension axiologique des
proverbes valorisant le temps et le rapport
entre durée et travail, puis à travers l’attitude
de l’être algérien face à l’avenir, enfin à
travers les proverbes consacrant une vision
donnée des mois et des saisons. Il aboutit à la
conclusion que le vécu de la société algérienne
est fort éloigné de la culture du temps.
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savoirs sur elles tout en permettant
leur conservation.
Ces réseaux permettent en outre
de transformer en parallèle les diverses
conceptions contemporaines dont le
patrimoine immatériel nourrit de façon
synchrone l’esprit et le comportement
des gens. Ici aussi, nous nous trouvons
dans une posture dialogique, pratique,
en réseau face à ce que représente
la notion de patrimoine immatériel,
en tant que celle-ci constitue une
compétence et une expertise qui ne
sont pas nécessairement séparées
des domaines du symbolique, de
l’économique, du social, du cultuel et
de l’artistique.
Mettre le patrimoine vivant
sur les sites des réseaux numériques
spécialisés ne peut à l’évidence qu’en
faciliter l’indexation électronique à
travers des sous-titres : cérémonies,
par exemple, arts, artisanat, habits,
etc. Cette indexation facilite à son
tour l’accès à des titres, portails ou
textes qui y ajoutent des explications
géographiques, historiques, humaines
selon les professions et les rites. En
d’autres termes, chaque page est
rattachée à d’autres à travers des liens
d’une haute qualité grâce au langage
appelé Hypertext Markup Language qui
offre la possibilité de mettre en réseau
les différentes expressions culturelles
en accédant à des pages descriptives
conformes, illustrées par le son et
l’image.
Il ne fait aucun doute que la
numérisation occupe une position
médiane dans le cadre de la protection
du patrimoine immatériel. Elle est à la
fois centre de ressources et moyen de
transmission au niveau de la médiation,
de la mise en œuvre, de la présentation
et de la popularisation des réseaux.

C’est pour cette raison qu’elle occupe
une place stratégique dans le contexte
de la mondialisation qui a balisé le
chemin à la culture numérique pour
qu’elle domine toutes celles qui n’en
relèvent pas. Même si cette culture
est, assurément, soucieuse de ce que
l’offre soit disponible pour tous, même
si elle garantit que cette offre soit
transmise d’une génération à l’autre,
en tant que partie de l’identité et de
l’appartenance, elle est en réalité la
permanente actualisation d’un pouvoir
soft extrêmement influent sur les deux
plans interne et externe. Les réseaux
peuvent également se constituer en
« forum » permanent entre l’Etat, les
collectivités régionales, les différents
acteurs culturels et les chercheurs pour
la protection et la conservation du
patrimoine culturel immatériel.
Il est donc nécessaire de réfléchir
de façon globale aux rapports qui
existent entre l’information, la culture, la
communication, la société et l’art plutôt
que de s’interroger sur les moyens
techniques et leurs utilisations. La bonne
communication dépasse l’individu et ne
peut être dissociée de la culture et de
l’histoire d’une société donnée.
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L’ART NUMERIQUE ET LA CONSERVATION
DU PATRIMOINE IMMATERIEL

Hassan Msaddek - Maroc
Cette étude part de l’idée que les
sites partagés – où les données sont
disponibles par le jeu des adhésions
gratuites, sans que des droits d’auteur
dignes de ce nom soient exigibles –
facilitent la participation d’une grande
masse d’utilisateurs d’internet sur ces
sites qui les relient à d’autres, du simple
fait que ces utilisateurs partagent dans
un esprit coopératif le même intérêt, par
exemple, pour des habits traditionnels
particuliers, des recettes de cuisine
ancestrales ou des danses folkloriques.
Ces utilisateurs bénéficient des mêmes
facilités pour échanger leurs avis sur
ces centres d’intérêt et partager à la
vitesse de l’éclair des informations
s’y rapportant. On trouve ainsi des
sites tels que Flicker qui est consacré
à l’échange de photos ou Netfibs qui
est un portail conçu selon le profil
personnel de chacun, ou encore le site
del.icio.us qui est destiné au partage des
diverses adresses de sites sur le réseau

et à la conservation des pages, etc. On
constatera, en même temps, le monde
arabe ne dispose pas d’études suffisantes
sur les réseaux de conservation du
patrimoine culturel immatériel, le rôle
des différents intervenants dans ce
domaine ou la rareté des sites exposant
des archives spécialisées dans le
traitement d’un tel héritage.
Il convient à ce sujet de souligner
que la conservation de ce riche
patrimoine peut bénéficier de l’apport
de l’art numérique, non seulement
parce que celui-ci permet le transfert
des archives écrites vers un recueil
numérique visuel, mais aussi grâce à la
possibilité qu’il offre de transférer en
même temps les expressions du visage,
les mimiques, les voix, les chansons,
les danses, les cérémonies et les
rythmes, en tant qu’ils constituent des
formes d’expression vivantes. Ainsi, la
réviviscence de ces pratiques culturelles
est-elle une manière de constituer des
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ont migré du centre de Nadjd vers
les côtes de la Presqu’île arabique,
au cours des dernières années du
XVIIe siècle. Leur musique a été
réactualisée par les esclaves des
cheikhs de ces tribus arabes avant
d’être transmise à leurs descendants
métissés. La plupart de ces esclaves
étaient à l’époque d’origine africaine
et étaient dévolus à la célébration
des mariages des enfants mâles et
femelles de leurs seigneurs, et cela
en raison de leur propension innée
à exceller dans les percussions et
les arts rythmés. Cela explique que
l’on n’ait rencontré jusqu’à une date
récente que de très rares exemples
d’exécutants à la peau claire.
Le développement et le succès
des représentations données par
ces troupes dans un milieu côtier
plus ouvert que le milieu tribal du
désert ont fait que les petites troupes
privées sont passées des maisons
des cheikhs et de l’élite sociale à
celles des voisins de quartier puis
aux quartiers les plus proches jusqu’à
s’étendre à l’ensemble de la région.
Leur musique a dès lors connu une
vaste expansion en symbiose avec la
sensibilité collective. Le grand public
y a adhéré et l’a pratiquée, en faisant
peu à peu un élément indispensable
à la vie de la cité où cet art a fini
par assumer une fonction sociale
incontournable lors des cérémonies
ou des veillées collectives.
Ces troupes se sont spécialisées
dans l’exécution des arts du samiri,
du khemari, du al la’abouni et du
bestat. Les chansons légères se sont
répandues. En même temps, ces
troupes ont participé à la célébration
des cérémonies religieuses, tels
que le mouled (anniversaire du

Prophète) ou l’îsrae wa al mi’araj
(le voyage nocturne du Prophète).
Dans ce contexte, l’industrie des
tambours, des tambourins et de la
décoration des instruments par des
motifs peints au henné a prospéré,
instaurant une économie florissante
dont les retombées financières ont
bénéficié à de nombreuses familles.
Outre les revenus générés par la
célébration des diverses cérémonies
l’argent rentrait à profusion grâce à
la pratique d’ennouqout, en vertu de
laquelle le public fait enchère de dons
en numéraire au profit de la troupe,
le nom de chaque donateur ou celui
de ses enfants étant à chaque fois
proclamé devant l’assistance.
• Mais ces données sont-elles toutes
exactes?
• La société bahreïnie vivait-elle
auparavant sans que ses villes
et villages ne connaissent l’art
pratiqué par ces troupes féminines
de chant? Et comment, alors, les
familles célébraient-elles leurs
festivités?
• Que sont devenues, aujourd’hui,
ces troupes populaires féminines?
Comment s’explique une telle
éclipse et avec elle la disparition
d’un pan du patrimoine?
• Une telle matière ne constitue-telle pas en soi le point de départ
d’un important travail d’étude,
d’enquête et de recherche?

Ali Abdulla Khalifa
Chef de la rédaction
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perfection technique par trois des
troupes féminines bahreïnies les
plus connues: l’une appartenant à
Tiba al Marzuq et les deux autres
à Chema et Fatma al Khedharya.
Je me suis entièrement consacré
à l’écoute de ces performances
artistiques, repassant les paroles de
ces chansons entonnées par ces voix
si familières qui m’ont ramené à des
instants lumineux, demeurés à jamais
dans ma mémoire. Je suis également
revenu à un vieil enregistrement
de la célèbre artiste koweïtienne
Aouda al Mhenna, et j’ai retrouvé les
mêmes rythmes et les mêmes mots
entonnés par cette voix si pure et
remplie de tristesse.
Des questions importantes ont
commencé alors à tourner dans mon
esprit. Pourquoi les arts des troupes
féminines de chant n’ont-ils guère
été étudiés jusqu’ici? Comment
d’ailleurs et pourquoi ces troupes
ont-elles été créées? Dans quelles
conditions ont-elles pu prospérer?
Comment leurs fonctions se sontelles étendues et multipliées? Sur la
base de quels règlements intérieurs
ont-elles fonctionné? Qui a écrit
les paroles de leurs chansons qui
s’adressaient directement à l’âme?
Qui en a inventé la mélodie et l’a
arrangée de manière à toucher les
cœurs? Qui a défini les règles des
danses en solo ou en duo qui étaient
pratiquées avec tant de justesse au
cours de ces prestations musicales ?
Est-ce que nous disposons d’un
registre précis et documenté des
mélodies et des paroles complètes
des chansons les plus importantes
et les plus célèbres ? Un registre
qui soit accompagné d’une liste
exhaustive des troupes avec le nom

de leurs fondateurs (trices) ainsi
que de leurs directeurs (trices) et
de leurs grands artistes? Comment
ces troupes ont-elles entamé leur
carrière, comment ont-elles évolué
et connu leur âge d’or? Quand ontelles cessé d’exister? Et comment
sont-elles tombées dans l’oubli?
Nul n’ignore que les radios
locales dans la région du Golfe arabe
possèdent des enregistrements rares
de ces troupes qu’elles rediffusent
de temps à autre. Le problème est
que ces enregistrements sont classés
en tant que chansons populaires au
milieu d’une masse considérable
d’autres productions musicales.
Je me souviens d’avoir en toute
modestie tenté, voilà près de dix ans,
de poser, pour la première fois, ces
questions à quelques spécialistes. J’ai
même effectué des entretiens directs
avec des artistes qui s’intéressaient à
ce genre musical, dont je citerais le
regretté Ahmed al Ferdane mais aussi
Ahmed al Jumeiry et Mohammed
Jamal. Malheureusement, l’un de
ces maîtres refusa d’être une source
d’information sur un art pratiqué
par des joueurs et des joueuses de
tambours et de tambourins. J’ai donc
dû me contenter du témoignage
– à tous égards riche et dense –
de mes deux autres merveilleux
interlocuteurs, tout en regrettant
que mes connaissances limitées
et le temps qui m’était imparti ne
m’eussent pas permis d’explorer
pleinement ce filon.
J’ai pu, néanmoins, tirer de
ces entretiens préliminaires cette
première conclusion que ces troupes
ont été créées à la suite de l’afflux et
de l’implantation des tribus arabes qui
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Où sont passées les troupes féminines
bahreïnies de chant

Ma mémoire s’est longtemps
abreuvée, depuis ma prime enfance,
aux chants des troupes féminines
bahreïnies dont les paroles aussi
spontanées que douces et chargées
d’émotion se déroulaient au
battement des tambours et des
tambourins, magnifiées par la voix
chaude des cantatrices dans les
quartiers de Hwuari, Brayh et
Ferjane de la ville d’Al Muharriq.
Les mariages, les cérémonies de
circoncision, les fêtes traditionnelles
et les kiosques au milieu des
vergers étaient autant de scènes
où se produisaient ces troupes
populaires qui s’étaient répandues
à travers la plupart des villages d’Al
Muharriq, d’Al Rifa’a, d’Al Badi’a
et d’Al Zelaq. Toutes reposaient
pour l’essentiel sur l’élément
féminin avec, dans certains cas,
l’apport d’un personnel masculin
dont le nombre ne dépassait guère
deux ou trois percussionnistes qui
n’avaient d’ailleurs d’autre rôle
que de jouer du tambour. Celui-ci
était en effet assez lourd, en raison
de sa structure en bois, et seuls
quelques hommes étaient, dans
certains cas, capables de le porter
d’une seule main tout en en jouant
de l’autre, au milieu de la scène.
Il arrive aussi, quoique rarement,

qu’un homme assume la fonction
de saqoul qui consiste à diriger
le groupe de femmes en charge
des tambourins et à improviser
des variations sur le târ hors du
rythme global des tambourins. Ces
fioritures mélodiques étaient du
reste fort appréciées du public qui
y faisait écho, y trouvant même des
moments d’extase où la musique
atteint à une sorte d’apothéose.
L’artiste bahreïni Ahmed
Seyf m’a offert, il y a peu, une
collection de chants exécutés par
des troupes féminines populaires qui
ont été enregistrés avec beaucoup
de soin et à un haut degré de
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Adil Maqdish's Folk Art: An Artistic Approach
to Tunisian and Arabic Folk Tales and Legends

Monthir Mutaibi’ - Tunisia
The name of the artist Adil Maqdish
is associated with folkloric art in its various
manifestations. This art focused on women
to communicate several feelings, thoughts
and symbols within the space of drawings.
It makes for very rich and comprehensive
images.
The artist’s work, which represents
aspects of Arab-Islamic heritage, is
rich in folk ornamentation and Islamic
adornment. This richness has been
observed by some Western researchers
interested in Islamic arts. French scholar
Alexandre Papadopoulo considers
“fear of emptiness” as the core impetus
behind Islamic art (and its heavy use
of ornamentation). In our opinion, this
extends to behavioral and communicative
aspects of the Arab-Islamic culture.

attitudes towards historical events that are
part of Tunisia’s ancient history.
The artist describes his relationship
with his art: "I have a painful memory of
the Romans, the Turks, the Spaniards,
and the tribes of Bani Hilal armies... I
painted the Dido's fertility on the skins of
the sacred cows. I engraved the face of
Jughatra in the markets of the barbaric
horses. I engraved on the walls of the
African temples the drawings of the shore
ships and their sails which are woven from
women’s hair".

Most of Adil Maqdish's works are
so decorative with a creative selection
of colours and shapes. His interest in the
Sirat Bani Hilal (al-Hilali epic), Phoenician
mythology, and Tunisian and Arabic
mythology is part of a series in which he
presented Tunisian and Arab folklore,
in general, and portrays his passion for
surreal art.

The artist expressed these views in
different ways, and in distinctive styles.
His unique artistic style differs from his
predecessors of folk artists and world
classical and contemporary artists. He
takes his audience to distant worlds
and close times without losing the joy
of aesthetic artistic elements, within a
space that is sensitive, well organized and
overflowing with imagination.

He was aware of the fine thread that
connects the folk heritage of Tunisia and
the Arab world, in general, to the world
of fantasy and dream. His obsession with
portraying the events of ancient legends
enabled him to convey his thoughts
and feelings, and we find those legends
and myths consistent with his ideas and
17
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Teaching Cello to Beginners in Tunisia:
Reasons and Motivations - A Critical Review

Qasim El-Baji - Tunisia
The musical education that focuses
on the typology of instruments and their
features should be taken seriously, since
musical performance and vocal output
contribute to the cultural significance of
Tunisian society.

creativity and art. Through this study I
seek to highlight most of the factors and
considerations related to training beginners
on the cello in Tunisia.
Acquiring academic knowledge of
the cello led to an obsession that made me
pursue my studies in the musical value and
function of the instrument.

My study focuses on the function
of the cello at the beginner's stage and its
relationship with the musical environment,
and takes a sociological perspective of
the different stages (i.e. the process
of selection, the training on the cello
instrument, and reaching professionalism).
The importance of this study lies in its
focus on the field of music and how it
discusses the figures and characteristics
of different bands. I also pay attention in
my study to the nature and method of
selecting the study of the cello in Tunisia by
different age groups.

It has been observed that the
interruption of learning the cello by some
learners (even if it is for personal reasons)
has negatively affected the requirements
of the consumer market of Tunisian music
production, and affects the stability of the
study of the cello. In this study I tried to
determine the factors that affect those
prone to not completing or interrupting
their learning of the cello, and explore
the criteria to successfully produce a
professional cello player.

Musical instruments of all types are
tools of cultural expression and contribute
significantly to human creativity. They
also represent tangible evidence of the
close relationship between science,

I have also explored the reasons
behind Tunisian students’ reluctance to
continue to learn the cello by scrutinizing
the causes and effects on the educational
and performing levels in the field of art.
16
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Anthropological Approach
to African Tattoos in Saudi Novels

Radwan Adiwali Tigani - Nigeria
This paper focuses on tattoos and
facial scars, which are deeply rooted
practices in African culture, as well as
religious rites and rituals that serve several
functions.
Tattooing has been referenced in
the novel "Sky over Africa" as a cultural
phenomenon of private gangs and
criminal organizations. According to
the researcher, it has a psychological
function, based on its presence within
the different contexts of the novel and its
interpretation. Tattoos reveal the internal
feelings of the individuals.

Maymouna and Fikhakh Al Ra’iha
novels reveal the social function of the
facial scars phenomenon. The African
tribes consider the tattoo or the facial
scar, its form and where it is placed,
as part of the identity of its members.
The researcher considered the two
phenomena (the tattoo or the facial
scar) as expressive tools loaded with
aesthetic values. They reflect the spirit of
the community and establish symbols of
rich meanings. African tattoos and scars,
which reflect the uniqueness of the artist’s
creative ability, are important means of
collective expression.
15
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Aspects of Common Beliefs and Practices
of Mesopotamia and Ancient African Peoples
Qusay Mansur Al Turki - Iraqi
Even if we do not consider literary
texts in and of themselves important as a
record of incidents and disasters that have
affected almost all mankind, these texts are
still worth studying because they contain a
general question that anthropologists are
addressing.
The question is, how can we explain
the many similarities between people’s
various beliefs and customs when they
exist in different, scattered and remote
parts of the world?
Is this resemblance due to the
transmission of beliefs and customs from
one human race to another, through
direct or indirect contact among them?
Or perhaps these similar beliefs originated
independently in many races, because of
similar intellectual conditions.
Many aspects of similarity can
be explained by the common human
experience across different eras, or these
similarities can be interpreted as being
independent due to the similarity the
human collective mind.
Even though ancient nations were
segregated by deserts and seas, the
depth of interdependence and cultural
dialogue among them must have served
to minimize perception of distance and
replace conflict and rivalry with harmony
and unity through the sharing of thoughts
and stories.
Today, we pressingly need such
cohesion across cultures. We tried to
describe it in this paper; it is still appealing
and its fragrance is still present and
engraved in the memory of generations.
14
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Traditional Medicine of Muslims in the
Indian State of Kerala

Muhammad Ali Al Wafi - India
The ancient scholars in the State of
Kerala had great knowledge of traditional
medicine and healing and therapeutic
methods. Two masters in the Sayidayn
family, are amongst those scholars, and
treat people with faith and prophetic
medicine. People turned to their scholars
for health issues and treatment, as well as
for religious matters. They used to seek
solutions for both physical and spiritual
problems from their scholars and masters.
literature have been preserved. Most of
their medical publications were written in
the local language Malabari, however some
of their works were written in classical
Arabic.

Scholars and masters relied on
traditional medicine inherited from their
predecessors and ancestors, and on the
sciences they learned from the books of
traditional and Greek medicine. There
are also scholars who rely on the medical
sciences that came from Persian methods
of healing such as using holy names and
talismans. People believed that that type of
treatment was purely Islamic.

All of this is indicative of the
efficiency, skill, superiority and distinction
of Muslim scholars in the medical sciences,
despite the shortage of diagnostic means
and the primitive therapeutic methods that
prevailed in their time. The only problem
facing Malabari traditional medicine is
that it has not been subjected to sufficient
scientific experiments, which modern
medicine has. Traditional medicine was
not, for example, applied to animals before
it was used on humans. Moreover, some
of its methods were not taught in regular
schools, but were rather passed on to
scholars and masters in Kerala by their
parents and grandparents.

The Muslims in Kerala were
encouraged to learn and develop medical
sciences by their religious studies as well
as their daily experiences and harsh living
conditions (which often resulted in pain
and disease). They provided invaluable
advice and guidance in the field of
preventive medicine. They have written
about medical sciences as much as they
did about other sciences, but only a few
traces of their contributions and medical
13
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The Non-Textual Folk Biography and the
Relationship Between Concepts in the Book:
"Al Kalam Wal Khabar" by Saeed Yaqtin
Mohammed Adnani - Morocco
The relationship between concepts
in the book "Al Kalam Wal Khabar" would
not have been so cohesive without
the impact of the text, which acts like
a combining element for all concepts;
which helps to serve the perception of the
researcher.
The text generates various questions
on each subject; each subject becomes,
by its questions, an introduction to
another subject, and thus a great deal of
cohesion results. The text helps the reader
explore through the different questions
and establishes a positive dialogue with
the author; this achievement provides
several interpretations of the author's
propositions.

The subject of "Folk Biography"
gained the interest of Professor Yaqtin,
and he has given it the lion’s share of his
research within the frame of his great
academic projects, including this project.
No one interested in narratives is
unaware of Professor Yaqtin's efforts in
narrative research, not only in exploring
issues, but also by studying it with fresh
perspectives and by using new tools;
this contributed to the development of
narrative studies. Therefore, it is not
surprising to find a researcher saying,
"Yaqtin’s study is pioneering; it has
advanced Arab critical studies to the level
of theory of literary genres".

Professor Yaqtin’s efforts to
integrate neglected texts into the history
of literature in general, and the Arabic
history in particular, which he calls as
"nontextulalizing" is an endorsed attempt,
because these texts form the core of Arab
culture.
The "Folk biography" is a fertile
breeding soil from which many genres
emerge. They are worthy of study and
research, and need to be explored to
appreciate their artistic characteristics.

In this study, he revealed a
sophisticated awareness of deep problems
proposed in the study of the types of
Arabic speech, in terms of typology and
classification.

The reader of this remarkable
work by professor Said Yaqtin – much
like his other works - will grasp Barthes'
voice who sees writing as an absolute
act that narrows the gap between the
differentiation of races.

Professor Yaqtin’s scientific project is
not a closed one, and accommodates for
discourse.
12
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to the Holy Quran in terms of words and
meanings. As for those who were not
highly educated, like the poet Bulkhair, they
were still attached to and poetry influenced
by the Holy Quran as it was suffice for
them to attend various gatherings and
congregations (for happy or sad occasions)
where the Quran was recited; hear the
reading of the daily hizb (quranic text)
which was read at most mosques in
Algeria; and attend Tarawih prayer where
the Quran is recited during the nights of
Ramadan.

Poet Muhammad Bullkheir, who was
amongst the great Malhun poets, was born
in 1822 and was exiled to the island of
Corsica in 1884 because of his participation
in the revolution of Awd Sayyid al-Sheikh.
He died between 1904 and 1906. He was
a close friend to Sheikh Bouamama and
a fierce fighter. He resisted the French
colonialists with both his sword and poetry.
He was buried in Boualem, El Bayadh
Province.
Folk poetry has long strived to
liberate the homeland; it is a means
to liberate the people and expose the
methods of subversion of the colonizer.
This type of poetry embraced revolution,
so all of the poems of Muhammad Bullkheir
were of revolution, resisting colonialism and
exposing its methods and intrigues. Both
folk and formal poets knew their respective
roles, and were certain that the word is
mightier than a tank or machine gun.

The poet used Quranic verses that he
heard and intermingled them with his own
sentiments; this allowed him to create new
context.
The holy Quran was the first text
that captured the contemporary poet’s
attention. It carries the dimensions of
unlimited life and humanity, so the poet
chose to use some words of the Quran and
interact with them.

The folk revolutionist poetry seeks to
convey an idea, sometimes using symbolism
and choosing its words with dedication
to symmetry, careful appreciation of
connotation and cadence. But the
revolutionist poem often lacks organic
unity so that lines can be manipulated and
changed without confusing the meaning.

This is a simple brief on the Quranic
intertextualization in Algerian folk (Malhun)
poetry. The poets were influenced by
Quranic text through memorization,
reading and recitation; then rewrote parts
of it employing different artistic levels
according to their efficiency and awareness
of poetic construction sometimes through
repetition, and sometimes through
incorporation, which relies on the indication
and connotation that the present text
cannot convey itself alone without the use
of the Quranic text.

Algerian folk poetry was concerned
with national issues, especially those which
related to identity: religion, language and
homeland. The issue of freedom took the
lion's share, and the theme of revolution
was closely connected. Although not always
poetic in itself, the poetic nature of the
language of liberation sometimes made it so.

Our poet Muhammad Bullkheir,
along with other Malhun poets, realized
that the Holy Quran has the ultimate
rhetoric text. So Quranic rhetoric can
be felt in his and in his peers' poetry as
it invokes many Quranic verses. Thus
their texts have close relation with
and connection to the holy Quran's
connotation.

All Malhun poets, without exception
and even the illiterate of them, took some
vocabulary and contexts from the Holy
Quran. This was because their poems
were religious most of the time, and most
of the poets studied in the Katatib and
Zawaya, which increased their attachment
11
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Study of Quranic Intertextuality in Algerian
Folk Poetry,
MuhammadBalkhair, as a model

Budiya Imhamad - Algeria
Michel Foucault, Dominique Maingueneau,
Umberto Eco, Michail Riffaterre and
Gérard Genett. All these researchers
tried to attach different concepts to
intertextuality. This contributed to
the expansion of the use of the term
"intertextuality" in both Western and Arab
studies.

The semiotician Mikhail Bakhtin
was the first to emphasize the interactive
nature of the literary text. Then the
term "intertextuality" was adopted by his
student Julia Kristeva for the first time
in modern critical theory through her
research, in which she observes that
text is formed through the process of
producing different texts, in what is known
as textual productivity. The technique of
intertextuality is based on the creation
of text based on the implications of the
rhetoric of different history where a text
cannot be read in isolation from other
texts, and here will undoubtedly create
one multi-space text subsequently leading
all the texts to overlap; and all these texts
are interwoven by a single thread. In the
space of the text, several voices intersect
and meet.

As a result the forms created by
the interaction between texts were
extensively studied by scholars of rhetoric
and criticism in the Arab world through
focusing on poetic oppositions, and poetic
plagiarism, as well as citation, allusion,
inclusion, anomaly, connotation, textual
coherence, allegory, harmony pun, double
entendre, etc.
Many Arab writers and researchers
have taken interest in the theory of
intertextuality including: Abdullah Al
Ghathami, Salah Fadhl, Abdul-Malik
Murtadh, Muhammad Muftah and Abdul
Qadir Fiduh.

The concept of intertextuality has
preoccupied the thinking and research of
many researchers after Julia Kristeva, most
notably of whom include: Roland Barth,
10
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Us and Time
An Anthropological Approach to Algerian Folk Proverbs
Bin Muammar Abdullah - Algeria
their brevity and eloquence and because
of the heritage legacy they carry; this type
of literature reflects a true picture of the
society with its shortcomings and virtues.
Sayings and proverbs exist in every
society and play an educational role and
guide for the behavior of individuals.

Our relation with time is so
intimate, because man carries it as an
internal rhythm, and follows its flow; time
is associated with the essence of human
life and human existence.
Man has realized the importance
of time in his life since his existence on
earth, through various experiments
and observations such as the passing
of night and day, the succession of the
four seasons, the experience of life and
death, the aging stages from childhood
to youth and beyond, as well as other
phenomena that are dependent on time.
Our experience with time has been
influenced by the various perceptions and
beliefs formed through the stages of the
history of human thought development,
and the development of different cultures
and communities and their scientific and
technical development.

I have chosen Algerian proverbs
as a sample for study alongside other
similar Arabic counterparts in other
Arab societies, believing that this sample
allows me to generalize the results to all
Arab societies by virtue of similarities in
scientific, economic and technological
levels.
In my analysis, I have relied on some
social and anthropological studies on the
subject of time in Algerian society and
other societies. I applied a comparative
approach to reveal rationalism of time
influence in our Arab societies, trying to
answer the question: Have we adopted
a culture of time that is the product of
Western society and its industrial and
technological civilization?

So, for example, a circular
perception prevails in traditional societies
where the past plays the most important
influence, while advanced industrial
societies have a linear perception of time,
as it is focused more towards the future.
We, as Arabs, have long since seen time
as a cruel, obliterating and dominating
power.

To address the aforementioned
question, I have analyzed the proverbs
through different dimensions, beginning
with the cognitive dimension. Then,
through the ethical dimension I discuss
and analyse the proverbs that value time
and the relationship between time and
work. Then I deal with the Algerian
standing of the future.

But what is the perception that
prevails today? How do we deal with
time? How do we organize and manage
it? In this paper, I will attempt to answer
these questions using a methodological
approach based on the adoption of folk
sayings and proverbs. Traditional saying
and proverbs are so indicative, because of

I end with the proverbs that
reference seasons and months and
conclude that Algerian society has not
acquired the culture of time.
9
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Networks allow the transfer
of the various contemporary visions
intangible cultural heritage provides
and that impacts people's minds
and their behavior. The concept of
intangible heritage is not necessarily
separated from the symbolic,
economic, social, ritual and artistic
domain, so we may find ourselves in
a web discussion defining what the
intangible heritage means.
When we publish and display
the content and practices of living
heritage in specialized digital
sharing sites, we can easily index
it electronically under subheadings
(such as parties, art, traditional
industries, fashion, etc.) which
in turn facilitate the access to
titles, chapters or texts that give
explanations of occupations, rites,
geography, history and people.
Each page will be linked to
another via hyperlinks, thanks to
the Hypertext Markup Language,
which provides the potential for
different cultural expressions to
be intertwined with corresponding
descriptive pages provided with
audiovisual means.

power that is highly influential internally
and externally, and allows networks
to serve as a "forum" for continuous
dialogue between the state, the
regional groups and associations,
and the various cultural actors and
researchers to protect and preserve
intangible heritage.

It is quite clear that digitization
with the purpose of the protection
of intangible heritage plays a strategic
role. It will provide a focal point of
resources and networks. Digitization
occupies a strategic position in the
context of globalization, which has
allowed the digital culture to dominate
over the others. It helps to ensure
accessibility to everyone and to
pass knowledge from generation to
generation, which enhances individuals'
loyalty and identity. The digitization
process creates a permanent soft

Therefore, there is a need for a
greater comprehensive reflection on
the relations between information,
culture, communication, society
and art, more than the need of the
question of technical tools and their
uses. The proper communication in
society transcends the individual, and
is inseparable from the culture and
history of the society.
8

Folk Culture -Issue 47 - Autumn 2019

Digital Art and the Preservation of Intangible
Cultural Heritage
Towards a Philosophy of Art in the Age
of Information Technology

Hassan Musaddaq - Morocco
This research focuses on
sharing sites where data is available
through free sharing and (mostly) free
intellectual property rights, facilitating
the participation of large crowds of
Internet users. Users of these sites
share the same interests in certain
traditional costumes and traditional
recipes or folklore dances; they share
information and views about these
interests at a very high speed. We have
for example "Flickr", which is dedicated
to sharing images; "Netvibes", that
can be seen as a portal that provides
a space that mixes content and tools;
and "the del.icio.us.", which allows
bookmarking and sharing various

website addresses and saving pages.
The Arab world needs to provide
studies on networks that preserve
intangible cultural heritage, the role of
the various players, and the sites that
offer a specialized archive. Digital Art
can contribute to preserving the rich
Arab heritage not only by transforming
the written form to a visual digital
form, but also by helping to convey
expressions, gestures, sounds, songs,
dances, celebrations, rhythms and
any type of live expressions. This
preservation through Digital Art will
revive the practices, forms and rituals
of heritage.
7
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you rarely found members of these
bands to be of non-African descent.

originated the single and duet dances
perfectly and skilfully performed them
to those songs? Do we have classified
and documented records of the most
important and famous songs with details
of song titles, bands and the founders of
those bands with leaders and members?
When did they begin and when did they
flourish? When did their role vanish?
How and why were they ignored?

As the performance of these
bands evolved in a more open
coastal community, the small singing
bands moved from the houses of
sheikhs and dignitaries to the nearby
neighbourhoods. They later spread and
became widely popular, and then they
provided a profession for the public.
Their songs became a necessary part
of life and there was always a need
for a performer at social events and
occasions.

We all know that local radio
stations in the Arabian Gulf have rare
recordings of these bands and they
play them from time to time. They are
classified as folk songs, and part of a
huge number of songs.

The folk bands specialized
in performing the arts of "Samiri",
"Khamari", "Labbuni" and "Bustat",
and became famous for their lighthearted songs. Furthermore, these
bands were involved in the revival
of seasonal religious celebrations
such as the Prophet's birth and the
anniversary of Isra and Miraj. In this
atmosphere, the tambourine and drums
industries were revived and the musical
instruments were decorated with henna
inscriptions. The musical instrument
industry, along with that for wedding
presents, supported many families.

I recall that almost ten years ago
I made a modest initial attempt to ask
some of the aforementioned questions
to some people interested in heritage.
I have conducted a number of audio
interviews with artists including the
late Ahmad Alfardan, Ahmad Al-Jumairi
and Mohammed Jamal (as well as a
certain intellectual who unfortunately
refrained from being a source about the
drummers, but I was satisfied with what
the others informed). But I stopped due
to a lack of time, the richness of this
field, and for not being a specialist.

Is it true that Bahrain's society had
previously been without female bands
in cities or villages? How did Bahraini
families celebrate their weddings and
happy occasions before the female folk
bands? Where are the female bands
now? Why did they disappear?

Initially, I concluded from those
initial recordings that these bands
were originated in Bahrain and Kuwait
with the arrival and stability of Arab
tribes from the middle of Najd to
the coasts of the Arabian Peninsula
in the late seventeenth century AD.
The servants and trustees of those
tribes modified and updated them and
transmitted them to other generations.
Most of those servants and trustees
were descendants of African slaves.
They celebrated the marriages of their
masters’ sons and daughters with their
innate passion for music. Until recently,

These unanswered questions show
it is necessary to research, explore,
analyse and study!
Ali Abdullah Khalifa
Editor-in-Chief
6
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Where are the Bahraini women folk bands?!

My memory is flooded with songs
by Bahrain's female folk bands. Songs
full of sweet words and emotions,
coupled with the beats of tambourines
and drums, and sung by those warm
voices in the neighbourhoods of
Muharraq.

A few days ago the Bahraini artist,
Ahmad Saif, gave me a collection of
carefully recorded songs of three of
Bahrain's most famous female singing
folk bands: Taiba Al Marzouq’s band,
Shamma’s band and Fatima Al Khdaria’s
band.

Wedding ceremonies, circumcision
celebrations, traditional vows, and
orchard picnics were venues for the
folk bands that spread through most
of the villages of Muharraq, Riffa,
Budaiya and Zallaq. The bands were
mainly composed of women; in rare
circumstances men, as few as two or
three, would join to play the drum (this
was usually because of the weight of its
teak structure, and the men’s ability in
some cases to carry it with one hand).
Perhaps in rare cases a man would also
be the “Saqul", the conductor of the
tambourine players. The Saqul would
direct the players and play the Tar,
creating music that compliments the
sound of the tambourines to the great
delight of the audience.

I devoted myself to listen to and
enjoy these bands, reflecting on the
words sung by those lovely voices.
These songs took me back to intimate
memories that are still alive. I also
listened again to an old recording of the
famous Kuwaiti artist Udih Al Muhanna,
with the same rhythm and lyrics, the
same sweet voice full of sadness.
Then important questions were
raised: Why has the art of female folk
bands not yet been studied? How
were they established and what were
they established for? Under what
circumstances did their role flourish?
What were their functions? Who wrote
the lyrics of those songs that appeal to
the soul? Who created their melodies
and made them so touching? Who
5
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