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وكالء توزيع الثقافة الشعبي�ة:
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
) بمشـــاركة الباحثـــن واألكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان ،وتقبـــل الدراســـات واملقاالت
ترحـــب (
العلمية املعمقة ،الفولكــــــلورية واالجتماعيــــة واالنثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة واألسلوبي�ة
ُ
من وجـــوه يف البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة ،يعرف كل
واملوســـيقية وكل مـــا حتتمله هذه الشـــعب يف الـــدرس ً
اختصـــاص اختـــالف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها ،وفقا للشـــروط التالية:

المادة املنشورة يف املجلة تعرب عن رأي كتابها ،وال تعرب بالضرورة عن رأي املجلة.
) بأية مداخالت أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب
ترحـــب (
ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفين.
) على عنوانها الريدي أو اإللكـــرتوين ،مطبوعة الكرتوني�ا يف حدود 6000 - 4000
ترســـل املواد إىل (
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته املرســـلة بملخص لها من صفحتـــن  A4لتتم ترجمتـــه إىل (اإلجنلزيية -
الفرنسية  -األســـباني�ة  -الصيني�ة  -الروســـية) ،مع نب�ذة من سريته العلمية.
تنظـــر املجلة بعناية وتقديـــر إىل املواد اليت ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية ،أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة ،وذلك
لدعم المادة املطلوب نشـــرها.
ً
تعتـــذر املجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة خبط اليد أو مطبوعة ورقيا.
ترتيـــب املــــــواد واألسمـــاء يف املجـــلـــة خيضـــع العتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته
العلمية.
تمتـــنع املجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا ،أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر
ثقافية أخرى.
أصول املواد املرسلة للمجلة ال ترد إىل أصحابها نشرت أم لم تنشر.
تتـــوىل املجلة إبالغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها ،ثـــم إبالغه الحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صالحيتها
للنشر.
تمنــــــح املجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة ،وفـــق الئــــــحة األجـــور واملكـــافـــآت
املعتـــمدة لديـــها.
ً
علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي ( )IBANواســـم وعنوان البنك مقرونـــا بهواتف التواصل
معه .
الريد االلكرتوينeditor@folkculturebh.org :
الرجاء املراسلة على الريد االلكرتوين املشار إليه عاليه.

أسعار املجلة يف مختلف الدول:
البحــريــــــن 1 :دينـــ�ار  -الكــويـــــت 1 :دينـــ�ار  -تـــــونس 3 :دينـــ�ار  -سلــطــــنـــــة عـــمــــــان 1 :لاير
الــــســــــــودان 2 :لاير  -قـــــطــــــــــر 10 :لاير  -الــــيــــــمــــــــــــن 100 :لاير  -مصـــر 5 :جنيـــ�ه
لبنـــ�ان 4000 :ل.ل  -اململكـــة العربيـــ�ة الســـعودية 10 :لاير  -اإلمارات العربيـــ�ة املتحـــدة 10 :درهــــم
األردن 2 :دينــــار  -العــــراق 3000 :دينـــــــار  -فلسـطــــن 2 :دينـــــــار  -لـيـبـيــــا 5 :دينـــ�ار
املغـــرب 30 :درهمـــا  -ســـوريا 100 :ل.س  -بـــريطـانـيـــــا 4 :جنيـــ�ه  -كـنـــــدا 5 :دوالر
أســتــرالـيـ ــا 5 :دوالر  -دول االتــحــ ــاد األوروبــــــ ــي 4 :يـ ــورو  -الـــواليــــ ــات الـمــتــحـ ــدة األمــريــكـيـ ــة 5 :دوالر

حساب املجلة البنكي:
IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
بنك البحرين الوطين  -البحرين
الطباعة :مطبعة أوال  -البحرين
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حتية ألنموذج البحرين املتفرد يف القيادة
عن ــد كل عي ــد وط ــي يمرعل ــى الب ــالد ،أتأم ــل باعت ــداد كام ــل املنج ــز احلض ــاري ال ــذي حتق ــق له ــا يف خض ــم األح ــداث
العامليـــة املتســـارعة ،السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة ،وال أعجـــب كيـــف لهـــذه البـــالد املحـــدودة بمســـاحتها
ُ
ُ
ُ
وثرواتهــا الطبيعيــة أن تـــنجز مــا تـــنجز بتمــز وحولهــا مــا حولهــا مــن التحديــات؟ وكيــف يعلــو صوتهــا مــن بــن أصــوات
ال ــدول الك ــرى كأنم ــوذج للتعاي ــش اإلنس ــاين والنمواالقتص ــادي امل ــرن املتفاع ــل جب ــرأة م ــع املتغ ــرات ،إىل جان ــب االنفت ــاح
االجتماعــي القابــل جبســارة إىل األخــذ بــكل مســتجدات العصــر ومعطياتــه ،وإحــراز التعــايف يف مواجهــة أمــراض العصــر؟!
ً
وم ــن ع ــاش الطفول ــة م ــن أبن ـ�اء جيل ــي عن ــد بداي ــات خمس ــيني�ات الق ــرن الم ــايض ،ال ب ــد وأن يت�ذك ــر ح ــن عب ــوره راكب ــا
ً
الس ــيارة إىل املنام ــة عل ــى جس ــر الش ــيخ حم ــد ،وه ــو اجلس ــر الوحي ــد ال ــذي كان يوم ــا م ــا يرب ــط املح ــرق بالعاصم ــة ،كي ــف
كانــت الســيارات تتوقــف يف طابــور لدفــع أجــرة عبــور اجلســر قبــل أن ُيغلــق لســاعات عنــد منتصــف النهــار لتتمكــن الســفن
ُ
ّ
والق ــوارب م ــن العب ــور خالل ــه ،فتتك ــدس الس ــيارات إىل أن ُيع ــاد فت ــح مم ــر اجلس ــر .أتذك ــر ذل ــك ،وأح ــي الي ــوم ع ــدد
اجلســور واملــدن وكل منجــزات البني ـ�ة التحتي ـ�ة الــي هيــأت بيســر لربــط هــذه البــالد الصغــرة ببعضهــا بعــد أن توســعت.
كانــت ذلــك الوقــت يف مدين ـ�ة املحــرق مدرســتان حتضريت ـ�ان ،واحــدة يف جنــوب املحــرق واألخــرى يف شــمالها ،وهنــاك
مدرس ــة الهداي ــة اخلليفي ــة االبت�دائيــ�ة الوحي ــدة ،فق ــس عل ــى ذل ــك اآلن ع ــدد وتن ــوع امل ــدارس واملعاه ــد واجلامع ــات
احلكوميــة واألهليــة يف كل أحنــاء البحريــن .وهنــاك الكثــر مــن معطيــات ذلــك الزمــان ،لوأردنــا قيــاس مــا كان إىل مــا حنــن
ً
فيــه ،وســنجد املشــوار ،بعنايــة وتوفيــق مــن هللا ســبحانه وتعــاىل ،كان طويــال مــع التخطيــط واجلهــد والتوفيــق لتحقيــق
م ــا ب ــن أيدين ـ�ا الي ــوم م ــن تراك ــم املنج ــزات.
إن العهـــد الزاهـــر للمقـــام الســـايم حلضـــرة صاحـــب اجلاللـــة امللـــك حمـــد بـــن عيـــى آل خليفـــة حفظـــه هللا،
وم ــا اس ــتحدثه م ــن أف ــكار ومش ــاريع تنموي ــة ك ــرى يف مج ــاالت خدم ــة املجتم ــع وتمك ــن امل ــرأة والتعلي ــم واإلس ــكان
والتكنولوجي ــا ،واس ــتحداث آلي ــات ناجح ــة للتع ــايف م ــن كل م ــا يس ــتجد م ــن أم ــراض بش ــرية وآف ــات إجرامي ــة مالي ــة،
وال ــروز إىل العال ــم بمش ــاريع اس ــراتيجية ك ــرى لبنــ�اء مس ــتقبل بل ــد يس ــتقطب االس ــتثمارات بكف ــاءة ويضاعـ ــف م ــن
ق ــدرات املوق ــع التن�اف ــي التاري ــي للبحري ــن بمب ــادرات لتنمي ــة االقتص ــاد وخل ــق ف ــرص نوعي ــة يف التصني ــع واخلدم ــات
اللوجس ــتي�ة والس ــياحة.
إن بن ـ�اء أي مجتم ــع ال ب ــد وأن يعتم ــد يف األس ــاس عل ــى العناي ــة بالف ــرد وتيس ــر أم ــور احلي ــاة الضروري ــة ل ــه ،وأهمه ــا
الكرام ــة والقيم ــة اإلنس ــاني�ة الرفيع ــة ،والتأس ــيس لبن ـ�اء ال ــذات ب ــكل مقومات ــه الفكري ــة والثقافي ــة جلي ــل جدي ــد تتوف ــر
أمام ــه كل س ــبل العي ــش الكري ــم م ــن أم ــن وغ ــذاء وصح ــة وتعلي ــم ومس ــكن وعم ــل ش ــريف ،وه ــو م ــا عـ ـ َ
ـي ب ــه املش ــروع
اإلصــاليح لهــذا العهــد الزاهــر ،وعمــل برؤيــة حصيفــة علــى اســتكمال جوانبـ�ه ،والتقــدم بــه يف مســارات متوازيــة وخبطــى
حثيث ـ�ة موفق ــة راع ــت العدي ــد م ــن مس ــتجدات وتط ــورات العص ــر ،وتقدم ــت يف كل مج ــال م ــن مجاالت ــه باس ــتحداثات

مفتتــح

وتطويــرات تتن�اغ ــم وظ ــروف الواق ــع املحل ــي وإمكانيــ�ات تفاعل ــه املعي ــي .وال يمك ــن ذل ــك إال م ــن خ ــالل مؤسس ــات
وهيئ ـ�ات عم ــل نوعي ــة تتج ــاوز األط ــر التقليدي ــة لتق ــدم األنم ــوذج البحري ــي املتف ــرد بامتي ـ�از يف القي ــادة.
يف ع ــام ض ــراوة الظ ــروف ال ــي فرضته ــا جاحئ ــة كرون ــا عل ــى البحري ــن والعال ــم ،ب ــكل تأثراته ــا القاس ــية الصحي ــة
واالقتصادي ــة واالجتماعي ــة والتربوي ــة والنفس ــية جعل ــت م ــن ه ــذا الع ــام ع ــام الصع ــاب والتحدي ــات الك ــرى ال ــي م ــرت
عل ــى العال ــم بت�أثراته ــا املتع ــددة .فكان ــت اجله ــود املتم ــزة لفري ــق مملك ــة البحري ــن التنفي ــذي بقي ــادة صاح ــب الس ــمو
ً
امللك ــي األم ــر س ــلمان ب ــن حم ــد آل خليف ــة ويل العه ــد رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء حفظ ــه هللا جه ــودا اس ــتب�اقية غ ــر عادي ــة،
حفــزت العديــد مــن قطاعــات املجتمــع علــى التفاعــل معهــا ،بــل واالخنــراط اجلماعــي بالتطــوع إلســنادها ،ممــا عــزز روح
املش ــاركة االجتماعي ــة واملس ــؤولية الوطني ـ�ة.
ً
ً
ً
ً
ولي ــس غريبــ�ا أن يتحق ــق للبحري ــن ُمنج ــزا يرزه ــا بل ــدا رائ ــدا م ــن ب ــن مختل ــف ال ــدول الصغ ــرة منه ــا والكب ــرة،
فالعوام ــل املؤث ــرة عدي ــدة ،وأوله ــا الرؤي ــة الوطنيــ�ة احلكيم ــة جلالل ــة املل ــك حم ــد ب ــن عي ــى آل خليف ــة حفظ ــه هللا
وتوجيهاتــه القياديــة ،إىل جانــب روح العزيمــة الوطني ـ�ة واإلصــرار علــى حتــدي الظــروف ومواجهــة األزمــات الــي يتحلــى
ّ
به ــا س ــمو ويل العه ــد رئي ــس ال ــوزراء ،ال ــي حفـ ــزت عل ــى اس ــتنهاض ال ــروح الوطنيــ�ة وج ــددت اإليم ــان بقيم ــة العم ــل
الوط ــي املش ــرك.
نبــ�ارك للمق ــام الس ــايم جلالل ــة املل ــك حفظ ــه هللا عي ــد البحري ــن الوط ــي ،كم ــا نبــ�ارك العي ــد الوط ــي لس ــمو ويل
العه ــد مقدري ــن جه ــود فري ــق البحري ــن يف تنفي ــذ املش ــاريع التنموي ــة الك ــرى ودع ــم خط ــة التع ــايف االقتص ــادي .م ــروك
لش ــعب البحري ــن العري ــق عي ــد الب ــالد الوط ــي.
حفظ هللا البحرين وأهلها وبارك كل أعيادها ،مع حتية ألنموذج البحرين املتفرد يف القيادة.
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عرس ترايث وثقافة ال حدود لها
ً
عام ــا اس ــتطاعت مجل ــة الثقاف ــة الش ــعبي�ة الفصلي ــة املحكم ــة أن حتق ــق ً
عل ــى م ــدار أربع ــة عش ــر ً
جناح ــا ملحوظ ــا
ً
ً
ً
ودولي ــا ،وأن ترس ــم له ــا خريط ــة ثقافي ــة عل ــى امت ــداد ال ــدول واألف ــراد ال ــي كان ــت والت ــزال تتعام ــل
وعربيــ�ا
محلي ــا
معهــا ،وتعلــن للقــايص قبــل الــداين مــن خــالل قنــوات تواصلهــا التقليديــة واإللكروني ـ�ة ،وعــر اللغــات الــي اعتمدتهــا
يف موقعهــا اإللكــروين أن البحريــن لديهــا اإلمكانــات الثقافيــة واملعرفيــة والــراث ممــا يؤهلهــا لتكــون قــادرة علــى نســج
عالقاته ــا الثقافي ــة ،فتاريخه ــا ع ــر الزم ــن ،وحضارته ــا الديلمونيــ�ة ال ــي كان والي ــزال يتش ــرب منه ــا ش ــعبها بع ــض
فن ــون احلي ــاة ،وصناع ــة التاري ــخ ،وبن ـ�اء األمج ــاد ،وحضارته ــا العربي ـ�ة واإلس ــالمية القديم ــة واحلديث ـ�ة ال ــي بس ــطت
معال ــم احلي ــاة ألف ــراد املجتم ــع ليكون ــوا قادري ــن عل ــى مواجه ــة حتدي ــات الواق ــع املعي ــش ،والتخطي ــط لبن ـ�اء مس ــتقبل
ه ــذا الوط ــن وم ــا حيمل ــه م ــن إرث حض ــاري وثق ــايف وأديب حت ــت قي ــادة رش ــيدة آمن ــت ب ــدور الثقاف ــة يف صن ــع اإلنس ــان،
هك ــذا كان ــت من ــذ الوهل ــة األوىل لوالدته ــا ،وهك ــذا كان ــت أس ــرة حتريره ــا ال ــي آمن ــت ب ــدور ال ــراث الثق ــايف الش ــعيب
الم ــادي وغ ــر الم ــادي يف صن ــع احلض ــارة اإلنس ــاني�ة ،ومش ــاركتها يف بنــ�اء ثقاف ــات الش ــعوب ،وخباص ــة إذا كان املنب ــع
ً
الرئي ــس منبثق ــا م ــن أصال ــة امل ــكان وتاريخ ــه.
وكم ــا نعل ــم أن املوروث ــات الثقافي ــة المادي ــة وغ ــر المادي ــة ه ــي لبن ـ�ات أساس ــية ل ــكل ف ــرد يف املجتم ــع ال ــذي يتك ــئ
ً
عل ــى روافده ــا ،وذاكرته ــا املحفوظ ــة يف وج ــدان اإلنس ــان ،وب ــن س ــجالت ذاكرت ــه الش ــفاهية ع ــادة ،واملكتوب ــة أحيان ــا،
له ــذا حرص ــت أس ــرة املجل ــة عل ــى احتض ــان أف ــكار الباحث ــن والكت ــاب واملش ــتغلن بال ــراث عام ــة ،واملختص ــن يف
مج ــال التنقي ــب والتق ــي والرص ــد املع ــي ب ــكل م ــا يرتب ــط بعال ــم ال ــراث الش ــعيب املحك ــي وامل ــدون ،والم ــادي ،حي ــث
تتحفن ــا ه ــذه األس ــرة يف كل ع ــدد م ــن أع ــداد املجل ــة بدراس ــات ومق ــاالت وفن ــون وحكاي ــات وأف ــكار تس ــهم يف تعزيــز
م ــا لدينــ�ا م ــن مع ــارف ،وترش ــدنا إىل املزي ــد م ــن البح ــث واالط ــالع ،وتس ــهم يف تقوي ــة عالقتنــ�ا بموروثنــ�ا وتاريخن ــا
وعاداتنــ�ا وأعرافن ــا ال ــي أصي ــب بعضه ــا بره ــل وجف ــاف بس ــبب اجن ــراف العدي ــد م ــن أف ــراد املجتم ــع إىل التقليع ــات
املتموضع ــة يف قال ــب املوض ــة أو التحدي ــث أو التطويــر ،وإن كن ــا نؤم ــن بالتحدي ــث والتطويــر ،ولك ــن ه ــذه التقليع ــات
بعي ــدة كل البع ــد ع ــن تطلع ــات املجتم ــع والنخ ــب الثقافي ــة ال ــي تن ـ�ادي بنس ــج العالق ــة ب ــن األصال ــة واحلداث ــة ،ب ــن
الم ــايض واحلاض ــر ،ب ــن الواق ــع املعي ــش ،واحلي ــاة اليومي ــة ،وبنــ�اء املس ــتقبل.
ومــع هــذا الثــوب القشــيب الــذي تــزدان بــه املجلــة بــن احلــن واآلخــر ،وتأكيدهــا علــى أهميــة الــراث واملوروثــات
الش ــعبي�ة املختلف ــة واملتع ــددة ،فربم ــا الي ــزال هن ــاك موق ــف م ــا عن ــد بع ــض أف ــراد املجتم ــع جت ــاه مفه ــوم الثقاف ــة
ً
محبب ـ�ا ،وأن ــه ض ــد الثقاف ــة العامل ــة ،أو العالي ــة
الش ــعبي�ة ،أو اجلماهري ــة ،وكأنه ــا مصطل ــح غ ــر مرغ ــوب في ــه ،ولي ــس
أو النخبويــة ،أو الرســمية ،بمعــى تلــك الــي تقــدم يف املــدارس واجلامعــات ،لكــن ال خيلــو أي مجتمــع إنســاين مــن تــراث
ثق ــايف م ــوزع ب ــن الثقاف ــة الش ــفاهية ،والثقاف ــة املكتوب ــة ،ب ــل حاول ــت دول كث ــرة التقري ــب ب ــن هذي ــن العنصري ــن أو
الثقافتــن حــى وصــل بهمــا إىل التالحــم يف أحيــان كثــرة ،أي أن هاتــن الثقافتــن تنطلقــان مــن توجــه واحــد يف األصــل

تصدير

واألســـاس ،وهـــي تربيـــ�ة النفـــس ،وتنميـــة الوعـــي والوجـــدان ،مـــع اختالفهمـــا يف األســـاليب والطرائـــق والوســـائل،
ً
والم ــادة نفس ــها ،وتش ــرك هات ــان الثقافت ــان يف بن ـ�اء اإلنس ــان ليك ــون ق ـ ً
وواعي ــا ل ــدوره يف املجتم ــع ،وكي ــف يتس ــلح
ـادرا
بماضيــه وتراثــه لعيــش حاضــره بأفــكار ممزوجــة بــن أصالــة المــايض العريــق ،ونظريــات احلاضــر ،وحلــم املســتقبل،
ـاض ل ــه ال مس ــتقبل ل ــه).
وكم ــا قي ــل (م ــن ال م ـ ٍ
عرســا ً
إذا كان كل عــدد مــن أعــداد املجلــة يشــكل ً
وفرحــا لنــا حنــن يف البحريــن ،وإىل القــراء املنتظريــن ،فهــل يعــى أن
حفل ــة الع ــرس اكتمل ــت ،وتنته ــي بنش ــر الع ــدد وتوزيع ــه؟ أم اليــزال هن ــاك طموح ــات كث ــرة يف حقيبــ�ة ه ــذه املجل ــة،
وهن ــاك أف ــكار مزروع ــة يف بنــ�اة عق ــول أس ــرة حتريره ــا؟ إننــ�ا ق ــراء املجل ــة ال حي ــد طموحن ــا حاج ــز وال يق ــف يف وجه ــه
عائ ــق ،ب ــل ي ــزداد كلم ــا وصلن ــا الع ــدد اجلدي ــد م ــن املجل ــة ،وه ــو حيم ــل ب ــن دفتيـ ـ�ه م ــادة غزي ــرة وقالئ ــد جمالي ــة،
ومع ــارف متنوع ــة حتك ــي ع ــن الش ــعوب وال ــدول ،وم ــا يش ــكله تراثه ــم يف وج ــدان حياته ــم ،لذل ــك ل ــدي طم ــوح لي ــس
ً
مبالغــا فيــه ،وإنمــا إليمــاين بقــدرة القائمــن علــى مشــروع هــذه املجلــة علــى احتضــان هــذا الطمــوح ،ويتمثــل يف إعــادة
ً
النظ ــر لوض ــع املجل ــة وإصداره ــا الفصل ــي ،أي ه ــل يمك ــن لن ــا أن ن ــرى حت ــوال له ــذا املش ــروع امله ــم ،م ــن كون ــه مجل ــة
فصلي ــة تهت ــم بال ــراث الش ــعيب إىل مرك ــز لل ــراث الش ــعيب الم ــادي وغ ــر الم ــادي؟
بمع ــى إذا كان ــت البحري ــن وال ت ــزال مق ــر نش ــاط ثق ــايف متن ــوع من ــذ نش ــأة امل ــكان ،وتواج ــد اإلنس ــان علي ــه ح ــى
ً
يومن ــا ه ــذا ،وأن ه ــذا النش ــاط متع ــدد يف نوع ــه وماهيتــ�ه وطبيعت ــه وهدف ــه وجمه ــوره ،وي ــزداد ألق ــا كلم ــا تقدم ــت
مملك ــة البحري ــن يف عم ــر الزم ــن الفزي ــايئ ،وعم ــر التط ــور الثق ــايف والفك ــري ،وال ش ــك أن الكت ــاب واملثقف ــن واملعني ــن
بالثقاف ــة عام ــة والثقاف ــة الش ــعبي�ة خباص ــة يف أي بل ــد يس ــعون دائم ــا إىل وض ــع بلده ــم عل ــى خريط ــة املش ــهد الثق ــايف
اخل ــاريج بع ــد تمح ــور كل اجله ــود ليك ــون ه ــذا ال ــراث الثق ــايف ماث ــال يف الداخ ــل ،ويمارس ــه املعني ــون بص ــورة عام ــة،
لهــذا نطمــح أن تكــون املجلــة نفســها أحــد فروعــه ،وكذلــك املوقــع اإللكــروين ،باإلضافــة إىل أدوار أخــرى يمكــن القيــام
به ــا ،وتتمث ــل يف تع ــدد األقس ــام داخ ــل ه ــذا املرك ــز ،فتك ــون هن ــاك ح ــوارات ولق ــاءات مباش ــرة أو افراضي ــة ش ــهرية
ً
ٌ
موضوع ــا ً
ً
تراثيــ�ا معينــ�ا ،يك ــون بعده ــا مل ــف لع ــدد م ــن أع ــداد املجل ــة ،وف ــرع يهت ــم باملس ــابقات الثقافي ــة
تن�اق ــش
ً
ذات الش ــأن بال ــراث اإلنس ــاين تق ــام كل عام ــن مث ــال ،وف ــرع يهت ــم بش ــأن الطباع ــة واإلص ــدارات عل ــى غ ــرار بع ــض
املعاه ــد العربي ـ�ة املهتم ــة بال ــراث ،وأن يك ــون م ــع كل ع ــدد م ــن األع ــداد كت ــاب ،وه ــو ال ــذي قام ــت ب ــه املجل ــة نفس ــها
م ــع بع ــض أعداده ــا ،ولك ــن الطم ــوح ه ــو االس ــتمرارية كم ــا كان ــت والت ــزال عن ــد بع ــض املج ــالت كمجل ــة ديب الثقافي ــة
قبــل توقفهــا ،ومجلــة العــريب ،ومجلــة نــزوى ،ومجلــة الفيصــل ،وغرهــا ،وفــرع آخــر خيتــص بإقامــة امللتقيــات الثقافيــة
ً
كل س ــنتن مث ــال ين�اق ــش فيه ــا موضوع ــات مرتبط ــة بالثقاف ــة والف ــن والفلكل ــور والتاري ــخ الش ــفاهي ،واحلكاي ــات،
باإلضافــة إىل االهتمــام بــدور احلكواتي ـ�ة يف البحريــن حيــث الزمــن يمــي ،ومــن كان يمــارس هــذا الــدور مــع الوقــت ال
جنده ــم ،لذل ــك هن ــاك بع ــض النس ــاء والرج ــال الذي ــن لديه ــم ه ــذه امله ــارة ،ولك ــن حباج ــة إىل تدري ــب وتنمي ــة مه ــارات
احلك ــي ،وبن ـ�اء اجلم ــل ونس ــجها لتك ــون حكاي ــة ،كم ــا أنه ــم حباج ــة إىل تدري ــب عل ــى كيفي ــة حكاي ــة قص ــص األطف ــال
واألش ــعار ،وغره ــا ،وكم ــا حفظ ــت املجل ــة وجامع ــة البحري ــن احلكاي ــات الش ــعبي�ة الش ــفاهية يف خمس ــة مجل ــدات،
وس ــتبقى م ــا بق ــي اإلنس ــان ،فأعتق ــد م ــا طرحن ــاه م ــن طموح ــات ال ض ــر بوضعه ــا عل ــى طاول ــة احل ــوار ،إليماننـ ـ�ا
أن الطموح ــات ال ح ــد له ــا ،وألن البحري ــن ق ــادرة عل ــى حتقي ــق الطموح ــات ال ــي تعت ــر تظاه ــرات ثقافي ــة متنوع ــة،
ً
ً
ً
ثقافي ــا وإث ـ ً
معرفي ــا ،وتس ــهم م ــع املجل ــة واملوق ــع اإللك ــروين يف املزي ــد م ــن التواص ــل ب ــن حض ــارات
ـراء
وتش ــكل ح ــراكا
الش ــعوب وثقافاته ــا وتطلعاته ــا ،ه ــذا م ــا نأمل ــه.
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صناعة الفخار

تعتــر صناعــة الفخــار مــن أقــدم الصناعــات الــي عرفتهــا احلضــارات
القديمـــة ،وال نعلـــم بالتحديـــد منـــذ مـــى بـــدأت هـــذه الصنعـــة .يذكـــر،
أن ــه ع ــر يف البحري ــن عل ــى العدي ــد م ــن أن ــواع الفخ ــار املحل ــي التصني ــع
يف العديـــد مـــن املواقـــع األثريـــة والـــي تعـــود حلقـــب زمنيـــ�ة مختلفـــة،
كحقبـــة دملـــون وحقبـــة تايلـــوس ،واحلقـــب اإلســـالمية .يف الوقـــت
الراهـــن ،يف البحريـــن ،تشـــتهر منطقـــة عـــايل بصناعـــة الفخـــار .هـــذا،
وق ــد كانً ــت عملي ــة صناع ــة الفخ ــار يف الس ــابق ،وح ــى عه ــد قري ــب ،أك ــر
تعقي ــدا مم ــا علي ــه اآلن.
وتبــ�دأ عملي ــة صناع ــة الفخ ــار جبم ــع الط ــن املناس ــب ال ــذي يصن ــع
من ــه الفخ ــار م ــن املناط ــق املحيط ــة بمنطق ــة ع ــايل ،وأفض ــل م ــا جيم ــع
من ــه ه ــو الط ــن األصف ــر والط ــن األحم ــر .وبعده ــا يق ــوم صان ــع الفخ ــار
ب ــدق الط ــن وطحن ــه ،ث ــم يت ــم غربلت ــه وبع ــد ذل ــك يت ــم خل ــط األن ــواع
املختلفـــة مـــن الطـــن بنســـب محـــددة .يلـــي ذلـــك ،وضـــع الطـــن يف
الم ــاء ،ويبق ــى في ــه مل ــدة ق ــد تص ــل إىل يوم ــن ،وبع ــد ذل ــك ي ــرك الط ــن
ليج ــف لع ــدة أي ــام حبس ــب درج ــة ح ــرارة اجل ــو .وبع ــد أن جي ــف الط ــن
تت ــم عملي ــة عجن ــه وذل ــك بال ــدوس علي ــه باألق ــدام؛ ح ــى يصب ــح س ــهل
التش ــكيل ولك ــي يت ــم التأك ــد م ــن خل ــوه م ــن الفقاع ــات الهوائيــ�ة .وبع ــد
ذلـــك تصبـــح كتلـــة الطـــن هـــذه جاهـــزة لعمليـــة التشـــكيل النهائيـــ�ة؛
حي ــث توض ــع عل ــى آل ــة تش ــكيل الط ــن.
يف الس ــابق ،وح ــى عه ــد قري ــب ،كان ــت اآلل ــة املس ــتخدمة لتش ــكيل
الط ــن بدائيــ�ة وتتك ــون م ــن عجل ــة (م ــن اخلش ــب أو احلدي ــد) توض ــع
عليهـــا قطعـــة الطـــن املـــراد تشـــكيلها ،وتـــدار هـــذه العجلـــة بواســـطة
عجلـــة أخـــرى مرتبطـــة بهـــا يف األســـفل عـــن طريـــق محـــور ،وعـــادة مـــا
تصن ــع ه ــذه العجل ــة م ــن احلج ــر وال ــي يق ــوم الصان ــع بتحريكه ــا بكلت ــا
قدميــه ،فتــدور العجلــة األخــرى الــي عليهــا الطــن .ويف أثن ـ�اء دوران هــذه
العجلــة ،يقــوم صانــع الفخــار بتشــكيل عجين ـ�ة الطــن بأناملــه ،وتســوية
جدرانه ــا م ــن الداخ ــل ،كم ــا يق ــوم الصان ــع بصن ــع زخ ــارف مختلف ــة عل ــى
اجل ــدار اخل ــاريج لآلنيــ�ة.
بع ــد أن يكتم ــل صن ــع اآلنيــ�ة ،يفص ــل ًالصان ــع اآلنيــ�ة ع ــن العجل ــة،
ـكان مظل ــل بعي ــدا ع ــن أش ــعة الش ــمس .وبع ــد
ث ــم يركه ــا لتج ــف يف م ـ ِ
أن جت ــف اآلنيـ ـ�ة الفخاري ــة ،توض ــع يف ف ــرن خ ــاص ليت ــم حرقه ــا .ه ــذا،
وق ــد كان ــت أف ــران احل ــرق يف الس ــابق عب ــارة ع ــن ف ــرن كب ــر يصن ــع عل ــى
ش ــكل ت ــل بيض ــاوي يس ــى الدوغ ــة ،أم ــا يف الوق ــت الراه ــن فتس ــتخدم
أف ــران حديث ـ�ة خاص ــة حب ــرق الفخ ــار .وبع ــد التس ــخن ت ــرك اآلني ـ�ة لت ــرد
وبعده ــا تصب ــح جاه ــزة لالس ــتعمال.

عدسة :دانة ربيعة

يذكـــر ،أن طريقـــة صنـــع األواين الفخاريـــة حـــدث لهـــا العديـــد مـــن
التطويـــر ،كاســـتخدام األدوات واألفـــران احلديثـــ�ة ،أو تلويـــن األواين
الفخاري ــة ،أو تش ــكيل أواين بأش ــكال خاص ــة ،حبس ــب الطل ــب ،تس ــتخدم
كتحـــف أو للزينـــ�ة.

أ .حسني محمد حسني
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ما الذي يدعونا
للرقص؟

ُ
ً
إذا مـــا ّ
تأملنـــا طفـــال يف مرحلـــة الطفولـــة األوىل ،ســـندهش منـــه وهـــو يهز
ٌ
جســـده ،ويتمايل على إيقـــاع األصوات املتن�اغمة مـــن حوله .وقد ُيراودنا ســـؤال
ُ
ُ
ُ
وعوامل
يتعلـــق بمـــا إذا كان إرقاص اجلســـد ،خصيصـــة طبيعيـــة (إرث جيـــي
ٌ
بيولوجية) ،أم فعل مكتســـب؟ وهذا الســـؤال بطبيعته ،جيرنا إىل جدلية الطبيعة
ً
والتنشـــئة ،ولكـــن بعيدا عـــن اخلوض يف هـــذه اجلدليـــة ،فإن الرقـــص بوصفه
ٌ
مشـــرك إنســـاين ،لدى مختلف الشـــعوب والثقافات ،ويف مختلـــف األزمنة ،يثر
ً
العديـــد من التســـاؤالت ،خاصة وأنه فعل بالـــغ التعقيد ،ين�در وجـــوده يف اململكة
ً
احليوانيـــ�ة ،وإن صح بأن عددا مـــن الكائن�ات تمارس الرقص ألغـــراض الزتاوج أو
االســـتعراض متعدد األهـــداف ،إال أن الرقص املتن�اغم مـــع اإليقاعات اخلارجية
(املوســـيقى أو األصوات املختلفة) ،واملنســـجم معها ،نادر بنـــ�درة خصيصة اللغة
لدى اإلنســـان -كما تذهب بعـــض اآلراء العلمية -فالعمليـــات املفضية إىل فعل
ٌ
الرقص ،عمليات بالغة التعقيد على املســـتوى العصيب والتشـــرييح ،والنتصاب
ٌ
اإلنســـان ٌ
محوري مرجح يف هـــذه الفرادة.
دور
ُ
وألن الرقص ين ُ
فإنـــه ال ينفصل عن مجموعة
�درج ضمن األفعال الســـلوكية،
املشـــكالت الي تعانيها دراســـة التطورات الثقافية والسلوكية لإلنســـان؛ إذ أنها
ً ّ
ال تت�أحفـــر ،وبالتايل ال ترك ســـجال يمكن الباحثن من قـــراءة التطورات واألصول
ً
ً
ُ
ترجح أو تفرض عددا من الفرضيات للوصول
قراءة واضحة ،بي�د أن الدراســـات،
ُ
إىل اســـتنت�اجات ،ويف حال الرقص ،تـــرز وجهتا نظر يف ســـياق تعليل الرقص لدى
ٌ
اإلنســـان ،األوىل ترى بـــأن الرقص ،عارض جانيب لالنتخاب الطبيعي ،وقد ســـاعد
بشـــكل أو بآخـــر ،فيما ترجح وجهـــة النظر األخرى،
هذا العارض يف إبقاء أســـالفنا
ٍ
احتماليـــة أن يكون الرقص «تطور بوصفه ســـمة تكيفية ربما تكون قد أســـهمت
يف تقويـــة الروابـــط االجتماعيـــة بن البشـــر بطريقة حســـنت من القـــدرة على
البقاء» [ســـاينتفك أمريـــكان العربيـــ�ة] ،وختتلف وجهـــة النظر هذه عـــن األخرى ،يف
كون الرقـــص ،ليس مجرد عـــارض تطوري.

Photographer: Harry Berger

ويف هذا العدد ،اخرنا لغالفنا اخللفي ،صورة لراقصن ،يرقصان الـ (،)Chico
ُ
الـي ترقـص على إيقـاع بعض أنواع املوسـيقى املنصهرة يف بوتقـة أمريكا الالتيني�ة.
ُ
تعـود لفرقـة برازيليـة حتمـل اسـم «رانشـو دا سـواد»
وصـورة هذيـن الراقصـن،
 .Rancho da Saudadeوالرقصة يف أصلها مزيج من الرقصات الفلكلورية
يف والية «ريو غراندي دو سـول» ،واسـتوحاها املهتمون بالرقص الفلكلوري لتخرج
هـذه الرقصـة الـي ولدت قبل خمسـة عقود.
ً
تمتـاز رقصـة الــ ( )Chicoبكونهـا رقصـة جماعيـة ،والبـد مـن اإلشـارة هنـا ،إىل
ً
ً
جماعـي وضبـط حركة اجلسـد وفقـا للشـريك أو املجموعة ،هي
أن تنسـيق الرقـص
كائن يرقص
خصيصة أخرى لإلنسـان ،وفق ما اسـتنتج العلماء حى اآلن ،فليس من ً ٍ
إيقـاع خـاريج ،ليوفـق بينهـا وبـن حركـة جسـده أوال ،وحركتـه
بتنسـيق حركتـه وفـق ً ٍ
وحركـة املقابـل لـه ثاني�ا .وعلـى الرغم من أن الطيـور املهاجرة وبعض األسـماك تفعل
ً
ً
مقاربـا يف أسـرابها ،إال ُ
أنـه يشء مختلـف عن تن�اسـق مجموعـة الراقصن.
شـيئ�ا

أ .سيد أحمد رضا

:)شاكر حسن آل سعيد (حرب وكوالج عىل ورق
http://www.encyclopedia.mathaf.org.qa/ar/bios/Pages/Shakir-Hassan-Al-Said.aspx
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الراث العريب وتأصيل مفهوم الهوية يف الفن التشكيلي
ً
اجلماعات الفني�ة وامللتقيات العربي�ة نموذجا
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الرتاث العريب وتأصيل مفهوم
الهوية يف الفن التشكيلي
وامللتقيات
اجلماعات الفني�ة ً
العربي�ة نموذجا

املدخل:

1

محمود مختار ،منحوتة نهضة مصر ،غرانيت 1928

تعتـــر اجلماعـــات الفنيـــ�ة الـــيت نشـــأت يف العالم العـــريب نقطة
انطـــالق حقيقيـــة حنـــو التجديـــد يف الفـــن التشـــكيلي العـــريب مـــع
بدايـــات اربعينيـــ�ات القـــرن العشـــرين ،ويـــأيت ذلك كنتيجـــة لآلثار
املوضوعيـــة للحركـــة الفكرية الداخليـــة واخلارجية .فقـــد اعتمدت
احلركة التشـــكيلية يف منطلقاتها األوىل على املتغـــريات الغربي�ة وفقا
لقواعدهـــا وضوابطها احلضارية .اال ان عملية اســـتلهام الرتاث الذي
تكتـــزه املنطقة قـــد تمت مـــع بدايـــات احلكـــم الوطـــين يف البلدان
العربيـــ�ة كالعـــراق ومصـــر وســـوريا ولبنـــ�ان وقـــد أملـــت التطورات
الفكريـــة احلديثـــ�ة يف عدد مـــن املجتمعـــات العربيـــ�ة إىل التعبري عن
احليـــاة اجلديـــدة ،واالنبعـــاث الفكـــري ،فخـــاض الـــرواد يف ّ
عملييت
االبتـــكار والتجديـــد ،مـــع تعزيز خطابهـــم الفين وتأصيلـــه من خالل

آفـــــاق

اخللفيـــة احلضارية وارتبـــ�اط الرتاث باألصالـــة والهوية
ومـــن ثم املعاصـــرة ،ما فتح البـــاب أمام املهتمـــن يف الفن
للبحث يف العالقة بن الرســـوم الشـــعبي�ة والرتاث العريب،
الذي تـــرادف مع مفهـــوم األصالة ،وقد شـــكال مجتمعن
إشـــكاليات متعددة يف الفـــن التشـــكيلي يف العالم العريب
خالل القرن العشـــرين.
يعتـــر البعض أن الرتاث مســـألة ضرورية وأساســـية
لفهـــم احلاضـــر ،وأن علـــى الباحثـــن النظر إىل مســـألة
ً
الـــرتاث بموضوعيـــة انطالقـــا مـــن ســـياقاته املعرفيـــة
والتاريخيـــة واالجتماعية ،أما التعامـــل العقالين فيتحقق
من خالل نظـــرة عصرية لـــه بإخضاعه لشـــروط وآليات
العصر [بلواهم  2007ص  .]12لذا فإن انشـــغال املحيط
العـــريب يف البحث عن اإلشـــكاليات اجلماليـــة واملرجعية
الفنيـــ�ة ودالالت الهويـــة يف املنجـــز اإلبداعـــي ،طرحـــت
تســـاؤالت اساســـية (ما هـــي الهوية؟ وكيـــف جندها؟)
فعلـــى الرغم مـــن التنـــوع األدايئ للفنـــان العريب خالل
القـــرن العشـــرين ،إال أنـــه أخـــذ يتحرك ضمـــن توجهات
محـــددة ،الهويـــة ودالالت االرتبـــ�اط بالذاكـــرة احليـــة
واملفقـــودة ،حيث بـــرزت دالالت املكان والزمـــان ،والعائلة
واألرض ومـــن ضمنهـــا دالالت االرتبـــ�اط باالستشـــراق،
واحلضـــارات القديمـــة والفنـــون اإلســـالمية والزخرفـــة
واحلروفيـــة واملوروثات الشـــعبي�ة واالســـتالب والهجرة
وضياع الهويـــة يف ثن�ايا العوملـــة .دون أن ننىس أن الثورات
واألحـــداث السياســـية خـــالل القـــرن العشـــرين دفعت
بالعديـــد مـــن الفنانـــن إىل التمســـك بـــاألرض والواقع
واعتبـــ�ار أن التعبـــري عن الثـــورات واحلروب هـــو تعبري يح
عن الهويـــة احلاليـــة ،كما أن تصويـــر الريـــف والقرى يف
الذاكـــرة هو تمثي�ل لهـــا [ســـلطان  .2013ص .]44-42
ّ
طـــوع الفنانـــون يف العالـــم العـــريب أدواتهـــم
لـــذا،
ومفرداتهـــم التشـــكيلية والبصرية لصالـــح رؤيتهم جتاه
الفـــن احلديـــث واملعاصر ،وشـــكلت املوروثـــات الثقافية
ٍ
إلهـــام لعديـــد منهـــم منـــذ منتصف
والشـــعبي�ة مصـــدر
القـــرن العشـــرين ،فهـــي الوعـــاء احلاضـــن لهويـــات
الشـــعوب واحلضارات واإلنســـان منذ القدم ،وهي خزان

ً
املعـــارف اليت تداولتها األجيـــال بدءا مـــن األداب والفنون
ً
واملوســـيقى والعادات والتقاليد وصوال إىل أســـلوب حياة
ُ
وتـــوارث هـــذه املوروثات اليت
كاملـــة تقرتن بمفهـــوم نقل
تقـــوم على ركزيتنـــن ،األوىل :الشـــفوية ،أي اليت حتفظ يف
الذاكرة وتســـتمر وهي بذلـــك تمثل علـــم الفولكلور الذي
عـــرف يف القـــرن التاســـع عشـــر ،واملتخصص يف دراســـة
الثقافـــة الشـــعبي�ة للمجتمع .أمـــا الثاني�ة فهـــي تدويني�ة
ً
مكتوبة والـــيت تشـــكل مرجعا لدراســـة علـــم التاريخ.
غـــري أن النكـــوص إىل مرجعيـــات ثقافيـــة ماديـــة
ً
وغـــري ماديـــة متعـــددة بـــدت للفنانـــن العـــرب مخرجا
لإلشـــكاليات الفني�ة املطروحة يف العالـــم العريب ،ما جعله
يســـعى للمواءمة ،يف بعض األحيان ،بن ما صنعه الرتاث
ً
تلقائيـــ�ا وبـــن اقـــرتاح الفنان يف اســـتخدام مـــواد وأدوات
تالمس صميـــم الثقافة الشـــعبي�ة ،كاســـتخدام اجللود،
ّ
احلنـــاء وغريهـــا مـــن املـــواد اليت تـــم إقحامهـــا وتوظيفها
بأســـلوب حديـــث ومعاصـــر ،فكانـــت النت�اجـــات الفني�ة
العربيـــ�ة مرادفة ملفهـــوم احلداثـــة ،وفيما بعـــد أثمر ذلك
اللقاح ســـياقات غري متن�اهية من النظـــم الفكرية والفني�ة
والدالليـــة يف مرحلـــة مـــا بعـــد احلداثـــة .ويبقـــى إدراك
اجلمالية للرســـوم الشـــعبي�ة يف الفن احلديـــث واملعاصر
ً
ً
خاضعـــا ومتصـــال بالتطـــورات اليت طبعـــت العصر منذ
منتصف القـــرن العشـــرين ّ
ومهدت بدورهـــا إىل توظيف
كل املـــدركات الشـــعبي�ة يف طروحـــات ما بعـــد احلداثة.

الرتاث الثقايف يف العالم العريب:
استطـــــردت الـدراســــات يف تعريـــف مصطلـــح
الثقافـــة ،فقد ّ
عرفها عالـــم األنرتوبولوجا كالرك ويســـلر
 )1947 - 1870( Wissler.Cعلى أنها «كل األنشـــطة
اإلجتماعيـــة يف أوســـع معانيهـــا مثـــل اللغـــة والـــزواج
ونســـق امللكيـــة واإليتيكيـــت والصناعـــات والفـــن»
[الســـاعايت  1983ص .]35 :وهـــذا اإلصطـــالح يتفـــق
ورأي ف .بـــواز  ،)1947 - 1858( F. Boasكمـــا أن
لـــزييل وايـــت  )1975 - 1900( Leslie Whiteيصفها
علـــى أنهـــا « تنظيـــم خـــاص مـــن الرمـــوز» ،يف حـــن
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عرفهـــا العالـــم اإلنرتوبولـــويج إدوارد بورنث تيلـــر E. B.
« )1917 - 1832( Tylorهـــي ذلـــك املركـــب املعقـــد
الذي يشـــمل املعلومـــات واملعتقدات والفـــن ،واألخالق
والعـــرف والتقاليد والعـــادات وجميع القـــدرات األخرى
ً
اليت يســـتطيع اإلنســـان أن يكتســـبها بوصفـــه عضوا يف
مجتمـــع» [املرجع نفســـه ص ]35 :على حســـب ما جاء
يف كتـــاب تيلور يف كتابـــه الثقافة البدائيـــ�ة (Primitive
 )culture- 1871وهـــو التعريـــف األكـــرث شـــمولية.
ويف العالـــم العـــريب يربطهـــا الفالســـفة املعاصـــرون
باحلضـــارة العربيـــ�ة ،يشـــري محمـــد عابد اجلابـــري إىل أن
الثقافـــة العربي�ة مرهونة ومرتبطـــة باألوضاع االقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،وهي تشـــكل حلقة الوصل بن
كل تلـــك الوضعيـــات والفكر العـــريب الراهن .وهـــذا الدور
الـــذي تقوم به هـــي عملية منتجـــة «ألنها ال تنقـــل التأثري
كمـــا هو ،بل تنقله كنتـــ�اجئ ،وبالتايل كمؤثـــرات ...فتتحول
إىل معطيات ثقافيـــة» [اجلابـــري  .2010ص.]69 :
وحيدد حـــازم خريي مصـــدر الثقافة العربيـــ�ة ،يف أربعة
عناصر أساســـية وهي اإلســـالم ،اللغة العربيـــ�ة ،العادات
والتقاليد ،والثقافـــات الفرعية األخرى.
ّ
فلقد شـــكل اإلســـالم ،بمـــا قدمـــه للثقافـــة العربي�ة
وللتغـــريات اليت طالت الفكـــر العريب مـــع دخوله املجتمع
العـــريب وبعد وفـــاة الرســـولﷺ ،وما حملتـــه العقيدة من
رفـــض قاطع مـــن جهـــة وقبول صريـــح من جهـــة أخرى
لبعـــض ســـلوكيات املجتمـــع آنـــذاك ،وانعـــكاس الدين
على طبيعة النظام الســـيايسّ ،
شكــــل احلداثـــة البكر يف
حياة العـــرب ،حالة ثقافيـــة وفكرية جديـــدة أحدث ثورة
علـــى املفاهيم اليت ســـادت قبـــل االســـالم .وكان من دوره
أن ّ
كـــرس اللغـــة العربي�ة الـــيت انتقاها لتكون لغـــة القرآن
الكريـــم وباعتب�ارهـــا حاضنة للفكـــر العريب.
وإىل جان ــب اإلس ــالم واللغ ــة ،ت ــأيت الع ــادات والتقالي ــد
ً
ً
لتبـــ�دو وكأنهـــا تشـــكل إرثـــا ثقيـــال علـــى عاتـــق الثقافـــة
العربيـــ�ة ،مـــع أنهـــا إحـــدى مقومـــات هـــذه الثقافـــة،
واحلافظـــة جلوهـــر هويتهـــا ،وبالرغـــم مـــن االلتصـــاق

املتــن بينهــا وبيننـ�ا إال أنهــا ،اليــوم ،إحــدى أســباب اجلمــود
الثق ــايف ،فارتبــ�اط الع ــادات والتقالي ــد باالغ ــرتاب الثق ــايف
جيعلن ــا عاجزي ــن ع ــن اختب�اره ــا والتص ــدي ملش ــكالتها يف
ه ــذا العص ــر املتغ ــري ،للتمس ــك بم ــا يت ـ�الءم م ــع معطي ــات
العصـــر ويتوافـــق مـــع التحـــوالت الفكريـــة الـــيت طالـــت
كافـــة شـــراحئ املجتمـــع [خـــريي .2006 ،ص .]28 :وال
ً
خيتل ــف االم ــر كث ــريا عندم ــا نراق ــب إس ــهامات الثقاف ــات
األخـــرى يف تكويـــن ثقافتنـــ�ا ،فـــال ثقافـــة تولـــد مـــن دون
تفاعـــل احلضـــارات والثقافـــات املجـــاورة .لقـــد بـــات
تفاعـــل الثقافـــات مـــن اهـــم مكونـــات التطـــور والتقـــدم
الثق ــايف يف عص ــر انفتح ــت في ــه كاف ــة املع ــارف والعل ــوم
علــى بعضهــا ،وانســحبت اجلغرافيــا مــن قائمــة معوقــات
االنفت ــاح الثق ــايف .إن املجتم ــع الع ــريب يزدح ــم بالثقاف ــات
املتع ــددة ،فعل ــى س ــبي�ل املث ــال ال يمك ــن إزاح ــة الثقاف ــة
الكرديــة مــن ثقافــة املجتمــع العــرايق ،أو الثقافــة األرمني ـ�ة
م ــن ثقاف ــة املجتم ــع اللبن ـ�اين ،والقائم ــة تط ــول ،وال نن ــىس
ّ
احلضــارات القديمــة الــيت حتدرنــا منهــا ودورهــا يف تكويــن
ثقافـــة فاعلـــة [خـــريي .2006 .ص.]18 :
إن املقومـــات األربعة الســـابقة هي الـــيت كونت ثقافة
العرب ،وهي اليت تمحـــور حولها عدد كبري مـــن النت�اجات
الفني�ة اليت تشـــري إىل مرحلة البحث عـــن الذات واخلروج
مـــن الكالســـيكية املفرطة .فكان اســـتلهام الـــرتاث جيول
يف املوروثـــات الثقافيـــة( )1الماديـــة وغري الماديـــة ،ما فتح
املجال للغـــوص يف التجريب وحتديث الشـــكل وتطويعه
بمـــا يضمـــن اســـتمراريت�ه وبما يتـــ�الءم مـــع روح العصر،
بهـــدف كتابـــة تاريـــخ جديـــد لفنوننـــ�ا العربيـــ�ة ،وإجياد
روابـــط جتمـــع بـــن التوجهـــات الفنيـــ�ة للـــرواد والثقافة
اجلديـــدة ،وذلـــك مـــن خـــالل «العالقـــة الوثيقـــة بـــن
الذاكـــرة اجلماعية واملخيلـــة اإلبداعية والتحـــرر من قيود
املوضوع كمشـــهد ّ
تصوري (أو كمنجز جتسيدي) وإعطاء
اللون او الصـــورة أو الوثيقة أو التشـــيي�د معان جغرافية-
رمزيـــة تعكـــس دالالت االنتمـــاء إىل املحيـــط العـــريب من
خالل عالمات االرض وهوية األمكنة وإشـــاراتها الرتاثي�ة
واحلضاريـــة» [ســـلطان .2013 ،ص.]28 :

آفـــــاق

القرن العشرين والنكوص الثقايف يف العالم العريب:
شـــهدت احلركة التشـــكيلية يف العالـــم العريب خالل
القرن المـــايض ،حتوالت ومراحل انتقاليـــة متعددة ،بدأت
مع اكتشـــاف الفن الغريب والتأثر به وبن�اء وســـط تشكيلي
يف العالـــم العريب ،ولكـــن ما لبث أن ّ
وجـــه املثقفون أعينهم
حنـــو الـــرتاث ،كما أســـلفنا ،وعقـــد صالت وصـــل جديدة
ً
ً
ّ
مستقلــــة حديث�ة جتد جـــذورا
معه ســـعيا خللـــق ثقافـــة
لهـــا يف التقاليد الســـائدة ومغايـــرة عن ثقافة املســـتعمر،
محاولـــن التمايـــز عـــن اآلخر الغـــريب .ويعود الســـبب يف
ً
ذلك إىل أمرين ،أولهمـــا ،أن القرن العشـــرين حمل أحداثا
كبـــرية يف أوروباّ ،
تعـــرض الفن الغريب علـــى أثرها لكثري من
ّ
التقلبات اليت انعكســـت يف تغيري مســـاره ،والسبب الثاين
خاص للمشـــاركة
عريب ٍ
يعود إيل رغبة العـــرب يف إجياد ٍ
فن ٍ
يف احلركـــة الفنيـــ�ة العامليـــة ،وخلق ذلك لديهم إشـــكالية
ّ
اســـتلهام مفاهيـــم الفن الغريب وفكـــرة التقـــدم واحلداثة
ً
ً
ّ
والـــيت ولـــدت يقينـــ�ا عربيـــ�ا أن كل مـــا يـــأيت مـــن الغرب
ّ
التغـــريات لم
يفـــرتض األخذ به ألنـــه طليعي .لكـــن تلك
تكن بهـــدف ضروريات حياتيـــ�ة ،بل لبلـــوغ احلداثة وهو
ّ
ما جعـــل املثقفـــن يطلقون ،بســـهولة ،عناويـــن مدارس
ً
واجتاهـــات أوروبيـــ�ة ال تلـــيب ،عمقـــا ،الفكـــر التصميـــي
الذي يدل عليهـــا ،كاالنطباعية ،التكعيبي�ة ،الســـوريالية،
والتجريديـــة وغريها من املـــدارس واالجتاهـــات الفني�ة.
إزاء هـــذه التب�دالت العميقة يف رؤيـــة الفنانن العرب،
والتســـاؤالت العميقـــة حـــول هويـــة اللوحـــة العربيـــ�ة،
والصـــراع احلاصل بـــن التقليد والتجديـــد ،أو بن الرتاث
الشـــريق واحلداثـــة ،وطـــرق اســـتيعاب التيـــ�ارات الفني�ة
املعاصـــرة ،اليت اســـتحوذت على اهتمـــام الفنانن العرب
يف العقود الوســـطى مـــن القرن المـــايض ،كان للمعطيات
ً
ّ
ٌ
دور يف بلـــورة فـــن عـــريب إنطالقـــا من فكـــرة تبـــين األفكار
الغربيـــ�ة ،واالنتقـــال إىل محـــاوالت االندمـــاج والتاليق مع
املـــوروث وتقديمه بأســـلوب عصـــري يف اللوحـــة العربي�ة
(أي حتديثـــ�ه) ،فمـــا هي املؤشـــرات واملرجعيـــات الرتاثي�ة
اليت قـــام عليها الفن احلديث واملعاصـــر يف العالم العريب؟

وختتلف التوظيفات الشـــكلية للموروثات الشـــكلية،
ً
ً
ّ
فهي ذات دالالت تعبريية وجمالية شـــكلت مرجعا بصريا
ً
هامـــا لعديد مـــن الفنانـــن العـــرب تلتقـــي والتوجهات
ّ
املعاصـــرة ،فجـــل املفردات التشـــكيلية الشـــعبي�ة ترتبط
بالوجدان واألســـاطري والقصـــص املتداولة منـــذ أجيال،
والـــيت فتحـــت املجـــال ألن تكـــون الفنـــون الشـــعبي�ة يف
املوروثـــات الثقافيـــة معادلة ملســـألة األصالـــة يف الفن ال
ســـيما وأنها جتمـــع يف طياتها على مفهوم الرتاث ومســـألة
الهويـــة /األصالة ومســـألة احلداثـــة الفني�ة.
إن مصطلـــح األصالـــة الفنيـــ�ة وما حيمله من أســـئلة
وارتب�اطات بـــروح التقليد اإلنســـاين ،أو الرجوع إىل الفنون
القديمـــة و احلضارية أو ارتب�اط األصالـــة بمفهوم االلزتام
هي تســـاؤالت طرحهـــا الفنانـــون واألدباء يف لقـــاء عقدته
منظمة األونيســـكو يف باريس عـــام .1959
ً
إن كث ــريا م ــن الفنان ــن احن ــازوا إىل احل ــرف واللغ ــة بم ــا
يف ذل ــك الش ــعر واألدب ،ومنه ــم م ــن أث ــار الفك ــر الص ــويف
وفلســـفة اإلســـالم فلجـــأ إىل الفـــن اإلســـاليم منبـــع
التجريـــد الهنـــديس ،فـــكان احلـــرف العـــريب ،هـــو اخليـــار
ّ
رموزيـــة جتريديـــة يف اإلســـالم،
األســـايس لمـــا لـــه مـــن
ّ
ّ
ّ
قدســـية ،فهـــو
خاصيـــة
وأهميتـــ�ه تكمـــن يف مـــا لـــه مـــن
ّ
«الوعــاء الــوايق للشــرائع والقوانــن السـ ّ
والدنيويــة
ـماوية
ّ
ال ــيت س ــنها اإلس ــالم» [ق ــدحي  ،]59-47 .1990واخل ــط
ّ
التوج ــه املرك ــزي للفك ــر الع ــريب للمس ــلم
الع ــريب ع ـ ّـر ع ــن
ّ
ويف تقديـــس هللا ،فهـــو تعبـــري عـــن «التبتــــل والهيـــام
ّ
اإللهية»[عطـــوان.]1995 .
باحلضـــرة
وهنـــاك مجموعة أخـــرى اختارت موضوعـــات احلياة
اليوميـــة واإلجتماعيـــة واملـــكان اليت خيـــص مجتمعا دون
آخـــر يف حن حنـــا آخـــرون إىل اســـتلهام رمـــوز احلضارات
القديمـــة اليت ســـكنت املنطقـــة منطلقن مـــن املتاحف
الرتاثي�ة لـــكل بلد (كاحلضـــارات الفرعوني�ة ،الســـومرية،
الفنيقيـــة ...وغريها) ،دون أن ننىس أن األســـاطري (مثال،
ً
ً
أســـطورة كلكامش) شـــكلت منبعا هاما ومحفـــزا للفنون
املعاصـــرة عند كثـــري من الفنانـــن العرب.
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والرمـــوز الشـــكلية حتمـــل مضامـــن دالليـــة هامة،
كاإلشـــارة إىل القوة واحلياة (رمز الشـــمس) ،رموز سنابل
القمـــح والنخيل تشـــريان اىل اخلصوبة والرزق ،الســـيف
يشـــري إىل البطولـــة والشـــجاعة ،وقـــد زخـــرت اللوحات
العربيـــ�ة الـــيت أشـــارات إىل الســـيف يف رســـوماتها مـــن
املنمنمات حىت اللوحات احلداثوية يف الفن التشـــكيلي يف
القرن العشـــرين .والكـــف يرمز إىل إبعاد احلســـد والعن،
باإلضافة إىل األشـــكال الهندســـية وما حتملـــه من دالالت
ســـحرية وفيما بعـــد ارتبطـــت بالفكر اإلســـاليم فكانت
أحد املرتكزات األساســـية للزخارف اإلســـالمية ويف القرن
العشـــرين بات يشـــكل قمـــة التجريد الهنـــديس ومرجعا
حداثويـــا مهمـــا يف الفـــن .دون ان ننىس الرموز الشـــكلية
احليوانيـــ�ة [الطيلوش .موقـــع إلكرتوين].
ان الرمـــوز الفنيـــ�ة حتافـــظ علـــى معناهـــا ومســـتوى
تعبريهـــا طالمـــا بقيت كمـــا هي ،ألنهـــا ترتبـــط باملدلول،
هـــي «عالقـــة عضوية ال تفـــرض عليـــه من اخلـــارج ،أو
بالالصطنـــاع وإال حتـــول الرمز الفـــين األصيـــل أو العمل
الفـــين كله علـــى العمـــوم إىل إشـــارات مصطنعة تضعف
من العمل الفـــين ومن أصالته» [محمـــد .امللتقى الوطين
الرابـــع] ،وبالتايل فإن اإلشـــارة تدل على الوجـــود المادي،
يف حـــن أن الرمز يرتبـــط باملعىن اإلنســـاين ،وأن إحداث أي
ً
تغري أو اســـتب�دال ســـيؤدي حتما إىل تغيري الداللة .والرموز
الشـــعبي�ة  Folk Symbolsهـــي «دالالت شـــكلية نابعة
مـــن فطرية التعبـــري ،ومعاين مصاغة يف أشـــكال أصبحت
عالمات تـــدل علـــى عـــادات وتقاليد كل شـــعب» [عبد
هللا .]2018 .امـــا العالمـــة فهي وحبســـب فريدين�اند دي
سوســـري )1913-1857( Ferdinand de Saussure
ً
«وحـــدة ثن�ائي�ة املبـــىن تتكون مـــن الدال واملدلـــول» معا
[محمـــد .ص .]136
اوتســـتمد األشـــكال البصريـــة أهميتهـــا وقوتها من
كونها حصيلـــة تفاعل اإلنســـان مع الزمان واملـــكان ،ومن
عمليـــات االتصـــال والتواصـــل الناجتـــة عـــن مجموعـــة
العالقـــات اإلنســـاني�ة .أمـــا العالـــم العريب فـــإن االتصال
احلاصـــل بفعـــل التقـــارب والتدخـــل اجلغـــرايف ووحـــدة

التاريخ أثـــرى القيـــم الرتاثي�ة للفكر الشـــعيب الســـائد يف
مجتمع مـــا ،ألنها قـــادرة على ابتـــ�داع الرموز اإلشـــارات،
وبالتـــايل فـــإن املجتمـــع هـــو مـــن يصطلـــح عليـــه وحيدد
معنـــاه .ويطلق الباحـــث أكرم قانصو مصطلـــح التصاوير
الشـــعبي�ة على الدالئـــل الشـــكلية اليت يصفهـــا بأنها فن
فطـــري ختضـــع لتقاليد متن�اقلـــة بن عامة النـــاس الذين
يتمتعون بثقافة عاديـــة .وتبقى قيمة الرمـــز قائمة ضمن
هـــذا املحيط ،ومـــىت خرج منـــه فقـــد قيمته ومعنـــاه .أما
املفـــردة التشـــكيلية الشـــعبي�ة فتتمـــزي بأنهـــا ال ختضـــع
ملقاييـــس الفـــن األكاديـــي ،وهي أشـــكال ترتبـــط ببيئ�ة
الفنـــان والثقافـــة الطاغيـــة يف املجتمع.

اجلماعات الفني�ة وآليات استلهام الرتاث الشعيب:
ولـــدت جماعـــات فنيـــ�ة متعـــددة يف مختلـــف الدول
العربيـــ�ة مع تزايد البحث يف األســـاليب الفنيـــ�ة احلديث�ة
وإطالق العنان حلريـــة التعبري ،وكانـــت يف معظمها تدعو
إىل التجديـــد واحلداثـــة أو التوفيـــق بينها وبـــن املوروث
الثقـــايف .وبذلـــك حتـــول البحث عـــن الـــذات إىل البحث
يف أســـاليب جديـــدة مختلفـــة عـــن الســـابق ،وســـار يف
اجتاهن ،االول ،يبحـــث يف الواقع االجتماعي والســـيايس
والطبيعـــة والرمـــز ،والثـــاين راح إىل املـــوروث التاريـــي
املحلي واإلســـاليم .كمـــا أن البحث يف خصوصيـــة ذاتي�ة
أخذ شـــكلن ،أحدهمـــا أخذ يبحـــث يف تكوين خصوصية
محليـــة كخصوصية مصريـــة أو عراقية يف الفـــن ،وأخرى
ً
خصوصيـــة قوميـــة عربيـــ�ة منطلقا مـــن الـــرتاث العريب
والعمـــل على تقديمـــه بأســـلوب حداثوي غـــريب .وإقامة
مصاحلـــة بـــن احلضارتـــن التشـــكيليتن [مظفـــر
.2008ص  ]589فتظافرت اجلهـــود وبدأت التنظريات
الفكريـــة واألدبيـــ�ة ترافـــق األداء التشـــكيلي للفنانن مع
تأســـيس اجلماعـــات الفني�ة.
وقد نشـــأت يف مصـــر جماعة اخليـــال  ،1928على يد
محمود مختـــار ( )1934-1891ومـــن أعضائها محمود
ســـعيد ( ،)1964-1897راغب عياد (،)1964-1897
يوســـف كامل ( ،)1973-1891محمد نـــايج (-1888

آفـــــاق

 ،)1956أحمد صـــري ( .)1955-1889ويف عام 1934
تأسســـت جماعـــة رابطـــة الفنانـــن املصريـــن على يد
حســـن محمـــد يوســـف ( ،)1975-1910إبراهيم جابر
( )1972-1902وغريهـــم .وهـــي تدعـــو إىل العـــودة إىل
اجلـــذور ،حيث لـــم يكن هنـــاك وجود فن قـــويم من دون
العـــودة إىل المـــايض ،واالعتقاد بـــأن إعادة قـــراءة الرتاث
واإلرث الثقـــايف العـــريب يتيـــح املجـــال أمـــام التحديث يف
العالـــم العريب .وبما أن اإلرث الثقـــايف احلضاري تم إدخاله
يف عدة مجـــاالت فقد عمـــل مختار على إدخالـــه يف مجال
الفنـــون التشـــكيلية .وتشـــكل منحوتة «نهضـــة مصر»
ً
ً
ملحمود مختـــار مثاال بـــارزا ،فعلـــى الرغم ممـــا حتمله من
ً
كونهـــا رمزا مـــن رموز التحـــرر والنضال واالســـتقالل ،إال
أنهـــا تعكـــس أســـلوبه وكأنـــه جيمع بـــن الفـــن الفرعوين
والكالســـيكية اجلديدة ،األســـلوب الذي تعلمـــه واختره
يف فرنســـا ،ومـــع أنـــه عـــاد إىل الفنـــون الفرعونيـــ�ة إال أن
املســـحة الغربيـــ�ة كانت ظاهـــرة يف أدائه التشـــكيلي ،ألن
ّ
الهم األســـايس هو إضافة مســـحة محلية علـــى هذا الفن
الغـــريب املســـتورد .فهي تمثل «أبـــو الهول برأســـه املرفوع
ً
ّ
ـــز للوثـــوب ،رمـــزا ملصر بـــكل تاريخهـــا .إىل
كنمـــر متحفـ ٍ
ٍ
جانب أيب الهـــول للجهة اليمىن ،تنتصـــب فالحة أماطت
ً
عـــن وجههـــا احلجـــاب ،رمـــزا ملصـــر اآلخـــذة باحلداثة»
ّ
[يوســـف .ص .]75 :ولقد حددت هذه املنحوته أســـلوب
مختـــار النحيت فيمـــا بعد ،ورســـمت مرحلة فنيـــ�ة الحقة
يف مصـــر .إنهـــا رمز يربـــط الثقافـــة املحلية ومـــايض مصر
ً
بتقني�ات الفـــن احلديث ،وحتمل يف طياتهـــا رفضا للوجود
االســـتعماري علـــى أرض مصر.
ومن ثـــم جاءت جماعـــة املحاولـــون  1934اليت انبثق
عنهـــا جماعـــة «الفـــن واحلريـــة»  1937وهـــي جماعة
أدبي�ة يســـارية املنهج واإلجتـــاه [قاســـم ،2017 ،صفحة
 ،]65علـــى يد جورج حنـــن ( )1973-1914وتعتر هذه
اجلماعـــة بمثابة اســـتجابة لما كان يطلقـــه أندريه بريتون
 )1966-1896( Andre Bretonحول مســـألة حرية
الفـــن (من أجل فـــن حر مســـتقل)  ،1938وهـــذه كانت
بداية الســـوريالية يف مصر.

أمـــا جماعـــة الفـــن الفطـــري أو الشـــعيب  1934فقد
كانـــت تهـــدف إىل احلفـــاظ علـــى الـــرتاث والفنانـــن
الشـــعبين واملوهوبن الذين لـــم يتعلموا الفـــن ،يف حن
سعت جماعة الفنانن الشـــرقين اجلدد  1937إىل إجياد
نســـق حتديث الفن الشـــعيب ،ومن أبرز املنتمـــن لها كامل
التلمســـاين (.)1972-1915
ويف األربعينيـــ�ات ،مع تصاعد مســـألة األصالة ولدت
جماعـــة الفـــن واحليـــاة  1946وقـــد رفض مؤسســـوها
األســـلوب االكاديي على النهج الغريب ونـــادت باالهتمام
بالفـــن القـــويم ومناهضـــة املذاهـــب الفنيـــ�ة الغربيـــ�ة
واحلفـــاظ علـــى الهويـــة املصريـــة مـــن خالل اســـتلهام
الطبيعـــة املصرية.
وتزامـــن وجـــود جماعة الفـــن واحليـــاة ،جماعة الفن
املعاصـــر  1946الـــيت بدورها نـــادت باإلســـتعانة بالرتاث
الثقـــايف يف الفـــن ،وتصويـــر احليـــاة الشـــعبي�ة واهتمت
باملـــوروث الشـــعيب األســـطوري [عقيـــل  ،]2018وقـــد
مهدت لتأســـيس جماعة الفن املصـــري احلديث يف العام
نفســـه ،اليت دعمـــت املواضيـــع الشـــعبي�ة وكان من بن
أعضائهـــا حامـــد عويـــس( ،)2011 - 1919حامـــد نـــدا
( )1990 - 1924ويوســـف كامـــل (.)1973 - 1891
ً
وكان الهـــدف مـــن هـــذه اجلماعـــة أن تقيـــم توازنـــا بن
املبادئ الـــيت أتت بها جماعة الشـــرقين اجلـــدد وجماعة
الفن واحلريـــة (.)1939
واســـتمرت اجلماعات الفني�ة يف الظهور يف ســـتيني�ات
القـــرن املعـــرض حيـــث تأسســـت جماعـــة الفنانيـــون
اخلمـــس عام  1962فرغلي عبد احلفيـــظ ( ،)1941رضا
زاهر ،نبي�ل الســـيد احلســـيين ( ،)1939علـــي نبي�ل وهبة
( ،)1937عبـــد احلميد الدواخلـــي( )1991-1940وقد
قدمـــوا طروحات لتطويـــر اخلامـــات واالهتمـــام بالبيئ�ة
والـــرتاث املصـــري .وبعدهـــا أتـــت جماعة املحـــور 1981
تدعـــو للحفاظ علـــى الهوية.
مــع كــرثة اجلماعــات الفني ـ�ة يف مصــر املناديــة بالــرتاث
املصـــريّ ،
توســـعت مروحـــة االجتاهـــات الفنيـــ�ة ،فـــكان
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جواد سليم ،نصب احلرية 14 ،قطعة من الرونز،تقسم إىل ثالثة أجزاء تمثل تاريخ العراق احلديث.

االجتـــاه التقليـــدي ،واجتـــاه اســـتلهام الـــرتاث الفرعـــوين،
واالجتـــاه الشـــعيب ،والفطـــري ،والتعبـــريي االجتماعـــي،
والتجريـــدي اإلساليم[اســـكندر وآخـــرون .]1998
ولـــم تكـــن جتربة العـــراق بعيدة عـــن مصـــر ،إذ ترأس
الفنانـــون القادمـــون مـــن أوروبـــا اجلماعـــات الفنيـــ�ة،
فكانـــت جماعـــة الـــرواد  1950بزعامـــة فائـــق حســـن
( )1974-1914ومـــن مؤسســـيها الفنانـــون اســـماعيل
الشـــيخلي( )2002-1924ومحمود صـــري (-1927
 ،)2012وكاظـــم حيدر ( ،)1985-1932وقد اتســـمت
أعمالهـــم بالتجريـــب وعـــدم وجـــود أســـلوب فـــين جيمع
أعضـــاء اجلماعة ،وانضـــم إليهـــم فيما بعد جواد ســـليم
ً
( )1961-1919الـــذي ما لبث أن انفصل عنهم مؤسســـا
جماعـــة بغـــداد للفـــن احلديـــث  1951مع جـــرا ابراهيم
جرا ( )1994-1920وشـــاكر حسن آل سعيد (-1925
 )2004الذيـــن عرضـــوا مســـألة التوفيـــق بـــن الرتاث
العـــريب واملعاصـــرة ،ومحاولـــة ربطهـــا بأســـاليب جديدة
وقيـــم فني�ة حديثـــ�ة .ويف بي�انهم األول عـــام  1955دخلت
علـــى العمل الفـــين مفاهيم جديـــدة منها« ،الشـــخصية
املحليـــة» و«املنهـــج اجلماعـــي» و«التاريـــخ الوطـــين»
وهـــي عناوين أثارت مســـألة العالقة بن االنتمـــاء الرتايث
واملســـؤولية الوطنيـــ�ة [العـــزاوي  2002ص.]153 :
ويعـــد نصـــب احلريـــة( )2جلـــواد ســـليم خالصـــة
جتربتـــ�ه الفنيـــ�ة واألهم علـــى اإلطالق يف مجـــال النحت،
ويمكن للباحـــث استشـــفاف تأثري احلضـــارات القديمة
(الســـومرية والبابليـــة) وأســـاليب الفـــن احلديـــث إىل
جانـــب تأثري احلضـــارة اإلســـالمية.
تمكن جـــواد وشـــاكر من خـــالل مبادراتهمـــا يف تغيري
مســـار احلركة التشـــكيلية يف العـــراق ويف العالـــم العريب

كافـــة .فمـــا قدماه مـــع جماعـــة بغـــداد للفـــن احلديث،
ّ
من حيـــث التطلـــع إىل الرتاث وإعـــادة قراءتـــه من جديد
ومحاولـــة مزاوجـــة الفن احلديـــث بالرتاث ،فتـــح املجال
للبحـــث يف املـــوروث الثقـــايف واحلضـــاري بشـــكل عـــام.
فكانـــت الشـــرارة األوىل الـــيت انطقـــت يف العالـــم العريب
للتأكيـــد على هويـــة عربيـــ�ة يف الفن.
ويف عـــام  1953تأسســـت جماعـــة االنطباعيـــن
مـــع حافـــظ الـــدرويب( )1991-1914الـــذي حـــاول
املزاوج ــة ب ــن األس ــلوب االنطباع ــي الغ ــريب م ــع ال ــروح
احلضاريـــة املحليـــة.
ام ــا ف ــرتة الس ــتيني�ات فق ــد امت ــازت بإس ــتغنائها ع ــن
أي وع ــي نظ ــري واض ــح يف الف ــن مفضل ــة ظه ــور العدي ــد
ُ
م ــن اجلماع ــات الفنيــ�ة ال ــيت كان ــت تع ــىن بالبح ــث ع ــن
التقني ـ�ة ،علــى حســاب االلــزتام الفكــري فظهــرت جماعــة
املعاصريـــن عـــام  1965وجماعـــة املجدديـــن يف نفـــس
العـــام والـــيت تميـــل إىل التعبـــري عـــن حـــاالت الالوعـــي
ً
ً
وع ــن احلاالت ــت النفس ــية .وب ــدا أن ال ــرتاث راف ــدا هام ــا
يف العمليـــة التعبرييـــة واإلبداعيـــة مـــع جماعـــة الرؤيـــة
ً
اجلدي ــدة .باإلضاف ــة إىل جماع ــات أخ ــرى ب ــرزت محلي ــا يف
الف ــرتة نفس ــها ،منه ــا جماع ــة  14تم ــوز ،وجماع ــة ح ــواء
وآدم ،وجماعــة املدرســة العراقيــة احلديثـ�ة يف عــام .1966
ث ــم جماع ــة الزاوي ــة وجماع ــة احل ــدث القائ ــم ،وجماع ــة
تمــوز عــام  .1967كمــا ظهــرت جماعــة البصــرة ،وجماعــة
البدايـــة عـــام  .1968أمـــا يف عـــام  1969فقـــد ظهـــرت
في ــه كل م ــن جماع ــة (الفنان ــن الش ــباب) و( 13تم ــوز)
و(الف ــن املعاص ــر).
يف حـــن ارتفـــع رصيـــد اجلماعـــات يف  1970إىل
ثمانيـــ�ة هـــي( :جماعة نينـــوى للفن احلديـــث) يف املوصل
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شاكر حسن أل سعيد .1992 .وسائط متعددة على خشب.

و(جماعـــة الســـبعن) و(جماعـــة املثلـــث) و(وجماعـــة
الدائرة) و(جماعة الظل) و(جماعة فناين الســـليماني�ة) يف
الســـليماني�ة و(جماعة باء) و(جماعة النجف) يف النجف.
ومـــع عـــام  1971برزت ثـــالث جماعات فنيـــ�ة هامة:
جماعة البعد الواحد مع شـــاكر حســـن آل ســـعيد وجميل
حمـــودي ( )2003-1924ومدحيـــة عمـــر (-1908
 )2005وكان هدفهـــم كشـــف معالم احلضـــارة العربي�ة
واســـتلهام احلـــرف العـــريب ألنه جزء مـــن الـــرتاث العريب،
وإعـــادة النظر إليه كشـــكل وليس كرمز له بعـــد داليل كما
جاء يف بي�ان اجلماعة ،مضيفن أهميـــة احلرف يف أن يقيم
عالقة بن الفن واألشـــياء املحيطة مـــع التطلع إىل مبادئ
مدرســـة الباوهاوس ،ونشـــر األحباث يف مجـــال احلرف يف
مختلـــف الدول الـــيت تتشـــارك والعراق يف الرتاث نفســـه
[آل سعيد .]1988
ً
لقـــد كان تأثـــري هـــذا البيـــ�ان واضحـــا علـــى الفنانن
العراقين والعرب الذين اشـــتغلوا على اللوحة التجريدية،
ً
وقد بـــدا ذلك واضحـــا يف أعمـــال أعضـــاء اجلماعة.
كمـــا أن أســـلوب شـــاكر حســـن يف احلـــرق والتلطيخ
انتقل بشـــكل ســـريع إىل طالبه ،ال ســـيما هنـــاء مال هللا
( )1958الـــيت برعـــت بـــه ونقلتـــه إىل الغـــرب وهي اليت

تنتي إىل جيـــل الثمانينيـــ�ات ،الذي تتلمذ على يد شـــاكر
حســـن آل ســـعيد ،الذي أطلق العنـــان للمواهـــب وخلق
مســـارات جديدة مســـتمدة ومتأثـــرة بالـــرتاث احلضاري
للعراق .ال ســـيما اســـتحضار الرموز واألشـــكال من فنون
بـــالد الرافديـــن .فالبحـــث عـــن هويـــة يف الفن بـــدأ عام
 ،1950مـــع رائـــد الفن احلديـــث يف العراق جواد ســـليم،
وهـــذا التوجه يف الفـــن لم يتوقف بعـــد وفاة جـــواد أكمل
ضيـــاء العـــزاوي ( .)1939ذلـــك اجليل الـــذي ارتهن فنه
بمـــا آل إليه الواقـــع يف العراق ،فوســـط اخلـــراب والدمار
الـــذي حل بالوطـــن نالحـــظ أن معظـــم الفنانـــن اجتهوا
إىل تعزيـــز االهتمـــام بالـــرتاث والهوية ،وزيـــادة البحث يف
التقـــين والفكـــري يف الفـــن ،ألن األحـــداث ضاعفـــت من
أزمـــة الفنـــان يف تأمن ما يلزمه مـــن أدوات ومـــواد للفن،
ما دفعـــه لالســـتفادة من بعض املـــواد اجلاهـــزة ،أو إجياد
عناصـــر جديدة يف العمـــل الفـــين .وهذا البحـــث يف الفن
والتقني�ة اســـتمر مع الفنان حىت بعد خروجـــه من العراق.
وباإلضافـــة إىل جماعـــة البعـــد الواحد بـــرزت جماعة
األكاديمين وكان هدفها التأكيد على أســـلوب األكاديمية
العراقية ،أمـــا جماعة الواقعية احلديثـــ�ة فقد أكدت على
واقعية نقدية ســـعت من خاللها إىل بنـــ�اء حضارة محلية.
ويف الثمانينيـــ�ات بـــرزت جماعة األربعة الـــيت دمجت بن
الواقع واخليال واألســـطورة.
كل ذلك يشـــري بـــأن تصاعد االهتمام بمســـألة الرتاث
ً
ســـعيا ّ
لتلمـــس أصولنـــا التقليديـــة ،وإلدراك القيـــم
كان
الـــيت أســـهمت يف عمليـــة التطـــور احلضاري ،فاســـتلهام
احلـــرف العريب كان الوســـيلة الوحيـــدة يف مواجهة الثقافة
الغربيـــ�ة خاصـــة يف جتربيت مدحيـــة عمر وجميـــل حمودي
اللذين اشـــتغال باحلرف منذ أواخر األربعيني�ات .فاللوحة
احلروفيـــة ،جتمـــع بـــن القيـــم اجلماليـــة للخـــط العريب
وقيم التشـــكيل احلديث وهـــي منبثقة من تي�ار املدرســـة
التجريديـــة ( اخلطيـــة ،الهندســـية ،اللونيـــ�ة) ،فتعـــاىل
ّ
التجريد مقابـــل تراجع اللوحة التشـــخيصية ،وتوضحت
معالـــم احلروفيـــة يف خمســـيني�ات القـــرن المـــايض .إذ
تن�امـــت هـــذه احلركـــة يف لبنـــ�ان مـــع الفنان وجيـــه حنلة
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( )2017-1932الـــذي حاول أن يؤســـس تيـــ�ارا حروفيا
ّ
«يكيفـــه مع
كالســـيكيا ،كان يســـتدعي احلـــرف دون أن
ّ
أشـــكال الفـــن احلديث» ،لكن مـــا لبث ان حـــول احلرف
إىل عنصـــر أســـايس يف فضاء لـــوين غين باحلركـــة يف نمط
جتريـــدي حديث.
إن جتربـــة حنلـــة يف احلروفيـــة والتجريـــد بـــدأت منذ
أواخر اخلمســـين�ات وامتدت لعقودّ ،
مـــرت خاللها لوحته
بعـــدة مراحـــل .فلقـــد كانـــت حروفياته ختـــزتل يف احلرف
بشـــكل بدايئ وفطري يشـــبه إىل حد كبري اللغات الشرقية
القديمـــة الـــيت كانـــت فيـــه الكلمة واحلـــرف عبـــارة عن
رمز لـــيء أو مخلوق أو موضـــوع ،لذا توالفـــت يف أعماله
التجريبيـــ�ة املبكـــرة ...توالفـــت يف البن�اء العضـــوي العام
للوحـــة احلروفيـــة بالقـــرب من جتســـيد رمـــزي مقتصد
ألشـــخاص يف مســـاحة هندســـية محددة ،غالبا ما تكون
مربعا أو مســـتطيال مســـطحا يغيب عنه البعـــد الثالث.
وأحيانا كان يقســـم بن�اء اللوحة إىل جزأين :علوي وســـفلي
تت�داخل فيـــه احلروف باجلســـد اإلنســـاين .ويف منتصف
الســـتين�ات دخلـــت حروفـــه يف لعبـــة اللـــون والضـــوء،
وجدليـــة العالقة بن احلرف وحدود اجســـاد شـــخوصه،
حبيث تتجســـد يف وحـــدة هندســـية صوفية تشـــبه الفن
البـــوذي والهندي املطعم باإلســـاليم.
ً
ولقـــد كان ظهـــور اجلماعـــات الفني�ة قليـــال يف لبن�ان،
ويف مراحـــل متأخـــرة مقارنـــة مع بعـــض الـــدول العربي�ة،
فقد ظهر (التجمع الشـــريق) يف بريوت عـــام  ،1967وكان
مـــن أعضائـــه البارزيـــن :منـــري جنـــم (،)1990-1939
عـــادل الصغـــري ( )1930الـــذي اعتمـــد يف أعمالـــه على
الرتاث العريب أكرث من اســـتلهامه الـــرتاث البزينطي ،فاحناز
إىل التجريـــد اإلســـاليم ومـــن ثم العـــريب ،وذلـــك بفضل
دراســـته العلوم السياســـية والفلســـفة ،حيـــث احناز إىل
احلروفيـــة واخلط العـــريب .ويف عـــام  1969أصـــدر رفيق
ً
ً
شرف ( )2003-1932منشـــورا سريا حيمل رفضه لفن
الغرب ،العتب�اره لغـــة جديدة غريب�ة عنـــه ،فهي ال تتوجه
إليـــه وال ختاطبه .وقد عرف شـــرف بإســـتلهامه مواضيع
ً
مـــن الرتاث الشـــعيب وحتديـــدا رســـومات عنـــرتة وعبلة،

الـــيت جمع فيهـــا بن األســـلوب الفن الغـــريب وطريقة فن
املنمنمـــات العريب والواســـطي[ .قـــدحي  2017ص]116 .
وفيمـــا بعـــد كان جتمـــع الفنانن العشـــرة يف طرابلس
 ،1974وكان هدفهـــم اســـتلهام املنابـــع الرتاثيـــ�ة للبيئـــ�ة
املحلية الشـــرقية االســـالمية بروح معاصـــرة ومن بينهم،
محمـــد عزيـــزة ( )1949وعدنان خوجـــة (.)1948

امللتقيات العربي�ة والبين�اليات الفني�ة:
إن الدعـــوة إىل حتقيـــق األصالة يف الفـــن لم تكن تعين،
حبســـب عفيف بهنـــيس ،إىل إحداث توافق بـــن املعاصرة
واألصالة ،فاألول يســـعى إىل عاملية الفن يف حن األصالة
تســـعى إىل احلفاظ على الهوية املحلية ،بـــل هي دعوة إىل
إســـتجابة ألصالة متطورة تلـــيب طموحات اإلنســـان ،أما
ّ
املعاصـــرة فهي التطلـــع إىل التجديـــد واإلبـــداع [بهنيس،
 1979ص. ]150 :
ً
كمـــا أن مســـألة الهويـــة واألصالـــة أخذتـــا مســـارا
ً
مختلفـــا مع تطـــور األحـــداث السياســـية واإلجتماعية يف
الوطـــن العـــريب ،وأصبـــح االلزتام جتـــاه القضايـــا الراهنة
ً
وجهـــا من وجوه التحـــرر والنضـــال يف الفن .وهـــو ما دفع
باحلـــركات الثقافيـــة إىل عقـــد لقـــاءات عديـــدة لتأصيل
احلركات الفردية والتلقائي�ة للفنانـــن العرب ووضعها يف
بوتقة واحدة لها ســـمات مشـــرتكة جامعة ،يمكن صهرها
لتأســـيس إجتـــاه فـــين ملـــزتم يف العالـــم العـــريب ،ويشـــري
بهنـــيس إىل أن ما أنتجـــه الفنانون العـــرب ينحصر يف كونه
ردة فعـــل رافضة للممارســـات الغربيـــ�ة لذا فهـــم اختاروا
مواضيع قومية ،وأخرى مســـحوبة من التقاليد الشـــعبي�ة
والفلكلوريـــة للتعبري عنها.
إن كل مـــا حـــدث على الســـاحة العربي�ة مـــن أحداث
سياســـية واجتماعيـــة دفـــع حبركـــة النقـــد إىل أن ترافـــق
املمارســـات اإلبداعيـــة والتظرييـــة للجماعـــات الفنيـــ�ة.
ً
فكانـــت بدايتهـــا مـــع املؤتمـــر الـــدويل دفاعا عن الشـــرق
والغـــرب الذي أقيـــم بمناســـبة افتت�اح قصر األونيســـكو
يف بـــريوت حيـــث أقيم معـــرض َ
فين شـــارك فيـــه فنانون

آفـــــاق

وجيه حنلة .1978 .جتريد .زيت على القماش

من لبنـــ�ان والعراق ومصر وســـوريا ،وهي الفـــرتة الزمني�ة
املرافقـــة ألحداث نكبة  1948يف فلســـطن.
تاله البين�ايل العـــريب األول لفنـــون دول البحر األبيض
املتوســـط الذي أقيم عام  1955يف االســـكندرية بمناسبة
العيـــد الثالث لثورة يوليـــو  ،)3(1952يف هـــذا البين�ايل ويف
دورتـــه األوىل اقتصرت املشـــاركة على ثـــالث دول عربي�ة
لبنـــ�ان ،ســـوريا ومصـــر باإلضافـــة إىل اليونان وإســـباني�ا،
فرنســـا ،إيطاليـــا ،يوغوســـالفيا ،لكـــن يف دورتـــه الثاني�ة
 1957ارتفـــع عدد الـــدول العربي�ة املشـــاركة إىل عشـــرة
دول( )4حيـــث ارتفع نصيـــب الدول العربي�ة املشـــاركة إىل
خمس .واســـتمر بين�ايل اإلســـكندرية بنشـــاطته.
لكن املؤتمـــرات الدوليـــة وامللتقيات ســـعت إىل طرح
مســـألة األصالـــة والهوية علـــى نطاق واســـع ،نذكر على
ســـبي�ل املثـــال ال احلصـــر ،انعقاد مؤتمـــر األدبـــاء العرب
 1958يف الكويـــت ،وكان مؤتمـــران متت�اليـــان ملنظمـــة
األليكســـو (املنظمة العربيـــ�ة للرتبي�ة والثقافـــة والعلوم)
 1971يف القاهـــرة حتـــت عنـــوان (األصالـــة والتجديد يف
الثقافة العربي�ة املعاصرة) ،ويف ديســـمر  1971يف دمشـــق
املؤتمر العـــريب األول للفنـــون اجلميلـــة ،وعاجلت قضية
الرتاث واألصالة .وأســـس هذا املؤتمـــر الجتماعات أخرى
حيـــث تاله «املهرجـــان العـــريب األول للفـــن القـــويم
التشـــكيلي» ،الـــذي أقيم يف دمشـــق  1972حتت شـــعار

الفـــن التشـــكيلي يف معركة املصري ،شـــارك فيه
فنانون من عشـــرة دول عربيـــ�ة ،عرضوا أعمالهم
وناقشـــوا مســـؤولية الفنان يف قضايا مجتمعه،
وتـــم البحـــث يف الفـــن امللـــزتم والفـــن القـــويم
ومهرجان الواســـطي حيث دخلت هذه املســـألة
يف صلـــب اهتمام املفكريـــن والفنانـــن العرب.
وعـــادت مســـألة األصالة والتجديـــد يف الفن إىل
الواجهة مـــع مؤتمر احتـــاد التشـــكيلين العرب
األول عـــام  ،1973ومعرض الســـنتن يف بغداد
مـــن العـــام نفســـه ،حيث اعتـــر هـــذا املعرض
 4الشـــرارة األوىل لتعددية املنجز التشكيلي العريب
احلديـــث .ومن ثـــم كان ملتقى الفنـــون العربي�ة
يف منطقـــة احلمامـــات يف تونس الـــذي دعت له
منظمـــة االونيســـكو  1974حيـــث أطلق ثروت عكاشـــة
( )2012-1921صرخة إلنشـــاء مركز لتأصيل الرتاث يف
الفن يف العالـــم العريب وقد تبنت املنظمـــة العربي�ة للرتبي�ة
والثقافـــة والعلوم هذا الطلـــب  1975أثنـــ�اء مؤتمر الفن
التشـــكيلي يف الوطن العريب الذي انعقد يف دمشـــق ،وحتدد
ّ
مقـــر املركـــز يف الريـــاض لكنه لم يـــر النور بعـــد [بهنيس،
ص .]161 :وفيمـــا بعـــد تـــم االعـــالن عن احتـــاد الفنانن
لـــدول املغرب العـــريب يف اجلزائر
إىل جانـــب هـــذه اللقـــاءات الفكرية ،تـــم تنظيم عدة
معـــارض فني�ة داعمـــة لتوجهـــات اللقـــاءات واملؤتمرات
العربيـــ�ة الـــيت تن�اولـــت االلـــزتام واألصالـــة والتجديد يف
الفن ،كما حـــدث يف مهرجان الواســـطي ،واملهرجان العريب
األول يف دمشـــق ،وكذلك املعرض الذي رافق املؤتمر األول
الحتـــاد التشـــكيلين العـــرب يف بغداد معرض الســـنتن،
حيـــث كان األول يف بغداد بـــن  1974 /3 /15و /4 /4
 .1974واملعـــرض الثـــاين يف الكويـــت عـــام  1975ثـــم يف
الربـــاط بـــن  1976 /12 /27و .1977 /1 /27ويف عام
 1978أقامت اجلمعية الكويتي�ة للفنون التشـــكيلية اليت
ً ً
تأسســـت عام  1967معرضا فني�ا اســـتنهضت فيه القيم
اجلمالية والفكريـــة للموروث املحلي والعريب اإلســـاليم،
فجســـدت املعروضات الفني�ة مجمل األعـــراف والتقاليد
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واحلكايات واألســـاطري واحلـــرف الشـــعبي�ة ذات النفس
ً
الشـــعيب امللتصق وجداني�ا بالفنـــان واملجتمع.
وتت�الـــت املعارض فيمـــا بعد فكان معرض الســـنتن
للفنانـــن العـــرب يف العاصمـــة االردنيـــ�ة  ،1982وبين�ايل
القاهرة الـــدويل االول عـــام  ،1984وبينـــ�ايل دول التعاون
اخلليـــي األول يف الريـــاض عام  ،1989ومســـقط الدويل
 ،1991والشـــارقة .ولـــم تكن تلك البين�اليـــات واملعارض
تغوص يف اســـتلهام الرتاث بل ختطت هذه املســـألة لتعود
وتنخرط يف موجة فنـــون ما بعد احلداثـــة خاصة يف بين�ايل
الشـــارقة عام [ 2003ســـلطان .ص]48 :

استنت�اجاتالبحث:
إن قضيـــة الرتاث طرحت يف املشـــرق واملغـــرب العريب
حد ســـواء ،باعتبـــ�اره مـــرآة تعكس ماضينـــ�ا ،فكان
علـــى ٍ
بالنســـبة للعديد من الفنانن لكأنه قـــوة تدفع بتوجهاتهم
حنـــو إثب�ات مالمـــح الشـــخصية العربي�ة يف زمـــن احلاضر
والراهـــن .وهـــو ما حث عليـــه املثقفـــون إلعـــادة إحيائه.
لكن هذا ال يعـــين أن الفنانن العرب أجمعـــوا على ضرورة
االســـتفادة مـــن الـــرتاث بل علـــى العكـــس ،فقـــد برزت
مواقـــف تعلـــن التخلي عنه.

إن تن ــوع وتع ــدد اجلماع ــات الفني ـ�ة وم ــا تبعه ــا م ــن
ملتقي ــات فنيــ�ة تش ــري إىل محاول ــة الفن ــان الع ــريب عل ــى
التأكي ــد عل ــى أصالت ــه وص ــدق إحساس ــه وانتمائ ــه إىل
وطنـــه ،وهـــو موقـــف ســـجله الفنـــان يف حتديـــد مكانـــة
االل ــزتام الس ــيايس واالجتماع ــي يف نت�اج ــه الف ــين ،ال ــذي
ً
يعت ــر توثيق ــا للبع ــد الوط ــين واملفاهي ــم واألف ــكار ال ــيت
كانـــت ســـائدة يف مجتمـــع مـــا ،وهـــي تفـــرض علينـــ�ا
الي ــوم إع ــادة النظ ــر إىل املوروث ــات ب ــكل أطيافه ــا بع ــن
معاص ــرة وإع ــادة االعتبــ�ار له ــا والتأكي ــد عل ــى الهوي ــة
الثقافيــة والعمــل علــى حمايتهــا مــن التفــكك واالندثــار.
«فمـــا صنعـــه الـــرتاث تلقائيـــ�ا حيـــاول التشـــكيلي أن
يوظفـــه فكريـــا وفـــق رؤاه التشـــكيلية الـــيت تتلـــون مـــع
األســـلوب وبالتـــايل ختـــرج مـــن أطرهـــا الضيقـــة حنـــو
العالـــم دون أن تفقـــد خصوصيتهـــا أو تنفصـــل عـــن
بيئتهـــا»[ .العبيـــ�ديل]2015 .
ســـعى الفنان إىل تفعيل هـــذه املصاحلة وفق خطابات
جماليـــة وتوثيقية تمثل عالمـــات ذات خصوصية ،انتهج
فيهـــا تقنيـــ�ات غربي�ة حديثـــ�ة ملضامـــن تراثيـــ�ة ،فأتت
نت�اجاته جتمع مـــا بن التقنيـــ�ة واملوضوع.

الهوامش
ينقسم مفهوم املوروث الثقايف إىل املادي وغري املادي
.
املوروث الثقايف املادي هو تلك املضامني املحفوظة ماديأ
يف صيغ ملموسة كالكتب ،الرسوم ،العمارة ،األثار
والصناعات والحرف الشعبية وغريها .اما املوروث
الثقايف غري املادي فهو كل ما هو منقول شفاهيا ً مثال،
اللغة ،الحكايات ،األساطري ،املوسيقى ،االمثال ،العادات
والتقاليد واملعتقدات ،وقد اطلق عىل هذا النوع من
الثقافة مصطلح فلكلور أي حكمة الشعب أو معرفة
الشعب.
نصب الحرية هو (بطول  50مرتا) وعلو منحوتاته
.
ثمانية امتار ،وهو اضخم نصب قام بعمله فنان عراقي،
وقد استغرق تنفيذه سنة ونص .ويتألف من اربع عرشة
وحدة من الربونز ،يف كل منها .يوجد شخصني او اكثر.
وهو يروي قصة مسرية االنسان نحو الحرية وعالقته
بالطبيعة مستفيدا من النحت السومري القديم مع

اضافات حداثية قام بها جواد سليم  ،هذا الفنان الذي
كان له اطالع شاسع عىل الفنون الحديثة وقد اثر فيه
الحركة الحداثية بعدما زار اوربا واطلع عىل فنونها.
ثورة يوليو  : 95هو انقالب عسكري حدث يف
.
مرص عىل يد مجموعة من الضباط عرفوا باسم تنظيم
الضباط األحرار ،ومن نتائجها طرد امللك فاروق وإعالن
جمهورية مرص.
الدول العرش املشاركة يف بينايل اإلسكندرية يف دورته
.
الثانية ،هي :مرص ،إسبانيا ،ألبانيا ،املغرب ،اليونان،
إيطاليا ،تونس ،سوريا ،لبنان ،يوغوسالفيا.
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ّ
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الش ّ
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األلغاز
ً
ً
دراسة ميداني�ة  :جمعا وتصنيفا
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بن القالب الكالسيكي الوافد واملحتوى الشعيب املحلي
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د .علي عمران  -مملكة البحرين

ّ
ّ
األلغاز الشعبي�ة يف مملكة
البحرين
الرهامة أنموذجاً
منطقة ُ

ً
دراسة ميداني�ة ً :
جمعا وتصنيفا

مدخل نظري:
تأصيل املصطلح :تعريف األلغاز:
ّ
إن األلغـــاز يف أغلبها ذات وظيفة مركزية لم تذع وتنتشـــر اعتب ً�اطا
ً
أو ترفـــا بل هي هويـــة مجتمع قـــادرة أن تعكس األثر العميـــق وراء هذا
اللغز لتنتقـــل إىل وعي املتلقـــي عر قناة اســـتنطقت الفكـــر واإلدراك
واســـتحضرت معالم مقروءة من خالل الـــذات الفاعلة إليصال معىن
ً
ً
ربما لـــم يتب�ادر إىل األذهـــان ً
ومذاعا
يوما إال عندمـــا أصبح منطوقا بـــه
ً
ً
عدد من الـــدول اليت
يف أكـــرث من جهة .وقـــد يكون مثال مشـــرتكا بـــن ٍ
تســـتعملها باملعىن نفسه وباملضمون نفســـه وبالهدف والغاية نفسها.
ٌ
مظهر من مظاهر األدب الشـــعيب ،وهـــي جزء من ثقافة
واأللغـــاز
وتعـــر عن جوانـــب ثقافته الماديـــة والعقليـــة ّ
ّ
والر وحية
الشـــعوب،

أدب شعبي

واالجتماعيـــة .فاللغز من خالل الســـؤال واجلواب يعطي
مالمـــح خاصـــة لنوعيـــة الثقافة الشـــعبي�ة الســـائدة يف
املجتمع .ويهتم دارســـو اآلداب الشـــعبي�ة بدراسة األلغاز
ً
باعتب�ارها شـــكال مـــن أشـــكال التعبـــري األديب يف املجتمع،
ّ
جبانـــب مـــا حتتله مـــن تصويـــر لبعـــض جوانـــب احلياة
ّ
الشـــعبي�ة عرفها
البيئيـــ�ة وإظهار املهارة الفكرية .فاأللغاز
اإلنسان منذ القدم تســـتخدم تعبريات متن�اقضة وتعتمد
على املهـــارة الفكرية.
ّ
وتتن ـ ّـوع األلغ ــاز وتتع ــدد وتتح ــدد وختتل ــف يف ش ــكل
ّ
ّ
الصياغ ــة وأس ــلوب الرتكي ــب اللغ ــوي باخت ــالف البيئـ ـ�ة
ّ
تتضم ــن موضوع ــات تع ـ ّـر ع ــن
ال ــيت نش ــأت فيه ــا .وه ــي
املن ــاخ الفك ــري ملج ــال نش ــأتها .وتعت ــر األلغ ــاز م ــن أق ــدم
األش ــكال األدبيـ ـ�ة الرتاثيـ ـ�ة مثله ــا يف ذل ــك مث ــل األمث ــال
الش ــعبي�ة .ويزخ ــر ال ــرتاث الش ــعيب عام ــة باأللغ ــاز ال ــيت
حتت ــوي عل ــى العدي ــد م ــن ص ــور البيئ ـ�ة ال ــيت كان حيفظه ــا
ّ
ويتب�ادله ــا اآلب ــاء واألج ــداد ع ــادة للتس ــلية يف جلس ــات م ــا
وإلظه ــار الق ــدرة عل ــى التفك ــري الس ــريع وق ــوة املالحظ ــة،
ً
مثلم ــا س ــيأيت بي�ان ــه الحق ــا.
ّ
الشـــعبي�ة بشـــكل واســـع سواء
ولقد ســـادت األلغاز
ً
كانت بالعاميـــة أو الفصيحـــة تبعا للظواهـــر اآلتي�ة:
 الظاهـــرة األوىل :وهـــي الـــيت ســـادت فيهـــا األلغـــازالفصيحـــة بشـــكل واســـع ،وذلـــك عندمـــا كانـــت
ّ
الفصـــى هـــي اللغة الـــيت ال تزاحمهـــا اللهجات على
مســـتوى الكتابـــة والتدويـــن.
 الظاهـــرة الثانيـــ�ة :وهي اليت شـــاركت فيهـــا العاميةالفصـــى ،وذلك مـــن خالل العصـــور اليت لـــم تكن
للفصى كامل الســـيادة فيهاّ ،إما عـــن طريق حتريف
ً
األلغـــاز العامية لأللغـــاز الفصيحة يشء مـــا ،حتريفا
ّ
املتحـــدث والبيئـــ�ةّ ،
وإما شـــارحة
خيتلـــف باختالف
األلغـــاز العربي�ة.
 الظاهـــرة الثالثة :وهي فـــرتة انتعاش اللغز الشـــعيبواختفـــاء اللغـــز الفصيـــح ،حيـــث يتـــم إبـــداع ألغاز
عاميـــة جـــاءت متب�اعدة عـــن األلغاز العربيـــ�ة ،وهذا

ّ
لفظي مع اتفـــاق يف املعـــىن ،أو تب�اعد يف
التب�اعـــد ّإمـــا
اللفظ واملعـــىن ً
معا.
ّ
ّ
وعليه ،فـــإن املتلقـــي بأخـــذه لأللغاز يكون قـــد حقق
مهمـــة احلفاظ على الـــرتاث والتعريف به لـــدى من جيهل
هـــذا النوع من الـــرتاث الثقايف املتمثل يف األلغاز الشـــعبي�ة
الـــيت بواســـطتها نســـتطيع أن نصـــل إىل أحـــداث معين�ة
وعـــادات وتقاليـــد وأشـــخاص معينـــن يف قطـــاع مكاين
وفرتة زمني�ة محدودة ،ولكن بأســـلوب يعتمد على الســـرد
واســـتث�ارة خيال السامعن وأحاسيســـهم وهم ينصتون.
فاملتلقي بانســـجامه مع اللغة وشـــغل تفكـــريه بإجياد
احلـــل املناســـب يتطلـــب منه وقتـــا ليس بالهـــن ،لذلك
ال يهـــون عليه التفريـــط يف هذا احلـــل وصياغته كذلك يف
قالب فين جميل يصبـــو من خالله إىل احلفـــاظ على هذه
األلغـــاز اليت تمثل األصالـــة وجعلها محفوظـــة يف الذاكرة
حـــىت تفيد اجليـــل القادم الـــذي جيب عليـــه أن حيمل هذا
ّ
اإلرث ،ويصونه من أســـباب التـــاليش واالندثار.
ً
وعليه ،فقـــد لعبت األلغـــاز ً
كبـــريا يف املجتمعات
دورا
العربيـــ�ة .والبحريـــن كامتداد جغـــرايف وحضـــاري وثقايف
لهـــذه املجتمعـــات ،قد تأثـــرت بذلك فـــكان لهـــا ألغازها
اخلاصـــة بهـــا ،الـــيت كانت ّ
تعـــر عـــن حالـــة اجتماعية أو
ً
ّ
ســـنفصل فيه القـــول الحقا.
واقعـــة أو موقـــف .وهو مـــا
فالبحريـــن رغـــم تكونهـــا مـــن حـــواىل ( ) 33جزيرة
قديمـــا إال ّأن اجلزيـــرة ّ
ً
األم هـــي جزيـــرة البحريـــن الـــيت
ّ
ومتصـــل مع جزيرة ســـرتة ،واملحرق
ارتبطت بشـــكل كبري
ّ
مما ســـاعد يف انتشار األلغاز نفســـها وتداولها بن الناس.
واأللغـــاز مثلهـــا مثـــل ِّ
أي تراث ثقـــايف ال تأيت من فـــراغ بل
ّ
مـــن طبيعة احليـــاة اليوميـــة للناس.

مالبسات نشأة األلغاز يف الذاكرة اجلمعية:
يقـــول الباحـــث «موريســـفليد»( )1يف حبـــث لـــه عن
ّ
األلغـــاز« :إن اللغز نشـــأ منـــذ قديـــم الزمـــان حيثما كان
العقـــل البـــدايئ يمـــرن نفســـه علـــى التـــالؤم مـــع الكون
ّ
الذي حييط بـــه .ذلك أنه كلمـــا كانت الرؤية أكـــرث نضارة،

ﺟﻤﻌﺎ وﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ :ﻣﻨﻂﻘﺔ اﻟﺒﺮﻫﺎﻣﺔ أﻧﻤﻮذﺟﺎ :دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ:
اﻷﻟﻐﺎز
ّ
ً
ّ
ً
ُ
ً
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ازدادت الرغبـــة يف غدر الظواهـــر الطبيعة وظواهر احلياة،
وإدراك القوانـــن الـــيت حتيط باإلنســـان»
ّ
والشـــك يف أن رســـوخ مثـــل هـــذه األلغـــاز يف ذاكـــرة
ّ
ّ
بالشـــكل ّ
الصحيـــح يعـــين إنـــه
اإلنســـان ،وتوظيفهـــا
يســـتوعب النفس األســـطوري بشـــكل متن�اغـــم مع هذه
ُ
ويســـهم يف حتقيق التواصل الثقـــايف واجلغرايف
املعطيات
واحلضاري يف األســـرة اخلليجية بشـــكل خـــاص والعربي�ة
بشـــكل عام .
لقد ّ
بألغـــاز كرى يف تاريخهـــا الطويل
مرت البشـــرية
ٍ
ّ
لغز
كان أهـــم ســـمة من ســـماتها الغمـــوض ،ولعل أقـــدم ٍ
عرفته البشـــرية ذلك الذي طرحه أبو الهـــول على أديب،
ّ
ً
صغريا
وطلـــب منـــه أن حيله حـــول الكائـــن الذي يمـــي
ً
وناضجـــا يمي علـــى اثنتن ،ويف كره يســـري
على أربـــع،
علـــى ثـــالث .ثم بـــدأ البشـــر على ســـطح هـــذا الكوكب
لغز إىل آخـــر ،ومن
أشـــبه ما يكونـــوا بأوديـــب يمرون مـــن ٍ
غمـــوض إىل غمـــوض يف مجموعة من األلغاز البشـــرية ال
ّ
يتســـع املقـــام لذكرها هنا.
ّ
وتـــأيت ّ
أهميـــة األلغاز يف حياة الشـــعوب واألمـــم يف أن
الزمن يـــدور عليها فـــزيداد غموضهـــا ،وتمتلـــىء القلوب
ٌ
والعقـــول باحلـــرية ،وال يســـتطيع أحـــد أن يتوصـــل إىل
ٌ
اإلجابـــة إال فيما تواضعـــوا عليهّ .أمـــا ابتـــ ً
فصعب أن
�داء
ّ
تتوصـــل إىل اإلجابة وكشـــف اللغـــز ،فالبـــد أن تكون لك
معرفة مســـبقة به.
ولعـــل هـــذه األلغـــاز باقيـــة يف أذن البشـــر وتاريخهم
املجيد كما هـــو احلال عليه يف منطقتنـــ�ا العريب�ة ،وحبرينن�ا
ّ
ٌ
ٌ
احلبيبـــ�ة .ومـــا ذاك إال دليل صارخ على أن العقل البشـــري
يهتـــم بها ،ويميل ً
دائما إىل األمور الغامضة ليكشـــفها أو قل
ّ
أنه حياول كشـــفها لتبقى األلغاز الشـــعبي�ة أسئلة مفتوحة
لها دورهـــا االســـرتاتيي العميق الـــذي يروي لنـــا حكايات
المايض العريق ألبن�اء هـــذه األرض الطيب�ة أرض البحرين.
وتبقـــى اإلجابـــات مغلقة ال يعرفهـــا إال من َم َّ
ـــر عليه
ً
اللغز وإجابت�ه ســـلفا ومع األلغاز يظـــل الغموض من أكر
ســـماته ّ
وأهمها على اإلطالق.

ولأللغـــاز الشـــعبي�ة التقليديـــة دورها االســـرتاتيي
ّ
يســـطر لنـــا حكايـــات المـــايض العريق يف
العميـــق الذي
ِّ
سلســـلة مـــن األلغـــاز اليت حياكـــي بها ذلـــك الواقـــع بكل
ّ
تفاصيلـــه ويعكس لنـــا صفحات مـــن األمجـــاد ،يوثقها
التاريـــخ ويشـــهد عليها.
ّ
ّ
ّ
وممـــا ال شـــك فيـــه أن رســـوخ مثـــل هـــذه األلغاز يف
ّ
ذاكـــرة اإلنســـان وتوظيفها بالشـــكل الصحيح يعـــين إنه
بشـــكل متن�اغـــم مع هذه
يســـتوعب النفس األســـطوري
ٍ
املعطياتُ ،
ويســـهم يف حتقيق التواصـــل الثقايف واجلغرايف
بشـــكل خـــاص والعربي�ة
واحلضاري يف األســـرة اخلليجية
ٍ
بشـــكل عام.
ّ
ونشـــري إىل أنن�ا قمنا يف البداية بتحديـــد املنطقة ،وهي
ً
قريـــة (الرهامة الشـــمالية ) ،الـــيت كانت تدعى ســـابقا
(اجلبلـــة) ،و(جبلـــة مـــين ) ،و(جبلـــة الرهامة)...إلخ.
ثم قمنـــا بتحديد الـــرواة ،حيـــث أجرين�ا دراســـة ميداني�ة
ّ
ّ
ّ
اتسمت باملشـــقة والتعب ،وللوصول إىل الهدف املقصود
والغايـــة الســـامية ،وهـــي حفـــظ الـــرتاث الشـــعيب مـــن
ّ
االندثار واالنقـــراض .وكنا نذلل تلك الصعـــاب بما أوتين�ا
من ّ
وعقل قاصر ،وســـوف نعرض العقبات
قوة محـــدودة
ٍ
بعـــد ذلك على حســـب اخلطة املرســـومة لهـــذا املعطى .
التقيـــت ّ
بالـــرواة الصغـــار منهـــم والكبـــار يف القرية،
وجمعنا ما اســـتطعنا جمعه مـــن ألغاز _ ولـــو كان اجلمع
ّ
ّ
كما ً
مختص جلمعنـــا ّ
ّ
كثريا ،وبمـــا أنه غري ذلـــك فإنن�ا
غـــري
ّ
جمعنـــا ما اســـتطعنا ،وحســـبن�ا أنن�ا كافحنـــا يف ذلك .
ً
لقـــد إلتقين�ا ّ
كثـــريا منهم
بالـــرواة كما بين�ا وإســـتفدنا
غري ّأننـــ�ا ارتحنا ،إىل احلـــاج عبدالنيب ّ
العبـــار (رحمه هللا)
ً
الـــذي يبلغ مـــن العمـــر (ً )71
تقريب�ا كمـــا ورد على
عامـــا
ً
لســـانه .وقد بلغ عدد األلغـــاز اليت ألقاها ّ
علينـــ�ا  30لغزا،
ً
ّأمـــا األلغاز الـــيت جمعناها فبلغـــت  229لغـــزا ،منها 90
ّ
مكـــر ًرا ،والبايق دون تكـــرار (. )139
ّ
واحلقيقـــة أنن�ا ُســـعدنا بمجالســـة احلـــاج عبدالنيب
العبـــار أكرث من ثـــالث ّ
ّ
مرات رغـــم معرفتن�ا املســـبقة به،
ّ
ُ
نقطن معـــه يف القرية نفســـها ونـــراه كل يوم،
حيث إننـــ�ا

أدب شعبي

حيـــث كان يعمـــل يف قريتن�ا «قيم مســـجد» بعـــد أن كان
ً
عامـــال يف ( مين�اء ســـلمان ).

ملحة عن قرية الربهامة ورواة ألغازها:
الرهامـــة الشـــمالية هـــي قريتنـــ�ا الكائنـــ�ة يف شـــمال
ّ
املنامـــه ،حيدهـــا مـــن الشـــرق منطقـــة «النعيم»ومـــن
الش ــمال «البح ــر» وم ــن الغ ــرب منطق ــة «الس ــنابس»
ومـــن اجلنـــوب شـــارع البديـــع العـــام .فهـــي عنـــد ّأول
مدخـــل مـــن شـــارع ّ
البديـــع بعـــد اإلشـــارة الضوئيـــ�ة.
ّ
وتتمتـــع منطقتهـــا ّ
جبـــو هـــادئ وحيـــاة بســـيطة ،حيـــث
ِّ
النخيـــل حيوطهـــا مـــن كل جانـــب ومـــكان فهـــي أشـــبه
باجلزيـــرة الـــيت حييطهـــا النخيـــل إال مـــن جهـــة واحـــدة،
وه ــي جه ــة البح ــر ،حي ــث دف ــن مؤخ ـ ًـرا ،يف ش ــرق القري ــة
بســـتان يدعـــى (الفنضليـــة) ،وهنـــاك يف جهـــة الغـــرب
بس ــتان يدع ــى (خرب ــادان) أع ــين اجله ــة الغربيــ�ة .ويلي ــه
(خــرادان) (املســامعة) ،وهــذا البســتان لــه قصــة جميلــة
ليـــس هـــذا محلهـــا .إذن القريـــة واقعـــة بـــن بســـتانن
إثن ــن ،هم ــا ( :الفنضلي ــة ،خرب ــادان) .ويبل ــغ ع ــدد س ــكان
ً
القريــة مــن رجــال ،ونســاء وأطفــال حــواىل ( )280فــردا،
ً
وع ــدد املن ــازل فيه ــا ثالث ــون م ــزال ب ــن قدي ــم وحدي ــث.
هـــذه إذن ّ
أهم مالمـــح قرية الرهامةّ ،أمـــا رواة األلغاز
اليت ســـنعىن بدراســـتها يف هـــذا البحث فأشـــهرهم _ كما
أســـلفنا الذكر _ الراوي احلاج عبدالنـــيب ّ
العبار أحد الرواة
ّ
املشـــاهري يف قريتن�ا ،فهـــو محبوب من أهـــل القرية كلهم،
ّ
أضف إىل ذلـــك أنه ّقيم املســـجد ،الذي ُيشـــجين�ا بصوته
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ّ
ٌ
صبـــور مكافح
يف كل فريضـــة .وهـــو رجل صـــادق أمـــن
علـــى لقمـــة العيش ،ورغـــم رفضـــه عملية التســـجيل يف
بداية األمـــر ،فقد اقتنـــع يف النهايـــة بأهمية ما ســـيفيدنا
به .فشـــعرنا بغبطة كبرية ،وأجرين�ا معه ثالث جلســـات،
اتســـمت بـــروح الطرفـــة والفكاهـــة واالرتيـــ�اح حيـــث
ً
اســـتمعنا إىل تالوته ألغـــازا كثرية.
ّ
الـــرواي ينفعل باللغز ّ
كنا نرى ّ
وحيرك ســـاعديه،
وقـــد
ورجليـــه ويطبـــق فاهـــه إذا اســـتدعى اللغز حيـــث يقوم

ّ
حبركات تشـــد الســـامع إليه فيعيـــش يف جو اللغـــر معه.
ِّ
وترى عند النظـــر إىل وجهه جتاعيد حتمل أثـــر المايض بكل
مافيـــه مـــن آالم وأحالم وســـهر وتعب وأحـــزان .فنعيش
معه حلظـــات ممتعـــة يف حضرته،
واحلـــاج عبدالنـــيب ّ
العبـــار ليـــس بطويـــل والهـــو
بالقصـــري ،وهـــو معتـــدل الهيئـــ�ة يلبس الثـــوب األبيض
والغـــرتة البيضاء امللفوفة على رأســـه ،دون عقال شـــعيب.
ٌّ
ويجالـــس الصغري والكبـــريٌّ .
اجتماعـــي بطبعه .حيلق
أيم،
ّ
حليتـــ�ه وشـــاربه ،يلبس نظـــارة لتعديـــل بصره.
)1

صعوبات البحث:

لقـــد واجهنا مشـــكالت كثرية مـــع الرواة ّ
أهمهـــا أربع
مشـــكالت نســـردها على النحو اآليت:
 .1رفض الـــراوي أو الراويـــة بت�دوين أســـمائهم يف ورقة
البحـــث أو االمتن�اع عن التســـجيل .
 .2رفض النســـاء كبريات الســـن إجراء املقابلـــة فلجأنا
إىل ُم َحـــاور ثان خيرنـــا بما َت ُق ْل َنـــه ّ
الراويات.
ٍِ
ّ
ّ
ّ
 .3كتابـــة األلغاز باللغـــة الدارجة فيهـــا صعوبة تتطلب
ً
ً
ً
وقتا وجهـــدا وتركزيا.
ََ ُ
ّ
قضيـــة الوقـــت  :بعضهم ال تأتيـــ�ه َملكة اســـتحضار
.4
ّ
األلغـــاز إال عنـــد الغـــروب ،ويف هذا الوقـــت نكون يف
اجلامعـــة حيث املحاضـــرات ،وبعضهم اآلخـــر تأتي�ه
ُ
عنـــد الفجر فاضطررنـــا إىل اجللوس مرتـــن أو ثالث
ُ
ّ
لنســـجل
مـــرات يف الصبـــاح الباكـــر وقبيـــ�ل األذان
ٍ
خطـــاب الراوة يف املســـألة .
)2

رهانات البحث:

ّ
نؤكـــد على ّ
أهميـــة األلغاز يف
أردنـــا يف هـــذا البحث أن
ّ
ّ
الـــرتاث الشـــعيب البحريـــين ،وضـــرورة املحافظـــة عليها.
ّ
ً
جغرافيـــا قرية صغـــرية مقارنة
ورغـــم أن البحريـــن تعـــد
ّ
بالـــدول املجـــاورة إال أنـــه بالنســـبة إىل البحرين نفســـها
ّ
ّ
ّ
فإن القـــرى والبلدات متعـــددة وتعددها هـــذا يغين تراثها
الشـــعيب .والقرية إطـــار البحث هي قريـــة الرهامة مثلما
سبقت اإلشـــارة إليه.
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اجلانب اإلجرايئ يف جمع األلغاز وتصنيفها:
نســـعى يف هذا املســـتوى من دراســـتن�ا إىل عرض جملة
األلغاز اليت حتصلـــت لدين�ا من رواتهـــا ،ومحاولة تصنيفها
ّ
ً
تصنيفا ُي ّ
ســـهل على القارئ عملية فهمهـــا وتمثلها ويقيم
ّ
الدليـــل يف اآلن نفســـه علـــى ثـــراء األدب الشـــعيب لقرية
الرهامة.
فمثـــل هـــذه االلغـــاز باتـــت جتمـــع بـــن األصالـــة
واحلداثـــة ،وتضـــاف إىل الثقافة الشـــعبي�ة حىت أصبحت
وســـيلة ناجحة للتواصل بـــن الشـــعوب دون أن تفقد يف
يوم مـــا بريقهـــا وبعدهـــا التاريي.
ّ
الشـــعبي�ة
ونســـتحضر هنا نمـــاذج من تلـــك األلغاز
مرفقـــة باإلجابـــة عليها بهدف إفـــادة املتلقي ،والكشـــف
عن جزء مشـــرق من تاريخ قريتنـــ�ا ّ
الغراء .وقـــد اخرتنا أن
ٍ
ٍ
يكون عرض هـــذه األلغاز وفق اخلطاطـــة اآلتي�ة :الرتتيب
ً
أوال ،والرتتيب حســـب املوضـــوع ً
ثاني�ا:
األلف بـــايئ
حرف األلف :
 .1أم اخلضر والليف .
 اجلـــواب ( :النخلـــة) .كان األهـــايل يعيشـــون علـــىّ
كل مـــا تنتجه النخلـــة ،حيث يصنعـــون منازلهم من
ســـعفها وجدعهـــا .يصنعون ّ
الســـالل مـــن خوصها
وســـعفها .كما يأكلون ثمرها ويســـتخدمون ســـعفها
يف أعراســـهم للزينـــ�ة والترك .ويضعون ســـعفها مع
ً
تعبريا عـــن ارتب�اطها بوجوده .وقد اســـتخدمها
امليت
األهـــايل يف تأديب أوالدهم وجعلهـــم يلزتمون بالبيت
ً
وال خيرجـــون وقـــت الظهـــر خوفـــا عليهم مـــن حرارة
الشـــمس فيقولون لهـــم أن خرجوا ســـتختطفهم أم
اخلضر والليف ّ
أي النخلـــة ،ولكن األطفال يعتقدون
أم اخلضـــر والليـــف جنيـــ�ة ســـتخطفهم وتؤذيهـــم
فيلزتمون البيـــت ويســـمعون كالم األهل.
 .2أجزيك خذ بوزك حصن اجلبل يف بوزك.
ُ
ً
اللـــن ً
كبـــريا يف حياة
دورا
 اجلـــواب  ( :اللـــن ) .لعبّ
ً
الناس حيـــث كانوا حيولـــون احلليب إىل لـــن حفاظا

عليه ،والســـتخدامه مدة أطول .فلـــم تكن الثالجات
قـــد عرفـــت حينهـــا فـــكان حتويـــل احلليـــب إىل لن
وســـيلة من وســـائل حفظ الغداء.
 .3إبرا عليها أمغبي�ة .
 اجلـــواب  ( :البمر ) ،والبمر نـــوع من أنواع الفواكهاخلاصـــة بالبحريـــن دون غريهـــا مـــن دول اخلليج
تمتـــاز بلزوجتهـــا ،وحالوتهـــا ،وقـــد اســـتخدمها
أهـــايل البحريـــن يف األكل والـــدواء ،وخاصة األدوية
املتعلقـــة بعـــالج آالم البطن.
 .4أريـــد اســـايلك ياشـــيخ عن ثـــالث يف البيـــت اثنن
منهم ماتـــوا ،وواحـــد عمـــر البيت .
 اجلـــواب ( :احلبنبو ) .واحلبنبو هـــو الرطب يف بدايةأول ظهوره.
ّ .5أم الصـــوف مـــرت على عجوز ناحيه كالـــت ليها قويم
حق انروح حق األســـود املدلدل.
 اجلـــواب ( :اخلوخـــه ) ( بنـــت ناحية هـــي  :الرمانة )(األســـود املدلـــدل  :الباذجنان).
 .6أبيض زبه وأسود جلده.
 اجلـــواب  ( :اجلـــح والبطيـــخ ) .واجلـــح والبطيـــخنـــوع مـــن أنـــواع الفاكهـــه الصيفيـــة الـــيت يعشـــقها
أهـــل البحريـــن.
َ ِّ
 .7أخضـــر أخضـــراين يف ُّ
الســـوق الكاين ،عليـــه إعمامـــه
ُ َ َ
ـــاين.
خضر وثوبـــه خراس ِ
 اجلواب  ( :الباذجنان) ،أو «البيلجان» كما يســـميهأهـــل البحريـــن ،وهو مـــن اخلضـــار الشـــتوية اليت
اشـــتهرت البحريـــن بزراعتها ،وما يزال يســـتخدم يف
الكثري مـــن الطبخـــات يف البحرين.
 .8إذا هملت ضماها(ضمناها)أهليها أفراج ،وإذا ولدت
حماها (ضناهـــا) رموها يف الراحة.
ّ
َ
والتم ــر ه ــو ُّ
الرط ــب بع ــد
 اجل ــواب  ( :كل ــة التم ــر).ّ
ّ
يتحـــول بعدهـــا إىل
تعرضـــه لعمليـــات مدروســـة

أدب شعبي

َ
 .12أبيض أبيض الكطنة شالوه وانتفخ بطنه.
 اجلـــواب  ( :الشـــراع) .ارتبط أهـــل البحرين بالبحرحيث اعتمدوا عليـــه يف رزقهم .واشـــتهر أهل النعيم
بصناعة الســـفن ،ويطلق عليهـــم القالليف.
 .13إذا أدرت رأسه بكى.

تمـــر .واســـتخدمت هـــذه الطريقـــة للحفـــاظ علـــى
ُّ
الرطـــب أطـــول مـــدة ممكنـــه الســـتخدامه ،حيـــث
َ
يوف ــر وجب ــة غني ـ�ة كامل ــة .والكل ــة ه ــي الوع ــاء ال ــذي
يوض ــع ب ــه التم ــر ،ويصن ــع م ــن س ــعف النخل ــة.
 .9إذا حملت حماها أهلها يف أفـــراج ،وإذا حماها روحوها
يف الراحة.
ً
 اجلواب ( :كلة التمر).َ
 .10أسود إمسيود واكف على الباب يرتزق هللا.
 اجلـــواب ( :املقلـــة) .واملقلـــة :هـــو وعـــاء للقلـــي،ً
قديمـــا لقلـــي الســـمك والبطاطـــا
يســـتخدم
والباذجنـــان.
 .11أســـألك يا قايض تعش عـــن مســـألة إربتعش إفنن
حاضرين وإثن�ا عشـــر غائبون.
 اجلواب( :الســـماوات الســـبع – واألراضن السبع).ّ
ويب�دو بشـــكل واضـــح تأثر اللغـــز باجلانـــب الديين،
حيـــث يذكـــر يف القـــرآن الكريم الســـماوات َّ
الســـبع
َ ََ
ََ َ َ
واألراضن الســـبع ُ :
وات
(هللا الذي خلق َســـبع ســـم ٍ
َ َ َ
ّ
ُ
ُ
بينهن لتعلموا ّأن َ
هللا
األمـــر
يتزل
رض مثلهن
و ِمن األ ِ
ِّ
يشء قدير).
علـــى كل ٍ

 اجلـــواب  ( :البلبـــة  /احلنفيـــة) .دخلـــت البلبـــة(احلنفيـــة) يف املنـــازل منتصـــف ســـتين�ات القـــرن
ّ
المـــايض .كان الناس قبلهـــا جيلبون المـــاء من عيون
الماء املنتشـــرة بكرثة يف منطقة النعيم:إحدى ضوايح
املنامـــة ،ويتمـــزي أهلها بالطيبـــ�ة واألخـــالق العالية،
ويعمـــل معظمهـــم يف صناعة الســـفن(القالليف).
ولعـــل هذا اللغـــز ّ
يعر عـــن عملية ّ
حتـــول تاريخية يف
حياة أهـــل القرى.
 .14اثنن متعالكن إمك .
ّ
 اجلـواب  ( :الديـوس  /األثـداء) ،إشـارة إىل أن(الديـوس) األثـداء الـىت تكـون على صـدر املـرأة ،وهذا
اللغـز كنايـة عـن األثـداء شـرف الرجـل وعرضـه.
 .15أربـــع هبـــات منجيـــات موهـــم لـــألرض والهـــم
للســـماوات .إثنـــن وأربعـــة وســـتة ،ويـــش هـــم ؟
ً
 اجلواب  (:ديوس البكره«أثداء البقرة») ( ديوس املرأة« أثداء املرأة » ) ( ديوس ِّالسنور «أثداء القطة» ).
 .16إحجز حنجر إركبها أمية وعشر.
ّ
ّ
 اجل ــواب  ( :ال ــزاز) .وال ــزاز ه ــو بائ ــع متج ـ ّـول يبي ــعاألقمش ــة ،واملالب ــس متنق ــل ف ــوق حم ــاره .ولع ــب
ً
الـــزاز ً
كبـــريا يف ذلـــك الوقـــت حيـــث كان يلـــيب
دورا
طلب ــات األه ــايل يف الق ــرى م ــن األقمش ــة واملالب ــس.
ففـــي ذلـــك الوقـــت يقتصـــر وجـــوده يف الســـوق
والدكاكـــن علـــى املدينـــ�ة.
ِّ
 .17أجنان لك يف العلم ســـاس وراس بـــن لين�ا جثة تمي
بليا راس .
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 اجلـــواب  ( :الكبكـــب /الســـرطان ) حيـــوان حبري.يشكل الســـرطان عنصر أســـايس من عناصر الغداء
ً
لســـكان البحرين عموما ،ولســـكان منطقة الرهامة
ً
خصوصـــا ،حيـــث يشـــكل صيـــد البحـــر  90%من
غدائهم.
 .18أرفـــع مـــن دجي ،وأهبط من جمـــل ،أســـود من ظالم
ً
الليـــل وأبيـــض من كمـــر ( قمر) .
 اجلـــواب  ( :اللوهـــة) .واللوهـــه هو النـــورس .طائرحبـــري أبيض.
واللغز يبـــن مدى ارتبـــ�اط األهايل بمنطقـــة الرهامة
بالبحـــر ،وكيف يرتبـــط حبياتهم؟
 .19أخذته بستن عمارة البساتن .
 اجلـــواب  ( :الســـخن) والصخـــن هـــو املنجـــل.حيـــث يعيـــش جـــزء كبـــري مـــن أهـــايل منطقـــة
الرهام ــة ،ومنه ــا أيب احل ــاج أحم ــد ب ــن مه ــدي ب ــن
ً
أربـــع مـــن
عمـــران ،فقـــد كان فالحـــا بطـــال علـــى ٍ
بســـاتن القريـــة.
 .20أخذتها بمايل وال دشت داري.
 اجلـــواب  ( :اجلالبـــوت – نـــوع مـــن الســـفن ) كانالنواخـــذه يمتلكـــون العديـــد مـــن الســـفن منهـــا
اجلالبـــوت والســـفن الشـــراعية واملحمـــل ،بعضهـــا
لنق ــل البضائ ــع ومعظمه ــا للغ ــوص حبث ــا ع ــن اللؤل ــؤ،
وأذكـــر هنـــا الغـــواص احلـــاج علـــي األســـد جارنـــا
رحمـــه هللا.
ّ
َّ
ُ
اســـم نيب محـــزم باحلطب ختضع لـــه الناس
 .21اســـمه
حـــىت النيب.
 اجلـــواب (:املـــوس ) .آلـــة حـــادة تســـتخدم حلالقةالشـــعر واللحية .
 .22إحجل واقف على الباب.
 اجلواب ( :الباب). .23أسود سلماين شلكك أمك يف البديعة.

 اجلواب  ( :البرنوص ) .والبرنوص هو الغطاء املصنوعّ
من الصوف .يتغطى به عند النوم عن الرد.
 .24أنت فيه ،ولكن ما تكدر تدخل فيه.
 اجلواب  (:املرآة) أو املنظرة. .25أربعـــة يف أربعـــة متشـــابكن يف املزرعة والسيســـان
والليلبـــان واحليـــة املتعقرفة.
 اجلواب  ( :املزيان). .26اخوان اثنن يلتقون يف اليوم مرتن صبح وليل.
 اجلواب  ( :عقارب ّالساعة) .
ً
 .27أخضر عليه أحمر ،وسطه كصر ،ويدنك الرأس.
 اجلواب  (:القدو أو الغليون ) ،وهو يشـــبه الشيشـــهولكنه مصنـــوع من الفخار.
 .28إحجز حنجر إركبها أمية وعشر .
 اجلواب ( :الزاز). .29أعوج ،ويعدل .
 اجلـــواب ( املنحـــش) ،واملنحـــش أداة زراعية لقصالعشـــب الزائـــد ،ويســـتخدم لتشـــذيب النخلـــة يف
املزارع والبســـاتن .
 .30أعىم حيي العدل .
 اجلواب ( :املزيان). .31أخضر يف السوق أحمر يف أمك.
 اجلـــواب ( :احلنـــاء) ،واحلنـــاء صبـــاغ طبيعـــييســـتخرج مـــن شـــجرة احلنـــاء ،وتضعـــه املـــرأة يف
املناســـبات الســـعيدة مثـــل الـــزواج ،واألعيـــاد.
 .32أنا أمي ،وهو يمي.
 اجلـــواب  ( :الظـــل ) أو «الفيـــة» بالعامية ،وهو ظلاإلنســـان نتيجة انعكاس ضوء الشـــمس بالنهار.
ّ
ّ
وتشـــمه ومـــا تقـــدر
اتصـــوره،
 .33اتشـــوفه مـــا تقـــدر
اتســـجله.

أدب شعبي

 -اجلواب ( احللم ).

حرف الباء:

 .34أســـود هفاف نايم على األطـــراف ،وإىل ما حيزاه جيره
بصراف .

ً ً
 .41بنتنـــ�ا يـــا الكـــزة يف األرض مرتـــزة فوبـــش الركركه،
َ
وخبنكـــش الز.

 -اجلواب( :الذباب) .أوالذبان باللهجة الشعبي�ة

 اجلواب  ( :البصلة).ً ً
 .42بنت�ا برزة فوبها الركروكه وهي مرتزة.

 اجلواب ( :الفســـوه) وهي الريـــح ذات الراحئة النتن�هاليت خترج من دبر اإلنســـان.
ّ
 .36أحن ورن ،واضحك كل سن .

 اجلواب ( :البقل ) .والبقل نوع من األعشابُّ ،حيبه
أهل البحرين ومشهورين بأكله مع الغداء أو العشاء.
ً
ً
ً
 .43بنـــت الزراريـــع كاصـــة كصتهـــا وتلـــوب بالفـــركان
وحاســـرتها.

 .35أحوس ،والوس ،وأخيس اجللوس.

 اجلـــواب ( :الضرطه) .وهي ريـــح ذات صوت خترجمن دبر اإلنســـان ،ذات الراحئة ،ولكـــن تتمزي بصوتها
املرتفع.
ً
 .37أويا جين يا ركطة نطي البحر نطه.
ّ
الناس ً
قديما قبل
 اجلواب ( :الرســـالة أو اخلـــط) كانّ
اخـــرتاع وســـائل االتصال تعتمـــد على الرســـائل ،ولم
ّ
تكن الطائرة قـــد وصلت البحرين وتنقـــل الناس عن
طريـــق البحر لدى تنقل الرســـائل مع املســـافرين ً
حبرا.
ً
 .38اكلبه ازيد ( أقلبه ويزيد ).
ّ
باللســـان األعجـــي وقـــد ّ
يعر
 اجلـــواب :رقـــم ()6هذا اللغـــز عن مدى تأثـــر الناس يف البحريـــن باللغة
ً
وخصوصـــا أهل الرهامة
االجنلزييـــة من قديم الزمان
الذين عمل بعضعهم يف مشـــفى الســـلماني�ة ،وتأثروا
باللغة االجنلزييـــة وأرقامها.
 .39خمس ــة أحي ــاء جي ــرون مي ــت ،وميته ــم حيك ــي وه ــن
ُس ــكوت.
 اجلواب ( :القلم ).فاخلمســـة األحيـــاء هم األصابع،وهي حتـــي امليت/القلم حال الكتابـــة ،وامليت حيكي،
ّ
ْ
ويتكلم على الورق ،واألصابع ســـكوت.

 اجلواب  ( :البقل ). .44بنتنـــ�ا بنـــت الهـــاليل راكبه الـــزوايل حتـــرس مراكب
أبوهـــا الشـــيح باجلبايل .
 اجلـــواب  ( :النخلـــة) ،والنخلـــة من أهم األشـــجارالىت ارتبـــط بها إنســـان البحريـــن يف حياتـــه وموته،
ٌ
ُ
يســـع املقام
قصـــص كثرية معها ال
وألهـــايل الرهامة
هنـــا ذكرها.
 .45بيت بال باب مسجد بال محراب علم بليا كتاب.
 اجلواب  (:املقرة ) ،وهي املكان الذي يدفن فيه املوىت. .46يـــا بتنـــ�ا يـــا الـــرزة ،وهـــي يف األرض مرتـــزه ،وفوبها
الرســـي ،وهـــي املرتـــزة.
 اجلـــواب  ( :العشيشـــة ) ،وهي نب�ات حبـــري تقذفهاألمواج على الســـاحل.
 .47بنتن�ا بنت الـــدالىل واقفة فوق جلبـــايل حتارس مركب
أبوها لـــن اجرونه باحلبايل.
 الزاجرة  ( :بكرة البرئ ) ،وهي اليت يوضع عليها احلبل،ويوضع الدلو يف نهايت�ه جللب الماء من البرئ.
حرف التاء:

.40أخضــر جســمه ،اخيــار اســمه ،يــا ردي العقــل ويــش
اســمه؟

 .48تراها وال تلمسها.

 -اجلواب ( :اخليار ).

 اجلواب  ( :السماء ).ﺟﻤﻌﺎ وﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ :ﻣﻨﻂﻘﺔ اﻟﺒﺮﻫﺎﻣﺔ أﻧﻤﻮذﺟﺎ :دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ:
اﻷﻟﻐﺎز
ّ
ً
ّ
ً
ُ
ً
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 .49حتمله وما حيملك.
ِّ
 اجلواب  ( :النعال ). .50تسهر معي يف الليل ،وماليها عن.
 اجلواب  ( :الشـــمعة ) .فقد كانوا َّقديما يســـتعملون
ً
َّ
ً
الشـــمعة ليال لإلضاءة ،فالبعض يقيض الليل قراءة،
ً
وكتابة ،والبعض يراجع حســـاباته وجتارته ،والبعض
ّ
اآلخـــر يقـــيض مصاحلـــه ،فكانـــت الشـــمعة بمثابة
املصباح الذي نســـتخدمه اليوم.
 .51تستعمله يصيح.
 اجلواب  ( :الشمعة ). .52تمي بال رجول ،وتبكي بال عيون.
 اجلواب ِّ ( :السحاب ).
ً
 .53تضربه يمي ،وترتكه يوكف.
 اجلواب  ( :املسمار ). .54حتـــت الســـيفن عبديـــن ،وحتـــت العبديـــن منارة،
وحتـــت املنارة مغـــارة مرتوســـه باحلجـــارة .
 اجلواب  ( :الوجه ). .55طاح وال تاليم.
ِّ
 اجلواب  ( :الدهن ).حرف الثاء:
 .56ثالثـــة جيـــرون وراء بعـــض متشـــابهن وال يقـــدرون
يصيـــدون بعـــض ويـــش هم ؟
 اجلـــواب  ( :البانكـــه) .البانكـــه كلمـــه غـــري عربي�ة،واملقصـــود بهـــا املروحـــة املوضوعـــة يف الغـــرف،
ومجالـــس البيـــوت.
حرف اجليم:
ً
 .57جديت مكة ترد امله.
ً
 اجلـــواب  ( :الكربه ) ،والقربه :وعـــاء يوضع فيه الماءلتريده.

حرف احلاء:
ً
 .58حزمه ليف يشيلها الكوي ويل الضعيف.
 اجلواب  ( :الدني�ا ).ً
 .59حمامة فوكك بيـــت إذا اطتىن مابغيـــت ،واذا عطت
غريي بكيت .
 اجلواب  ( :ملك املوت ) . .60حامل محمول ،ونصه مبلول.
 اجلـــواب  ( :الغـــوري ) .أي اإلبريـــق ،ويســـتخدمَّ
اإلبريـــق لغلـــي الشـــاي .
 .61حن القمر صفر تمر ونفر.
 اجلواب  ( :القمر ،والنجوم ). .62حزمة ليف إيشيلها ويا الضعيف.
 اجلواب  (:الدني�ا ). .63حاملتن�ه من بطنها يبن من ظهرها.
ُّ
 اجلواب  ( :الغرشه /الزجاجه)ْ
َ .64حياة ِمن َجل ،وارتفع.
 اجلواب  ( :الشراع ). .65حجر حجنجر ال تبيض وال تفقـــس ماهي دجاجة وال
رقبها طويلـــة ماهي زرافه ال.
 اجلواب  ( :السلحفاة ) .والسلحفاة سواء البحريةأو اليت تعيش يف املياه العذبة شكلت جزء من حياة
أهل البحرين حيث جزيرة البحرين حتيط بها املياه من
ِّ
حدب وصوب ،وتنتشر فيها عيون الماء العذبة،
كل
ٍ
وأشهرها«عنعذاري».وألفتاألغاينعلىالسلحفاة
مثل « اتسبيح يف البمبوع يالغيلمه» .البمبوع هو ساب
(جدول) الماء ،والغيلمه هي ذكر ُّ
السلحفاة.
 .66حبة غنم ،حبة خشب.
 اجلـــواب  ( :القملة ) ،وهي نوع من احلشـــرات تكونّ
يف شعر الصغار غري نظيفن.

أدب شعبي

ً
 .72دهن بكر ،ودهن غنم ما خيتلط يف دبه.
 اجلواب  ( :البيضة ). .73دار علـــى دار إمشـــبحه باألوتار ال صاغهـــا صايغ ،وال
جنرها جنار.
ً
 اجلـــواب  ( :الركبـــة) ،وهـــي رقبـــة اإلنســـان الـــىتحتم ــل الع ــروق،ال صاغه ــا صائ ــغ الذه ــب والفض ــة،
وال جنره ــا جن ــار.
 .74دوم يصفع وجهك.
 اجلواب  ( :الهواء ).حرف الزاي:
 .75زولية حج حسن ال شالها ألف ،وال الفن.
 اجلواب  ( :األرض ). .67حفرة ،وداخلها حلمة ،وال تفسد.
 اجلواب  ( :اللسان ). .68يح يدفنونه ،وميت ما يكفنونه.
 اجلواب  ( :القضيب ).حرف اخلاء:
ً
 .69خوصة كلوب بيضة وطويلة.
السيف ِّ /
 اجلواب ِّ ( :الساحل ).
 .70خرين عن يشء أكر ما يف بوزه يف بطنه برفسه،
ويصفعه ،ويظل على صياحه ،وما يشوف يرحمه.
 اجلواب ( :الهاون) ،والهاون هو أداة لطحن وتكســـرياملكســـرات ،والبهارات كان يســـتخدم بشكل أسايس
يف املطبخ قبل اخـــرتاع األدوات احلديث�ة.
حرف الدال:
 .71دوم يصفع وجهك.
 -اجلواب ( :الهواء ).

حرف السن:
ُ
 .76سلطان إمطرش أخطوطه.
 اجلواب  ( :شهر رمضان ).ّ
 .77سلسلة يف سلسلة يف كل بلد مدلدله.
 اجلواب  ( :األسالك الكهربائي�ة ). .78سنور سلماين سلك أمك يف البديعة.
 اجلـــواب  ( :الـــرداء) .والرداء هو :غطـــاء يغطي املرأةبالكامـــل ،ويصنـــع يف البحرين ،وتلبســـه املـــرأة عند
اخلروج مـــن املزل.
 .79ســـبعة أيـــام ،وأنـــا يف األرض َّ
حبـــايس ،طلعـــت أنا،
وطنطـــوري علـــى رايس.
 اجلواب  ( :البصـــل ) ،وهو نوع من أنواع اخلضراواتً
خصوصا،
الىت تزرع بشـــكل كبري يف منطقـــة الرهامة
ً
وعموما بشكل عام.
حرف الشن:
ّ
 .80ئش وزنه محدد ،ترتسه وال يزيد وزنه .

ﺟﻤﻌﺎ وﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ :ﻣﻨﻂﻘﺔ اﻟﺒﺮﻫﺎﻣﺔ أﻧﻤﻮذﺟﺎ :دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ:
اﻷﻟﻐﺎز
ّ
ً
ّ
ً
ُ
ً
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 اجلواب  ( :الساعة).حرف الصاد:

حرف العن :
ً
 .90عجوز منخشه يف املكرن .

 .81صـــدري على صـــدره ،وايـــدي يف بطنـــه ،أحطه لن
أطلعـــه يابس.

 اجلواب  ( :اجلوني�ة ) .واجلوني�ة هي كيس من اخليش،ويطلقمصطلحاجلوني�ةعلىخيشةالرز.

 اجلـــواب  ( :التنـــور  /اخلبـــاز ) .واخلباز هـــو املكانالـــذي خيز فيه اخلـــز اخلـــاص بأهـــايل البحرين وما
ّ
زال إىل اليـــوم النـــاس هكذا.

 .91عندي شجرة يف الر ال تيبس وال ختضر .

 .82صوته عايل ،وبطنه خايل.
 اجلواب ( :الطفل ).حرف الضاد:

 اجلواب  ( :الشمس ).ّ
 .92عبد مطروح كل يوم يقتل ليه جم روح.
ً ً
 اجلـــواب  ( :الكركـــور  /القرقـــور ) والقرقـــور أداةمـــن أدوات صيـــد الســـمك يشـــتهر أهـــل البحرين
بصناعتـــه.

 .83ضيف يطول ،وضيف يقصر.

 .93عجوز تركض يف احلوي .

 -اجلواب  ( :الظل يف حوش الدار ).

 اجلـــواب  ( :املخمـــة ) .هـــي املكنســـة اليدويـــة يفالبيـــت.

حرف الطاء:
ً
 .84طري طار يف األحبار ال ليه جناح ،وال منكار .
 اجلواب ( :زبد البحر) . .85طاح وال ليه طقة.
ً
 اجلواب  ( :الكطن  /القطن ). .86طاح ،وال سمعنا ليه حس وال خر.
 اجلواب  ( :القطن ). .87طاح ،وال نكسر كسرته بي�دي وانكسر.
 اجلواب  ( :البصل ). .88طاسه يف البحر ركاسه.
 اجلواب  ( :الشمس ).ً
 .89طوله انرت يف راسه افرت ادش ،ويطلع يكطر.
 -اجلواب  ( :القلم ).

 .94عجوز حتبس واتقوم.
 اجلواب  ( :املغرفة) .واملغرفة نوع من أنواع املالعق؛ولكنها كبرية احلجم .تستخدم يف الطباخ.
َ
 .95عنـــدي اخنيلـــه يف الكطيـــف ،حمله حمـــل اللطيف،
ســـعفتها حتـــي العريـــش ،ورطبتها حول الســـنة.
 اجلـــواب  ( :النخلـــة وثمرهـــا) .هـــي نوع مـــن أنواعالفواكـــه الـــىت اشـــتهرت بهـــا مملكـــة البحرين من
القديـــم ،وكانت تدعى بلد املليـــون خنلة .وهي متوفرة
ّ ّ
يف البســـاتن اخلمســـة( الفنضليـــة ،والشـــطيب،
ودوركان ،وخربـــادان ،واســـني�ان) املحيطـــة بمنطقة
ا لرهامة.
 .96عندي شـــجرة يف عمـــان ،وعمان زارعهـــا ،والضو على
رأســـها والتيس يبنبعها.
ً
 اجلـــواب ( :النارجيلـــه  /الكـــدو)  :وهـــي بمثابـــة«الشيشـــة» اليوم وتوضـــع يف مجلـــس البيت ،ويف
البســـتان يشـــربون الدخـــان منه.

أدب شعبي

ً
 .97عجوز متلوته يف كرنه.

حرف القاف:

 اجلـــواب  ( :اجلحلـــة ) ،واجلحلـــه وعاء مـــن الفخاريوضـــع فيه المـــاء لتريده.

ً
 .107كبـــه «قبه» خضـــرة وداخلهـــا عبيـــ�د ،احلكم
حكـــم هللا ومفتاحهـــا حديد .

 .98عندي اطويسه هالكر تغلب أوليد السلطان.

 اجل ــواب  ( :اجلح ــة /أو البطيخ ــة ) .فاكه ــه صيفي ــةتـــزرع يف أرايض مملكـــة البحريـــن كافـــة ،ومنطقـــة
الرهام ــة عل ــى وج ــه اخلص ــوص.

 اجلواب ( :النومة ). .99عندي ئش رنه ،ربعه اترسه وال يتغري.
 اجلواب  ( :الساعة ) .100عنـــدي جربتـــن مســـفرة الـــواح بهـــا االلـــوف
وهـــو يغـــين .
 اجلواب  ( :الرصاصة )..101

عرضه جف ،ويقتل ألف .

عجوز تسحب مصارينها.

 -اجلواب  ( :اإلبرة ).

 .103غنمنــا يالســود راعيهــم مســعود كلمــا جــر العــود
زادت غنمــا.
 -اجلواب  ( :القلم ).

كلما شلنا منها اتزيد.

طولـــة فالفن وعرضـــه فالفن والنـــاس ختدم
.111
فيه حىت الســـالطن.
 اجلواب ( :شهر رمضان.) .كلما أدور راسه يبكي .

 -اجلواب  ( :البلبله /احلنفية ).

فاطمة بنت النيب زوجة علي من هو أبوها؟.

 اجلواب  ( :النيب محمد (ص). .105فالفة نفـــس اليء ،واحد يف الســـما ،وواحد يف
االرض ،وواحـــد صنعة الصانع.

حرف الالم:
.113

يف يش ليه ارجولن وملن ما يمي ابهم .

ليه أوراق ،وما هو شجر.

 اجلواب  ( :الدفرت أو الكتاب )..114

 -اجلواب  ( :العقرب ).

 -اجلواب ( البانطلون ) .

.110

.112

حرف الفاء:

.106

 اجلـــواب (:املعضـــد ) ،واملعضـــد هو :الســـوار الذييلبـــس يف اليد .

 -اجلواب ( :احلفرة).

حرف الغن:

.104

.109

قدح باليا قامه.

حرف الكاف:

 اجلواب  ( :املشط )..102

 .108قومتة قومة جمل قعدته قعدة خروف.
ّ
 -اجلواب ( الشراع ).

ّ
ال صق ملتصق يف كل ئش الصق.

 اجلواب  ( :االسم )..115

يل اعيون ما اري فيها ،ويل سن ما آكل بيها.

ﺟﻤﻌﺎ وﺗﺼﻨﻴﻒ
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 اجلواب  ( :اإلبره).حرف امليم:
.116

مدفون نصح وشوحب بربعانه.

 اجلواب  ( :احلراس ). .117ماهو اســـود جلـــده ،وأبيـــض لبه ،وعليـــه تارج
معـــرج بالزبرجل.
 اجلواب ( الباذجنان ). .118محلتـــه وملمتـــه ويعجـــب أمـــك دخلتـــه ،إذا
حرقهـــا بلتـــه.
 اجلواب  ( :اخلاتم ) ..119

ما أطول درعانه ،وما أقصر آذانه.

 اجلواب  ( :اجلمل )..120

ملك املوت متلحف يف حصرية.

 اجلواب  ( :السيف )..121

ما هو الئش اللي واقف غذا ضربت�ه احترك.

 اجلواب  ( :الكورة )..122

ميت حياكي يح.

 اجلواب  ( :الرسالة ).حرف النون:
.123

َ
نأخذ منه ما ينكص وال يزيد.

 اجلواب  ( :العلم )..124

نهاية احلر.

 اجلواب  ( :حرف الراء )..125

تذحبه ،وتصيح عليه.

 اجلواب  ( :البصل ).حرف الواو:
.126

وين ما تمي وراك

 -اجلواب  ( :االسم ).

.127

ّ
ويش الئش الذي كل ما أكل ما يشبع.

 اجلواب  ( :النار ) ..128

ويش الي اللي ليه عيون ،وما يشوف.

 اجلواب  ( :الشمس ).حرف الهـاء:
.129

هو يف السوق ،وحسه يف الصندوق.

 اجلـــواب  ( :البـــزيات ) .ويطلـــق أهـــل البحرين علىالنقـــود مصطلح البـــزيات من قديـــم الزمان.
.130

هي هيه ،وهي ميه ،وهي يف البيت مرمية.

 اجلـــواب  ( :املخمـــه) ،وهـــي املكنســـه؛ ولكـــن أهلالبحريـــن يمزيونهـــا عن املكنســـه الكهربائي�ة باســـم
املخمـــة ،وهي آلـــه يدويـــة لتنظيـــف املزل .
.131

هو يف البيت ،وحليت�ه يف السكه.

 اجلـــواب  ( :املســـبح  /املرحـــاض) ،وهـــو موجود يفالبيـــت ،وجداولـــه ممتـــدة إىل اخلارج.
حرف الياء:
.132

يروح فوك ،وحتت تسمعه ،وال تراه.

 اجلواب  :الصوت..133

يأمر باملعروف ،وينىس نفسه.

 اجلـــواب  ( :املحش) .وهو املنجل .يســـتخدم يف قطعً
تنظيما
احلشـــائش ،وترتيبهـــا ،وتنظيـــم البســـتان
ً
ً
أفقيـــا جميال.
.134

يعدل ،وما يتكلم .

 اجلواب  ( :املزيان ). .135يدخـــل بغار ،وليـــس بغار ،عليه صـــوف ،وماهو
خـــروف ،عليـــه عمامـــة وماهو شـــيخ ،حتتـــه بيض،
وماهـــو حمامة.
 -اجلواب  ( :قضيب الرجل ).

أدب شعبي

تصنيف األلغاز حبسب موضوعاتها:
ّ
ّ
يالحـــظ ُ
ومتنوعة.
الم ّطلـــع على داللة هذه األلغاز الـــيت كنا بصدد عرضها وتصنيفها شـــمولها موضوعـــات عديدة
وهو ما ســـنحاول تفصيل القـــول فيه يف هذا املســـتوى من البحث.
يف الفواكة واخلضروات :

)1

الرقم
1

اإلجابة

اللغز

َ
عندي اخنيلة يف الكطيف ،حمله حمل اللطيف ،سعفتها حتىم عريش،
الكوفه « النارجيلة»
ورطبتها حول السنة.

2

طاح وال انكسر كسرته بي�دي وانكسر.

البصل

3

طاح وال تاليم .

الدهن

4

َ َ
َ
بنتن�ا يا الكز يف األرض مرتزه فويش الركركه ,وخبنكش الز .

البصلة

5

َ
كبهه خضرة وداخلها عبي�د احلكم حكم هللا ومفتاحه حديد .

اجلحة

6

أم اخلضر والليف .

النخلة

7

ماهو أسود جلده وأبيض لبه وعليه تاج معرج بالزبرجل .

الباذجنان

8

أجزيك خذ بوزك حصن اجلبل يف بوزك .

اللن

9

إبراعه عليها أمغبي�ة.

البمر

10

احلبنبو ( وهو الرطب الذي
اريد اسايلك ياشيخ عن ثالث يف البيت إثنن منهم ماتوا وواحد عمر البيت .
توه بادي )

11

َ
َ
أم الصوف مرت على عجوز ناحية كالت ليها كويم نروح حك األسود
املدلدل ( .لسود ملدلدل)

الباذجنان
ام الصوف هي :اخلوخة .
بنت ناحية هي  :الرمانة.
األسود املدلدل:الباذجنان

12

أبيض زبه وأسود جلده.

اجلح والبطيخ .

13

أخضر اخضراين يف السوق الكاين ,عليه اعمامه خضرة وثوبه خراساين .

البيلجان ( الباذجنان )

14

نذحبه ونصيح عليه.

البصل

ﺟﻤﻌﺎ وﺗﺼﻨﻴﻒ
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الرقم

اإلجابة

اللغز

15

سبعة أيام أنا يف األرض حبايش ,طلعت أنا اليوم وطنطوري على رأيس .

البصل

16

َ َ
بتن�ا برزة فوبها الركروكه وهي مرتزة .

البقل

17

َ
َ
َ
بنت الزراريع كاصة كصتها وتلوب بالفركان وحاسرتها.

البقل

18

بنتن�ا الهاليل راكبة الزوايل حترس مراكب أبوها املشبح باجلبايل .

النخلة

19

إذا هملت ضماها(ضناها) أهليها افراح وإذا ولدت حماها (ضناها) رموها َ
كلة التمر
يف الراحة.

هذه مجموعة من األلغاز لراوية امتنعت عن التسجيل وعن ذكر اسمها :

الرقم

اإلجابة

اللغز

ا لبيلجا ن « ا لبا ذ جنا ن
األسود»
َ
(املكلة)(املقلة)

1

أخضر اخضراين يف السوق الكاين ,عليه اعمامه خضرة وثوبه خراساين .

2

َ
أسود إمسيود واكف على الباب يرتزق هللا.

3

نذحبه ونصيح عليه.

البصل

4

بيت بال باب مسجد بال محراب علم بليا كتاب.

املقرة ،القر ،هللا سبحانه
وتعاىل.

5

َ
حزمه ليف يشيلها الكوي وبل الضعيف .

الدني�ا

6

تلراها وال تلمسها.

السماء

7

سبعة أيام أنا يف األرض حبايش ,طلعت أنا اليوم وطنطوري على رأيس .

البصل

8

َ
َ
تشوفه وما تكدراتصوره ,وتسمعه واتكدر اتسجله .

احللم

9

َ
َ
َ
الصكك ملتصكك يف كل ئش ال صكك.

اإلسم

10

َ
حمامه فوكك بيت إذا أطتين مابغيت وإذا عطت غريي بكيت .

ملك املوت

11

حتمله وحيملك.

النعال

12

يح يدفنونه وميت ما يزفونه .

القضيب

13

خروين عن ئش أكر مايف بوزه يف بطنه يرفسه ويصفعه ويظل على حياصه
وما يشوف من يرحمه .

الهاون

أدب شعبي

الرقم

اإلجابة

اللغز

14

تسهر معي يف الليل وماليها عن.

الشمعة

15

كلما شلنا منها تزيد .

احلفرة

16

حلمة يف حفرة ماختيس .

اللسان

17

طوله فالفن وعرضه فالفن والناس ختدم فيه حىت السالطن .

شهر رمضان

18

َ َ
بتن�ا برزة فوبها الركروكه وهي مرتزة .

البقل

19

َ
َ
َ
بنت الزراريع كاصة كصتها وتلوب بالفركان وحاسرتها.

البقل

20

َ
نضربه يمي زنرتكه يوكف .

املسمار

21

نمي بال ارجول وتبكي بال عيون .

السحاب

22

ميت حيايج يج.

الرسالة

23

يعدل ومايتكلم .

املزيان

24

فالفة نفس الئش واحد يف السماء وواحد يف األرض وواحد صنعة الصانع .

العقرب

25

صوته عايل وبطنه خايل .

الطبل

26

عبد مطروح كل يوم يقتل ليه مجروح .

َ َ
الكركور

27

بنتن�ا الهاليل راكبة الزوايل حترس مراكب أبوها املشبح باجلبايل .

النخلة

28

عبد نا مسعود كلما شخطنا العود زادت غنمنا .

َ
الكلم والدفرت

29

َ
عجوز تركض يف احلوي.

املخمة

30

حامل محمول ونصه مبول .

الغوري

31

لي اعيون ما أرى بها ولي سن ماآكل به .

اإلبرة
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وهذه مجموعة من ألغاز لراوية امتنعت عن التسجيل :

الرقم

اإلجابة

اللغز

1

َ
عجوز منخشه يف املكرن .

اجلوني�ة ( كيس األرز )

2

َ
َ
أخضر عليه أحمر وسطه كفرويدنكك الراس .

الغليون

3

يابتنن�ا ياالرزة وهي يف األرض مرتزه ,وفوبها الرسي وهي املرتزة .

احليشة (نب�ات حبري )

4

َ
طري طار يف األحبار ال ليه جناح ،والمنكار .

الزبد ( الذي يف البحر)

5

َ
جريت امكحفلة اترد امله .

َ
الكربة

6

أسألك ياقايض تعش عن مسألة إربتعش إفنن حاضرين وإثن�ا عشر السموات السبع
واألراضن السبع
غائبن .

7

عجوز حتبس واتقوم .

املغرفة

8

يروح فوق واحتت تسمعه والتراه .

الصوت

9

دوم يصفع وجهك .

الهواء

10

كلما أدور راسه يبكي .

البلبلة ( احلنفية )

11

هي وهي يف البيت ترمية،وهي تلعب طماشية .

املخمة

12

يدخل بغار وليس بغار ،عليه صوف وماهو خروف ،عليه عمامة وما هو
شيخ ،حتته بيض وماهو حمامة.

القضيب ( وهو ذكر الرجل )

13

محلته وملمته ,ويعجب أمك دخلته إذا حركها بلته .

اخلاتم

14

وين تمي وراك.

اإلسم

15

فاطمة بنت النيب ,زوجة علي ,من هو أبوها ؟ .

النيب محمد ( ص )

16

َ
ناخذ منه ماينكص واليزيد .

العلم

17

َ
سفور سلما يف شلك أمك يف البديعة .

الرداء

18

يأمر باملعروف وينىس نفسه .

املنحش

19

أعوج ويعدل .

املحش

20

بنتن�ا بنت الداليل وكفها فوق اجلبايل .

الزاجرة ( البكره)

أدب شعبي

الرقم

اإلجابة

اللغز

21

عجوز تركض يف احلوش .

املخمة

22

طاس على طاس يف البحر ركاس .

القوقة

23
24

إحجر حنجر إركبها أمية وعشر .
َ
أبيض أبيض الكطنة شالوه وإنتفخ بطنه .
َ
يكرص والتشوفه .

الزاز

اجلوع

26

إذا أدرت راسه بكى .

البلبه ( احلنفية)

27

ليه أوراق ومو هو شجر .

الدفرت أو الكتاب

28

تستعمله يصيح .

29

إذا حملت حماها أهلها يف أفراج ،وإذا ولدت حماها روحوها يف الراحة .
َ
صدي يف صده وصبعي يف كضه ،أحطه لن أطلعه يابس

الشمعة
َ
كلة التمر

25

30
)2

الشراع

اخلباز

يف اإلنسان وأجزائه :

الرقم
20

اإلجابة

اللغز

َ
الركبة ( الرقبه )

22

دار على دار امشبحه بألوتار ال صاغها سايغ وال جنرها جنار .
َ
صفة عجم صفة روم والبلبول يمي كدام .
َ
إثنن متعالكن إمك .

الديوس (الديود)

23

أربع هبات منجبات موهم لألرض وال هم للسماوات .

ديوس البكره ( أثدية البقرة)

24

إثنن وأربعة وستة ،ويش هم ؟ .

ديوس املرأة ،ديوس البقرة،
وديوس ّ
السنور

25

يح يدفنونه ،وميت ما يدفنونه .

القضيب

26

حلمه يف حفرة ما ختيس .

اللسان

27

يدخل بغار وليس بغار ،عليه صوف وماهو خروف ،عليه عمامة ،وما هو
شيخ ،حتته بيض اوماهو حمامة.

القضيب

28

كاسه يف البحر ركاسه .

الغواص

29

إحجر حنجر إركبها أمية وعشر .

الزاز ( وهو رجل يبيع فوق حماره
املالبس )

30

حفرة داخلها حلمه وال تفسد .

اللسان

21

الضروس واللسان

ﺟﻤﻌﺎ وﺗﺼﻨﻴﻒ
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ّ
ً
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ً

45

46

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

)3

اﻟﻌﺪد 56

يف احليوان وأجزائه :

اللغز

الرقم

اإلجابة

31

أجنان لك يف العلم ساس وراس بن لين�ا جثة تمي بليا راس .

َ َ
الكبكب (القبقب) ،وهو حيوان
حبري

32

حجر حجنجر ال /تبيض وتفقس دجاجة ال  /رقبة طويلة زرافة ال .

السلحفاة

33

َ
أرفع من دجي واهبط من جمل أسود من ظالم الليل وأبيض من كمر .

اللوهة (طائر حبري)

34

حبة غنم حبة خشب .

القملة

35

حجر حجنجر حجر التبيض وتفقس دجاجة ال رقبة طويلة زرافة ال .

الغيلمة

36

ما أطول درعانه وما أقصر آذانه .

اجلمل

37

فالفة نفس الئش واحد يف السماء وواحد يف األرض وواحد صنعة الصانع .العقرب
يف األدوات بشكل عام :

)4

الرقم

اإلجابة

اللغز

38

أخذته بستن عمارة البساتن .

السخن

39

أخذتها بمايل وال دشت داري .

40

عندي شجرة يف عمان وعمان زارعها والضو على رامها والتيس يبنيها .

اجللبوت ( السفين�ة )
َ
النارجلية ( الكدو )

41

43

هي هي ليا وهي يف البيت مرمية وتسوي البيت طماشية .
َ
َ
أسود إمسيويد واكف على الباب يرتزكك هللا .
َ
عجوز متلوتة يف كرنة .

44

عندي اطويسة هالكر تغلب إوليد السلطان .

45

ثالثة حاملن امليت امليت يتكلم وهم ساكنون .

46

غنمنا يالسود راعيهم مسعود كلما جر العود زادت غنمنا .
َ
طوله انرت يف راسه افرت ادش يابس ويطلع يكطر .

املخمة
َ
املكلة
اجلحلة ( وهي آله لتريد الماء
قديمة مصنوعة من الفخار )
النومة
َ
الكلم ( القلم )
َ
الكلم ( القلم )
َ
الكلم ( القلم )

48

حياة منجل وإرتفع .

الشراع

49

عندي يشء وزنه ربعه اترسه وال يتغري .

الساعة

50

اسمه اسم نيب محزم باحلطب ختضع الناس حىت النيب .

املوس

51

ملك املوت متلوت يف حصرية .

السيف

42

47

أدب شعبي

الرقم

اإلجابة

اللغز

52

َ
َ
َ
كومته كومة جمل كعدته كعدة خروف .

الشراع

53

عندي جربتن مسفرة ألواح بها األلوف وهو يغين.

الزهبة ( الرصاصة )

54

عرضه جف يقتل ألف .

املشط

55

عجوز تسحب مصارينها .

اإلبرة

56

حاملتن�ه مت بطنها يبن من ظهرها.

الغرشة ( الزجاجة )

57

إحجل واقف على رجل .

الباب

58

هو يف البيت وحليت�ه يف السكة .
َ
أسود سلماين شلكك أمك يف البديعة .

املسبح ( املرحاض )
البرنوص

60

فالفة يركضون ورا بعض وال واحد يشوف الثاين .

أجنحة املروحة

61
63

يف يشء ليه رجولن ولكن ما يمي بهم .
َ
َ
كدح بليا كامه .
َ
أنت فيه ولكن ماتكدر تدخل فيه .

البنطلون

64

أربعة يف أربعة متشابكن يف املزرعة السيسان والليلبان واحلية املتعقرفة .املزيان

59

62

65
66
67

املعضد
املرآه
الساعة

شئي وزنه معن وتملئه وال يزيد وزنه .
ثالثة جيرون وراء بعض وهم متشابهون ً
تماما وال يستطيعون أن يصيدوا
َ
أجنحة املروحة (البانكة )
بعضهم ويش هم ؟ .
عقارب الساعة
اخوان اثنن يلتقون يف اليوم مرتن صبح وليل .

68

مهو اليء الذي هو واقف إذا ضربت�ه حترك .

69

أسود اسويدان واقف على البي�ان .

70

73

حتماه وحيملك .
خرين عن يشء أكر ما يف بوزه يف بطنه يرفسه ويصفعه ،ويظل على
الهاون
صياحه وما يشوف يرحمه
الشمعة
تسهر معي يف الليل وما ليها عن .
َ
املسمار
تضربه يمي وترتكه يوكف .

74

ميت حياكي يح .

الرسالة

75

يعدل ومايتكلم .

املزيان

76

صوته عايل وبطنه خايل .

77

عبدنا مسعود كلما شغلنا العود زادت غنمنا .

الطبل
َ
الكلم ( القلم )

71
72

الكرة
َ
املكلة ( املقلة )
النعال

ﺟﻤﻌﺎ وﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ :ﻣﻨﻂﻘﺔ اﻟﺒﺮﻫﺎﻣﺔ أﻧﻤﻮذﺟﺎ :دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ:
اﻷﻟﻐﺎز
ّ
ً
ّ
ً
ُ
ً
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الرقم

اإلجابة

اللغز

78

عجوز تركض يف احلوي .

املخمة

79

حامل محمول ونصفه مبلول .

الغوري

80

لي عيون أرى بها ولي سن ماآكل به .
َ
َ
أخضر عليه أحمر وسطه كصر ويدنك الراس .
َ
جديت مكحلة ترد امله ( .أي الماء )

اإلبرة
الغليون
َ
الكربة

83

عجوز حتبس واتقوم .

املغرفة

84

كلما أدور راسه يبكي .

البلبلة ( احلنفية )

85

ملحته وملمته يعجب أمك دخلته إذا حركها بلته.
َ
سنور سلماين سلك أمك يف البديعة .

اخلاتم
الرداء

87

يأمر باملعروف وينىس نفسه .

املنحش

88

أعوج ويعدل .
بنتن�ا بنت الداليل ولكنها فوق اجلبايل حترس مراكب أبوها ليت جيرونا
الزاجرة ( البكره النابعة للبرئ )
احلبايل .
املخمة
عجوز تركض يف احلوش .
َ
الرداع
أبيض أبيض الكطنة شالوه وانتفخ بطنه .

81
82

86

89
90
91

املنحش

92

إذا أردت راسه بكى

احلنفية

93

أعىم حيم العدل .

املزيان

94

سلسلة يف سلسلة يف كل بلد مدلدلة .

95

عبد مطروح كل يوم يقتل ليه جم روح .

األسالك الكهربائي�ة
َ َ
الكركور

96

تستعمله يصيح .

الشمعة

يف الطبيعة :

)5

الرقم

اإلجابة

اللغز

97

َ
خوصه كلوب بيضة وطويلة .

السيف ( الساحل )

98

طحن صفر تمر نفر .

القمر والنجوم

99

عندي شجرة يف الر ال تبيس وال ختضر .

الشمس

100

طاح وال سمعنا ليه حس وال خز .

القطن

أدب شعبي

الرقم

اإلجابة

اللغز

101

أخضر يف السوق أحمر يف امك .

احلنة

102

زوليه حج حسن ال شالها ألف وال ألفن .

األرض

103

أنا أمي وهو يمي .

الفية ( الظل )

104

طاح وليه جكه .

َ
الكطن ( القطن )

105

ويش إيل ليه عيون وال يشوف .

الشمس

106

َ
دهن بكر ودهن غنم ما خيتلط يف دبة .

البيضة

107

ويش اليء الذي كلما أكل ال يشبع .

النار

108

حزمة ليف إيشلها الكوي ويل الضعيف .

الدني�ا

109

تراها وال تلمسها

السماء

110

اتشوفه وما تقدر اتصوره ,وتشمعه وماتقدر اتسجله .

احللم

111

َ
حمامه فوك بيت إذا أعطين مابغيت وإذا أعطيت نمري بكيت .

ملك املوت

112

كلما شلنا منها اتزيد .

احلفرة

113

كوله فالفن وعرضه فالفن والناس ختدم فيه حىت السالطن .

شهررمضان

114

تمي بال رجول وتبكي بال عيون .

السحاب

115

َ
عجوز منخشة يف املكرن .

اجلوني�ة ( كيس األرز )

116

يابنتن�ا يالزة وهي يف األرض مرتزة ثوبها الرسيي وهي املرتزة.

اخليشة

117

َ
طري طار يف االحبار ال ليه جناح وال منكار .

الزبد

118

َ
يروح فوك وحتت تسمعه وال تراه.

الصوت

119

دوم يصفع وجهك .

الهواء

120

وين ما تمي وراك .

االسم

121

أسود هفاف نايم على األطراف واىل ما حيزاه جيره بصراف .

الدبان ( الذباب )
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ألغاز تأىب التصنيف:

الرقم

اإلجابة

اللغز

122

ال وال وال .

ولد ولدي ولدي ولد بيت ال ،نبت
الشعر يف جسدي راحات جفي ال
َ
وكلمن بعكله إال بماله ال .

123

هو يف السوق وحسه يف الصندوق .

البزيات ( النقود )

124

أحوس والوس وأخيس اجللوس .

الفسوه

125

أحن ورن واضحك كل سن .

الضرطة

126

َ
أويا جين ياركطة نطي البحر نطة.

الرسالة أو اخلط

127

مدفون نصفه ويشوحب بربعانه .

احلراس

128

هذاك خلي وهذا مشحون .

البحر

129

نهاية احلر.

حرف الراء

130

َ
أكلبه ويزيد ( أقلبه ويزيد ) .

رقم ( ) 6

131

بيت بال باب مسجد بال محراب عالم بليا اكتاب.

القرة ,القر ,هللا سبحانه

132

َ
َ
َ
الصكك ملتصك يف كل يشء ال صكك .

االسم

133

أسألك ياقايض تعش عن مسألة أربعتعش إثنين حاضرين واثن�اعشر السماوات السبع ،واألرضن
السبع.
غايبن .

134

ليه أوراق وما هو شجر

الدفرتأو الكتاب

135

َ
صدي يف صده ,وصبعي يف كظه أحطه لن أطلعه يابس .

اخلباز

136

سلطان إمطرش اخطوطه .

شهررمضان

137

فاطمة بنت النيب زوجة علي منه أبوها .

النيب محمد ﷺ

138

وين ما تمي وراك .

االسم

139

َ
ناخذ منه ما ينكص وال يزيد .

العلم
ِ

أدب شعبي

عصارة البحث:
ّ
جتـدر اإلشـارة يف نهايـة هـذا العمـل إىل أن هـذه األلغاز لها
ّ
ٌ
ٌّ
الش ّ
ـعيب رغـم عفويتهـا
جمـايل ،وهـو محـاكاة الوجـدان
بعـد
وبسـاطتها ،فهـذا البعـد اجلمـايل يكمـن يف احلكـم املتن�اهيـة
مـع اإلشـارات التفاعليـة الـيت تمنـح مسـاحات مـن الوعـي
اإلرشـادي يف ذهـن املتلقـي تمثـل هـذه احلكـم الوعظيـة ّ
ممـا
ّ
يضطـره للبحث عن املعادل املوضوعي الذي يربط بن اللغز
ّ
وبن مناسـبت�ه بالطريقـة اليت حتفز قارئها على االسـتعاضة
يف املعـاين القريبـ�ة مـن هذا املبـىن لتحقيق األهـداف املطلوبة
ّ
وتسـهل أمامـه اخرتاق
بشـمولية تليب االحتي�اطات احلياتي�ة
احلواجـز والتحليـق إىل عوالـم األلغـاز اجلماليـة بمـا فيها من
نمطيـة أو تقيي�د.
وعليـــه ،فقد خلصـــت هذا الدراســـة إىل مجموعة من
النت�اجئ يمكننـــ�ا أن جنملها يف اآليت:
مكـــون مـــن ّ
ّ
مكونـــات الثقافـــة الشـــعبي�ة
 .1األلغـــاز
كالعـــادات ،والتقاليد ،واللباس .وتعـــد نقطة الصلة
ّ
بـــن احلاضـــر والمـــايض وتشـــكل الهويـــة القائمة
لألفـــراد واجلماعات.
 .2حتضر الثقافة الشـــعبي�ة بتعبرياتهـــا املختلفة لتصل
ّ
إىل النصـــوص وأســـلوب العيش كما هـــي يف األلغاز.
 .3الـــرتاث الشـــعيب واأللغاز الـــيت هي أحـــد مكوناته ما
ّ
هـــو إال اإلرث الثقايف الـــذي جيمع فيه أفـــراد املجتمع
كلهم ،وهـــو ذلك التلقي املعـــريف والفكري واحلضاري
الذي يشـــكل هويـــة أمة مـــا ،فينطبـــع بـــه وجدانها
وعقلها ورؤيتهـــا لذاتها.
 .4الرتاث الشـــعيب هو ذلك الكم الثقايف الذي يت�أســـس

عليـــه تاريـــخ األمم والشـــعوب على امتـــداد الزمان،
ومنـــه األلغاز الشـــعبي�ة اليت تشـــكل نقلـــة نوعية يف
غايتهـــا ومراميهـــا يف الدور املهـــم الذي تقـــوم به حنو
ًّ
ًّ
ًّ
وسياســـيا.
واجتماعيا
ثقافيا
التنمية اإلنســـاني�ة
ّ
يشـــكل اقتحام الـــرتاث الشـــعيب ومنه األلغـــاز ً
هما
.5
ً
ً
ًّ
أساســـيا بالنســـبة جليلنا ،إبداعا ونقدا ،فالكم الذي
صاغته األجيال الســـابقة وشـــاركت يف حتقيقه على
أرض الواقـــع يتعرض للتحطيـــم والطمس.
 .6يمثـــل الـــرتاث الشـــعيب هويـــة املجتمع الثقـــايف عر
دروب المـــايض ،فينبغـــي لنـــا صنـــع خلفيـــة فكرية
تذهب إىل صنع مســـتقبل قادم نصوغـــه بأيدين�ا ،من
حيـــث إدراكنا النقـــص وحتليله.
 .7معرفـــة الثقافـــة القديمـــة ألجدادنا الذيـــن عاهدوا
ً
ً
نـــادرا؛ فكانت
قرنـــا مـــن الزمـــن كان فيـــه التعليـــم
ً
األلغاز اليت يســـتخدمونها لتنشـــيط أذهانهم شاهدا
علـــى عراقتهم.
ّ
ّ
صفـوة القـول :إننـ�ا ال ندعـي اإللمـام التـام باملوضـوع من
ّ
جميـع جوانبـ�ه ،وإنمـا حاولنـا توثيـق مجموعـة مـن األلغـاز
الشـعبي�ة اخلاصة بمنطقة الرهامة فقط مع شـرح ّ
مبسط
ّ
ّ
لغـز علـى حـدة .ونعتقـد أن مجـال البحـث يف األلغـاز
لـكل ٍ
مفتوح من أجل ّ
تلمس املزيد من األلغاز الشـعبي�ة يف مملكة
ً
ً
خصوصا ،داخل بيوتات
عموما ،ومنطقة الرهامة
البحريـن
مختلفـة ومع أشـخاص مختلفـن يف اجليل واجلنـس ،ومن
ثـم اخلـروج خبالصـات ّ
مهمـة ومفيـدة ،وألغاز أخـرى جديدة
تـرثي البحـث وتـيضء لألجيـال الالحقـة ً
جانبـ�ا مـن تراثنـ�ا
ّ
ّ
الشـعيب الزاخـر بـكل مـا يبعـث يف أنفسـنا الشـعور بالفخـر
واالعـزتاز باالنتمـاء إىل ربـوع مملكتنـ�ا احلبيب�ة.

الهوامش
 .نقـال عن الباحـث محمّ د الزنظار ،مقـال :األمثال
واأللغـاز والحكايا األمازيغيّة.

الصور
-

من أرشيف الثقافة الشعبية.

ﺟﻤﻌﺎ وﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ :ﻣﻨﻂﻘﺔ اﻟﺒﺮﻫﺎﻣﺔ أﻧﻤﻮذﺟﺎ :دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ:
اﻷﻟﻐﺎز
ّ
ً
ّ
ً
ُ
ً
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د .حسام رشاد األحمد  -سورية

بني�ة َّ
السرد وخصائصه الفني�ة
َّ ِّ َ
ليج
األدب
يف
ِ
الشعيب للخ ِ
َ
الع َر ِّيب

مدخل:

1

َّ
يعـــاين دارســـو األدب الشـــعيب ،مثلما هو احلـــال يف معظم حقول
الدراســـات البحثيـــ�ة والنقديـــة يف الوطـــن العـــريب ،مـــن «ظاهـــرة
التشـــويش الســـليب يف تـــداول املصطلحـــات الواصفـــة ملختلـــف
أنواع الســـرد الشـــعيب ،حيث جيـــد الباحـــث يف هذا املجال َ
نفســـه يف
مواجهـــة ما يشـــبه فـــوىض املصطلح ،بســـبب مـــا يلقاه مـــن بلبلة
واضطـــراب يف توظيفـــه لـــدى معظـــم الباحثـــن العـــرب يف األدب
ِّ
الشـــعيب»( ،)1ومن أبرز مظاهر التشـــويش تلك محاولـــة اخزتال كل
األنـــواع القصصيـــة الشـــعبي�ة يف مصطلـــح واحد أال وهـــو (احلكاية
الشـــعبي�ة) أو (القصـــص الشـــعيب) ،دونمـــا تميزي بينهـــا من حيث
البني�ة واألســـلوب ،بل إنن�ا جند التشـــويش حىت يف محـــاوالت التميزي
تلك إذ إنها اســـتن�دت إىل رؤى ذاتي�ة ،ولم حتاول أن ِّ
تؤط َر نفســـها وفق

أدب شعبي

أســـس علمية ونظريـــات نقديـــة؛ لذا ســـنحاول الوقوف
علـــى تعريـــف األدب الشـــعيب ،والتميـــزي بـــن أنواعـــه
معتمديـــن على أحد أبـــرز املناهـــج النقدية الـــيت تن�اولت
اآلداب الشـــعبي�ة وهو منهج العالم الفولكلـــوري الرويس
فالديمري بـــروب املعـــروف باملنهـــج املورفولويج.

العـــرب  -احلديث املســـتملح من الكـــذب .وقالوا حديث
َّ
خرافـــة ،ذكر ابن الكلـــيب يف قولهم حديث خرافـــة أن خرافة
من بين عـــذرة أو من جهينـــ�ة ،وقد اختطفه اجلـــن ثم رجع
إىل قومـــه وأخذ حيدثهـــم بأحاديـــث يعجب منهـــا الناس،
فكذبوه ،فجرى على ألســـن النـــاس»(.)2

ويقـــوم املنهـــج املورفولـــويج علـــى اعتبـــ�ار العناصر
الثابتـــ�ة والدائمـــة يف احلكايـــة اخلرافيـــة إنمـــا هـــي -يف
احلقيقـــة -وظائـــف الشـــخصيات ذاتها ،كيفمـــا كانت
هذه الشـــخصيات داخل احلكاية اخلارقـــة ،وكيفما كانت
الكيفيـــة اليت يتـــم بمقتضاهـــا القيـــام بهـــذه الوظائف،
فالوظائـــف اليت تقوم بها تلك الشـــخصيات هـــي األجزاء
ً
ِّ ُ
املشـــكلة أساســـا حلكايـــة اخلوارق.
َّ
إذن ،فمـــا ُي َّ
عر عنه باحلكاية الشـــعبي�ة هو يف احلقيقة
ً
ٌّ
ٌ
ٌّ
شعيب ،وليســـت احلكاية الشـــعبي�ة إال نوعا
ســـردي
أدب
ً
ِّ
املتعـــددةّ ،
لكن جميع أنـــواع هذا األدب
واحـــدا من أنواعه
ّ َّ
ُ
الش ّ
ـــعيب تشـــرتك باحلكايـــة اخلارقـــة ،ســـواء
الســـردي
ً
بأحداثهـــا أو بشـــخصياتها ،أو بهما معا.

واحلزايـــة الـــيت هـــي مشـــتقة مـــن الفعل حـــزا ،وهو
بمعـــىن تكهـــن أي أن تلـــك احلكايـــات ليســـت ســـوى
تكهـــن الفكـــر أو توقعه حـــول الظاهرة الـــيت تتن�اولها تلك
احلكايـــة /احلزاية.
ً
ُ
َّ
بيـــ�د أن اخلروفـــة وعلـــى الرغـــم مـــن كونهـــا حتويرا
الســـم خرافـــة إال أنهـــا أشـــمل يف الداللـــة؛ فهـــي ال تعين،
فقـــط ،احلكايات اليت تشـــتمل على مـــا ال يصدقه العقل
ً
فحســـب ،بـــل إنها تعـــين احلكاية مطلقـــا ،ومـــن هنا كان
ً
لفـــظ اخلروفة يعـــين احلكاية َّأيـــا كان نوعهـــا ومضمونها
ما دامت ُت َ
ـــروى يف إطار شـــعيب ،وقد تتبعنـــا اخلراريف/
احلـــزاوي اخلليجيـــة فوجدنـــا أنهـــا تتمحـــور يف إطاريـــن
ُ
شـــعبين ،أو طقســـن تروى فيهمـــا اخلروفة:

واحلكايـــة اخلارقـــة بأحداثهـــا أو شـــخوصها هـــي ما
ٌ
شـــعب مـــا لتفســـري ظاهـــرة ميت�افزييقيـــة ،أو
أنتجهـــه
خللـــق االنتماء إىل األرض والعشـــرية ،أو للتغـــين باألمجاد
والبطوالت ،أو للتســـلية فحســـب ،ومن َّثم تن�اقلها أبن�اؤه
ً
َّ
شـــفهيا مرحلة من الدهـــر ،ممـــا أدى إىل أن تلحقها بعض
التغـــريات الطفيفة عـــر العصور.
ٌ
ٌ
ومـــن املعلـــوم َّأن َّ
َ
خصـــب لنشـــوء
منبـــع
حـــراء
الص
ونموهـــا .إذ َّإن الصحـــراء َّ
األســـاطري واخلرافات ّ
تتحول يف
َّ ُ
ُ
َّ َ
أهل ُ
زفيـــف ِّ
يح إىل
الر
ل
فتحو
،
ه
الليـــل إىل عالم جيهله حـــىت
ِ
َ
صريـــف ٍّ
أشـــباح
واملســـاحات اخلالية تميس موطن
جن،
ِ
ِ
ٍ
َ
وعفاريت وســـعايل..

اخلراريف الشعبي�ة يف اخلليج العريب:
ْ
ُ
ِّ
اخلليـــي اخلروفـــة /احلزايـــة
انتشـــرت يف املجتمـــع
ِّ َّ
َّ
ُّ ُ
للتعبري عـــن األدب َّ
الش ِّ
واخلروفة جمعها
ـــعيب.
الســـردي
ِ
ُ
خراريـــف؛ وأصلها خرافـــة« ،واخلرافة-كما جاء يف لســـان

 خراريف لألطفال اليت ترويها األمهات أو اجلدات. خراريف املجالس اليت يرويها الرجال للرجال عادة.خراريف األطفال:
)1
َّ ُ
ُ
األطفال فقد كانت اجلـــدات واألمهات
َّأما خراريـــف
ِ
َْ
يمزجنها بالواقع؛ ذلـــك أن األطفال يفضلون دمج اخليال
بالواقع املعيـــش ،كما أن هذا الدمج يســـهل عليهم حفظ
اخلروفة او تذكـــر أحداثها ،مما يـــؤدي إىل حتقيق الراويات
اجلـــدات أو األمهـــات مـــا يـــوددن أن يدسســـن بهـــا من
عظات ونصاحئ.
ومـــع اختـــالف البيئـــ�ات واخللفيـــات االجتماعيـــة
خيتلـــف مضمـــون احلكايـــة الشـــعبي�ة ولهجتهـــا إذ جنـــد
ٍّ
لـــكل مـــن اجلبـــل والبحـــر تأثريهمـــا املختلف عـــن اآلخر
يف احلكايـــات واخلراريف ،وقد شـــملت هـــذه احلكايات
الشـــعبي�ة مواضيع مختلفـــة كاحلديث عـــن البطوالت،
والشـــجاعة ،واجلـــن ،ومغامرات اخلري والشـــر ،وقصص
ً
َ
األمانة والشـــرف ،وكانت حتمل رســـائل وأهدافـــا عديدة:
ﺑﻲ
اﻟﺸ
اﻷدب
ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﺮد وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ
َّ
ﻟﻠﺨ ِ
ِ
اﻟﻌ َﺮ ِّ
ِّ
ﻌﺒﻲ َ
ﻠﻴﺞ َ
َّ
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كالوعظ والتعليم والنصح واإلرشـــاد وحـــىت املتعة يف زمن
لم تتوفر لـــدى أهله الكثري من وســـائل الرتفيـــه واإلمتاع.
وال بـــد للخروفـــة مـــن أن تبـــ�دأ بمقدمـــة شـــعرية؛
ترددهـــا اجلـــدة علـــى مســـامع األطفـــال وربمـــا تطلـــب
منه ــم تردي ــد تل ــك املقطوع ــة معه ــا؛ وألن ه ــذه املقدم ــات
الش ــعرية مم ــا يس ــتهوي األطف ــال فق ــد ك ــرثت وتنوع ــت
تلـــك املقدمـــات؛ ومنهـــا:
«خريريفـــة مجرييفـــة ،ســـبع قطيـــوات ،معلقات يف
التنـــور ،والتنـــور يبغـــي حطـــب ،واحلطـــب يف الســـمرة،
والســـمرة تبغي جدوم ،واجلـــدوم عند احلـــداد ،واحلداد
يبغي افلوس ،والفلـــوس عند العـــروس ،والعروس يابت
ولد ،والولد ســـموه ســـند» (.)3
ومـــا إن تنتهي اجلـــدة من إنشـــاد هـــذه الكلمات حىت
ّ
تطلـــب مـــن األحفـــاد أن يصلـــوا علـــى النـــيب محمد ﷺ
فيصلـــون عليـــه ،ثم تبـــ�دأ بســـرد احلكاية.
 .1تعمـــل اخلروفـــة علـــى تقريـــب الصـــورة للذهـــن،
وإيصال الفكـــرة ،أو القيمـــة التربويـــة ،أو األخالقية
بطريقـــة سلســـة وســـهلة لعقـــل املتلقـــي وقلبـــه،
ِّ
إذ تربيـــ�ه علـــى الرتكـــزي واالهتمـــام بـــأدق التفاصيل
الهادفـــة ،واملمتعـــة يف الوقـــت ذاتـــه.
ً
 .2تســـاعد اخلروفـــة أيضـــا علـــى تنمية اخليـــال لدى
األطفـــال؛ فقد نراهـــم يتســـابقون يف ختمـــن نهاية
القصـــة ،أو يبتكـــرون نهايـــة جديدة غري الـــيت ترويها
اجلـــدة ،بافـــرتاض أحـــداث أخـــرى ،ويف كل األحوال
فهـــي توصل للطفـــل القيـــم واألخالق املراد غرســـها
فيه بأســـلوب شـــائق وغـــري جامد.
 .3إذن ،فقـــد كانت اخلروفة وســـيلة من وســـائل تن�اقل
املعـــارف والتجارب اإلنســـاني�ة بن األجيـــال ،يف إطار
من التعليـــم والرتفيه.
)2

خراريف الرجال:

أم ــا بالنس ــبة خلراري ــف الرج ــال فإنه ــا  -وإن كان ــت
ت ــروى للتس ــلية  -ترك ــز عل ــى اجلان ــب الثق ــايف واملع ــريف،

ً
ُ
فق ــد كان ــت ت ــروى ،غالب ــا ،للفخ ــر بالبط ــوالت واألمج ــاد
ال ــيت حيققه ــا أبن ـ�اء القبيل ــة؛ فه ــي وع ــاء حياف ــظ في ــه عل ــى
التاريــخ مــن حيــث األشــخاص واألحــداث البطوليــة ،لــذا
فق ــد ك ــرثت يف ه ــذه املجال ــس حكاي ــات الس ــري واملغ ــازي.
كمـــا كـــرث القصـــص الديـــين علـــى حســـاب احلكايـــة
اخلرافي ــة ال ــيت كان ــت  -وم ــا زال ــت  -تس ــتهوي األطف ــال
ٍّ
والكب ــار عل ــى ح ــد س ــواء.
وألن احليـــاة يف الصحـــراء تتوقـــف خـــارج اخليام مع
ً
أفـــول الشـــمس ممـــا جيعـــل الليـــل طويـــال وخباصـــة يف
ً
أمســـيات الشـــتاء؛ فقد كان لزامـــا على البـــدوي أن خيرتع
ِّ
مـــن أســـاليب العيش مـــا يب�دد به ســـويعات مـــن الزمن
كل يوم حـــىت يتمكن من تمضيـــة جزء من الليـــل الطويل
بالدرجـــة األوىل ،وحىت يتمكـــن من االنتصـــار على العالم
خـــارج اخليمـــة الذي يزرع اخلوف والوحشـــة يف نفســـه..
لذا فقد كانـــت احلكاية املالذ الذي يـــأوي إليه الناس،
َّ
والســـالح الذي قاوموا به بؤس احلياة وحتـــدوا من خالله
ً
مدهشـــا ُّ
كـــم احلكايات
املظاهـــر الغريبـــ�ة؛ لـــذا لـــم يعد
َّ
َّ
الهائـــل الـــذي خلفـــه رواة البـــدو لألجيال الالحقـــة إال أن
ُ َ
مســـىم واحـــد؛ فهي َّ
َّ ً
تتنوع
�درج حتت
احلكايات ال تن
هـــذه
ٍ
ِ
ً
ّ
َ
ما بن حكايات حيكـــت لتقدم تفســـريا للمظاهر الغريب�ة
الـــيت تصادفهم يف حياتهـــم ،وثمة حكايـــات رويت لزتجية
ِّ ُ
تمجـــد انتصارات
الوقـــت فحســـب ،وحكايـــات أخـــرى
اإلنســـان على مظاهر الطبيعة وخباصة البحر والصحراء.
هذا من حيث أســـباب نشـــأتها ،أما أســـباب َّ
الس ِرد أو
الـــروي ،فعلى الرغـــم مـــن أن تزجية الوقت هي الســـبب
ْ
ِّ
الرئيس لـــكل احلكايـــات على العمـــوم إال أنـــه يمكنن�ا أن
َ
جنـــد لها بعض األغراض األخرى .فبعـــض هذه احلكايات
كانت تـــروى للفكاهة ،وأخـــرى للموعظـــة ،وثمة حكايات
كانـــت تروى للتوجيه واإلرشـــاد ،وأخـــرى للفخر ببطوالت
أبنـــ�اء القبيلة مما يعين تكريس بعـــض الصفات احلميدة
يف نفوس اجليـــل النائش كالكرم والشـــجاعة..
وبســـبب ِّ
تنـــوع أســـباب نشـــوء احلكاية ،وأســـباب
رويهـــا ،فإنـــه يمكننـــ�ا أن ِّ
نمـــزي يف احلكايـــة الشـــعبي�ة

أدب شعبي

َّ َ
أنواع ،وســـنحاول أن نفصلهـــا عما اختلط
ة
اخلليجية عد
ٍ
بها من حكايات ال تنتي إىل األدب الشـــعيب ،فليس كل ما
ً
ً
ُ
حيكى أدبا شـــعبي�ا فقصص القـــرآن ،واملعتقدات ال تن�درج
َّ
ضمن األدب الشـــعيب ِّ
شـــعب ألنه ليس مـــن إنت�اجه،
ألي
ٍ
ٌ
�اج ٌّ
إلهي ،أمـــا من ال يؤمن به فســـيتحول بالنســـبة
بل نتـــ
إليه إىل أســـاطري ،وبالطبع لـــم يكن الراوي الشـــعيب الذي
ً
يروي مثل هذه احلكايـــات منكرا لطابعهـــا الديين وبالتايل
ً
ً
ال تشـــكل تلك احلكايات أســـاطري ،بـــل نصا دينيـــ�ا .فمن
شـــروط األســـطورة أن تتحـــول من نص ديـــين يف وقت ما
إىل نص تـــرايث أديب.
وكذلك األمر بالنســـبة للقصص الديـــين الذي يصور
حيـــاة الصحابـــة والتابعـــن وغريهم ،فهـــذه النصوص ال
ً
ً
تشـــكل أدبا شـــعبي�ا ألي مجتمـــع حىت لو رويـــت بلهجاته
املحلية ،وذلـــك ألنها قصص أخذت عـــن نصوص مدونة
ً
وليســـت تأليف مجتمع تن�اقلها شـــفاهية مســـتثنن من
ذلـــك القصص الديـــين الـــيت ال تنتي إىل نـــص ثابت؛ بل
إىل ذاكـــرة جمعية ســـاهمت يف تكوينهـــا ككرامات بعض
األوليـــاء والصاحلن ،وهـــذه احلكايات بمجملها تشـــكل
ما يســـىم يف علـــم تنـــ�اول األدب الشـــعيب أو الشـــفاهي
باســـم ليجنـــدات وهي تنـــ�درج ،بال ريب ،حتت ما يســـىم
باحلكايـــة البطولية.
ً
إذا ســـنقوم باســـتبعاد القصـــص الديـــين (باســـتثن�اء
الليجنـــدات) ألنـــه رغـــم أنـــه كان ُيـــروى يف مجالـــس
األطفـــال والكبـــار إال أنـــه ليـــس مـــن األدب الشـــعيب
اإلم ــارايت ،ف ــاألدب الش ــعيب ألي مجتم ــع إنم ــا ه ــو نتـ ـ�اج
جتربـــة وتفكـــري ذلـــك املجتمـــع.
كمـــا ســـنقوم بدمـــج قصـــص احليـــوان باحلكايـــة
الشـــعبي�ة؛ ألنهـــا يف الواقع نوع مـــن أنواعها بيـــ�د أنه جيدر
ً
التنبيـــ�ه هنا إىل أن قصص احليوان ليســـت رمزا إلنســـان
ً
بالضـــرورة ،فهـــي ليســـت تقليدا لــــ «كليلة ودمنـــة» .إذ
إنهـــا ليســـت حكاية  -كمـــا هو واضـــح مـــن مضمونها -
ُ ِّ َ ْ
أ لفت على لســـان احليـــوان لاللتفاف على الســـلطة ،بل
ً
ُ
هي معتقدات تفســـر أمـــورا غيبي�ة ،أو حكايات نســـجت
للتســـلية والفكاهة فحســـب.

أما بالنســـبة لســـري احلـــوادث اليومية ،فهي ليســـت
من األدب الشـــعيب ألن األدب الشـــعيب ألي مجتمع هو ما
توارثـــه األبن�اء عن األجـــداد من حكايات على مـــر الزمان،
فاحلـــوادث اليوميـــة من هـــذا املنطلق وإن كانت تشـــكل
حكايـــة إال أنهـــا ال تدخـــل ضمـــن مفهوم األدب الشـــعيب
مـــا لم تتحـــول بفعل الزمـــن إىل أحداث تاريخيـــة تتن�اوب
األجيال على ســـردها.
َّ
لكن ما صنفـــه بعض داريس األدب الشـــعيب من هذا
البـــاب هو ،يف الواقـــع ،من باب احلكايـــات البطولية بأحد
فرعيها :امللحمة ،والليجندا.
لهـــذه األســـباب وغريهـــا ســـنعتمد علـــى التقســـيم
األكادي ــي (املعتم ــد يف مجم ــل الدراس ــات ال ــيت تن�اول ــت
األدب الشـــعيب ،أو الشـــفاهي لشـــعوب العالـــم) مـــن
خ ــالل تن�اولن ــا للس ــرد يف األدب الش ــعيب اخللي ــي؛ وه ــو:
(احلكايـــة اخلرافيـــة ،احلكايـــة البطوليـــة  /الليجنـــدة،
احلكايـــة الشـــعبي�ة).

احلكاية اخلرافية:
يف كثـــري مـــن األحيـــان حيـــدث خلط مـــا بـــن اخلرافة
واألســـطورة ،فنجد من يتحدث عن أســـطورة شـــعبي�ة يف
مجتمـــع اإلمـــارات ،وحقيقـــة األمر أنـــه ال يوجد أســـاطري
يف املجتمـــع اإلمـــارايت ،كمـــا ال يوجد أســـاطري شـــعبي�ة ألي
مجتمع من املجتمعات ،فاألســـاطري ليســـت شعبي�ة البت�ة
فهي حكاية مقدســـة ترتبـــط باملعتقدات الدينيـــ�ة لذا فإن
أبطالها آلهة أو أنصاف آلهة وهي تن�اقش املســـائل الغيبي�ة
الكرى كأصول العالم واخللق« ،وألن األســـطورة مقدســـة
فإنـــه تمتنـــع روايتهـــا أو تعلمهـــا إال علـــى البالغـــن ممن
وصلوا الســـن واملكانة اليت ختولهم اســـتالم أســـرار دينهم،
حيث يقوم الشـــيوخ بنقلهـــا إىل أولئك الشـــباب كجزء من
الطقـــوس اخلاصة بإعدادهم الســـتالم األســـرار»(.)4
أمـــا اخلرافـــة؛ ورغم شـــبهها الكبـــري باألســـطورة إال
ً
أن العـــن الفاحصـــة مـــا تلبـــث أن تتبن فروقـــا واضحة
بـــن النوعن؛ فاخلرافـــة تقوم علـــى اإلدهـــاش ،وتمتلئ
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اﻷدب
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ً
باملبالغـــات والتهويـــالت ،وجتـــري أحداثهـــا بعيـــدا عـــن
الواقع حيث تتحرك شـــخصياتها بســـهولة بن املستوى
الطبيعاين املنظور ،واملســـتوى فوق الطبيعاين ،وتتشـــابك
ِّ
كاجلـــن والعفاريت
عالقاتهـــا مـــع كائنـــ�ات مـــا ورائيـــ�ة
واألرواح الهائمـــة ،وقـــد يظهر اآللهة يف أحـــداث اخلرافة،
لكنهـــم يظهرون أشـــبه بالبشـــر املتفوقن وليـــس كآلهة
َّ
ســـامية متعالية كما هو شـــأنهم يف األســـطورة؛ لـــذا فإن
ً
التشـــابه قد يصبح كبـــريا ما بـــن األســـطورة واخلرافة،
ولـــن نســـتطيع التميـــزي إال عن طريـــق املعيار األســـايس
وهو القداســـة؛ فاألســـطورة هـــي حكاية مقدســـة يؤمن
منتجوهـــا بصـــدق روايتهـــا ويـــرون يف مضمونها رســـالة
ِّ ُ
ســـرمدية موجهـــة لبـــين البشـــر تبـــن حقائـــق خالـــدة،
ِّ
وتؤس ُ
ـــس لصلة بـــن الدنيـــوي والعوالم القدســـية.
أمــا اخلرافــة فــإن راويهــا ومســتمعها علــى حــد ســواء
ً
ً
يعرف ــان أنه ــا تق ـ ُّ
ـص أحداث ــا ال تل ــزم أح ــدا بتصديقه ــا ،أو
اإليم ــان برس ــالتها؛ ل ــذا ف ــإن م ــا جن ــده يف األدب الش ــعيب
اخللي ــي  -رغ ــم حت ــدث البع ــض ع ــن أس ــاطري  -لي ــس
ســـوى خرافـــات .فاملجتمـــع اخلليـــي مجتمـــع متديـــن
رفـــض نشـــوء األســـطورة؛ ألن مـــا تطرحـــه األســـطورة

ين�اق ــض الدي ــن م ــن حي ــث تع ــدد اآلله ــة ،وم ــن حي ــث
اإلجاب ــة ع ــن أص ــل العال ــم ،وقص ــص اخلل ــق ال ــيت ق ــدم
ً
ً
لن ــا الق ــرآن تفس ــريا وافي ــا له ــا ،أم ــا الغيبيــ�ات فه ــي مم ــا
يرف ــض املس ــلمون اخل ــوض في ــه ألن علمه ــا عن ــد ريب.
َّ
أمـــا ما قبل اإلســـالم فإن املجتمع اخلليـــي (وهو جزء
ً
من املجتمـــع العريب البـــدوي) فإنـــه لم يكن متوفـــرا لدى
العـــرب التدوين الذي هو أســـاس ما حتفظ به األســـطورة
َّ
كونهـــا ال تنتقل على نطاق واســـع مشـــافهة ألنهـــا حكاية
ُ
ٌ
مقدســـة ال تعطى إال ملـــن هم أهـــل لها (أي لفئـــة قليلة)
ما لبـــث حاملوها أن تالشـــوا بقـــدوم اإلســـالم الذي يعد
ً
األســـطورة ومضامينهـــا كفرا برســـالته؛ لـــذا فاخلرافة ال
األســـطورة هي مـــا جنـــده يف القصص الشـــعيب اخلليي،
ومـــن تلك اخلرافات( :أم دويس ،الســـعلوة ،أم الســـعف
والليف ،حمـــارة القايلة.)...
)1

أم الدويس:

وه ــي جنيــ�ة تظه ــر عل ــى ش ــكل ام ــرأة فائق ــة اجلم ــال
طويل ــة القام ــة ناعم ــة الص ــوت ،ش ــعرها طوي ــل ،ريحته ــا
مس ــك وعن ــر وع ــود تف ــوح ع ــن بع ــد منه ــا ،ثي�ابه ــا جميل ــة
مغري ــة ،تق ــوم بمالحق ــة الرج ــال فق ــط وبع ــد أن تغويه ــم
تظه ــر صورته ــا احلقيقي ــة؛ وه ــي عج ــوز قبيح ــة مخيف ــة
املنظ ــر وتق ــوم بقتله ــم.
)2

اخلبابة:

يقال إنها امرأة طويلة متشـــحة بــــالسواد من رأســـها
إىل أخمـــص قدميها .ختتطـــف اجلهال ،وتغـــوي الرجال..
ً
وتعرف أيضا بأنها تظهر يف املزارع الكثيفة والغابات.
ويبـــ�دو من صفاتها كونهـــا امرأة فائقـــة اجلمال ،ومن
مهامهـــا اليت تتمحـــور حول اإلغـــواء ،ثم تظهـــر حقيقتها
بعـــد أن تتمكـــن مـــن الرجـــال فتقتلهـــم ،أنها هـــي ذاتها
الســـعلوة واخلبابة.
)3

السعلوة:

يق ــال إنه ــا ام ــرأة ذات ش ــعر طوي ــل وق ــوام ممش ــوق
كانـــت تظهـــر للرجـــال ليـــال فتغويهـــم ،وتســـحرهم،

أدب شعبي

ً
شـــكل رجل أيضـــا ،وباملواصفـــات نفســـها ،إذ تصطحب
ً
ً
النـــاس إىل العـــن ليـــال فتغرقهم  .وتســـىم أيضـــا حمار
القايلـــة؛ فهي ال تظهـــر إال وقـــت القيلولـــة  /القايلة؛ أي
وقت اشـــتداد حـــرارة الشـــمس ،وتقـــوم بدهـــس كل ما
َّ
تراه أمامهـــا من أطفال ،ثـــم تأكلهم .ونرجـــح أن األمهات
اخرتعـــن هـــذه اخلرافة ملنـــع أطفالهن من اخلـــروج وقت
ً
الشـــمس خوفا عليهم مـــن اشـــتداد احلرارة.
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فيتبعونهـــا حـــىت تصـــل بهـــم ملـــكان منعـــزل فتقتلهـــم.
وهنـــاك مـــن يزعـــم أنهـــا ليســـت أكـــرث مـــن غوريـــال
صورتهـــا احلكايـــات علـــى إنهـــا تلـــك املـــرأة الـــيت تظهـــر
للرجـــال وتغويهـــم.
)4

أم السعف والليف:

ً
أم الســـعف والليـــف ومـــن أســـمائها أيضا ســـارة أم
الصراصـــر وهـــي تظهر على شـــكل امـــرأة عجـــوز قبيحة
املنظـــر؛ شـــعرها منفـــوش ،تتكلـــم كثـــريا يف الليل.
كانـــت تســـكن أعـــايل أشـــجار النخيل ،وبن ســـعفها
وعنـــد هبوب الريـــاح كانـــت األغصان تهزت بشـــدة فيظن
النـــاس أن أم الســـعف متواجـــدة يف األعلى..
ُ
َّ
ُ
ويعتقـــد أن شـــخصية أم الســـعف ابت�دعـــت إلخافة
األطفـــال ومنعهم مـــن اخلروج مـــن املـــزل وخاصة عند
هبـــوط الظـــالل ،أو عند هطـــول األمطار حـــىت ال يصابوا
بالـــرد إذ إنها كانت ختطف األطفال وتشـــويهم على النار.
)5

حمار القايلة:

تصورها احلكايات الشـــعبي�ة على إنها امـــرأة لها وجه
إنســـان ورجلـــي حمـــار وهناك مـــن يزعم إنهـــا تظهر على

اجلاثوم:
)6
ٌّ
هـــو جـــان يقـــال إنـــه جيلـــس علـــى صـــدر اإلنســـان
ويســـحب لســـانه بأحد يديه ،وباألخـــرى خينقه ،فيجلس
َ
اإلنســـان وال حـــول وال قوة له؛ فلســـانه معقود ،ونف ُســـه
مخنـــوق ،وربمـــا قتل اإلنســـان .وجللوســـه علـــى الصدر
تدعوه بعض املناطق بأيب ركيب ويفســـر السيكولوجيون
أن اجلاثوم ليـــس من اجلن ،وإنما هو مجـــرد كابوس يراود
النائمن بســـبب اإلكثـــار مـــن األكل قبل النـــوم .وحيثما
ين�ام اإلنســـان يوجد (عثيـــون) فقد يكـــون يف البيت أو يف
البســـتان أو يف املركب أو يف العراء .إذ ين�در ان يوجد إنســـان
ليس لـــه حكاية مع (عثيـــون) ،أو ياثوم؛ فالكوابيس ٌّ
شـــر
َّ
البد منـــه يف حياتن�ا.
أبو مغوي:
)7
هو ٌّ
جـــن يظهـــر ألهل البحـــر مـــن الســـماكن الذين
يصطادون ليـــال فين�اديهم بأصوات زمالئهـــم لكي يتبعوه
ً
زاعمـــا أن الصيـــد عنـــده وفري حـــىت يدخلهـــم الغبـــة ،أو
األماكـــن الغزيرة لكـــي يغرقهم ،ومن هنا أخد اســـمه (أبو
مغـــوي) من إغـــواء البحـــارة وإضاعتهم.
)8

الدعيدع:

يقـــال :إنه جـــان يظهـــر على شـــكل رجـــل يف املقابر أو
النخيـــل .وهو كثريا مـــا يطلع للفالحن عنـــد حلول الليل،
وربما تشـــكل لهم بعـــدة صور وقلد بعـــض األصوات لكي
يغوي أو خيـــدع الناس.
)9

بو درياه:

من اخلرافـــات املنتشـــرة يف املجتمع اخلليـــي بعامة،
وعند أهل البحر منهم بشـــكل خاص ،وهي كلمة فارســـية
ﺑﻲ
اﻟﺸ
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من شـــقن بابا وتعـــين أبو ،ودريـــاه وتعين البحـــر .وترجع
أقدم أصـــول لهذه اخلرافـــة إىل البحرين حيـــث جند لها يف
البحريـــن روايتن؛ أولهمـــا :أن بابا درياه ،وهـــو من اجلن،
كان يتســـلل إىل مراكبهـــم يف الفرتة ما بن صالة العشـــاء،
وأذان الفجـــر ،وخيتطف أحـــد البحارة ليأكلـــه ،ويعبث يف
ِّ
الســـفين�ة ليتلفها فتغرق؛ لذا فإنهم جيعلون يف كل سفين�ة
نوبة للحراسة بها اثن�ان أو أكرث.
وأمـــا الروايـــة األخـــرى :فتخر أنـــه  -بودريـــاه -كائن
خـــرايف يعيـــش يف البحـــر ،قيل إنـــه كان يظهر على شـــكل
إنســـان مخيف الشكل ،يســـمعون صياحه يف البحر وكأنه
ً
غريق ،فـــإذا أنقذوه ســـرق طعامهم ،وربما أتلف شـــيئ�ا يف
الســـفين�ة« .ويب�دو أن األهايل اســـتخدموا هـــذه احلكاية
ً
لتخويف أوالدهم خصوصا الشـــباب ،وذلـــك ملنعهم من
ً
الذهاب ليـــال إىل البحر»(.)5
)10

خطاف رفاي:

وهـــو خاطـــف النســـاء البحـــري ،يظهـــر علـــى هيئـــ�ة
زورق ل ــه ع ــدة أش ــرعة ،أطراف ــه طويل ــة تلح ــق ضحاي ــاه
مـــن البحـــر إىل ِّ
الـــر ،فيختطـــف النســـاء اللـــوايت خيرجـــن
ً
لي ــال م ــن بيوته ــن.
-

تعليق على اخلرافة:

نالحظ أن اخلرافات اخلليجية عبارة عن شـــخصيات
ً
وليســـت قصصا أو حكايـــات محددة ،وربمـــا صيغت عن
إحدى هـــذه الشـــخصيات أو أكـــرث الكثري مـــن احلكايات
املختلفة تؤكـــد وجود هذه الشـــخصية ،لكنها يف احلقيقة
ليست حكاية محددة ،كما ســـنجد يف احلكايات الشعبي�ة
واحلكايات البطوليـــة ،إذن ،فاخلرافة يف املجتمع اخلليي
خرافة شخصية وليســـت خرافة حكاية.
كما جنـــد أن هذه الشـــخصيات اخلرافيـــة إنما وجدت
لتخويـــف األطفـــال ،أو الرجـــال أو ردعهم عـــن عمل ما،
ولم جنـــد شـــخصيات خرافيـــة لتخويف النســـاء ســـوى
خطـــاف رفاي..
ً
ونالحظ أيضا أن الشـــخصيات اخلرافية اليت ابت�دعت
َّ
لتخويف األطفـــال كلها مؤنث�ة مما يويح بـــأن األمهات هن
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من اختلقن هـــذه الروايات ،فاحلديث عـــن املرأة وصفاتها
أقـــرب إىل روح املرأة من احلديـــث عن الرجل.
بينمـــا لو ابت�دع الرجل شـــخصيات غايتهـــا بث الرعب
واخلـــوف البت�دعهـــا ذكورية ذلك بســـبب إيمانـــه املطلق
بأن الرجل أقـــوى من املرأة؛ لذا فإنه األقـــدر على اإلخافة..
لك ــن امل ــرأة ال ــيت ت ــدرك بفطرته ــا أن الطف ــل ال حيت ــاج
إىل الق ــوة ح ــىت خي ــاف ،جيعله ــا تبت ـ�دع ش ــخصيات أنثوي ــة
للتخويــف ألنهــا تعتقــد أن نــزع صفــات احلنــان والعطــف
ً
والرقـــة هـــي أكـــرث ختويفـــا للطفـــل ألنـــه األكـــرث حاجـــة
إليهـــا ،إذن فلســـفة كل مـــن املـــرأة والرجـــل عـــن اخلـــوف
والطف ــل جتعلن ــا نعتق ــد أن امل ــراة ه ــي م ــن ابت�دع ــت تل ــك
الشـــخصيات اخلرافيـــة..
ليـــس هذا فحســـب بـــل إن افتقاد شـــخصية خرافية
لتخويـــف املـــرأة إذا مـــا اســـتثنين�ا خطـــاف رفـــاي جتعلنا
نعتقـــد أنها ابت�دعت أغلـــب تلك الشـــخصيات اخلرافية

أدب شعبي

إن لـــم يكن كلها ونقصد حىت تلك الـــيت ابت�دعت لتخويف
الرجـــل ،فثمة ثالث شـــخصيات أنثويـــة خرافية ابت�دعت
ملنـــع إغـــواء الرجـــل؛ وهـــي( :أم الدويـــس ،الســـعلوة،
اخلبابة)..
ونالحـــظ أن هـــذه الشـــخصيات تظهر بمظهـــر املرأة
اجلميلـــة حىت تغـــوي الرجـــل ،فتظهر حقيقتهـــا من الكر
يف الســـن والقبح والبشـــاعة ..وكأنها حتـــذر الرجل من أن
جمـــال املرأة هـــو جوهرها وليس شـــكلها.
أمـــا الشـــخصيات اخلرافية األخـــرى كاجلاثـــوم وأبو
مغـــوي والدعيدع؛ فـــإن اجلاثوم شـــخصية تظهر يف تراث
أغلـــب املجتمعـــات؛ لذا ســـنتوقف عنـــد الدعيـــدع وأبو
مغـــوي ألنهما مـــن تـــراث مجتمع اخلليـــج العـــريب؛ فأبو
مغوي والدعيـــدع يظهران كمـــا قلنا للســـماكن يف البحر
ً
والفالحن ليـــال وهذا أمر طبيعي فليل البحـــر ،والغابات،
ً
والصحراء مخوف إذ يســـمع املرء أصواتـــا هي يف احلقيقة
بســـبب مظاهر الطبيعة..
ً
وإن هـــذه األصـــوات الـــيت لـــم يكـــن يســـمعها نهارا
بســـبب انشـــغاله أو الضجة من حوله جتعل املـــرء يبت�دع
َّ
كائنـــ�ات تـــرر وجـــود تلك األصـــوات أمـــا ما قيل عـــن أن
ً
مـــكان ما
أبـــا مغوي ينـــ�ادي بأصـــوات الزمالء مشـــريا إىل
ٍ
فيـــه الصيـــد الوفـــري حـــىت يغـــوي الســـماكن فيبتلعهم
َّ
البحر ،فإنن�ا ال ننكـــر أن الصوت يف الليل ينتشـــر ،وخباصة
يف املناطـــق املفتوحـــة كالبحـــر والصحـــراء ممـــا جيعل من
الصعوبـــة حتديـــد اجتاهـــه ،فلربما نـــادى أحـــد األصدقاء
ً
شـــخصا ما إىل مكان ما ،لكـــن ذلك الســـماك اتبع االجتاه
اخلاطـــئ للصوت بســـبب ظاهرة انتشـــار الصوت ،فوقع
فريســـة للبحر ،وخباصـــة أنه يصعب على املـــرء إن لم نقل
يعجز عن حتديد املســـافة اليت غاصهـــا يف البحر مما يؤدي
إىل حـــوادث قد ال حتمـــد عقباها يقوم البعض بتفســـريها
بوجـــود طرف آخـــر هو تلـــك الشـــخصية اخلرافية..
أي أن الشـــخصيات اخلرافيـــة الـــيت ابت�دعهـــا الرجال
إنمـــا ابت�دعوهـــا لتفســـري ظاهـــرة مـــا موجـــودة بالفعل،
لكن الشـــخصيات اخلرافية الـــيت ابت�دعتها النســـوة إنما

ً
ابت�دعنها للردع ســـواء لـــردع األطفال عن اخلـــروج ليال أو
ً
ظهـــرا ،أو لـــردع الرجال عن النســـاء.
ً
ومـــن الفـــروق ،أيضـــا ،بـــن مـــا ابت�دعتـــه النســـوة
ومـــا ابت�دعـــه الرجـــال مـــن شـــخصيات خرافيـــة جند أن
ً
لشـــخصيات النســـاء أشـــكاال محـــددة؛ فـــأم الدويـــس
جميلـــة شـــعرها طويل قدهـــا رشـــيق ...إلـــخ ،بينما جند
أن الشـــخصيات الـــيت ابت�دعهـــا الرجـــال ال شـــكل لهـــا،
أي أنهـــا مجـــرد فكـــرة ،وذلـــك أن الرجـــال حـــن ابت�دعوا
تلـــك الشـــخصيات لم يكونـــوا يعرفـــون أنهـــم يبت�دعون
شـــخصيات خرافية ،بل كانوا يفســـرون ظواهـــر موجودة
بالفعـــل ،وألنهم لم يـــروا تلك الشـــخصيات فلم يعطوها
ً
أشـــكاال ،بينمـــا النســـوة َّ
كـــن يدركـــن أنهـــن يب�دعـــن
شـــخصيات خرافيـــة لذلك فلـــم يتورعـــوا عـــن إعطائها
ً
أشـــكاال وهيئـــ�ات محددة.
كما أنه للســـبب نفســـه لم يمنح الرجال شخصياتهم
أســـماء ،بل هي ألقـــاب أطلقوهـــا على شـــخصياتهم من
خـــالل ما تقوم بـــه هذه الشـــخصيات من أعمـــال ،أو من
خالل أماكـــن وجودها؛ فأبو مغوي ألنه يغـــوي ،والدعيدع
اســـم يشـــري معناه إىل أماكن وجوده ما بـــن النخل ،واألمر
نفســـه جنـــده عند اســـم بودريـــاه المأخوذ عن الفارســـية
والذي يعـــين أبو البحـــر ،وخطاف رفاي جاء مـــن الوظيفة
اليت يؤديهـــا وهي خطف النســـوة .بينما منحت النســـوة
شـــخصياتهن أســـماء « :اخلبابة ،ســـارة أم الصراصر ،أم
الدويس.»...
ً
إضافـــة إىل ذلك فـــإن كال من بودرياه وخطـــاف رفاي ال
ً
حيتمـــل أن يكونا من اختالق النســـوة ،نظـــرا ألن األول حىت
إن كان قـــد وجـــد لتخويـــف األطفال حـــىت ال ُّ
يلحـــوا على
ً
مرافقـــة اآلبـــاء يف رحالت الصيـــد حيمل مبت�دعـــه مخزونا
ً
كبـــريا من حالة القلق الـــيت تنجم عن ركـــوب البحر والبعد
َّ
عن الر واألهـــل .كما تـــويح صفاته وأعماله بـــأن مختلقه
على عالقة مباشـــرة بالبحر وما حتدث فيه مـــن أهوال؛ لذا
فإنن�ا نرجـــح أن يف اختالق هذه الشـــخصية اخلرافية دعوة
للرجـــال للتكاتف يف رحلة البحر ليتمكنـــوا من القضاء على
الشـــر عامة والذي يمثلـــه بودرياه يف هـــذه اخلرافة.
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ً
أمـــا الثـــاين فقد وجـــد ،أصـــال ،لتخويف النســـاء كي
َّ
ال خيرجـــن يف الليـــل وحيـــدات ممـــا يـــويح بـــأن مبت�دعه
رجل يوجه مـــن خالل هذه الشـــخصية اخلرافية رســـالة
ً
وحتذيرا للنســـاء.

احلكاية البطولية يف أدب مجتمع

اخلليج العريب الشعيب:
ختتلـــف احلكايـــة البطولية عـــن اخلرافـــة يف أمرين؛
أولهمـــا أن أحداثهـــا تقـــرتب مـــن الواقـــع رغـــم املبالغـــة
والتهويـــل ،وثانيهما أن البطل فيها يشـــكل صـــورة مثالية
عن اإلنســـان ،وعمـــا هو إنســـاين ،وهي تســـتثري الرغبة يف
الســـامع إىل حتقيق هذه الصـــورة املثاليـــة ،فاألبطال رغم
املبالغات اليت حتيـــط بهم إال أنهم بشـــر عاديون يتحركون
يف ٍّ
ٍ
ســـام ومتفوق لما
جـــو إنســـاين ،وأعمالهم هي نمـــوذج
يمكن لألفـــراد أن يطمحـــوا إليه.
ً
أمـــا صـــورة البطـــل يف اخلرافة فإنهـــا تطـــرح نموذجا
ً
ً
ً
ً
متخيال بعيـــدا عـــن الواقع؛ فهو ليـــس نموذجا إنســـاني�ا،
بل شـــخصيات مختلقة ُح ِك َم عليها منـــذ البداية أن تبقى
حبيســـة يف حبكة القصـــة ،وخيال الســـامع ،ودون تفاعل
حقيقي مـــع النفس اإلنســـاني�ة.
ً
إذا ،فاحلكايـــة البطولية هي حكاية واقعية لشـــخص
حقيقـــي ،تعتمـــد علـــى ســـرد أحـــداث تاريخية أو شـــبه
تاريخية ،لكنها تتضمن الكثري مـــن التهويالت واملبالغات
حىت يضيـــع الواقعي يف ضباب اخليـــال .يظهر هذا البطل
بصـــورة املتفوق الـــذي ال يمكن تكرار أنموذجه بســـهولة.
وتنقس ــم احلكاي ــات البطولي ــة إىل صنف ــن؛ أولهم ــا
احلكايـــة البطوليـــة التاريخيـــة ،وثانيهمـــا الليجنـــدة.
وختتلـــف احلكايـــة البطوليـــة التاريخيـــة عـــن الليجنـــدة
َّ
يف أن البطـــل يف األوىل يواجـــه الكثـــري مـــن املتاعـــب
واملصاع ــب يف رحل ــة م ــا ،لكن ــه يتمك ــن ،بفض ــل قوت ــه أو
ذكائ ــه ،م ــن االنتص ــار عليه ــا وبل ــوغ مآرب ــه ،أم ــا البط ــل
يف الليجنـــدة ،فإنـــه يتمـــزي بعمـــل خـــارق للطبيعـــة عمـــل
محـــدد يتمـــزي بـــه ويشـــتهر.

)1

احلكاية البطولية التاريخية:
نتيف نتيفان:

« كان يف مـــرة فگـــرية ،ما جتيب أوالد ..ومن حســـرتها
عليهم گامت أخذت ليها ســـبعة أگراص خز ،واشـــرتت
ليهـــم فـــراش ،وأخـــذت ليهـــم مـــز ،وأخـــذت الگراص
ّ
وحطتهـــم يف املـــزن وظلت تز تـــز تز ،ليل ونهار ،عشـــية
ّ
وإبـــكار ،مـــا تگوم إال حـــزة الصالة حىت غـــذا رجلها جييب
ليها بارز.
وكـــت الصالة تگـــوم تصلي وتـــرد لشـــغلتها ،تز تز
يف هـــذاك املـــز ..نامـــت أياديهـــا مســـكين�ة من كفـــر املز
ويبســـوا..أحلن گامـــت داك اليـــوم ،ما شـــافت إال مرة
ّ
طالبـــة دخلـــت بيتهـــم وتگـــول :يـــا هللا من مـــال هللا،
رزگونـــا مـــن ما رزگكـــم هللا..
احلـــن هـــي گالـــت يف خاطرهـــا جيفـــة أگـــوم عن
ّ
أوالدي وردت گالـــت الطالبـــة :يـــا هللا مـــن مـــال هللا،
رزگونا من مـــا رزگكم هللا ،إال تگول ليهـــا :چيفة أگوم
ّ
أعطيش وأين أمـــيب ّ
أنيم ولدي؟! إال تگـــول ليها الطالبة:
صوبة عـــاد ولدش جبـــودش عـــن ال تعطيـــين املكتوب؟!
رويح جيـــيب املكتـــوب وأين بانـــوزه لش.
گالـــت ليهـــا :أين أمباه ينـــ�ام ،وأين ما ســـويت ّ
خميت،
أمـــيب أصلـــي ،احلـــن گريـــب بـــأدن االدان .إال تگـــول
ليهـــا :يـــاهلل گـــويم عطيـــين ...وگامـــت تـــروح جتيب
ّ
ليهـــا املكتـــوب ...وهذيـــك الطالبـــة گعـــدت صـــوب
املـــز ..گالت يف خاطرها :أين باشـــوف هالولـــد ..وفتحت
الفراش ما شـــافتهم إال هم ســـبعة أگـــراص! إال تگول:
يـــووووووووو! هـــا والدهـــا؟! اســـتغفر هللا ريب العظيم..
گامت نتفت الگرص وإال هم مســـتوين ســـبعة أوالد..
ســـتة أوالد والســـابع صار ّ
بليـــه أدون ،عنـــده أدون وحدة.
احلن جـــت هديك باملكتـــوب ،إال تشـــوف العريش
مشـــحون أوالد ..إال تگـــول :يووووووو! مـــن وين جبتن
لـــي هـــاألوالد؟! إال تگـــول ليهـــا :أين فتحـــت الفـــراش
إال هـــو خـــز ..گرصـــت هالگـــرص وطلعوا هـــاألوالد.
وگالـــت للفكـــرية ســـالفتها ...وگالـــت ليها :هـــذا خري

أدب شعبي

مـــن هللا ،من حســـريت على
اجلهـــال اشـــرتيت هاملـــز
وهاخلـــز وظليـــت أنوز حىت
أيـــاديي باغيـــة مـــن كفـــر الـــز،
من كـــرم هللا ..هللا ما يعســـره يش
واستانســـت.
احلـــن كـــروا واستانســـوا ،ويـــوم
كـــروا گالـــوا ليها :مـــا عندنا خالـــة؟! ما
عندنا عمـــة؟! ما عندنـــا أحد نروح
لـــه؟! كســـروا خاطرهـــا ..گالت
ليهـــم :عندكـــم خالة يف بلـــد الواق
واق .لبســـتهم الفياب اجلدد واشرتوا
ليهـــم حصنة إال هـــذاك إال ما عنده
أدون اشـــرتوا لـــه تيس .
حمـــل تيســـه گـــدام وتمشـــوا..
گدامهم هـــو ،وهـــم يف وراه .گال ليهم :أنـــا باصري گدام
وإنتون يف ورايي عشـــان نروح خلالتنـــ�ا ..گالت ليهم أمهم:
ودعتكم الســـميع العليم ،ودعتكم هللا ،يال تيســـروا ..هللا
ييســـر عليكم ..وســـلموا علـــى خالتكم.
وراحوا ..هذاك يمي بتيســـه ..وهذالك حبصنتهم...
وتمشـــوا ووصلـــوا ،مـــا شـــافوا إال چبـــودة جبـــل أرفع من
هالبيـــت ،وهـــذاك تگدمهـــم ..دار وراه مـــا شـــافهم ..ما
عرفـــوا يطوفـــون ..ترحرحوا وما جـــوا .گامـــوا يزعگون:
 يابونة يـــا خونة ،احلگنا ..يا خونـــة يا بونة ،احلگنايا نتيف نتيفان ..احلگنا يـــا نتيف نتيفان...
جـــه ليهـــم نتيف نتيفـــان گال ليهـــم :ال نا بوكـــم ال نا
خوكـــم ال نا شـــارب مـــن درة أمكـــم .جـــه ..گال :تييس
ّ
ّ
يگـــزم وأنا أگـــزم ..الاااا گام وهدم هذاك اجلبل وســـواه
شـــارع وطافوا عليه..
وردوا يمشـــون ،هـــو گدام وهـــم يف وراه ،ردوا شـــافوا
جبـــل كله أبـــر ..ما عرفـــوا يطوفـــون ..ترحرحـــوا ..گاموا
يزعگـــون :يابونة يـــا خونة ،احلگنـــا ..يا خونة يـــا بونة،
احلگنا يـــا نتيف نتيفـــان ..احلگنـــا يا نتيـــف نتيفان...

جـــه ليهـــم نتيـــف نتيفـــان گال
ليهـــم :ال نا بوكـــم ال نا خوكم
ال نـــا شـــارب مـــن درة
أمكـــم ..جـــه ..گال:
تيـــيس يگزم وأنـــا أگزم
...الاااا گام وهـــدم هـــذاك
اجلبـــل وســـواه رصيـــف وطافـــوا عليه.
وكملـــوا ،كلمـــا مـــا ّ
تعوگـــوا
نـــادوا نتيـــف نتيفـــان وحـــل
ليه ــم املس ــألة ..وعگ ــب مس ــري
الســـيف ..وصوبـــه شـــجر
طويـــل وصلـــوا ِ
واج ــد ..وصوب ــه عري ــش ..گام ــوا دخل ــوا
العريـــش وگالـــوا للمـــرة إال هنـــاك:
إنتـــن خالتنـــ�ا؟ گالـــت ليهـــم :أي..
واســـتكبلتهم وحببتهـــم وحضنتهـــم..
ّ
وشـــمت نتيـــف نتيفـــان وحبتـــ�ه وحضنتـــ�ه ..وگالـــت
ليه ــم ربط ــوا حصنتك ــم يف الش ــجر ..وگام كل واح ــد رب ــط
حصانـــه يف شـــجرة حـــىت نتيـــف نتيفـــان ربـــط تيســـه.
وه ــو م ــن أول م ــا ش ــافها ع ــرف إنه ــي س ــاحرة «وه ــو
نتي ــف نتيف ــان أس ــحر منه ــا ..لكن ــه خ ـ ّـري م ــا يس ــوي يشء.
گامــت گالــت ليهــم :اليــوم الغــذا يف بيتن ـ�ا عــدل .گالــوا
ّ
ليهــا :أي ...وگعدتهــم يف املجلــس وراحــت ســنت أســنانها
ّ
وســـوتهم مفـــل اجلفـــر ..لكـــن مـــا گالـــت ليهـــم إنهـــي
ت ــيب تاكله ــم ..صك ــت عليه ــم ب ــاب احلج ــرة وگفلت ــه..
وراحــت جابــت ليهــم عيــوش :بريــاين ومحمــوص ومنــدي
ومچبـــوس ّ
وحبـــاري عشـــان يســـمنون ..وراحـــت تكمـــل
س ــنان أس ــنانها..
لكـــن نتيف نتيفـــان فهم ليهـــا ..وگام ســـوه حفرة يف
ّ
الباب رنگة البـــاب الصغري ..وطلع أخوانـــه منها ..وگام
حفـــر حفـــرية عودة چـــان لـــن طاحت مـــا تطلـــع منها..
وحـــط عليها أعـــواد أســـكريم وألواح ضعاف چـــان ّ
تتغب
احلفـــرة ..وتهاربوا.
ﺑﻲ
اﻟﺸ
اﻷدب
ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﺮد وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ
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ِ
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جت الســـاحرة تـــيب تآكلهم مـــا شـــافت إال الريش...
گالت :هذا أكيـــد نتيف نتيفان إال گال ليهم ..وشـــافت
الفتحة إال نفس الباب وگالـــت يف خاطرها بلحگ وراهم
وباكلهم ...وما طلعت إال بطيحتهـــا ..وتعفرتت وماتت..
رجعـــوا األوالد ألمهـــم وگالـــوا ليها :هـــذي خالتن�ا إال
گلتن لينـــ�ا بهـــا؟ طلعت ســـاحرة وتيب تاكلنـــا ..گالت
ليهم ســـامحوين يـــا والدي ..أين مـــا عندي خـــوات لكن ما
أحـــب أكســـر خباطركم مـــن جدي گلـــت ليكـــم :عندي
خت يف بلـــد الـــواق واق»(. )6
-

التعليق على احلكاية:

ً
ً
خارقا أو ســـحريا هـــو التأويل احلـــكايئ ال الفعل القصيص
نفسه ،فالفعل السحري/غري الطبيعي األول يف القصة هو
حتول األرغفـــة إىل أوالد ،لكن لو دققنـــا يف تفاصيل احلكاية
لوجدنـــا أن أرغفة اخلز لم تتحـــول إىل أوالد إال بعد أن قررت
ً
أن تفعـــل أمهم خريا رغـــم فقرها مع عابرة الســـبي�ل ،ودعاء
تلك العابرة لهـــا ،بالتايل فإن تأويل احلـــدث هو أن هللا يرزق
اإلنســـان مطلبه إذا ســـاعد اآلخريـــن ( هللا يف عـــون العبد
مـــا دام العبد يف عـــون أخيه ) ويبـــ�دو أن قصة ابـــن الفرات
ورغيـــف اخلز كان لهـــا أثر يف بنـــ�اء احلدث هنا.
أمـــا بالنســـبة لهـــدم اجلبل أو شـــق طريق فيـــه ،فإنه
ً
رمز يعين ،ديني�ا ،نيـــ�ل املكانة العالية الرفيعـــة ،أما الرواية
األخـــرى اليت تقـــول بســـحب اجلبل فتفســـريها هو حمل
ً
مؤونـــة ثقيلـــة ،وبالتأكيد يعد هـــذا الرمز تفســـريا للصيد
الوفـــري الـــذي كان حيصل عليه.

ختتلـــف الروايـــات حـــول قصـــة «انتيـــف انتيفـــان»
فت ــارة يذك ــر يف رحل ــة إىل ب ــالد ال ــواق واق للق ــاء عمت ــه ،أو
خالت ــه يف رواي ــات أخ ــرى ،وت ــارة ه ــو يف رحل ــة إىل الصح ــراء
ً
للعـــودة بالكـــز ،لكـــن تلـــك الروايـــات جميعـــا تتفـــق يف
اخلط ــوط الرئيس ــة للحكاي ــة م ــن أن نتي ــف نتيف ــان كان
ً
شـــديد القصـــر وبـــأذن واحـــدة ،وبأنـــه يمتطـــي تيســـا ال
ً
خيـــال ،وبـــأن إخوتـــه الذيـــن كانـــوا يســـتخفون بـــه كانـــوا
يطلبـــون عونـــه يف األزمـــات الـــيت تمـــر بهـــم ،فـــكان هـــو
املنقـــذ األوحـــد.
ً
إذا فق ــد كان إخوت ــه يس ــتخفون ب ــه ِلق َص ـ ِـره ،وبالرغ ــم
مـــن أنـــه لـــم يكـــن يمتطـــي اخليـــل ،بـــل التيـــس إال أنـــه
أثبـــت بأنـــه أقـــوى أخوتـــه وأذكاهـــم ،فبســـبب حيلتـــه
ودهائــه وفطنتـ�ه تمكنــوا مــن القضــاء علــى الثــور والكلــب
والضب ــع ،ويف رواي ــة أخ ــرى الس ــعالوات واحلص ــول عل ــى
الك ــز املنش ــود.

هـــذا مـــا أرادت أن تقولـــه تلـــك احلكايـــة البطوليـــة،
ـتغن ع ــن املبالغ ــة والتهوي ــل وه ــذا ش ــأن
لكنه ــا ل ــم تس ـ ِ
جميـــع احلكايـــات البطوليـــة يف كل املجتمعـــات .إذ إن
ً
ً
املبالغــة والتهويــل همــا مــا جيعــالن البطــل نــادرا ،ونموذجــا
غ ــري قاب ــل للتك ــرار.

إنهـــا رحلـــة بطوليـــة لنتيـــف نتيفـــان أظهـــر فيهـــا
ً
وذكاء فريدي ــن يف أك ــرث م ــن م ــرة وكان ه ــو س ــبب
ش ــجاعة
إنقـــاذ إخوتـــه ووصولهـــم ســـاملن إىل ديارهـــم.
ً
ً
وبالرغـــم مـــن أن هذا البطـــل كان يعـــاين عيبـــ�ا خلقيا
«شـــدة قصره ،وبأذن واحدة» إال أنـــه قد ّ
عوض هذا العيب
بمزياتـــه األخـــرى ،وبالرغم مـــن أن هـــذه املزيات قـــد تب�دو
خارقـــة أو ســـحرية إال أن هـــذا األمر ال خيـــرج باحلكاية من
صنف احلكايـــة البطوليـــة إىل اخلرافة ،ذلـــك ألن ما يب�دو

الليجندة:
)2
ً
هـــي قصة غـــري ُمتحقـــق من صحتهـــا تاريخيـــا ،رغم
االعتقـــاد الشـــعيب بصحتهـــا ،ويطغـــى عليهـــا اخليـــال
ً
وتمتلـــئ باملبالغـــات ،وهي تـــدور غالبـــا حول حيـــاة أحد
ً
األشـــخاص املتميزيـــن واملحبوبن شـــعبي�ا؛ منهـــا أعمال
وكرامات القديســـن.
َّ
والفـــرق بـــن الليجنـــدة ،واحلكايـــة البطوليـــة أن
الشـــخص يف الليجنـــدة موجود بالفعل ،لكنـــه يف احلكاية

وتبقـــى الســـعلوة ذلـــك الكائن اخلـــرايف املســـتخدم
بأشـــكال شـــىت يف معظم احلكايات واخلرافات الشعبي�ة
ً
رمـــزا للمخاوف مـــن املجهول.
ً
فقد حتلى نتيف نتيفان إذا بالشـــجاعة والقوة والذكاء
يف أثنـــ�اء رحلته إىل بـــالد الـــواق واق ،أو يف رحلته إىل الكز يف
الصحراء حبســـب الروايات املختلفة للحكاية.

أدب شعبي

6

ً
البطوليـــة قد يكون غـــري موجـــود تاريخيا ،لكـــن احلدث
ُ
التاريي هو املوجود ،لكنه روي أو ف ِّســـر أو ُملئ باملبالغات،
أما احلدث التاريـــي يف الليجندة فهو املشـــكوك به إذ إنه
حـــدث ال معقول وغـــري متحقق مـــن صحته.
إذن فمـــا هو خيـــايل أو ال معقول يف احلكايـــة البطولية
هو جزء مـــن أحداثها ،أما يف الليجنده فهـــو احلدث برمته.
وكذلـــك يظهر الفرق عند التلقـــي فاحلكاية البطولية
ال جتـــر املتلقي علـــى التصديـــق ،أما الليجنـــدة فهي جتره
على التصديـــق كون بطلهـــا من القديســـن والصاحلن
الذيـــن أكرمهـــم هللا باملعجـــزات والكرامـــات الـــيت ِّ
تكون
َ
الر َ
احلدث َّ
ئيـــس يف الليجندة.
وثمة فرق بـــن الليجندة واخلرافة رغم اشـــرتاكهما يف
ال معقوليـــة احلـــدث إال أن الليجندة تنطلق من قدســـية
احلـــدث؛ ككرامـــات األوليـــاء والصاحلن وغريهـــم ،أما
اخلرافة فعادة ما تكون لتفســـري أحد مظاهـــر الطبيعة ،أو
لتبرير اخلـــوف منها ومن املجهـــول عامة.
ً
فاخلرافـــة ،إذا ،تنطلـــق مـــن حاجـــة نفســـية بينمـــا
تنطلــق الليجنــدة مــن رغبــة .كمــا أن شــخصيات اخلرافــة
ش ــريرة وج ــدت لتوق ــع بالن ــاس عام ــة وباألطف ــال بش ــكل
خ ــاص وإيذائه ــم ،بينم ــا ش ــخصيات الليجن ــدة محبوب ــة

وصاحل ــة وخ ــرية .وعل ــى ه ــذا األس ــاس ف ــإن ش ــخصيات
الليجنــدة موجــودة بالفعــل ،أمــا شــخصيات اخلرافــة فــال
وج ــود له ــا إال يف أذه ــان بع ــض الن ــاس .عل ــى الرغ ــم مم ــا
يــروى ع ــن رؤيته ــا م ــن بع ــض الن ــاس بيــ�د أن ــه م ــا يؤك ــد
عـــدم مصداقيـــة هـــذا الوجـــود هـــو اختـــالف الروايـــات
حوله ــا وتن�اقضه ــا يف كث ــري م ــن األحي ــان.

احلكايةالشعبي�ة:
َّ
إن مـــا يمـــزي احلكاية الشـــعبي�ة عن احلكايـــة اخلرافية
واحلكاية البطولية بشـــكل رئيس هو هاجسها االجتماعي،
فموضوعاتهـــا تـــكاد تقتصـــر علـــى مســـائل العالقـــات
االجتماعيـــة واألســـرية منها خاصـــة كحقد زوجـــة األب
«بدحي بدحيـــوه» ،وغرية األخـــوة من أخيهـــم األصغر الذي
جتتمع لـــه صفـــات الشـــجاعة والنب�الة يف مقابل اخلســـة
واحلســـد والغـــرية لـــدى أخوته «نيـــف نتيفان».
واحلكاي ــة الش ــعبي�ة واقعي ــة إىل أبع ــد احل ــدود وختل ــو
مـــن التأمـــالت الفلســـفية وامليت�افزييقـــة ،مركـــزة علـــى
أدق التفاصيـــل وهمـــوم احليـــاة اليوميـــة .وهـــي رغـــم
اســـتخدامها لعناصـــر التشـــويق ،إال انهـــا ال تقصـــد إىل
إبه ــار الس ــامع باألج ــواء الغريبــ�ة او األعم ــال املس ــتحيلة،
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لكــن ذلــك ال يعــين أن األحــداث الغريب ـ�ة واملســتحيلة غــري
موج ــودة يف احلكاي ــة الش ــعبي�ة ،لك ــن م ــا نعنيـ ـ�ه أن غ ــري
ً
الطبيع ــي لي ــس عنص ــرا أساس ــيا يف مضم ــون احلكاي ــة،
كم ــا يف احلكاي ــة البطولي ــة ،أو ينف ــي س ــمة الواقعي ــة ع ــن
احلكاي ــة كم ــا يف احلكاي ــة اخلرافي ــة ،إنم ــا وج ــوده متم ــم
لســـري االحـــداث.
ومـــن حيـــث أســـلوب الصياغة ،فـــإن بنيـــ�ة احلكاية
الشـــعبي�ة بنيـــ�ة بســـيطة تســـري يف اجتـــاه خطـــي واحد،
وحتافظ على تسلســـل منطقي ينســـاب يف زمـــان ومكان
حقيقيـــن ،على عكـــس احلكايـــة اخلرافيـــة ذات البني�ة
املعقدة اليت تســـري يف اجتاهات متداخلـــة ،وال تتقيد بزمان
حقيقـــي أو مـــكان حقيقي.
ً
وأخـــريا فـــإن احلكايـــة الشـــعبي�ة تتمـــزي برســـالتها
ً
ً
التهذيبيـــ�ة ،فمعظمهـــا حيمـــل يف طياتـــه درســـا أخالقيـــا
مـــا ،وذلـــك مثـــل جـــزاء اخليانـــة ،وفضـــل اإلحســـان،
ومضـــار احلســـد.
ومـــن النمـــاذج املعروفـــة للحكايات الشـــعبي�ة «بدحي
بدحيـــوه ،وغاية واحلنيـــش ،ونتيـــف نتيفان»:
)1

بدحي بدحيوه:
وهذا نصها باللهجة املحلية اإلماراتي�ة:

جية وين لبي�احة
فقالت إلها البنت وهي خايفة تنتفض:
ــ انهدت عني�ه يف البحر
فحرجـــت العمة وخـــذت العصـــا وضربـــت اليتيمة،
وقالـــت إلها:
 مـــن غداش مـــن ريوكش من عشـــاش ما بنعطيشأكل موليه.
وكانـــت البي�احة قالـــت للبنـــت وهيه علـــى البحر إذا
ضربـــوش تعـــايل ليه ،ســـارت البنـــت وحليلها إىل ســـيف
البحر ،وزجـــرت علـــى البي�احة.
 بي�احو بي�احو  ...ال ريقوني�ه وال غدوني�ه وال عشوني�ه.س ــمعتها البي�اح ــة ،ويته ــا عل ــى البح ــر تلب ــط ،ياب ــت
لهــا اخلــز واحللــوى ،كلــت البنــت وشــبعت وإللــي زاد مــن
احلل ــوى خذت ــه وياه ــا وعكت ــه يف جف ــري الطع ــام ،وعندم ــا
ردت البي ــت يته ــا أخته ــا م ــن أبوه ــا ،وقال ــت له ــا:
ــ عدنا أكل ما بنعطيش.
فردت البنت:
 -أنا ما أبغي يش.

« كانـــت وحـــدة بنـــت الســـماك ،أبوها يظهـــر البحر
وأمهـــا متوفية من زمـــان ،وعندها مرت أبو عمـــة ،والعمة
عندهـــا بنت من هذا الريـــال أبو البنت ،ومـــرة وحدة األبو
صاد بي�احة ،وســـمك وايـــد فقالت مرت العـــم للبنت :

ويـــوم أدا هـــاك اليـــوم ،يـــا للبنـــت اليتيمـــة خطيـــب
بيخطبهـــا ،وقامـــت مـــرت أبوهـــا ودخلتهـــا يف التنـــور
ويلس ــت بنته ــا ف ــوق الس ــرير ..وي ــوم دخل ــوا احلري ــم م ــن
طـــرف اخلطيـــب  ..كام الديـــك يصكـــع.

أخذي الســـمك وغســـليه يف البحر ،خذت املســـكين�ة
السمك وســـارت على ســـيف البحر ،ولما جلست تغسل
الســـمك ،شـــافت بن الســـمك بي�احـــة إنســـية (جني�ة)
فقالت لبي�احـــة للبنت:

 ككـــو كـــو  ..كوكـــو ،عمتيـــ�ه الزينـــ�ة يف التنـــور،وعمتيـــ�ه الشـــين�ة فـــوق الســـرير ،عمتيـــ�ه الشـــلكة
والبلكـــة فـــوق الســـرير ،وعمتيـــ�ه احللـــوة يف التنـــور ...
ككوكـــو  ..ككوكـــو.

هديني�هوبغنيش
خافت البنـــت ،لكنها قامت وهدت البي�احة وســـارت
هيـــه إىل البيـــت ،وأخـــذت مـــرت األبـــو العمة الســـمك
وعدتهن ،ســـمكة ســـمكة فقالـــت للبنـــت اليتيمة :

اســـتغربن احلريم ،وجالن :خلونا نســـمع الديك شـــو
يكـــول ،والعمة كل مـــا صاح الديـــك ردت عليه:
 كـــش  ..كـــش منـــاك زول .وتقـــوم برتوغـــه حىت مايصقع .

أدب شعبي

ولكـــن قامـــت وحدة مـــن احلريم وســـارت
وكشـــفت عن التنور وشـــافوا البنت احللوة
داخـــل التنـــور ،والبنـــت املـــب زينـــ�ة فـــوق
ا لسر ير .
وســـارت األيام ويو الريايي�ل يطلبـــون لبن�اوة،
البنـــت اليتيمـــة ،وطلبت مـــرت األبـــو العمة مهر
لبن�اوتهـــا بيب مالـــح ويوني�ة بصل.
وردت البنت وســـارت على سيف
البحر وزكـــرت البي�احة:
ــــ بدحيــوه بدحيــوه ،ويــوم
يتهــا البي�احــة علمتهــا وقالــت :
ــ أنا خطبوني�ه ...
وكالـــت لـــه
ا لبي�ا حـــة :
 مـــا عليـــهيـــوم بي�أديش
ليلـــة العرس
تعـــايل وزكـــري عليه.
وســـارت االيام ،وعندما حزت
ليلـــة العرس ،ســـارت البنت على ســـيف البحـــر وزكرت،
ويتهـــا البي�احـــة وخذتهـــا الغبـــة وطـــرت بطنهـــا ومزرته.
مشـــاخص وجناية.
وقالـــت لها يـــوم بي�دخلونش على الريـــال ،قويل بطني�ه
يعورنيـــ�ه  ..ويـــوم بيكول ســـريي احلمـــام قـــويل افرش يل
معصمك .
ودخلوها ويوم قاللها سريي احلمام ..قالت:
 ال  ...افـــرش يل معصمـــك ،وعكـــت اللـــي يف بطنهـــامشاخص وجناية جل الريال املشـــاخص وجلناية وغنت�ه.
وســـارت األيـــام ،ويـــو اخلطـــاب بيخطبـــون البنـــت
الثانيــ�ة ،يتحس ــبون مث ــل أخته ــا بتغ ــين الري ــال ،وطلب ــت
األم مه ــر لبنته ــا يونيـ ـ�ة بص ــل وبي ــب مال ــح.

ويـــوم الدخلـــة قالـــت بطنيـــ�ه يعورنيـــ�ه،
وفـــرش إلهـــا معصمـــه ،وعقـــت األوســـاخ
فطلقهــا وشــرد ،ويين ـ�ا حنــن عنهــم ،وهــم تمــوا
()7
يالســـن».
-

تعليق على احلكاية:

تؤكـــد هـــذه احلكايـــة الشـــعبي�ة أن هللا
حيـــي حـــق اليتيـــم وينصـــره ويرحمـــه من
شـــرور اآلخريـــن ،وأنه يكائف اخلري بأحســـن
اجلـــزاء ،ويعاقـــب امليسء.
ً
وهـــي ال ختتلـــف كثـــريا عـــن قصـــة
«غايـــة واحلنيـــش» إذ كانـــت غايـــة
ً
«اليتيمـــة» تعـــاين ،أيضـــا ،مـــن قســـوة زوجة
أبيهـــا ،وذات مـــرة وهي جتمـــع احلطب عـــرض عليها
حنيـــش املســـاعدة بـــأن يلتـــف حـــول حزمـــة
احلطـــب بدل احلبل الـــذي أضاعته ولـــم جتد ما
تربط بـــه حملهـــا ،فوافقت واتضـــح فيما بعد
أن هذا احلنيـــش ما هو إال أمري مســـحور،
فـــزتوج بغايـــة وقـــدم لهـــا الذهـــب
واملجوهـــرات وعاشـــت بهنـــاء ،فأغـــرى
ذلك زوجـــة األب فزوجـــت ابنتها من حنيـــش آخر ،لكنه
ً
ً
َّ
كان ثعبانـــا حقيقيـــا فعـــض ابنتهـــا وماتـــت.
ً
إذا ،مـــن خـــالل هـــذه احلكايـــات الشـــعبي�ة وغريها،
ً
ُْ
خت َت َت ُ
ـــم دائما بالفرح والســـعادة وبانتصار
جنـــد أن احلكاية
ُ ْ َ ْ
َّ
َ
الشـــخص المســـتضعف املظلـــوم ،كمـــا جنـــد أن هـــذا
االنتصـــار يكون بســـبب الطيبـــ�ة كما يف حكايـــيت «غالية
واحلنيـــش ،وبدحي بدحيوه» الشـــعبيتن ،لكنـــه يف حكاية
«انتيـــف انتيفان» البطوليـــة فقد كان االنتصار بســـبب
احليلـــة والدهاء.
ً
فإذا كان االنتصـــار طبيعيا يف حكاية «انتيف انتيفان»
البطولية ،فإنه انتصار بســـبب تدخـــل إلهي يف احلكايتن
الشـــعبيتن  .إذ إن القـــدر هـــو الذي كافأ البطـــل« :غالية
واحلنيـــش ،وبـــدحي بدحيـــوه» ،لكن لمـــاذا تدخـــل القدر
هنا؟ ال يمكننـــ�ا من خالل تفاصيل احلكايتـــن إال أن جنزم
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أمـــا مـــن حيـــث املضمـــون فقـــد
وجدنـــا أن معظم حكايـــات وخراريف
اخلليـــج العـــريب تتمحـــور حـــول ردع
االطفـــال أو النســـاء أو الرجـــال ،أي
ردع اآلخـــر عـــن القيام بفعـــل ما ،كما
الحظنـــا مشـــاركة النســـاء بابتـــ�داع
احلكايـــا واخلراريـــف الشـــعبي�ة
اخلليجيـــة.
أما احلكايات البطولية والشـــعبي�ة
والليجنـــدات ،فقـــد تمحـــورت حـــول
تمجيـــد قيم اخلـــري واحلـــق واجلمال؛
من مثـــل حكاية نتيف نتيفـــان وغريها.
أن اليتـــم هو الســـبب فقـــد كان القدر حليـــف املظلومن
واليتـــ�اىم ،أي أن هللا مع اليت�اىم هذا مـــا أرادت أن خترنا به
احلكايـــة .أما لمـــاذا لم يكن القـــدر هو مـــن تدخل لنصرة
انتيف انتيفـــان؟ فألن انتيف مشـــكلته يف ذاته « قصره»
ً
ّ
ُّ
فالبـــد أن يكون احلـــل أيضـــا من ذاتـــه ،فـــكان ذكاؤه هو
ســـبب انتصاره ،وليس بســـبب تدخـــل اإلرادة اإللهية يف
ســـري األحداث.

خاتمة:
رأين�ا أن األدب الشـــعيب يف اخلليـــج أدب ثري باحلكايا
والشـــخوص ،ذلـــك أن الصحـــراء مـــكان خـــالق البت�داع
َّ
َّ ٌ
ميـــال إىل جلســـات
احلكايـــا واخلراريـــف ،وألن البـــدوي
ِّ ً
ً
َّ
الســـمر ليـــال متحلقا حـــول النـــريان جيود بمـــا فاضت به
ذاكرتـــه وقرحيته مـــن حكايا.
ولقد تمايزت احلكايـــا اليت أنتجتها الصحراء عن األدب
الشعيب عامة بســـمات من حيث الشـــخوص واملضمون،
فهي من حيث الشـــخوص شـــخصيات حيمل قســـم منها
ََ
ً ً
ُّ
أســـماء او ألقابـــا أو كىن تدل علـــى الوظيفـــة املختلقة من
أجلها تلـــك الشـــخصية؛ أي إنها شـــخصيات أســـطورية
وظيفيـــة لها مهمات مـــن دون أن تكون لها قصـــة أو حكاية
واضحـــة كأيب دريـــاه ،واجلاثوم ،أبو مغـــوي ،والديدع.

كمـــا الحظنا ،من خـــالل ما تقدم،
ً
أن القصص الشـــعيب يف اخلليـــج العريب غين جـــدا برموزه
وحكمته وشـــموليت�ه ،فقد َّ
تطرق إىل جميـــع منايح احلياة؛
وبســـبب غنـــاه وتعـــدد أنواعه وفروعـــه؛ لذا فـــإن عملية
احلفاظ عليـــه واجب وطين تتطلب تظافـــر جهود األفراد
واملؤسســـات ،كما حـــدث يف تضافر اجلهـــود املخلصة يف
«موســـوعة احلكايات الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة ألف حكاية
وحكايـــة» مـــن إعداد وتنســـيق وحتريـــر الدكتـــورة ضياء
الكعيب .وهـــو وليد فكرة الشـــاعر الشـــاعر البحريين علي
عبـــد هللا خليفة عـــام  2007حيـــث لفت نظـــر الدكتورة
الكعيب املهتمة بالســـرديات إىل عدم وجود تدوين متســـع
للحكايـــات الشـــعبة البحرينيـــ�ة رغـــم ثرائهـــا وتنوعهـــا
ً
اخلالق ،مؤكـــدا على ضـــرورة تدوين احلكاية الشـــعبي�ة
البحرينيـــ�ة باللهجـــات الشـــعبي�ة املحليـــة دون حتويلهـــا
ً
إىل الفصـــى؛ ســـعيا إىل احلفـــاظ علـــى صـــورة املرويـــة
الشـــفاهية الشـــعبي�ة كما ِقيلت»(. )8
وقـــد أثمـــرت فكـــرة الشـــاعر علـــي عبـــد هللا خليفة
وجهـــود الدكتـــورة الكعيب وبتعـــاون مؤسســـة «الثقافة
الشـــعبي�ة للدراســـات والبحـــوث والنشـــر» ،و«املنظمة
الدوليـــة للفـــن الشـــعيب» مـــع جامعـــة البحريـــن ،أكر
مجمـــوع حـــكايئ شـــعيب علـــى مســـتوى الوطـــن العريب
وقد تظافـــرت إلجناز هـــذا العمـــل جهود «عـــدد كبري من

أدب شعبي

األســـاتذة والطلبة واملثقفن واملهتمن بالرتاث والفلكلور
الشـــعيب ،واســـتغرق إجناز هـــذا العمـــل الضخم عشـــرة
أعـــوام ،وعمل  100طالـــب وطالبة ،على إجـــراء عمليات
مســـح وتدوين وحتقيـــق احلكايات الشـــعبي�ة من 1200
راو وراويـــة يتوزعـــون بن قرى ومـــدن البحريـــن ،ترتاوح
ٍ
()9
أعمارهم بـــن  50و 82ســـنة» .
َّ
بال ريـــب أنه يف مقدمة املؤسســـات اليت جيب أن تعىن
باألدب الشـــعيب تأيت املدرســـة حيث من الضـــرورة بمكان
أن يضـــم املنهـــج الـــدرايس العديـــد من نصـــوص األدب
َّ
َّ
الشـــعيب .إذ إن األدب الشـــعيب يعمل علـــى احلفاظ على
الهوية الوطنيـــ�ة ويعزز القيـــم الرتاثي�ة لـــدى األبن�اء ،كما
أن األبنـــ�اء َّ
يتقبلـــون الوصايـــا واملواعظ من خـــالل األدب
وخباصـــة الشـــعر واألمثـــال والقصـــة أكرث ممـــا يتقبلونه
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مصطفى يعىل :إشكال املصطلح يف القصص
الشعبي ،مجلة ديوان العرب اإللكرتونية ،تاريخ
العدد . 8/ / 0 0
ابن منظور األفريقي :لسان العرب ،دار صادر-
بريوت ،ج ،5ط ، 008 ،6ص .5
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ص. 5- 6
مرسيا إلياد :األسطورة واملعنى ،ترجمة نهاد
خياطة ،دار كنعان  -دمشق  . 990ص . -
الديري ،جعفر« :بودرياه» يستنجد البحارة.
الوطن (صحيفة بحرينية يومية) .تاريخ النرش:
ديسمرب : 0
https://tii.ai/DVB tO
أحمد راشد ثاني :حصاة الصرب ،ج  ،منشورات
املجمع الثقايف -أبوظبي  ، 00ص .9
حقائق مذهلة عن دولة اإلمارات :ص. 8
تدشني موسوعة (الحكايات الشعبية البحرينية:
ألف حكاية وحكاية) أكرب مجموع حكائي شعبي
عىل مستوى الوطن العربي .وكالة أنباء البحرين.

َّ
علـــى شـــكل أوامر ووصايـــا جاهـــزة ،باإلضافـــة إىل أن من
ِّ
أهـــم ممـــزيات األدب الشـــعيب أنـــه أدب ممتع؛ لـــذا فمن
الطبيعـــي أن يتقبله األبنـــ�اء يف طفولتهم أكـــرث من األدب
اجلـــاد لقربه مـــن أســـاليبهم اللغويـــة اليوميـــة ،وصوره
الفنيـــ�ة األثرية إىل نفوســـهم؛ لـــذا يمكنن�ا االعتمـــاد عليه
لتأســـيس ركزية فني�ة ورؤية شـــمولية للعالم ينطلق منها
األبن�اء حنـــو اإلبداع.
إضافـــة إىل أن الـــرتاث األديب الشـــعيب يعـــد هويـــة
وطني�ة وقومية جيـــب احلفاظ عليها فإن األدب الشـــعيب
وخباصـــة احلكاية الشـــعبي�ة يمكن توظيفهـــا كمحفزات
لتجاوز الصعاب ،وكأدوات تطهـــري يف املجتمعات وخباصة
لدى األطفـــال لما تتمتع به مـــن إعالء قيم احلـــق والنب�ل
ورســـم معالم طريق الفـــوز والظفر.

فرباير https:// : 0 9
تاريخ النرش:
www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDlXatnbkptD7mULgMUALAtQ%3D
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اللوحة للفنان أنس النعيمي .اإلمارات اليوم (موقع
إلكرتوني) .تاريخ النرش:
http://pngimg.com/uploads/mermaid/mermaid_PNG83.png
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د .محمد مريين  -اململكة املغربي�ة

هجرة املقامة إىل األندلس:
«مقامة العيد»
بن القالب الكالسيكي الوافد
واملحتوى الشعيب املحلي

مقدمة:
لقـــد كرســـت املقامـــات ســـلطة النمـــوذج :جـــل املقامـــات اليت
ظهـــرت يف تاريـــخ األدب العـــريب عبارة عن نســـخ مطابقـــة لألصل؛
الـــذي ظهر يف القرن الرابـــع الهجري مع الهمـــذاين(ت398ه) ،واختذ
صورتـــه النهائيـــ�ة مـــع احلريـــري(ت 516ه) .اجلديد الـــذي نزعم
تقديمـــه هنا هـــو عرض وحتليـــل مقامة تـــزاح عن ســـلطة النموذج:
فهي –مبدئيـــ�ا -حتافظ علـــى القالب العـــام للمقامة الكالســـيكية.
لكـــن ،تشـــحنه بمضامن مســـتوحاة مـــن البيئـــ�ة الشـــعبي�ة ملدين�ة
غرناطـــة على مســـتوين:
 مســـتوى األحـــداث املرتبطـــة ببعـــض العـــادات والتقاليـــدالغرناطيـــة.
مقامات احلريري
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 مســـتوى اللغة ،املســـتمدة من اللهجـــة الغرناطية؛الـــيت وصفت منذ القديـــم بأنها كثـــرية االحنراف عما
تقتضيـــه أوضاع اللغـــة العربي�ة.
يتعلق األمر بمقامة العيد البن مرابع األزدي؛ الذي
يقدمه أحد املرتجمن له بأنه نموذج لـ«الصعلوك الساخر».
لبيـــ�ان مظاهـــر اخلروج عن ســـلطة النموذج ســـنب�دأ
بتمهيـــد نتتبـــع مـــن خاللـــه قنـــوات انتقـــال املقامة من
املشـــرق إىل األندلـــس (الروايـــة ،والشـــرح ،واملعارضة).
وهي قنوات كرســـت ســـلطة النمـــوذج األصلـــي .لننتقل
–بعـــد ذلـــك -إىل حتليل مقامـــة العيد؛ من خـــالل الرتكزي
علـــى مظاهر اســـتيحاء الثقافـــة الشـــعبي�ة الغرناطية.

تمهيد:

املقامة يف األندلس بني الرواية والشرح واملعارضة:
اســـتعملت املقامـــة لغة بمعـــىن «املجلـــس»؛ ودليله
قول زهري بـــن أيب ســـلىم(:)1
وفيهم مقامات حسان وجوههم
وأندية ينت�ابها القول والفعـل
كمـــا تـــأيت أحيانـــا بمعـــىن «اجلماعـــة الـــيت يضمهـــا
املجلـــس أو النـــادي»؛ كما يف قـــول لبي�د بـــن أيب ربيعة(:)2
ومقامة غلب الرقاب كأنهـم
جن لدى باب احلصــري قيام
وقـــد تطـــور هـــذا املعـــىن -عـــر العصـــور– ليصبـــح
داال علـــى «األحدوثـــة مـــن الـــكالم» .وهذا ما أشـــار إليه
القلقشـــندي(ت821ه) بقوله« :وسميت األحدوثة من
الـــكالم مقامـــة ،كأنها تذكـــر يف مجلس واحـــد جيتمع فيه
اجلماعة مـــن الناس لســـماعها»(.)3
أما املعـــىن االصطـــاليح للمقامة فســـيظهر مع بديع
الزمان الهمذاين (ت398ه) .يشـــري بعض الدارســـن إىل
تأثره بالقصـــص واألخبار اليت كانـــت متداولة يف مجالس
العرب .كما تأثـــر بروايات ابن دريـــد (223ه)؛ اليت أولع

فيهـــا باأللفاظ الصعبـــة ،والكلمات والرتاكيـــب الغريب�ة.
وهذا ما يؤكده أبو إســـحاق علي احلصـــري (ت413ه) يف
كتابه «زهر اآلداب وثمر األلبـــاب» بقوله :إن بديع الزمان
«لمـــا رأى أبـــا بكر محمـــد بن احلســـن بن دريـــد األزدي
ً
أغـــرب بأربعن حديثـــ�ا ،وذكر أنه اســـتنبطها مـــن ين�ابيع
صـــدره ،وانتخبها مـــن معـــادن فكـــره ،وأبداهـــا لألبصار
والبصائـــر ،وأهداهـــا لألفـــكار والضمائـــر ،يف معـــارض
عجميـــة ،وألفاظ حوشـــية..عارضه بأربعمائـــة مقامة يف
ً
ً
الكدية ،تـــذوب ظرفا ،وتقطر حســـنا»(.)4
لقـــد تمـــزيت املقامـــة –عنـــد الهمـــذاين -بوظيفتهـــا
التعليميـــة ،وقيمتهـــا البي�انيـــ�ة اللغويـــة :فقـــد جاءت يف
قالـــب قصـــيص قصـــري ،واســـتخدمت إلظهـــار الراعـــة
اللغويـــة واألدبيـــ�ة ،وأشـــكال الزتويق والتنميـــق يف علي
البيـــ�ان والبديع .وكانت ختـــزتل -بصورة جزئيـــ�ة -احلياة
الســـائدة يف عصـــره ،وتقـــوم علـــى إظهـــار مـــآزق احلياة،
وكيفيـــة التخلـــص منها.
بعـــد بديع الزمـــان الهمـــذاين ظهرت مقامـــات أخرى،
مثـــل «مقامات ابـــن نب�اتـــة املصـــري» (ت405ه) ،ثم
«مقامـــات ابـــن ناقيـــا» (ت485ه) .وسيتشـــكل فـــن
املقامـــة يف صورته النهائيـــ�ة مع أيب القاســـم احلريري (ت
 516ه) .ومنـــذ ذلـــك الوقت كتب يف هـــذا الفن كثري من
أدباء العالم اإلســـاليم .لكن ،مقامات احلريري اكتســـت
صـــورة النمـــوذج الـــذي أرىخ بظاللـــه على ما ســـواه ،مما
ُ
ألف مـــن قبل أو مـــن بعد.
وكان طبيعيـــا أن ينتقـــل هـــذا الفـــن إىل اســـباني�ا منذ
ظهـــوره باملشـــرق ،إذ رحـــل –يف وقت متقـــدم -الكثري من
األندلســـين إىل املشـــرق طلبا للعلم .هناك تعرفوا إىل هذا
الفـــن األديب ،ونقلـــوه إىل بالدهم بعد عودتهـــم .وكان هذا
النقل عر ثـــالث قنـــوات :الرواية ،والشـــرح ،واملعارضة:
)1

الرواية:

تعرف األندلســـيون إىل فن املقامـــة يف وقت متقدم من
تاريـــخ اإلســـالم يف األندلس .وكانت البدايـــة مع مقامات
بديـــع الزمان الهمـــذاين .لكن ،ســـرعان ما انصرفـــوا عنها

ﻫﺠﺮة اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺪﻟﺲ» :ﻣﻘﺎﻣﺔ اﻟﻌﻴﺪ« ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﻮاﻓﺪ واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ

69

70

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 56

إىل مقامـــات احلريـــري .يمكـــن تفســـري ذلـــك بعاملـــن:
أولهما تاريـــي« :راجع إىل الصلة بن بعض األندلســـين
واحلريـــري ،فقد وجد منهم من ســـمع منـــه مقاماته»(.)5
ويتعلـــق ثانيهمـــا بمـــا حظيـــت بـــه مقامـــات احلريـــري
مـــن شـــهرة؛ جعلـــت منهـــا «كتابـــا ال حيتـــاج إىل تعريف
لشـــهرته»( .)6بل إن الزمخشـــري يقســـم «بـــاهلل وآياته
َ ُ
ٌّ
حـــري بـــأن نكت َب
ومشـــعر احلـــج وميقاتـــه أن احلريري
بالتـــر مقاماته»(.)7
مـــن الراجـــح أن مقامـــات احلريـــري قـــد وصلـــت إىل
األندلـــس واملغرب منـــذ بدايـــة تداولها .ما يؤكـــد ذلك هو
ما رواه أحد ُروي عن القايض عيـــاض (476ه 544 -ه):
«لمـــا وصـــل إىل بالدنـــا كتـــاب املقامـــات للحريـــري
(ت485ه) -وكنـــت لم أرها قبل -لم أنـــم ليلة طالعتها
حىت أكملت جميعهـــا باملطالعة»( )8وقـــد وردت يف كتاب
«التكملة لكتاب الصلة»()9إشـــارات عدة إىل األندلسين
الذين ســـمعوا «مقامـــات احلريـــري» مباشـــرة منه ،ثم
رجعـــوا إىل األندلس لرواية ما ســـمعوه:
 فهـــو يذكر -حن يرتجـــم ألحمد بن محمـــد بن خلفبن محرز بـــن محمد األنصاري -أنه «ســـمع مقامات
احلريـــري منه مـــع أيب القاســـم بن جهـــور يف جمادى
األوىل ســـنة خمس وخمسمائة»(.)10
 كمـــا يذكـــر علمـــاء آخرين أمثـــال :احلســـن بن عليبن احلســـن بن عمـــر األنصـــاري البطليـــويس؛ الذي
ســـمع من «أيب محمد احلريري  ..مقاماته ببســـتانه
ببغداد» (.)11
 يف ترجمتـــه ليحـــى بـــن أحمـــد بـــن حيـــى بن ســـيدبونـــه القضاعـــي يقـــول« :لقـــي باملرية أبـــا احلجاج
القضاعـــي ،فســـمع منـــه مقامـــات احلريـــري»(.)12
 قال عن عبد اجلبـــار بن محمد بن علـــي املعافري أنه«ســـمع من أيب محمد عبد هللا بن أيب محمد القاســـم
بن علي احلريـــري مقامات أبيـــ�ه .روى عنه أبو محمد
بـــن أيب بكر اجلذايم الســـبيت ،ســـمع منـــه املقامات
بمصر سنة .)13(»552

 يذكر محمد بـــن عبد هللا بـــن ظفر أنه اخـــذ مقاماتاحلريـــري مـــن أيب العبـــاس أحمد بن محمد الســـلفي
األصبهاين؛ الذي أقر بأنه أخذها «قـــراءة عن اإلمام أيب
محمدأيبالقاســـمبنعلـــياحلريريرحمـــهاهللا»(.)14
 أشـار الشريي يف مقدمة شـرحه ملقامات احلريري أنهأخذهـا روايـة عـن مجموعـة مـن العلمـاء؛ يذكـر منهـم:
الفقيـه املقـرئ أبـو بكـر بـن زهـر احلجـري ،وأبـو بكـر بـن
مالـك الفهري ،والفقيـه أبو احلجاج َّ
األبـذي القضاعي،
والشـيخ الفقيـه أبـو محمـد عبـد هللا بـن عبـد هللا
احلجـري ،والكاتـب أبـو احلسـن بـن جبـري(.)15
)2

الشرح:

ل ــم يكت ــف األندلس ــيون برواي ــة املقام ــات فحس ــب،
بـــل تن�اولوهـــا بالشـــرح .مـــن املناســـب التذكـــري هنـــا أن
شـــروح املقامـــات ليســـت جديـــدة؛ بـــل هـــي ظاهـــرة
الزمــت املقامــات منــذ ظهورهــا :ذلــك ألن لغــة املقامــات
لـــم تكـــن ســـهلة املنـــال؛ فهـــي بعيـــدة عـــن احليـــاة
اليوميـــة .لذلـــك فهـــي يف حاجـــة إىل شـــرح «ومـــن ثـــم
ت ــأيت ض ــرورة الش ــارح ،ال ــذي تق ــوم وظيفت ــه عل ــى جع ــل
النـــص يف متنـــ�اول الذيـــن ال يمتلكـــون ،أو ال يمتلكـــون
بالقـــدر الـــكايف ،اصطـــالح األدب ومواضعاتـــه»(.)16
يف مـــا يتعلـــق بشـــروح األندلســـين نشـــري هنـــا إىل
مؤلفـــات؛ مثـــل:
 التنقيـــب علـــى مـــا يف املقامات مـــن الغريب شـــرحمقامـــات احلريـــري» ملحمـــد بـــن عبد هللا بـــن ظفر
الصقلـــي املكـــي(576ه)(.)17
 شرح مشـــكل ألفاظ مقامات احلريري» أليب الطيباملعافري (565ه)(.)18
 لعـــل أشـــهر الشـــروح وأهمهـــا «شـــرح مقامـــات()19
احلـريــــري» ألبــــي العبــــاس أحمــــد الشـــريي
(ت 219ه):
وق ــد ع ــرض الش ــريي يف مقدم ــة كتاب ــه لله ــدف م ــن
تألي ــف الكت ــاب ،وك ــذا طبيع ــة املنه ــج ال ــذي اعتم ــده يف

أدب شعبي

التأليــف بقولــه« :فاســتخرت هللا تعــاىل يف ضــم مــا انتشــر
مـــن فوائدهـــا ،ونظـــم مـــا انتـــرث مـــن فرائدهـــا ،واالعتنـــ�اء
�أليـــف يف املقامـــات ُيغـــين عـــن كل شـــرح تقـــدم فيهـــا،
بت
ٍ
وال حيـــوج إىل ســـواه يف لفـــظ مـــن ألفاظهـــا وال معـــىن مـــن
معانيه ــا ،فت ــم م ــن ذل ــك مجم ــوع جام ــع ،وموض ــوع ب ــارع
أودعت ــه م ــن اللغ ــات أصحه ــا وأوضحه ــا ،وأسلس ــها قي ــاد
لف ــظ وأس ــمحها؛ وأواله ــا بالص ــواب يف مظ ــان االخت ــالف
وأرجحه ــا؛ ونس ــبت املش ــكل منه ــا إىل قائل ــه م ــن جهاب ــذة
العلمـــاء ،وجمعـــت بـــن مشـــهور اللغـــات ومشـــهور
األس ــماء ،وس ــكبت العب ــارة ع ــن املع ــاين ي ــدل عل ــى اإللغ ــاء
واإلصغـــاء»(.)20
)3

املعارضة:

كمـــا ســـيعمل بعـــض األندلســـين علـــى معارضـــة
املقام ــات املش ــرقية؛ إذ كان م ــن الطبيع ــي أن يظه ــر تيــ�ار
م ــن املح ــاكاة يف مي ــدان كتاب ــة املقام ــات؛ ح ــىت غ ــدا الكث ــري
م ــن األدب ــاء يؤلف ــون يف ه ــذا الصن ــف م ــن األدب .لك ــن،
املالح ــظ عل ــى م ــا وصلن ــا  -يف املص ــادر واملراج ــع القديم ــة
واحلديثـــ�ة -أن أغلبهـــا معارضـــات ملقامـــات احلريـــري،
وال نســـتطيع أن نتعـــرف مـــن خاللهـــا علـــى معارضـــات
ملقامـــات الهم ــذاين:
لقد أطنـــب ابـــن بســـام (450ه) يف مـــدح مقامات
الهمـــذاين؛ يف مثـــل قولـــه« :كالمه غـــض املكاســـر ،أنيق
اجلواهـــر ،يـــكاد الهـــواء يســـرقه لطفـــا ،والهوا يعشـــقه
ظرفـــا ..يف معان تضحك احلزين ،وحتـــرك الرصن يطالع
منهـــا كل طريقـــة ،ويوقف منهـــا كل لطيفـــة»( .)21لكنن�ا
ال نســـتطيع أن نتعـــرف مـــن خـــالل الكتاب علـــى نماذج
ملعارضـــات الهمذاين.
تصــدق املالحظــة نفســها علــى أيب القاســم الكالعــي؛
ال ــذي أعج ــب بمقام ــات الهم ــذاين؛ إىل ح ــد االستش ــهاد
بمقاطـــع منهـــا()22؛ وال حيدثنـــ�ا عـــن امتداداتهـــا عنـــد
األندلســـين.
لقـــد أورد الدكتور إحســـان عباس ثبت�ا بأهـــم ما قدمه
األندلســـيون يف فن املقامـــة( .)23لكن ،املالحـــظ أن أغلب

هـــذه املقامـــات لـــم يصلنـــا .وســـنكتفي هنا بذكـــر ما تم
حتقيقـــه ،ونشـــره بصورة مســـتقلة أو جمعـــه مع غريه:
 «مسائل االنتقاد» ملحمد بن شرف القريواين(.)24 «املقامات السرقســـطية»؛ املعروفة ب «اللزومية»أليب طاهر محمد التميي السرقســـطي(.)25
 «معيـــار االختيـــ�ار يف أحـــوال املعاهد والديـــار»(،)26و«خطرة الطيف ورحلة الشـــتاء والصيف» للســـان
الدين بن اخلطيـــب(.)27
 «املقامـــة القرطبيـــ�ة» ،وعنوانهـــا« :مـــزيان األعيانحبكم الزمان إنشـــاء فـــالن بن فالن»؛ تنســـب إىل أيب
عبـــد هللا بن أيب اخلصـــال(.)28
 «رســـالة االنتصـــار يف الـــرد علـــى صاحـــب املقامـــةالقرطبيـــ�ة» ،كتبهـــا أبـــو جعفـــر بن أحمـــد(.)29
 «املقامة الدوحية» ملحمد بن عياض(.)30 «مقامة الوباء» للفقيه عمر المالقي(.)31لق ــد كان الغال ــب عل ــى ه ــذه النص ــوص ه ــو مح ــاكاة
النم ــوذج املش ــريق؛ املتمث ــل يف م ــا كتبـ ـ�ه احلري ــري .فف ــي
املقام ــة السرقس ــطية –مث ــال -تقلي ــد للحري ــري :حبي ــث
جعلهـــا املؤلـــف يف خمســـن مقامـــة بعـــدد مقامـــات
احلريـــري .كمـــا اختـــار ملقامتـــه راويـــا أطلـــق عليـــه
اســـم الســـائب بـــن همـــام ،وبطـــال أســـماه أبـــا حبيـــب
الســـدويس()32؛ علـــى غـــرار احلريـــري.
لقـــد شـــكلت مقامات احلريـــري ما يمكن أن نســـميه
«النمـــوذج األصلـــي» أو«الشـــاهد األمثـــل»( .)33فعـــل
إســـناد صالحية االتبـــ�اع إىل بعض النصـــوص دون أخرى
لتصبح نصا أو شـــرعة ،هو فعل انتقـــايئ واختي�اري ،خيضع
لنوع الرؤيـــة العامة للعالم والوجـــود»(.)34
لكن ،ســـنقف من خـــالل البحث عند مقامـــة تتجاوز
القالـــب الكالســـيكي الـــذي أرســـته كتابـــات احلريري؛
لتســـتويح البيئـــ�ة املحليـــة الشـــعبي�ة الـــيت عـــاش فيها
مؤلفهـــا .يتعلـــق األمر بمقامـــة العيد البن مرابـــع األزدي؛
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الذي يقدم هنـــا نمـــوذج «الصعلوك الســـاخر»( ،)35كما
وصفـــه بعـــض من ترجـــم له.

نص مقامة العيد البن مرابع األزدي:
يقول شـــاكر األيادي وذاكـــر فخر كل نادي وناشـــر غرر
الغـــرر للعاكـــف والبـــادي والـــراحي والغادي اســـمعوا مين
ً ُّ
حديث�ا تلذه األســـماع ويســـتطرفه االســـتماع .ويشـــهد
حبســـه اإلجمـــاع .ويجـــب عليـــه االجتمـــاع .وهـــو مـــن
األحاديث اليت لـــم تتفق إال ملثلي ال ذكـــرت عن أحد قبلي.
وذلـــك يا معشـــر األلبـــا واخللصـــاء األحبـــا .أين دخلت يف
هذه األيـــام داري .يف بعض أدواري ألقـــيض من أخذ الغذاء
أوطاري .على حســـب أطـــواري .فقالت يل ربـــة البيت لم
جئـــت .وبمـــا أتيت .قلـــت جيت لكـــذا كذا فهـــات الغدا
فقالـــت ال غذا لـــك عنـــدي اليـــوم .وألودى بـــك الصوم.
حىت تســـل االســـتخارة وتفعل كما فعل زوج اجلارة طيب
هللا جنـــاره .ومأل بـــاألرزاق وجـــاره .قلت وما فعـــل قريين.
وأرين مـــن العالمـــة مـــا أحببـــت أن تريين .قالـــت إنه فكر
يف العيـــد .ونظر يف أســـباب التعييـــ�د .وفعـــل يف ذلك ولم
تنظر إليه نظـــرة بعن اهتب�الـــك .وعيد األضـــى يف اليد.
والنظـــر يف شـــراء األضحيـــة اليـــوم أوفق من الغـــد .قلت
دقـــت وباحلـــق نطقـــت بـــارك هللا فيـــك وشـــكر جميل
حتفيـــك .فلقـــد نبهت بعلـــك إلقامة الســـنة ورفعت عنه
من الغفلة منة .واآلن أســـري ألحبث عما ذكـــرت .وأنظر يف
إحضار ما إليه أشـــرت ويت�أىت ذلك إن شـــاء هللا بســـعدك.
وتن�الن فيـــه من بلوغ األمـــر غاية قصـــدك .واجلد ليس
من الهزل واألضحيـــة للمرأة وللرجل الغـــزل .قالت دعين
من اخلرافـــات .واألخبـــار الزرافـــات .فإنك حلو اللســـان
قليل اإلحســـان .اختـــذت الغربـــة صحبتك إىل ساســـان.
فتهاونت بالنســـا وأسأت يف من أســـا .وعودت أكل خزك
يف غري منديل .وإيقـــاد الفتي�ل دون قنديل .وســـكىن اخلان
وعـــدم ارتفـــاع الدخـــان .فما تقيـــم موســـما وال تعرف له
ميســـما .وأخـــذت معي يف ذلـــك بطويل وعريـــض وكالنا
يف طريف نقيـــض إىل أن قلـــت لهـــا إزارك ردايئ .فقد تفاقم
بـــك أمـــر دايئ وما أظنـــك إال بعـــض أعدايئ قالـــت مالك

واإلزار شـــط بـــك املزار لعلـــك تريـــد إهانـــه يف األضحية
واألبـــزار أخـــرج عين بال مقيـــت ال عمرت معـــك وال بقيت
أو عدمـــت الديـــن وأخـــذ الـــورق بالعـــن .يلزمـــين صوم
ســـنة ال أغفيت معـــك ســـنة إال إن رجعت بمثـــل ما رجع
بـــه زوج جـــاريت ورأى لـــك الـــرحب يف جتـــاريت .فقمـــت عنها
وقد لوت رأســـها وولولـــت وابت�درت وهرولـــت وجالت يف
العتـــاب وصولت وضمـــت بنتها وولدهـــا وقامت باللجج
واالنتصـــار باحلجـــج أودهـــا فلـــم يســـعين إال أن عدوت
أطـــوف الســـكك والشـــوارع وأبـــادر لما غدوت بســـبيله
وأســـارع وأجوب اآلفاق وأســـأل الرفاق وأخرتق األســـواق
وأقتحم زريب�ة بعـــد زريب�ة وأختر منها البعيـــدة والقريب�ة
فما اسرتخصته استنقصته وما اســـتغليت�ه استعليت�ه وما
وافق غـــريض اعرتضـــين دونه عـــدم عريض حـــىت انقىض
ثلثا يـــويم وقد عييـــت بـــدوراين وهمويم وأنـــا لم أحتصل
من االبتيـــ�اع على فايـــدة وال عـــادت علي فيه مـــن قضاء
األرب عايـــدة فأومـــأت اإلياب وأنا أجد مـــن خوفها ما جيد
صغـــار الغنم من الذئاب إىل أن مـــررت بقصاب يقصب يف
مجزره قد شـــد يف وســـطه مزئره وقصر أثوابه حىت كشف
عن ســـاقيه وشـــمر عن ســـاعديه حىت أبدى مرفقيه وبن
يديـــه عـــز قـــد شـــد يديـــه يف رقبت�ه وهـــو جيذبـــه فيرك
ويجره فمـــا يتحرك ويروم ســـريه فريجع القهقـــرى ويعود
إىل ورا والقصـــاب يشـــد علـــى إزاره خيفة من فـــراره وهو
يقـــول :اقتلـــه من جان بـــاغ وشـــيطان طاغ ما أشـــده وما
ألـــذه ومـــا أصده وما أجـــده وما أكرثه بشـــحم ومـــا أطيب�ه
بلحم الطـــالق يلزمه إن كان عاين ً
تيســـا مثلـــه أو أضحية
تشـــبهه قبلـــه أضحيـــة حفيلة ومنحـــة جليلـــة .هنأ هللا
من رزقهـــا وأخلف عليـــه رزقها .فاقتحمـــت املزدحم أنظر
مـــع من نظـــر وأختر يف مـــن اختـــر .وأنـــا وهللا ال أعرف يف
التقليـــب والتخمـــن .وال أفـــرق بـــن العجف والســـمن
غـــري أين رأيـــت صـــورة دون البغل وفـــوق احلمـــار وهيكال
خيـــرك عن صـــورة العمـــار فقلـــت للقصاب كـــم طلبك
فيـــه علـــى أن تمهل الثمـــن حىت أوفيـــه فقـــال ابغين فيه
أجـــريا وكـــن لـــه اآلن من الـــذحب مجـــريا وخذه بمـــا يرىض
ألول التقـــيض .قلـــت اســـتمع الصوت وال ختـــف الفوت.
قـــال ابتعه مـــين نســـيه وخذه هديـــة قلت نعم فشـــق يل

أدب شعبي

مقامات احلريري

الضمري وعاكســـين فيـــه بالنقري والقطمري .قـــال تضمن يل
فيه عشـــرين دين ً�ارا أقبضهـــا منك النقضاء احلـــول ً
دنريا
ً
دنـــريا .قلت إن هـــذا لكثري فاســـمح منه بإحاطة اليســـري.
قـــال والذي فلـــق احلبة وبرأ النســـمة ال أنقصـــك من هذا
وما قلت لك سمســـمة اللهم إن شـــئت الســـعة يف األجل
فأقيض لك ذلـــك دون أجل فجلبين لالبتي�اع منه اإلنســـاء
يف األمـــد .وغلبـــين بذلك فلـــم أفتقر منـــه لـــرأى والد وال
ولـــد وال أحوجت نفـــيس يف ذلك ملشـــورة أحـــد وقلت قد
اشـــرتيت�ه منك فضـــع الركة ليصـــح النجـــح يف احلركة.
فقال فقيـــه بارك هللا فيه قـــد بعته لـــك فاقبض متاعك
وثبت ابتي�اعـــك .وها هـــو يف قبضك فاشـــدد وثاقه وهلم
لنعقـــد عليـــك الوثاقـــة .فاحندرت معـــه لـــدكان التوثيق
وابت�درت مـــن الســـعة إىل الضيق وأوثقين بالشـــادة حتت
عقـــد وثيق وحملـــين من ركـــوب الدين وحلاق الشـــن يف
أوعـــر طريـــق .ثم قال يل هذا تيســـك فشـــأنك وإيـــاه وما
أظنـــك إال تعصياه وأت حبمالـــن أربعة فإنـــك ال تقدر أن
ترفعـــه وال يت�أىت لك أن يتبعـــك وال أن تتبعـــه ولم يبق لك
من الكلفـــة إال أن حيصـــل يف محلك فيكمل ســـرور أهلك.
وانطلقـــت للحمال وقلت هلم إيل وقـــم اآلن بن يدي حىت

انتهينـــ�ا إىل مجـــزرة القصـــاب والعـــز يطلب فـــال يصاب
فقلـــت أين التيـــس يا أبا أويـــس .قال إنه قد فـــر وال أعلم
حيث اســـتقر .قلـــت أتضيع علي مايل لتخيـــب آمايل وهللا
ألحزنـــك بالعصـــا كمن عصـــا ولرفعتك إىل احلـــكام جتري
عليـــك منهم األحكام .قـــال مايل علم بـــه وال بمنقلبه لعله
فر ألمه وأبيـــ�ه وصاحبت�ه وبني�ه فعليـــك بالريح .فاجتهت
أنادي باألســـواق وجـــريان الزقاق مـــن ثقف يل ً
تيســـا فله
البشـــارة بعد مـــا أىت باألمارة وإذا برجل قـــد خرج من دهلزي
ولـــه هدير هزيز وهـــو يقول مـــن صاحب العز املشـــوم ال
عدم به الشـــوم إن وقعت عليـــه عيين يرتفع الـــكالم بين�ه
وبيين .قلـــت أنا صاحبـــه فما الـــذي دهاك مـــين أو بلغك
عـــين .قـــال إن عزك حن شـــرد خـــرج مثل األســـد وأوقع
الرهـــج يف البلـــد وأضر بكل أحـــد ودخل يف دهلـــزي الفخارة
ً
فقـــام فيه وقعـــد وكان العمل فيه مطبوخـــا وني�ا فلم يرتك
منه شـــيا ومنه كانت معيشـــيت وبه اســـتقامت عيشـــيت
وأنت ضامـــن مايل فارتفع معـــي إىل الوايل والعـــز مع هذا
يدور وســـط اجلمهور ويكر كـــرة العفريـــت املزجور ويأيت
بالكســـر على ما بقـــي يف الدهلزي مـــن الطواجـــن والقدور
واخللق قـــد احنســـروا للضجيج وكـــرث العيـــاط والعجيج
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وأنـــت تعـــرف عفرطـــة الباعة ومـــا حيوون مـــن الوضاعة
وأنا أحـــاول مـــن أخـــذه مـــا أســـتطيع وأروم اإلطاعة من
غـــري مطيـــع والباعة قد أكســـبت�ه من احلماقة مـــا لم يكن
يل بـــه طاقة .ورجل يقول املحتســـب وأعرف ما تكتســـب
وإىل من تنتســـب فقد كرث عنـــده بك التشـــكي وصاحب
الدهلـــزي قبالتـــه يبكـــي وقـــد وجـــد عنـــده عليـــك وجد
الشـــكوى وأيقن أنـــك كســـرت الدعوى وأمـــر بإحضارك
وهـــو يف انتظـــارك فشـــد وســـطك واحفظ إبطـــك وإنك
تقـــوم على مـــن فتح باعـــه للحكـــم على البقعـــة ونصب
ألرباب الراهن علـــى أرباب الشـــواهن ورفع على طبقة
ليمـــأل طبقة ثـــم أمســـكين باليمن حـــىت أوصلين لألمن
فقـــال يل أرســـلت التيس للفســـاد كأنك يف نعـــم هللا من
احلســـاد .قلـــت إنه شـــرد ولم أدر حيـــث ورج قـــال ولم ال
أخذت ميث�اقه ولم تشـــدد وثاقه يا شـــرطي طـــرده واطرح
يـــدك فيـــه وجـــرده .قلت أجتـــردين الســـاعة ولســـت من
الباعة قـــال ال بـــد مـــن ذاك أو تضمن ما أفســـده هناك.
قلت الضمـــان الضمان األمـــان األمان .قال قـــد أمنت إن
ضمنـــت وعليك الثقـــاف حىت يقـــع اإلنصـــاف أو ضامن
كاف فابتـــ�در أحـــد إخـــواين بعـــض جـــرياين فـــأدى عين ما
ظهر بالتقديـــر وآلت احلال للتكدير .ثـــم أردت االنصراف
بالتيـــس ال كان كيانـــه وال كـــون مكانه وإذا بالشـــرطي قد
دار حـــويل وقـــال يل كلف فعلي بـــأداء جعلـــي فقد عطلت
من أجلك شـــغلي فلـــم يك عندي بما تكســـر ســـورته وال
بما تطفي جمرته فاســـرتهن مزئري يف بيتـــ�ه ليأخذ مايت�ه.
وتوجهت لـــداري وقد تقدمـــت أخباري وقدمـــت بغباري
وتغـــري صغاري وكبـــاري والتيس على كاهـــل احلمال يرغو
كالبعـــري ويزأر كاألســـد إذا فصلـــت العري فقلـــت للحمال
أنزلـــه على مهل فهـــالل العيد قد اســـتهل فحـــن طرحه
يف األســـطوان .كر إىل العدوان وصرخ كالشـــيطان وهم أن
يقفز احليطـــان وعال فوق اجلـــدار وأقام الرهجـــة يف الدار
ولـــم تبـــق يف الزقاق عجـــوز إال وصلـــت لرتاه وتســـل عما
اعـــرتاه وتقول بكم اشـــرتاه واألوالد قـــد دارت به وأرهقهم
لهفه ودخـــل قلوبهم خوفـــه فابت�درت ربـــة البيت وقالت
كيـــت وكيـــت ال خل وال زيـــت وال يح وال ميت وال موســـم
وال عيـــد وال قريـــب وال بعيد ســـقت العفريـــت إىل املزل

ورجعـــت بمعـــزل ومن قـــال لك اشـــرته مـــا لم تـــره ومن
قال لك ســـقه حـــىت توثقـــه ومىت تفـــرح زوجتـــك والعز
أضحيتـــك ومـــىت تطبـــخ القـــدور وولـــدك منـــه معذور
وبـــأي قلب تـــأكل الشـــوية ولـــم ختلص لـــك فيـــه الني�ة
واقلـــة ســـعدها وأخلـــف وعدهـــا وهللا لـــو كان العز خيرج
دارا وال قـــرب يل ً
الكـــز ما عمـــر يل ً
جوارا أخرج عـــين يا لكع
فعـــل هللا بك وصنـــع وما حبســـك عن الكباش الســـمان
والضـــأن الرفيعـــة األثمان يـــا قليـــل التحصيل يـــا من ال
يعـــرف اخلياطـــة وال التفصيـــل أدلك على كبش ســـمن
واســـع الصـــدر واجلبن أكحـــل عجيب أقـــرن مثل كبش
اخلطيب يعبق مـــن أوداكه كل طيب يغلب شـــحمه على
حلمه ويســـيل الودك مـــن عظمه قد علف بالشـــعري ودبر
عليـــه أحســـن تدبـــري ال بالصغـــري وال بالكبـــري تصلح منه
األلوان ويســـتطرف شـــواه يف كل أوان ويستحسن ثريده
وقديـــده يف ســـائر األحيان .قلـــت بيين يل قولـــك .ألتعرف
فعلك .وأيـــن توجد هذه الصفـــة يا قليلـــة املعرفة .قالت
عنـــد موالنـــا وكهفنـــا ومأوانا الرييـــس األعلى الشـــهاب
األجلى القمـــر الزاهر .امللـــك الظاهر الذي أعز املســـلمن
بنعمته وأذل املشـــركن بنقمته.

حتليل مقامة العيد:
)1

التأطري:

 النص« :مقامـــة العيد» مأخوذ من كتاب «اإلحاطةيف أخبـــار غرناطة»( ،)36لذي الوزارتـــن ودفن الباب
املحروق لســـان الدين بن اخلطيب(.)37
 املؤلـــف :هـــو عبـــد هللا بـــن إبراهيـــم بـــن عبـــد هللاّ
األزدي(ت750ه) .و هـــو مـــن أهل مدينـــ�ة بليش؛
املجـــاورة لمالقـــة .وقـــد أفـــرد لـــه لســـان الدين بن
اخلطيب ترجمـــة يذكر فيهـــا ابن مرابـــع األزدي كان
مـــن نبهـــاء أدبـــاء الباديـــة ،وعلـــى قدر متوســـط يف
النظم والنرث .وكان ســـيال القرحيـــة ،مرهوب الهجاء،
يعيـــش مـــن اخلـــدم املخزنيـــ�ة :فقـــد اســـتطاع –يف
وقت مـــا -أن حيظ حبمايـــة أحد امللـــوك؛ الذي مكنه
منصبـــا مـــا يف الدولـــة .لكنه ،لم يســـتمر فيهـــا أمدا

أدب شعبي

طويال ،فالقيـــد ال يتفـــق وطبيعته .وقد ذكر لســـان
الديـــن بـــن اخلطيـــب أن األزدي كان ممثـــال حقيقيا
للطريقـــة األدبيـــ�ة الساســـاني�ة؛ بما تقـــوم عليه من
امتهان للكدية ،واســـتعمال املكر واخلـــداع للوصول
إىل المـــال(.)38
)2

األحداث:

تتكـــون أغلـــب املقامـــات من جزئـــن :أولهمـــا طويل
نســـبي�ا ،وهـــو نـــص نـــرثي مســـجع .وثانيهما عبـــارة عن
قصيـــدة ،تظهـــر يف نهايـــة املقامـــة بشـــكل عـــام .لهـــذه
القصيـــدة أدوار مختلفـــة ،تـــرتاوح بـــن جتميـــل النـــص
املســـجع ،أو توضيـــح غامضـــه ،أو نقضـــه.
لقـــد أدرج األزدي يف آخـــر مقامتـــه قصيـــدة يف مدح أبا
ســـعيد بن نصـــر الرئيـــس ،الذي طلـــب منـــه األضحية.
لكن لســـان الدين بـــن اخلطيب حذفها ألنـــه« :أطال ويف
مـــا ثبت كفايـــة» على حـــد تعبريه.
تبـــ�دأ املقامة خبطـــاب موجـــه إىل املتلقي ،قصد شـــد
انتب�اهـــه ملتابعـــة األحـــداث ،يف أطوارهـــا املثـــرية .تنتقـــل
املقامـــة بعدهـــا إىل عتـــاب الزوجـــة لزوجها بعـــد دخوله
املـــزل؛ بدعـــوى عـــدم قيامـــه بواجباتـــه .وتطلـــب منـــه
اخلـــروج للبحث عن أضحيـــة العيد ،كما فعـــل اجلريان.
خيـــرج الزوج للبحـــث عن كبـــش العيد .وبعـــد كد وتعب
ونصـــب ســـيظفر بتيـــس عنـــد قصـــاب .لكـــن ،العثـــور
علـــى تيس لـــن يكون هـــو النهاية ،بل ســـيكون هـــو بداية
املشـــاكل :إذ ال يســـتطيع «القصاب» ،وال الراوي ،وال أي
إنســـان الســـيطرة على هذا التيس .بعد شـــرائه سيتمكن
التيـــس من الفـــرار ،فدخل دهلزي فخـــار ،وأحلق بـــه دمارا
كبـــريا .واضطر الـــراوي إىل تقديم كفالة أمام املحتســـب،
وســـيحمل الـــراوي التيـــس إىل الدار مباشـــرة .وســـيفرح
األوالد ،وســـيتطلع اجلـــريان .لكن يف املقابل ســـتب�دأ لواذع
الزوجـــة ،اليت لم تـــرض بهذه األضحية .ســـتنتهي املقامة
نهاية؛ نستشـــف مـــن خاللهـــا أن البطل ســـيتوجه بإيعاز
مـــن الزوجـــة إىل حاكم مالقـــة الرئيس أيب ســـعيد فرج بن
نصر؛ يطلـــب منه أضحيـــة العيد.

إذا كانت موضوعات مقامات الهمـــذاين واحلريري قد
تراوحت بـــن الكدية ،والتســـول ،واالنتحـــال ،والغش..
فـــإن ملوضـــوع مقامـــة العيـــد عالقة بســـنة من الســـن
اإلســـالمية :أضحيـــة العيد .علمـــا أن أضحيـــة العيد من
شـــعائر اإلســـالم؛ حيث يتقـــرب املســـلمون إىل هللا تعاىل
بـــذحب الذباحئ مـــن األنعام ،ويكـــون ذلك مـــن أول أيام عيد
اإلضـــى ،إىل آخر أيـــام التشـــريق( .)39وهي ســـنة مؤكدة
لدى جميـــع مذاهـــب الســـنة واجلماعة .أضحيـــة العيد
هـــي الثيمـــة املركزيـــة يف النـــص؛ ســـواء من خـــالل هذه
القصـــة اخليالية اليت تبن عنـــت الـــراوي يف الوصول إىل
خـــروف العيد ،أم من خـــالل الطلب املباشـــر الذي تتوجه
بـــه الزوجـــة -يف آخـــر النـــص -إىل الرئيس أىب ســـعيد بن
نصـــر لتوفري أضحيـــة العيد.
لكن هذا املوضوع ذا اخلصوصية العربي�ة اإلســـالمية
يصطبـــغ بصبغـــة ذات طابـــع محلـــي ،مرتبـــط بتقاليد
احتفاليـــة شـــعبي�ة خاصة عند اإلســـبان؛ تنـــ�درج ضمن
ما يصطلح عليه باإلســـباني�ة ب (،)corrida de toros
أي مصـــارع الثريان .تشـــري بعـــض الدراســـات إىل أن هذا
االحتفال الشـــعيب كان موجودا يف أواخر العهد اإلســـاليم
ُ
يف األندلـــس()40؛ وهي املرحلـــة اليت كتبت فيهـــا املقامة.
فاألضحية هنا ليســـت «كبشـــا أملحا أقرنا» ،كما يف
الســـنة النبوية( ،)41بل هـــي قريب�ة من الثـــور الذي يتقدم
للمصارعة:
 إن احليـــوان هنا عبـــارة عن تيـــس «دون البغل وفوقاحلمار وهيـــكال خيرك عن صـــورة العمار».
 بـــل إن القصاب يقـــوم بعمليـــات ،هي قريـــب إىل مايقـــوم به «املصارع» يف احللبة« :قد شـــد يف وســـطه
مـــزئره وقصر أثوابه حىت كشـــف عن ســـاقيه وشـــمر
عن ســـاعديه حـــىت أبـــدى مرفقيـــه وبـــن يديه عز
قد شـــد يديـــه يف رقبت�ه وهـــو جيذبـــه فيرك...اقتله
من جـــان باغ وشـــيطان طاغ ما أشـــده وما ألـــذه وما
أصده ومـــا أجده وما أكرثه بشـــحم ومـــا أطيب�ه بلحم
الطـــالق يلزمـــه إن كان عاين».
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75

76

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 56

مقامات الهمذاين

 حيـــدث التيـــس هرجـــا ومرجـــا كبيريـــن ،وحيطم كلمـــا يصادفـــه يف طريقه؛ تمامـــا مثل ثـــريان املصارعة
ُ
الـــيت خيلـــى ســـبيلها يف الطرقـــات :يصفـــه صاحب
الفخـــارة بقولـــه« :خـــرج مثل األســـد وأوقـــع الرهج
يف البلـــد وأضـــر بكل أحـــد ودخـــل يف دهلـــزي الفخارة
فقـــام فيه وقعـــد فلم يـــرتك منـــه شـــيا ..والعز مع
هـــذا يـــدور وســـط اجلمهـــور ويكـــر كـــرة العفريت
املزجـــور ويأيت بالكســـر على مـــا بقـــي يف الدهلزي من
الطواجـــن والقـــدور واخللـــق قد احنســـروا للضجيج
وكـــرث العياط».
 بقـــدر ما خلقـــت هـــذه احلـــركات رعبا وخوفـــا لدىاملشـــاهدين ،من هـــذا العز الـــذي «كـــر إىل العدوان
وصرخ كالشـــيطان وهم أن يقفـــز احليطان وعال فوق
اجلـــدار وأقام الرهجـــة يف الدار» ،فإنهـــا أيضا خلقت
أجـــواء من الفرجـــة واالحتفالية ،اليت تكـــون عادة ،يف
ســـاحات املصارعـــة« :فاقتحمت املزدحـــم أنظر مع
من نظـــر وأختر يف مـــن اختر».
 أمـــا حـــن حمـــل التيـــس إىل الـــيح ،فإنه «لـــم تبقيف الزقـــاق عجـــوز إال وصلـــت لرتاه..وقـــد دارت بـــه
وأرهقهـــم لهفـــه ودخـــل قلوبهـــم خوفه».

)3

الفضاء املكاين:

يمتلك النص الســـردي عموما أكرث من مـــكان :هناك
مـــكان البداية؛ الذي هـــو بمثابة العتب�ة الـــيت تقذف بن�ا يف
رحابة النـــص .توجد كذلك أفضية أخـــرى يمكن القول يف
حقها إنهـــا ثانوية(.)42
وق ــد ج ــاء امل ــكان يف املقام ــات عل ــى صورت ــن :تتمث ــل
أوالهـــا يف املـــكان العـــام ،أو الكلـــي؛ متمثـــال يف عناويـــن
َ ّ ْ
ســـمت بأســـماء املـــدن .وتتمثـــل
أغلـــب املقامـــات الـــيت ت
ثانيتهـــا يف املـــكان اجلـــزيئ أو اخلـــاص ،وقـــد ورد يف ثن�ايـــا
ســـياق املقامـــة(.)43
وقـــد تصدرت أغلـــب املقامات عناويـــن أمكنة عامة:
كاملقامة الصنعانيـــ�ة ،واحللواني�ة ،والدمياطية ،والكوفية،
واملعريـــة ،واإلســـكندرية ،والدمشـــقية ،والغوطيـــة،
والبغداديـــة ،عند احلريـــري .كما أن هنـــاك أمكنة جزئي�ة؛
تأيت كأدوات ســـردية تنـــي األحداث ،وتكثفهـــا من خالل
اللغـــة والشـــخوص .مثال ذلـــك أن احلارث بـــن همام قد
ولـــج مكانا عاما وهـــو مدين�ة الكوفة -عنـــوان املقامة -ثم
اســـتخلص منها مكانـــا خاصا هـــو بيت�ه؛ الـــذي جتري فيه
أحـــداث لقائه ببطل املقامة أيب زيد الســـرويج .ويف املقامة

أدب شعبي

النصيبيـــ�ة يتكرر األمر نفســـه ،إذ جتري أحـــداث احلكاية
يف بيـــت البطـــل «الذي غدا محـــط األنظـــار ،ويف الصفوة
األخيـــار ،وصار له جماعـــة ال يصرون على فراقه ســـاعة،
وملـــرض أصابـــه وحـــل به ممـــا ألزمـــه بيتـــ�ه ذهـــب إليه
أصدقاؤه عـــوادا ،واجتمعـــوا مع بعضهم يف بيتـــ�ه»(.)44
مـــكان البدايـــة يف مقامة العيـــد هو «البيـــت» :يقول
شـــاكر األيادي« :اســـمعوا مين حديث�ا..أين دخلت يف هذه
األيـــام داري .يف بعـــض أدواري ألقـــيض مـــن أخـــذ الغذاء
أوطـــاري .»..لكـــن النـــص ســـينفتح –يف ما بعـــد -على
فضـــاء آخـــر هـــو الســـوق .هكـــذا يســـتغل األزدي مكانا
للشـــعب؛ هـــذا الوجـــه الشـــعيب كان بينـــ�ا خصوصـــا يف
األعيـــاد ،حيث يلتقي اجلميع ويتعاملـــون ويتكلمون(.)45
إذ تعكـــس املقامة حياة الســـوق العام؛ وكمـــا قال باختن
«الســـوق يف العصور الوســـطى والنهضـــة األوروبي�ة كان
عالمـــا يف نفســـه..كان مركـــز كل يشء غري رســـي.)46(»..
)4
-

الشخصيات:
الراوي:

والزتاماتـــه العائليـــة يف العيـــد؛ فهـــو يتهـــرب مـــن
مســـؤولياته العائليـــة والثقافيـــة .وال يســـتطيع اختيـــ�ار
الكب ــش الصحي ــح ،ويق ــر بضعف ــه وعج ــزه ،وقل ــة خرت ــه:
«وأن ــا وهللا ال أع ــرف يف التقلي ــب والتخم ــن وال أف ــرق ب ــن
العجـــف والســـمن..أروم اإلطاعـــة مـــن غـــري مطيـــع».
وعندمـــا خيتـــاره ال يعـــرف مـــاذا يعمـــل معـــه .كمـــا يقـــر
خبوفــه مــن زوجتــه« :وأنــا أجــد مــن خوفهــا مــا جيــد صغــار
الغن ــم م ــن الذئ ــاب إىل أن م ــررت بقص ــاب» .وف ــوق ه ــذا
كل ــه يف نهاي ــة املقام ــة ،تق ــدم الزوج ــة امل ــدحي إىل أيب س ــعيد،
وليــس للراوي/البطــل! الــذي يســأل زوجتــه -الــيت تب�الــغ
يف وص ــف «خ ــروف العي ــد املطل ــوب» -بقول ــه« :وأي ــن
توج ــد ه ــذه الصف ــة ي ــا قليل ــة املعرف ــة» .جتيبــ�ه« :قال ــت
عن ــد موالن ــا وكهفن ــا ومأوان ــا الريي ــس األعل ــى الش ــهاب
األجلــى القمــر الزاهــر .امللــك الظاهــر الــذي أعــز املســلمن
بنعمتـــه وأذل املشـــركن بنقمتـــه».
-

الزوجة:

تبـــ�دأ مقامـــات الهمـــذاين واحلريـــري بإســـناد قصري
يشـــبه اإلســـناد يف احلديث النبـــوي .يقدم فيـــه الكاتب
َ َّ َ َ
ْ ُ َ ٍ َ َ
ـــام قـــال» يف
«حدثنـــ�ا ِع َيـــىس بـــن ِهش
راويـــا مســـىم:
مقامـــات األول ،و«حدث احلارث بن همـــام» يف مقامات
الثاين .أمـــا األزدي فيســـند «مقامة العيـــد» إىل راو بدون
ذكر اســـمه .بل يصفه وصفـــا مبالغا فيه« :يقول شـــاكر
األيـــادي ،وذاكر كل فخر ونادي ،وناشـــر غرر الغرر للعاكف
والبـــادي ،والـــراحي والغادي».

ال جنـــد يف مقامـــات الهمـــذاين واحلريري شـــخصيات
ثانوية كثـــرية .لكن ،تبقى شـــخصية الزوجـــة يف «مقامة
العيـــد» ذات دور يف تفعيـــل أحـــداث املقامـــة :لها حضور
قـــوي يف بدايـــة النـــص ،وهـــي تســـتقبل زوجهـــا باللوم،
والتعنيـــف اللفظـــي علـــى تقصـــريه« :ال غذا لـــك عندي
اليـــوم .وألودى بـــك ..دعـــين مـــن اخلرافـــات .واألخبـــار
الزرافـــات .فإنـــك حلو الســـان قليـــل اإلحســـان .اختذت
الغربة صحبتك إىل ساســـان .فتهاونت بالنســـا وأسأت يف
من أســـا».

تنته ــي مقام ــات الهم ــذاين واحلريــري بتع ــرف ال ــراوي
إىل البط ــل؛ ال ــذي ال يك ــون غ ــري أيب الفت ــح اإلس ــكندري يف
مقامـــات بديـــع الزمـــان ،وأيب زيـــد الســـرويج يف مقامـــات
احلريـــري :فهمـــا حيتـــاالن ،ويكديـــان ،ويصـــوالن،
ويجـــوالن ،ويقومـــان بـــكل مـــا مـــن شـــأنه أن يكســـبهما
المـــال بطـــرق ملتويـــة.

كما تنتهـــي املقامة باعـــرتاض الزوجة علـــى «العز»،
الذي جـــاء به الـــراوي ،وتقـــول« :وقالت كيـــت وكيت ال
خـــل وال زيت وال يح وال ميت وال موســـم وال عيد وال قريب
وال بعيـــد ســـقت العفريـــت إىل املزل ورجعـــت بمعزل».
هكـــذا تبـــ�دو الزوجة كثـــرية الـــكالم ،وتشـــتكي وتطلب
أشـــياء وهديا من زوجها باســـتمرار.

لك ــن ،مقام ــة العي ــد خت ــرق ه ــذا التقلي ــد :إن البط ــل/
ال ــراوي غ ــري ق ــادر عل ــى القي ــام بمس ــؤوليت�ه األساس ــية،

ومع ذلـــك ،كان لهـــا دور إجيـــايب يف تفعيـــل األحداث؛
فهي شـــخصية ال غـــىن عنها يف النـــص .كالمهـــا يف بداية
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ونهايـــة املقامة هو إطـــار للنص ،ولواذعها تركـــز اهتمامنا
على الفشـــل الهـــزيل للراوي.
-

شخصيات عرضية:

باإلضافـــة إىل الشـــخصيتن الرئيســـتن نصادف يف
املقامة شـــخصيات عرضيـــة تعطي لنا صورة عـــن البيئ�ة
الشـــعبي�ة الغرناطيـــة .إذ للمقامة قيمتهـــا التاريخية من
حيـــث كونها صـــورة جزئيـــ�ة للمجتمـــع الغرناطـــي الذي
كتبت فيه .وهـــو مجتمع ال نعرف عنـــه إال اليء القليل؛
إذ يف هـــذه املقامـــة جنـــد أشـــكاال مـــن النـــاس بممزياتهم
النفســـية واالجتماعيـــة :البائـــع ووضاعتـــه ،والقصاب
بزيـــه التقليـــدي املتمزي ،واملوثـــق املكلف بتســـجيل عقود
البيع والشـــراء بالتقسيط ،واملحتســـب الذي يتوىل مهمة
احلســـبة يف األســـواق ،واألمـــن الـــذي هو أشـــبه بنقيب
يمثـــل أصحاب املهـــن التجاريـــة والصناعية يف الســـوق،
ويســـأل أمام املحتســـب عن مشـــاكلهم ،والشرطي الذي
حيافـــظ علـــى األمـــن والنظـــام فيطـــرد الباعـــة املذنبن،
وذلك بأمر من املحتســـب أو األمن ،هذا عدا اإلشـــارة إىل
صناعة الفخـــار ،وهو الفخار المالقى املشـــهور .إن املقامة
تعطينـــ�ا صورة عن احلياة الشـــعبي�ة الغرناطية اليت ال زلنا
–حاليـــا -نتلمس بعـــض مظاهرهـــا يف حياتن�ا(.)47
)5

اللغة:

تتقاطـــع يف املقامـــة لغتـــان :لغـــة شـــعبي�ة ،ولغـــة
كالســيكية .وهــذا خالفــا للمقامــة املشــرقية الكالســيكية،
الـــيت تمـــزيت بلغتهـــا الرصينـــ�ة ،املثقلـــة بألـــوان البديـــع
والبيـــ�ان.
يذكـــر املقـــري أن كالم أهـــل األندلـــس الشـــائع عنـــد
اخل ــواص والع ــوام كث ــري االحن ــراف عم ــا تقتضي ــه أوض ــاع
العربيــ�ة( .)48لذل ــك يف ــرتض ل ــو أن ش ــخصا م ــن الع ــرب
س ــمع كالم الش ــلوبيين أىب عل ــي -ال ــذي ّ
غرب ــت تصانيف ــه
ُ
قـــرىء درســـه لضحـــك بمـــلء فيـــه
وشـــرقت -وهـــو ي ِ
م ــن ش ــدة التحري ــف ال ــذي يف لس ــانه؛ واخل ــاص منه ــم
إذا تكلـــم باإلعـــراب وأخـــذ جيـــري علـــى قوانـــن النحـــو
اســـتثقلوه واســـتدبروه ،ولكـــن ذلـــك مراعـــى عندهـــم

يف القـــراءات واملخاطبـــات بالرســـائل( .)49كمـــا يذكـــر يف
موضــع آخــر أن أبــا ّ
حيــان الغرناطــي الــذي هاجــر إىل مصــر
واســتوطن بهــا كان ينطــق القــاف قريب ـ�ة مــن الــكاف علــى
َ
ع ــادة أه ــل غرناط ــة ،عل ــى أن ــه كان ال ينط ــق به ــا ىف الق ــرآن
إال صحيح ــة( .)50كم ــا ذك ــر لس ــان الدي ــن ب ــن اخلطي ــب
أن ألس ــنة أه ــل غرناط ــة فصيح ــة ،ولغته ــم عربي ـ�ة ،لك ــن،
«يتخلله ــا ع ــرف كث ــري وتغل ــب عليه ــا اإلمال ــة»(.)51
وقد فســـر ابن خلـــدون هذا التحول عند األندلســـين
بعامل االختـــالط مع العجم:
«فـــألن البعـــد عـــن اللســـان إنمـــا هـــو بمخالطـــة
العجم ــة فم ــن خال ــط العج ــم أك ــرث كان ــت لغت ــه ع ــن ذل ــك
اللس ــان األصل ــي أبع ــد ..فعل ــى مق ــدار م ــا يس ــمعونه م ــن
العج ــم ويرب ــون علي ــه يبع ــدون ع ــن امللك ــة األوىل ..ف ــألن
البع ــد ع ــن اللس ــان الع ــريب نم ــا ه ــو بمخالط ــة العجم ــة
فم ــن خال ــط العج ــم أك ــرث كان ــت لغت ــه ع ــن ذل ــك اللس ــان
األصلـــي أبعـــد»(.)52
يمكن رصد مظاهـــر األداء اللغوي الشـــعيب يف املقامة
يف اآليت:
 حذف الهمزة يف األســـماء اليت تنتهـــي باأللف والهمزة؛يف مثـــل قولـــه :األلبـــا (األلبـــاء) ،األحبـــا (األحباء)،
النســـا (النســـاء) ،الغذا (الغذاء) ..وقد أجازه بعض
اللغويون هـــذه الظاهـــرة يف كالم العرب؛ فقـــد ورد يف
كتـــاب املحيط قولـــه عـــن الهمـــزة« :إذا تطرفت بعد
األلف حذفـــت ،مثل« :يشـــاء» تصبح «يشـــا»(.)53
 حتويـــل الهمـــزة إىل يـــاء؛ كمـــا يف بعـــض األســـماء،مثل :عايـــدة (عائـــدة) ،وفايـــدة (فائـــدة) ،الرييس
(الرئيـــس) راحي (راحئ) ..وكـــذا يف بعـــض األفعـــال
مثـــل :جيـــت (جئت)..إلـــخ .ويســـي اللغويـــون
هذه الظاهـــرة الوقف بالقلـــب «وهـــو أن تقلب آخر
صوت مـــن أصوات الكلمـــة املراد الوقـــوف عليها إىل
صـــوت آخـــر»( .)54إذ يقلب آخر صـــوت من أصوات
الكلمـــة املـــراد الوقوف عليهـــا إىل صوت آخـــر .وهذه
الطريقـــة ال زالت شـــائعة يف كالم العاميـــن؛ إذ إنهم

أدب شعبي

يف الغالـــب -ال ينطقون الهمزة كليـــة إذا تطرفت يفنهايـــة الكلمة بعـــد األلف.
 كما تنفـــرد املقامة بـ«تصغري األســـماء»؛ وقد أشـــارصاحـــب كتـــاب «اجلمانة يف إزالـــة الرطانـــة يف لغة
التخاطـــب يف األندلس وتونس» إىل أن األندلســـين
كانـــوا يقومـــون بتصغري األســـماء مـــن وزن «فعل»،
لتتحـــول إىل «فعيـــل» :ومن ذلك قولهـــم «جميل»
بـــدال مـــن «جمـــل» ،و«كليـــب» بـــدال مـــن كلب،
و«فليـــس» بدال مـــن «فلـــس» ،و«فريـــس» بدال
مـــن فـــرس( .)55مـــن أمثلـــة ذلـــك يف النـــص الذي
بن أيدينـــ�ا؛ قوله« :تضمـــن يل فيه عشـــرين دين ً�ارا
دنـــريا ً
ً
دنريا».
أقبضهـــا منـــك النقضاء احلـــول
 مـــن مظاهـــر التحريفـــات اللغويـــة يف األســـلوباللغـــوي للمقامـــة كـــرثة الصيـــغ الـــيت تـــأيت يف وزن
«التفعيــل» ،من قبيـ�ل« :التعييـ�د» ،و«التحصيل»،
و«التفصيل»...إل ــخ .وق ــد أش ــار مصطف ــى الغلي ــاين
إىل أن ه ــذا ال ــوزن كان مس ــتعمال قديم ــا ،ث ــم أمي ــت
بإهمالـــه ،فورثـــه «تفعـــال» بفتـــح التـــاء .وقـــد ورد
منــه ألفــاظ :كالتطــواف والتجــوال والتكــرار والــرتداد
والت ــذكار والتح ــالق .ث ــم أمي ــت ه ــذا ال ــوزن أيض ــا،
فورثـــه (تفعيـــل) .وقـــد بقـــي هـــذا قياســـا شـــاذا
ملصــدر َّ
(فعــل) فالفعــل أصــل للتفعــال ،وهــذا أصــل
للتفعي ــل ،حذف ــوا م ــن الفع ــال زائ ــده( ،وه ــو إح ــدى
العينــن)؛ وعوضــوه مــن املحــذوف التــاء املفتوحــة يف
أول ــه ،فقال ــواَّ :
«فع ــل تفع ــاال» ،و«ط ــوف تطواف ــا»،
ثـــم قلبـــوا ألـــف (التفعـــال) يـــاء فقالـــواَّ :
«فعـــل
تفعيــال» .مثــل« :ســلم تســليما» ،فالتســليم أصلــه
ّ
«التس ــالم» بفت ــح الت ــاء .وه ــذا أصل ــه «الس ــالم»
بكســـر الســـنوتشـــديدالـــالم،بـــوزن«فعـــال»(.)56
 تزخـــر لغة األندلســـين بــ«املســـكوكات اللغوية»،اليت كانـــت جتري مجـــرى األمثال .وقد أفـــرد الدكتور
محمـــد بن شـــريفة كتابا خاصـــا باملوضـــوع( .)57كما
وقـــف محمـــد شـــريفة يف مقدمـــة حتقيقـــه لكتاب
«أمثـــال العـــوام يف األندلـــس» عند أصـــول األمثال

العامية يف األندلـــس ومصادرها .وذكـــر من األصول
اليت اشـــرتكت يف تكوينها :األمثـــال العربي�ة القديمة،
واألمثـــال املولـــدة .وبـــن أن الثاني�ة كانـــت أقوى من
األوىل تأثريا يف األمثال األندلســـية ،ولعـــل ذلك راجع
إىل مالءمتها للمـــزاج احلضاري يف األندلس وتشـــابه
األوضـــاع احلضريـــة بن املجتمـــع األندلـــيس وبن
املجتمعات العباســـية حيث ظهـــرت األمثال املولدة،
وأشـــار إىل طرق دخـــول األمثال املولـــدة إىل األندلس
وتعددهـــا ،وقال إن انتقـــال هذه األمثـــال من أقىص
املشـــرق إىل أقىص املغرب دليل علـــى أنها كانت عملة
متداولة يف األمصـــار العربي�ة(.)58
تتمزي هـــذه املســـكوكات بقدرتها على اخـــزتال املعاين
يف لفظ وجـــزي .ولهـــا جمالية واســـتداللية متمـــزية .وهي
ً
ُ َ
كلمـــات تك ِّون بمجموعهـــا داللة غري الداللـــة املعجمية لها
ُ
مفـــردة ومركبة ،وهـــذه الداللـــة تأتيها من اتفـــاق جماعة
ٍ
مفهوم حتمله لهـــذا التجمـــع اللفظي(.)59
لغوية علـــى
نصـــادف يف النـــص العديـــد من هـــذه املســـكوكات.
نكتفـــي بهـــذه املقاطـــع مـــن كالم الزوجـــة« :دعـــين من
اخلرافـــات .واألخبار الزرافـــات .فإنك حلو اللســـان قليل
اإلحســـان .اختذت الغربة صحبتك إىل ساســـان .فتهاونت
بالنســـا وأســـأت يف من أســـا .وعـــودت أكل خـــزك يف غري
منديل .وإيقـــاد الفتي�ل دون قنديل .وســـكىن اخلان وعدم
ارتفاع الدخـــان .فما تقيم موســـما وال تعرف له ميســـما.
وأخـــذت معي يف ذلـــك بطويـــل وعريض وكالنـــا يف طريف
نقيـــض إىل أن قلـــت لهـــا إزارك ردايئ» .أيضـــا« :كيـــت
وكيت ال خـــل وال زيت وال يح وال ميت وال موســـم وال عيد
وال قريب وال بعيد ســـقت» ،و« يا مـــن ال يعرف اخلياطة
وال التفصيـــل» .أيضـــا« :وهللا لو كان العز خيـــرج الكز ما
دارا وال قـــرب يل ً
عمـــر يل ً
جوارا أخـــرج عين يا لكـــع يا قليل
التحصيل يـــا من ال يعـــرف اخلياطـــة وال التفصيل».
نصـــادف يف النـــص بعـــض األلفـــاظ مـــن الدارجة،
وذلـــك غـــري معتـــاد يف املقامـــات الكالســـيكية؛ املعروفة
بلغتهـــا القويـــة ،وأســـلوبها املعقـــد .إذ تب�دو لغـــة مقامة
العيد -بشـــكل عام -مســـجعة ،ولكن املفردات ســـهلة،
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والرتاكيب بســـيطة .لذلك يمكن قراءة املقامة بســـهولة.
وإذا كان من الصعب إظهار بســـاطة األســـلوب هنا ،فإنه
يمكن التمثيـــ�ل الســـتخدام العامية .علمـــا أن النص غري
مكتوب بالعاميـــة ،ولكن هناك بعض الكلمـــات العامية؛
يف مثل قوله« :فاســـرتهن مـــزئري يف بيت�ه ليأخـــذ مايت�ه».
أيضـــا« :كيت وكيـــت ال خل وال زيـــت وال يح وال ميت وال
موســـم وال عيـــد وال قريـــب وال بعيـــد»« .يا لكـــع» أي يا
لئيـــم .و«أيـــن التيس يا أبـــا أويس إن وقعـــت عليه عيين
يرتفع الـــكالم بين�ه وبيين» .وبذلك يتبن الطابع الشـــعيب
للمقامـــة ،اليت يريـــد األزدي أن تعكس احلياة الشـــعبي�ة،
بعيـــدا عن الثقافة الرســـمية.
تبـــ�دو اللغة هنـــا أقـــرب إىل عامية أهـــل األندلس؛ بما
عرفتـــه من تعـــدد لهي من جهـــة ،واختـــالف يف األصول
مـــن جهـــة أخـــرى .وكان ذلـــك ســـبب�ا يف ظهـــور األزجال
واملوشـــحات األندلسية.
م ــن املفي ــد اإلش ــارة هن ــا إىل صل ــة اب ــن املراب ــع األزدي
بالش ــاعر اب ــن قزم ــان صاح ــب دي ــوان «إصاب ــة األغ ــراض
يف ذكـــر األعـــراض»( .)60وهـــو ديـــوان يف الزجـــل حيقـــق
التمـــازج بـــن احلضارتـــن العربيـــ�ة واإليبرييـــة .يقـــول
اب ــن خل ــدون« :ولم ــا ش ــاع التوش ــيح يف أه ــل األندل ــس،
وأخ ــذ ب ــه اجلمه ــور لسالس ــته ،وتنمي ــق كالم ــه ،وتصري ــع
أجزائ ــه ،نس ــجت العام ــة م ــن أه ــل األمص ــار عل ــى منوال ــه
ونظمـــوا يف طريقتـــه بلغتهـــم احلضريـــة ،مـــن غـــري أن
يلزتمـــوا فيـــه إعرابـــا ،واســـتحدثوا فنـــا ّ
ســـموه الزجـــل
والزتمــوا النظــم في ــه علــى مناحيهــم لهــذا العه ــد ،فج ــاءوا
فيـــه بالغرائـــب ،واتســـع فيـــه للبالغـــة مجـــال حبســـب
لغتهـــم املســـتعجمة »(.)61
لذلك فـــإن لغة الـــراوي هي أقـــرب إىل لغة األســـواق،
فهي ليســـت لغة عيىس بن هشـــام للهمـــذاين ،أو احلارث
بن همـــام للحريري :فالـــراوي يب�دأ كالمه خبطـــاب ال خيلو
من إثارة ،جتعـــل القارئ يتفاعل مع هـــذه القصة العجيب�ة
ً ُّ
كأنه يراهـــا عوض أن يقرأها« :اســـمعوا مـــين حديث�ا تلذه
األســـماع ويستطرفه االستماع .ويشـــهد حبسه اإلجماع.
ويجب عليه االجتمـــاع .وهو من األحاديـــث اليت لم تتفق

إال ملثلـــي ال ذكـــرت عن أحد قبلـــي .وذلك يا معشـــر األلبا
واخللصاء األحبا.»...
أمـــا اجلانب الكالســـيكي يف لغـــة املقامـــة فيتجلى يف
اعتماد أســـاليب البديـــع ،واملحســـنات البالغيـــة .نذكر
نمـــاذج من هـــذه األســـاليب كاآليت:
 الســـجع :هـــو ظاهـــرة بالغيـــة بديعيـــة غالبـــة علىاملقامات ،ويأيت الســـجع يف شـــكل قافية غـــري موزونة
يف الفواصـــل الكالميـــة .حيضـــر الســـجع بقـــوة يف
ً
مقامة العيـــد؛ يف مثل قولـــه« :حديث�ا تلذه األســـماع
ويستطرفه االســـتماع ويشهد حبسه اإلجماع» .أيضا
قوله« :قد شـــد يف وســـطه مـــزئره وقصـــر أثوابه حىت
كشـــف عن ســـاقيه وشـــمر عن ســـاعديه حىت أبدى
مرفقيـــه وبن يديـــه عز قد شـــد يديـــه يف رقبت�ه وهو
جيذبـــه فيرك.
 اجلنـــاس :ويعين عنـــد البالغين اتفـــاق الكلمتن يفكل احلروف ،أو بعضها مع اختـــالف يف املعىن .ونمثل
لـــه ها هنا بــــ« :يا معشـــر األلبا واخللصـــاء األحبا»،
«قلـــت دقـــت وباحلـــق نطقـــت بـــارك هللا فيـــك
وشـــكر جميل حتفيـــك» .وقوله« :فما اســـرتخصته
اســـتنقصته ومـــا اســـتغليت�ه اســـتعليت�ه ومـــا وافق
غـــريض اعرتضـــين دونه عـــدم عريض».
 الطبـــاق :الـــذي يفيد التضـــاد ،وهو ظاهـــرة بديعيةأيضـــا .يف مثـــل قولـــه« :واجلـــد ليـــس مـــن الهـــزل
واألضحيـــة للمـــرأة وللرجـــل الغزل»
 التشـــبي�ه :وهـــو ظاهـــرة بي�انيـــ�ة تقـــوم علـــى عالقةاملشـــابهة واحلضـــور .مثاله« :يرغـــو كالبعـــري ،ويزأر
كاألســـد».
 الكنايـــة لفـــظ أريـــد به غري معنـــاه املوضـــوع له ،معإمـــكان إرادة املعـــىن احلقيقـــي ،لعدم وجـــود قرين�ة.
وتقـــوم على تـــرك التصريـــح باليء إىل ما يســـاويه
يف اللـــزوم فينتقل منـــه إىل امللزوم .وقد أكـــرث الكاتب
من اســـتعمال التعبري الكنايئ يف مثـــل قوله« :عودت
أكل خـــزك يف غري منديل .وإيقـــاد الفتي�ل دون قنديل.

أدب شعبي

وســـكىن اخلان وعـــدم ارتفـــاع الدخـــان .فمـــا تقيم
موســـما وال تعرف له ميســـما .وال تعرف له ميســـما
وأخـــذت معي يف ذلـــك بطويـــل وعريـــض وكالنا يف
طـــريف نقيـــض إىل أن قلت لهـــا إزارك ردايئ».

خاتمة:
لقـد كرسـت مقامـات الهمـذاين واحلريـري سـلطة
النمـوذج؛ الـذي ظـل حاضـرا يف مجمـوع املقامـات الـيت
ظهـرت يف تاريـخ األدب العـريب؛ وهـو النمـوذج الـذي جيعـل
مـن «الكديـة» موضوعـا ،ومـن احلذلقة والتنميـق يف علي
البيـ�ان والبديـع أداة إلظهـار الراعـة اللغويـة واألدبيـ�ة يف
الشـكل .تكاد تشكل مقامة العيد البن مرابع األزدي استثن�اء
خيـرج عـن فكـرة «وحـدة املقامـة يف املوضـوع والشـكل»؛
وذلـك مـن خالل اسـتيحاء البيئ�ة الشـعبي�ة ملدينـ�ة غرناطة؛
الـيت عـاش فيهـا الكاتـب ،وتمثـل خصوصياتهـا الثقافيـة
واالجتماعيـة .ويمكـن عـرض مظاهـر اخلـروج عـن البنـ�اء
الكالسـيكي للمقامـة املشـرقية يف اآليت:
 تصطبغ أحـــداث املقامـــة بصبغة محليـــة؛ مرتبطةبتقاليد احتفالية شـــعبي�ة إســـباني�ة؛ تن�درج ضمن ما
يسميه اإلســـبان ( ،)corrida de torosأي مصارع
الثـــريان .علما أن بعض الدراســـات التاريخية تشـــري
إىل أن هـــذا االحتفال الشـــعيب كان موجـــودا يف القرن
الثامـــن الهجـــري؛ ثم تطـــور ليصبح لونـــا خاصا من
ألوان مصارعـــة الثريان يف الوقـــت احلاضر.
 نصـــادف يف مقامـــة العيـــد شـــخصيات مســـتوحاةمن البيئـــ�ة الشـــعبي�ة الغرناطية؛ ممثلـــة يف :املوثق،
واملحتســـب ،واألمـــن ،والشـــرطي..وغريها مـــن
الشـــخصيات غـــري املعهـــودة يف الســـرد املقـــايم
الكالســـيكي؛ الـــذي كانـــت أدوار الشـــخصيات فيه
نمطية .كمـــا يغيب دور الـــراوي التقليدي الذي يقدم
األحداث يف املقامة الكالســـيكية بإسناد قصري يشبه
اإلســـناد يف احلديـــث النبـــوي .دور الـــراوي يف مقامة
العيـــد أقـــرب إىل «املنـــادي»؛ الذي يضطلـــع بمهمة

التبليغ واإلخبار يف األســـواق« :يقول شـــاكر األيادي
ُّ
ً
وذاكـــر فخـــر كل نادي  ..اســـمعوا مـــين حديثـــ�ا تلذه
األســـماع ويستطرفه االســـتماع.»..
 تزخر مقامة العيد باملســـكوكات اللغويـــة ،اليت جتريمجرى األمثـــال .وتتمزي هـــذه املســـكوكات جبماليتها
واســـتدالليتها اخلاصـــة ،وبقدرتهـــا علـــى اخـــزتال
املعاين يف لفـــظ وجزي .لقـــد كان األزدي يســـتويح هذه
املســـكوكات مـــن البيئـــ�ة املحليـــة؛ الـــيت جعلت من
األمثـــال «عملة متداولـــة»؛ وهو موضـــوع كان محل
اهتمام دارســـن يف القديـــم واحلديث؛ حيـــث أفردوا
للموضـــوع كتب خاصة علـــى غرار «أمثـــال العوام يف
األندلس» ،و«تاريـــخ األمثال واألزجـــال يف األندلس
واملغرب»..إلـــخ.
 تكرس اللغة الطابع الشـــعيب للمقامة بامتي�از؛ وذلكبســـبب مخالطة العجمـــة؛ فمن خالـــط العجم أكرث
كانـــت لغته عن ذلك اللســـان األصلي أبعد ،حســـب
رأي ابـــن خلـــدون .يمكن رصـــد مظاهـــر االبتعاد عن
اللســـان األصلـــي يف جملة مـــن املظاهر؛ نذكـــر منها
اآليت( :حذف الهمزة يف األســـماء الـــيت تنتهي باأللف
والهمـــزة ،وحتويـــل الهمزة إىل يـــاء يف بعضها .وتصغري
األســـماء .كرثة الصيغ اليت تـــأيت يف وزن «التفعيل».
كما نصـــادف يف املقامة بعض األلفـــاظ من الدارجة،
وهـــو أمـــر غـــري معتـــاد يف املقامـــات الكالســـيكية؛
املعروفة بلغتهـــا القوية ،وأســـلوبها املعقد).
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ّ
منجية التويم  -تونس
د.

الزردة :
بني التحليل القبلي
والتحريم الديين

مقدمة:

1

الـــزردة ظاهرة إنســـاني�ة قديمة قدم اإلنســـان ،عرفتها الشـــعوب
ّ
ّ
العربي�ة القديمة واحلديث�ة ،ومارســـتها بأشـــكال مختلفـــة ،واتفقت
ّ
ّ
ّ
التقـــرب من املقـــدس بمختلف
الدوافـــع إليهـــا واملتمثلة أساســـا يف
ّ
أشـــكاله :موجودات وكائن�ات ّ
أنثربولوجية تمارس
حية .وهي ظاهـــرة
ّ
يف شـــكل طقوس شـــعائرية منظمة تنخـــرط فيها املجتمعات ســـواء
احلديثـــ�ة منهـــا أو القديمـــة ،لتعيش بها وتبـــين من خاللهـــا رموزها
ّ
وصورها عن نفســـها وعن األشياء والعالم ،وبواســـطتها حتدد أنظمة
ّ
اخلاصة»(.)1
عيشـــها اجلماعي ومعايريهـــا
ّ
ّ
ّ
ّ
النظريـــة املتعلقة بالـــزردة وختتلف باختالف
التصورات
وتتعـــدد
اآلراء حولها ،حيـــث اجته فريق من عامة النـــاس إىل حتليلها واعتب�ارها
ّ
ّ
عادة الســـلف واألجـــداد الـــيت ال مرد مـــن االحتفـــاء بها ،بينمـــا اجته
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جمهور العلمـــاء والفقهـــاء إىل حتريمهـــا باعتب�ارها منافية
ّ
ّ
للدين اإلســـاليم الذي حيـــث على ضـــرورة التخلص من
العـــادات القبليـــة املتوارثة بما يف ذلك الزردة اليت ّ
شـــبهت
االحتفـــاالت اليت تقـــام حولها «بأعراس الشـــيطان».
عندمـــا نقـــارب هـــذه املســـألة ختامرنـــا العديـــد من
األســـئلة منهـــا :كيف يمكـــن أن ننظـــر إىل الـــزردة وكيف
ّ
نعرفها؟ أال تعد هذه األنشـــطة الطقوســـية يف مجتمعاتن�ا
احلديثـــ�ة اليت طغـــت فيهـــا العقالني�ة ّ
مجرد ممارســـات
مفرغة من املعـــىن؟ بمعىن آخر هل مازالت هذه املمارســـة
الرمزيـــة محافظة على ألقهـــا مثلما كانـــت يف املجتمعات
ّ
القديمـــة أم أنهـــا فقـــدت بريقهـــا ومعناهـــا ؟ إن كانـــت
ً
ّ
ّ
ًّ
التقـــرب إىل املقدس
تواصليا يرىج منـــه
الظاهـــرة نســـقا
ُ
وحي ّرمها؟ َ
َ
ولـــم تمارســـها الفئات
فلـــم ُين�اهضهـــا الديـــن
ّ ُ ّ
الشـــعبي�ة وحتللها ؟.

يف معىن الزردة:
ّ
نتعـــرف إىل معىن
بالعـــودة إىل متـــون اللغـــة العربيـــ�ة
الزردة لغـــة واصطالحا .وننطلق بكتـــاب «العن» ألحمد
بن خليـــل الفراهيـــدي (ت 170هــــ) الذي ّ
يعـــرف الزردة
ّ
بقولـــه« :زرد وازدرد الطعام بلعه بســـرعة ونهم» .ويتفق
«زرد اليء
معه ابن منظـــور (ت  711هــــ) يف التعريـــف ِ
واللقمـــة بالكســـر زردا وزرده وازدرده زردا ابتلعـــه»ِ .زرد
فالن اللقمة :بلعها يف ســـرعة»( .)2بينمـــا يذهب الزبي�دي
َّ
ّ
(ت 1205هــــ) يف تاج العـــروس إىل أن «الـــز َرد هو حيوان
َ
وز ُر ُ
ّ
ّ
ود:
اخليليـــات».
مخطط يشـــبه احلمار ،مـــن فصيلة
َْ
موضـــع ،وقيـــلَ :ز ُر ُ
ود اســـم رمـــل مؤنـــث قـــال الكل َح َبة
َُْْ
وع ّ
ـــي :فقلت
اليرب ِ
َْ َْ
ّ
ِلكأس أ حلميها فإنما
َ َ َْ
َ ُ
()3
َحللت الكثيب من ز ُرود ألفزعا
ّ
ولعـــل التعريـــف األقـــرب إىل املفهـــوم نظفـــر بـــه يف
ّ ّ
يقر بـــأن الزردة «اســـم
«مجمـــع اللغـــة العربي�ة» الـــذي
لزهـــة ّبريـــة ال تنضبـــط بضابـــط وال تراعـــي قانونـــا ال يف
نـــوم وال يف أكل وال يف شـــرب وال يف حديـــث ..،وهي اجتماع

ً
ّ
بـــري يـــدوم يومـــا وليلـــة مبيتـــ�ا يف اخلالء وحتت ســـقف
ّ
ّ
«الـــزرادة
اخليـــام»( .)4ومنـــه اشـــتق املثل الليـــيب القائل
ً
قبـــل العبادة» والذي يعـــين إذا كان األكل جاهزا واالحتفال
ً
قائمـــا فيجـــوز تأجيل الصـــالة إىل ما بعـــد األكل.
ّ
شـــعيب تقوم به
أما يف االصطـــالح فالزردة هي احتفال
ّ
ّ
بشـــرية يف مكان محـــدد ،هو الســـاحة املحيطة
مجموعة
ّ
ّ
بالضريـــح ،ويف زمـــن محـــدد ،متفق عليه بـــن املجموعة،
ويـــدوم االحتفال يومن أو ثالثة أيـــام ،وفيه يقام الطقس
االحتفايل حيث تســـود فيـــه المآكل واملشـــارب وتقام فيه
االســـتعراضات كاللباس والرقص والفروســـية  ...وبمرور
ً
ّ
الزمـــن وبفعـــل التـــوارث أصبحت الـــزردة تمثـــل احتفاال
ً
ًّ
ممزوجـــا بأنشـــطة اقتصاديـــة واجتماعية تقوم
عقائديـــا
بـــه القبيلة أو العشـــرية الواحـــدة اليت تربطهـــا قرابة الدم
ّ
اجلـــد ّ
األول ،وهو
وتشـــرتك مع بعضهـــا يف االنتســـاب إىل
ّ
الويل الصالـــح الذي تقام يف حضرته به ،وله كل األنشـــطة
واالحتفـــاالت والطقوس.
ّ
إن ه ــذه التعريف ــات عل ــى اخت ــالف مراجعه ــا جت ــد يف
ً
ال ــزردة قاس ـ ًـما مش ــرتكا يف الوض ــع اللغ ــوي ويف املمارس ــة
اإلجرائيـــ�ة أيضـــا ،ومفهـــوم الـــزردة هـــو مفهـــوم شـــائع
ّ
العربيـــ�ة بصفـــة ّ
ّ
اجلمهوريـــة
عامـــة وســـكان
يف البـــالد
ّ
التونســـية بصفـــة خاصـــة والســـيما يف اجلنـــوب وهـــذا
ّ
املفه ــوم ل ــه بع ــدان :بع ــد اجتماع ــي ألنه ــا ترتب ــط بالطع ــام
ّ
املجـــاين /الوليمـــة الـــيت تقـــوم بهـــا اجلماعـــة املحتفلـــة
ّ
ّ
بالويل.وبعـــد عقائـــدي رويح ألن الـــزردة هـــي مجموعـــة
ً
ً
ً
طقـــوس تقـــوم بهـــا املجموعـــة أفعـــاال وأقـــواال وأحـــواال،
ً
ّ
ـكال م ــن أش ــكال ّ
التدي ــن يف نظ ــر مريديه ــا،
وه ــي تع ــد ش ـ
لذل ــك فاالرتح ــال إىل مق ــام ال ـ ّ
ـويل والنح ــر عن ــد ضرحي ــه
ّ
ّ
ّ
يعت ــر ًّ
حج ــا ،لكن ــه خيتل ــف ع ــن احل ــج يف اإلس ــالم ألن ــه
ّ
ّ
واجـــب مقـــدس يف مســـتطاع كل مريـــد القيـــام بـــه .ألن
ّ
يمثــل يف املخيــال اجلمعــي اجلـ ّـد ّ
هــذا الـ ّ
األول
ـويل الصالــح
للقبيلة/العشــرية وهــو الــذي خيلــف هللا يف األرض ،لذلــك
ال جي ــب الع ــدول ع ــن ه ــذا الطق ــس أو نس ــيانه أو ّ
التغي ــب
ّ
ّ
عليـــه «ألنـــه نشـــاط منـــه يطلـــون علـــى ذواتهـــم وعلـــى
اآلخ ــر وعل ــى العال ــم».
اﻟﺰردة :ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ
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ّ
ّ
فـــإن ّ
النص
ورغـــم هـــذا الـــوالء الالمتن�اهـــي للـــويل،
الديين يف اإلســـالم يمنع ارتيـــ�اد أضرحة األوليـــاء وتقديم
القرابن إليهـــم ،وال ّ
يقر بهـــذه االحتفـــاالت وال بمقامات
ّ
األوليـــاء ألنه ينكر تقديس األشـــخاص مهما عال شـــأنهم
ّ
وتعـــددت كراماتهم.

يف معىن الـتحـليل والتحريم:
التحريـــم أو احلرام مصطلح بالغ االلتب�اس يســـتحيل
ّ
توضيـــح معنـــاه يف بضعـــة أســـطر أو عبـــارات ،ولكننـــ�ا
ســـنحاول تعريفـــه مهتديـــن بمتـــون اللغة العربيـــ�ة اليت
ّ
تعـــرف التحريـــم انطالقـــا مـــن مـــادة (ح.ر.م) اليت تعين
ً
َ
ً
ً
َ
الـــيءَ :منعه
ـــرم فالنا
املنـــع طوعا أو قســـرا .نقـــول «ح ِ
ّ
وحـــرم اليء:امتنعَ ،
حيـــل له ُ
وح ُ
ّإيـــاهُ ،
ومنع
ـــرم عليه :لم
ِ
ٌ
ّ
وح َّ
حـــرام :ال ُينتهـــكَ .
ٌ
ـــرم احلـــاج :دخل يف
عنـــه .ومـــكان
ُ
ُ
احلرم هي األشـــهر اليت ُح ِّرم فيها
واألشهر
الشـــهر احلرام.
ّ ّ
وح َّ
القتالَ .
ـــرم اليء جعله حراما ضد حللـــه .والتحريم:
املنـــع .قال الشـــاعر اجلاهلـــي األعىش:
مهادي النهار جلاراتهم
وبالليل ّ
هن عليهم ُح ُر ْم
ّ
القـــوة الـــيت تكون يف األشـــياء
واحلـــرام هـــو نوع مـــن
ّ
املقدســـة أو النجســـة ،أمـــا احلـــالل فهو ضد احلـــرام وال
ّ
يفهـــم معناه إال باإلضافـــة إىل ضده .فاحلـــالل ما كان غري
ّ
مقـــدس وال جنس «ال يســـتطيع املرء أن يأيت بـــه دون أدىن
ّ
اســـتعداد يؤهله لذلك ودون أن خيىش عاقبـــة عمله»(.)6
()5

وقبـــل مـــيء اإلســـالم كان اإلنســـان العـــريب يضفـــي
القداســـة علـــى العديـــد مـــن املظاهـــر الـــيت ترتبـــط يف
نظ ــره بق ــوى ّ
خفي ــة (بع ــض الين�ابي ــع ،بع ــض األش ــجار
ّ
املســـكونة بـــأرواح ّ
اجلـــن ،الـــدم املـــراق
خفيـــة ال ســـيما
ال ــذي ال يطل ــب الث ــأر )..وللتع ـ ّـوذ م ــن ه ــذه الق ــوى حيي ــط
اإلنســان نفســه بشــبكة مــن ّ
املحرمــات مثــل منــح الركــة
م ــن خ ــالل تقدي ــم القراب ــن ،وه ــذه األض ــايح ّ
املتنوع ــة
ّ
ّ
ّ
القـــوة تـــدل علـــى املكانـــة الـــيت
الـــيت كان يقدمهـــا لهـــذه
حنتهـــا يف حياتـــه(.)7

وتســـود عالقـــة اإلنســـان العـــريب املســـلم بالعالـــم
اخلـــاريج ثن�ائيـــ�ة احلـــالل واحلـــرام أو املبـــاح املســـموح
ّ
واملحظـــور املمنـــوع .ويطلـــق القـــرآن التحريم علـــى عدة
أصنـــاف مـــن الكائن�ات واألشـــياء ،الصنـــف ّ
األول يرتبط
ّ
بالكائن�ات واألشـــياء املدنســـة (حلم احليـــوان ،الدم ،حلم
اخلنزير ،اخلمـــر )..بينمـــا يرتبط الصنف الثـــاين بتحريم
نـــكاح األمهات واألخوات والبنـــ�ات ،وكذلك األضايح اليت
ّ
أهل بهـــا لغري هللا.

التحليل القبلي لـلــزردة:
يمـــــارس اإلنـســــــان العـربـــــي العديد من الطقوس
ّ
ّ
التقـــرب من املقـــدس بمختلف أشـــكاله ،وهذه
مـــن أجل
الطقوس هـــي «مجموعة من اإلجـــراءات واحلركات اليت
ّ
الديني�ة الداخليـــة وتهدف إىل عقد
تأيت اســـتجابة للتجربة
ّ
ّ
ّ
صلة مع العوالم القدســـية» .ويقســـم «فرس ســـواح»
ّ
الطقســـية  -يف إطـــار احلديـــث عـــن ثقافة
املمارســـات
ّ
الشـــرق القديم  -إىل ثالثـــة أنواع رئيســـية :هي الطقوس
ّ
ّ
ّ
الروتينيـــ�ة ،والطقوس
الدينيـــ�ة
الســـحرية ،والطقـــوس
ّ
الدوريـــة الكرى .وتقوم الطقوس الســـحرية على اإليمان
بوجود قـــوة خارقـــة يف جميع مظاهـــر الكون ،هـــذه القوة
املتمـــرس بفنون ّ
ّ
يســـتطيع ّ
الســـحر
الســـاحر أو الكاهـــن
أن يمتلكهـــا ،ومـــن خاللهـــا يســـتطيع شـــفاء األمـــراض
ّ
املستعصية ،ويطرد األرواح الشـــريرة ،ويتحكم يف عناصر
الطبيعـــة( .)8وتقـــام الطقـــوس الدورية مـــن أجل حتقيق
اخلصب لـــألرض والزرع.
ّأمـــا الطقـــوس الديني�ة فهـــي تلك اليت تقـــام من أجل
ّ
ّ
اإلله املقـــدس وتتخـــذ الصـــالة والقرابـــن يف املعابد دور
ّ
الصـــدارة يف هـــذه الطقـــوس الدينيـــ�ة حيث تقـــدم ذباحئ
منصات ّ
احليوانـــات قرابـــن حترق علـــى ّ
خاصـــة ليصعد
الدخـــن إىل مســـاكن اآللهة(.)9
ّ
ّ
وتعد الزردة ً
الروتيني�ة
طقســـا من الطقوس الدينيـــ�ة
ّ
التقـــرب إىل األولياء
الـــيت يمارســـها اإلنســـان مـــن أجـــل
الصاحلن حيـــث ّ
يتـــم القيام بالصـــالة وإعـــداد الطعام
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وتقديـــم الذبـــاحئ بمـــا يشـــبه القرابـــن وإعـــداد المـــأكل
واملشـــرب عند مـــزارات األولياء والصاحلن .وهو نشـــاط
ّ
قديس وشـــكل من أشـــكال ّ
ّ
التدين الشـــعيب الذي تتشكل
تعب ّ
يف نطاقـــه معتقـــدات ،وحيتضـــن ممارســـات ّ
ديـــة
ّ
ّ
ّ
واحتفاليـــة يتجلي فيها املقـــدس ،لذلك يعتـــر إحياء هذا
ّ
ّ
ً
إحياء للـــويل يف حـــد ذاته.
الطقـــس
للـــزردة زمنان لالحتفـــال :أحدهمـــا يف فصل اخلريف
عند االســـتعداد للحـــرث .واآلخـــر يف فصـــل الربيع قرب
ّ
ّ
الـــويل
التقـــرب مـــن
موســـم احلصـــاد .والغـــرض منهـــا
ً
ً
الصالـــح ليغيثهـــم باألمطار تســـهيال للحـــرث أو حفاظا
علـــى الغلـــة (الصابـــة) ..ويقـــام االحتفـــال يف فضـــاء ال
متن�اه كالصحراء أو اخلالء أو على ســـفح جبل .ويشـــارك
فيـــه اجلميع بـــال ضوابط جنســـية أو عمريـــة أو طبقية.
وهـــم جميعـــا يمارســـون أنشـــطة مختلفـــة اجتماعيـــة
كالـــزتاور وإطعام الوفـــود والركض على اخليل ،وأنشـــطة
اقتصاديـــة كالبيوعات والشـــراءات.
ومـــن الطقـــوس الـــيت تقـــام عنـــد الدخـــول إىل خلـــوة
ّ
الـــويل :نـــزع احلـــذاء عنـــد الدخـــول إىل املقـــام والطـــواف
ح ــول الضري ــح ومناجات ــه ليس ــاعده عل ــى قض ــاء حواجئ ــه
كالنجـــاح والـــزواج واإلجنـــاب وتســـهيل األرزاق ..ومنهـــا
ّ
التمس ــح بالقم ــاش ال ــذي يغط ــي الق ــر وأحيان ــا تقبيل ــه

ّ
تـ ّ
ـركا اعتقــادا مــن املريــد أن مالمســة أشــياء الــويل تتجــاوز
ّ
مج ــرد اللم ــس اجلس ــدي لتصب ــح اتص ــاال روحي ــا بينهم ــا
أش ــبه باحلل ــول عن ــد املتص ـ ّـوف ،ومنه ــا م ــن يقط ــع قلي ــال
ّ
مـــن ذاك القمـــاش ليجعلـــه تميمـــة تصـــد عنـــه املـــكاره
والنوازل..ومنهــا مــن يدفــع مــا ّ
تيســر مــن المــال أو احللـ ّـي
مســـاهمة يف ترميـــم املقـــام أو إعمـــاره ..وهـــي طقـــوس
ّ
متنوعـــة وأحيانـــا ســـرية عنوانهـــا الرهبـــة املمزوجـــة
ّ
ّ
بالطمأنينــ�ة ويتخلله ــا اخلش ــوع والتذل ــل ويغل ــب عليه ــا
الرجـــاء والطلـــب(.)10
ّ
الـــويل الصالـــح أرفع درجـــة من بـــايق األفراد،
ويعتـــر
ّ
فهو العارف بـــاهلل ،المالك للســـر اإللهي ،لذلـــك تت�داول
عبـــارات كثرية أثنـــ�اء االستشـــهاد بأقواله ،فيتبـــع قولهم
بعـــد ذكـــر اســـم الـــويل «نفعنـــا هللا بركتـــه ،أو «ريض
هللا عنـــه» ..ويطلـــق املستشـــرقون علـــى هـــذه الظاهرة
«تقديـــس األوليـــاء « )11(»le culte des saintsوهـــي
ّ
التصوف الـــيت كانت منتشـــرة يف
ظاهـــرة أفرزتهـــا جتربـــة
ّ
املغـــرب اإلســـاليم بكـــرثة ،إال أن تونس من أكـــرث البلدان
ً
ّ
العربيـــ�ة احتضانـــا لألضرحـــة واملـــزارات إذ ال تـــكاد ختلو
ّ
ّ
مدين�ة أو قرية أو دشـــرة من ضريـــح أو ّ
ويل .حىت إنه يصح
القول :إذا كان املشـــرق اإلســـاليم أرض األنبي�اء والرســـل
ّ
فـــإن املغرب اإلســـاليم أرض األوليـــاء»(.)12
اﻟﺰردة :ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ
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ّ
وأوليـــاء هللا ّ
عرفهـــم النيب صلـــى هللا عليه وســـلم يف
احلديـــث بقوله «هم قـــوم ّ
حتابـــوا يف هللا من غـــري أموال
وال أنســـاب ،وجوههـــم نور علـــى منابر من نـــور ،ال خيافون
إذا خـــاف النـــاس ،وال حيزنون إذا حـــزن النـــاس( .)13يقول
ّ
ّ َ َّ َ ْ َ َ َّ
ـــو ٌف َع َل ْيه ْ
هللا ال َخ ْ
ـــم َوال ُه ْم
هللا عـــز وجـــل:أال ِإن أو ِلي
ـــاء ِ
ِ
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ ُ َ
ـــرى يف ْ َ
ونَ .ل ُه ْم ْال ُب ْش َ
احل َي ِاة
حيزنـــون .ال ِذين آمنوا وكانوا يتق
ِ
َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ
هللا ذ ِلك هـــو الفوز
الدنيـــ�ا و ِيف اآل ِخـــر ِة ال تب ِ�ديل ِلك ِلم ِ
ـــات ِ
ْ
ال َع ِظ ُيم » ( .)14
ّ
ويؤكـــد النبهـــاين (ت )1932يف «جامـــع كرامـــات
ّ
ّ
ّ
األوليـــاء» أن الويل هو من توىل هللا تعـــاىل بالطاعة ،وتواله
ّ
والويل مـــن توالـــت أفعاله على
هللا بالكرامـــة والرعايـــة.
مواقفه من الشـــرع الشـــريف .ولتدعيم ما ذكره الباحث
ّ
ّ
حـــول ّ
الـــويل على
الويل نعـــود إىل مجامـــع اللغـــة لنجد أن
ً
وزن فعيل ولها وجهـــان ّ
األول يكون فعيـــال صيغة مبالغة
كعليم وقديـــر فيكون معناه مـــن توالـــت طاعاته من غري
ّ
ً
ختلل معصيـــة ،ويكون الثاين فعيال بمعـــىن مفعول كقتي�ل
ّ
ّ
وجريـــح بمعىن مقتـــول ومجروح وهـــو الذي يتـــوىل احلق
ســـبحانه حفظه وحراســـته علـــى التـــوايل عـــن كل أنواع
املعايص ويديـــم توفيقه على الطاعـــات(.)15
الـــويل مأتاهـــا ّ
ّ
تصور
وهـــذه املكانـــة الـــيت حيظى بهـــا
ّ
ّ
ّ
يتجســـد بشـــكل ملموس عر وســـائط
العامـــة أن اإللـــه

ّ
ّ
الصلحـــاء واألوليـــاء «فكلما أنســـن اإلنســـان اإللـــه كلما
شـــعر بـــه أقـــرب إليـــه»( .)16وعلى هـــذا األســـاس آلت
ّ
الشـــعبي�ة إىل إنـــزال القداســـة علـــى األرض،
«التقـــوى
ّ
وأقامـــت يف كل مـــكان تقريب�ا مقامـــات ومـــزارات ألولياء
،قبة ،زاوية ومزارّ )17(».
الســـماء على شـــكل رباط ّ
ّ
سماها
ّ
البعض ُبـــىن املقـــدس .)18(les structures du sacré
ّ
ّ
وبتعدد األولياء الصاحلن تتعـــدد االحتفاالت املقامة
لهـــم يف مختلف جهات البالد وال ســـيما يف اجلنوب ،حيث
ّ
بوليه ً
كل عرش ّ
مقيمـــا له زردة فنجد على ســـبي�ل
حيتفـــل
املثـــال زردة ســـيدي علـــي بـــن عـــون( ،)19وزردة ســـيدي
تليـــل( ،)20زردة ســـيدي عبيـــ�د( ،)21زردة ســـيدي عمر بن
عبد اجلـــواد(.)22
ّ
وتمتـــد االحتفـــاالت عـــادة علـــى مـــدى ثالثـــة أيـــام
ّ
الـــويل الصالح
جيتمـــع خاللهـــا العرش الـــذي ينتـــي إليه
بمختلف فروعـــه :ينصبـــون اخليام أســـفل اجلبل حيث
مقـــام ّ
الويل ،يســـتقبلون الضيـــوف ،ويكرمـــون الزائرين،
ّ
ويقدمون الوالئم والذباحئ ،ويطعمـــون الطعام ،وحيتفلون
باســـتعراض فولكلوري تشـــارك فيـــه النســـاء والرجال.
الفنيـــ�ة من ّ
ويتب�ارى الشـــعراء إلبـــراز مواهبهم ّ
ناحية،
وختليد هـــذا االحتفال مـــن ّ
ناحية أخـــرى ،فينظم البعض
منهم قصائد يف مـــدح ّ
الويل يقع اســـتهاللها بالصالة على

عـادات وتـقـالـيـد

ّ
النيب محمـــد ومدحه من ذلـــك قولهم:
َ ْ ّ
َ
ّأول ما نب�دى ِنتكلم نب�دا لفظي باسم هللا
ّ
ّ
صلى هللا عليه وسلم يا ملجد رسول هللا
َ
َّ
ّ َ ْ َ ْ
احلله آ باهي ل ْو َصاف بن عبد هللا
آ سيد لشراف زين ِ
َ
ّ َ ْ ْ
()23
شـ َراف نبن�ا آ باهي ل ْو َصاف بن يمين�ه
آ سيد ل
ّ
وينظـــم البعض األخـــر قصائد يعـــددون فيها خصال
ّ
األنبي�اء والرســـل والصلحاء ويذكرون بمآثرهم وكراماتهم.
ففي زردة «ســـيدي عمـــر بن عبد اجلـــواد» باجلنوب
الغـــريب التونيس تصدح األصـــوات بالقول:
ْ
ُ
يا ساكن يف ّبيـاش والعقل شورك شاش
ّ
ْ
حضر
صلـوا على الهـادي يا جملة من
على الواعر بابا ْ
عمر
ّ
ويتمتع هـــؤالء الصلحاء بامتي�از كبـــري وبركتهم ترتىج،
ّ
ّ
ّ
«حيـــب الســـادة
ويتوجـــب علـــى كل مؤمـــن صالـــح أن
ّ
األشـــراف ،وأن ّ
يبجلهم حـــىت وإن ظلمـــوه أو آذوه ،مقابل
ّ
الود هذه ،سيشـــفع ّ
النيب لهم يـــوم القيامة لقاء
عالمـــات
(ّ )24
ّ
تكريمهـــم آلل بيتـــ�ه»  .ألن بركة النـــيب محمد انتقلت
ّ
ّ
إىل آل بيتـــ�ه ،ونـــكاد نقول إىل كل عشـــريته ،لذلـــك جند أن
أغلـــب األولياء الصاحلـــن ينتمـــون إىل آل البيت.
ّ
ويعـــد الصلحـــاء واألوليـــاء فئـــة مـــن األشـــخاص
ّ
ّ
ً
نســـبي�ا ،الذيـــن جيـــري تبجيلهم ألنهـــم وعاء
املقدســـن
ّ
طاقـــة ّ
روحيـــة :إنهـــم املجذوبـــون ،األشـــخاص الذيـــن
ّ
جيتذبهم االلق الصـــويف ،والذين يعتقد بأنهم مســـكونون
ّ
بالروح اإللهي إن هؤالء األولياء الشـــعبين حســـب عبارة
«درمنغهـــم» هـــم النـــاس الفقـــراء البســـطاء ،األتقيـــاء
القـــادرون على اإلتي�ان خبوارق كما حيلو لهم ،فهم يمشـــون
على المـــاء وحيكون مع الطري وال تؤذهـــم الوحوش ..هؤالء
البســـطاء الذين ال يقام لهم ّ
أي طقس ،حياطون بهالة من
قوة ّ
االحـــرتام ،فهم يملكون ّ
خفية جتعلهم يقومون بأشـــياء
ّ
خارقـــة ذلك أن القـــديس املوجود فيهم ينتـــي إىل املنطقة
ّ
ًّ
نســـبي�ا الـــذي ال يمكن
الوســـطى ذات التوتـــر الطفيـــف
ّ
االقرتاب منـــه دون إحلـــاق أذى بالدنيـــوي املدنس(.)25

ّإن لقـــب ّ
ويل ال يمنـــح لهـــم إال بعـــد حيـــاة تقـــى
ّ
ّ
وورع ،عندمـــا يقدمـــون الدليـــل علـــى مـــا يســـتمدون
مـــن ّ
قـــوة مـــن هللا ،وعندئـــذ يغـــدون موضـــع عبـــادة
تلبيـــ�ة ّ
نســـبي�ا حبســـب براعتهـــم يف ّ
ً
أدعيـــة
واســـعة
ّ
وأمنيـــ�ات أولئـــك الذيـــن يطلبـــون شـــفاعتهم .يتعلـــق
ّ
متحمســـن للديـــن ،أنعـــم هللا عليهـــم
األمـــر بعبـــاد
ّ
بنعم ــة ّ
خاص ــة ،واصطفاه ــم حبري ــة ،فتج ــري إحاطته ــم
بهالـــة مـــن االحـــرتام ،ويجـــري ّ
توســـلهم والســـعي وراء
بركتهـــم» (.)26
وال نســـتثين يف هـــذا اإلطـــار النســـاء مـــن ّ
الوليـــات
الصاحلـــات ففـــي تونـــس جنـــد العديـــد مـــن أضرحـــة
ّ
ّ
ّ
الصاحلـــات تتـــوزع يف كل التخـــوم «فلـــال القلعـــة» يف
القطـــار مـــن مدينـــ�ة قفصـــة حتـــرس أبنـــ�اء اجلنـــوب،
ّ
ّ
«ولـــال عزيـــزة» بالقصريـــنّ ،
اجلماليـــة»
و«أم الزيـــن
ّ
بالس ــاحل ،و«ل ــال املنوبيــ�ة» بالعاصم ــة ..له ـ ّـن مواس ــم
ومواقيـــت وتقـــام ّ
لهـــن الوالئـــم واالحتفـــاالت.
َ
وتعتـــر الوليمـــة الـــيت تنـــ�ذر لألوليـــاء مـــن أهـــم
وس ــائل التق ـ ّـرب إىل ال ـ ّ
ـويل ،ال ــذي يق ــوم ب ــدور الوس ــاطة،
أو ال ــذي خيل ــف الن ـ ّ
ـيب يف الدع ــاء ألتب�اع ــه .وع ــادة تق ــام
الوالئـــم يف أضرحـــة األوليـــاء يف طقـــوس احتفاليـــة،
ّ
تقـــدم فيهـــا العـــروض الفروســـية ،وتعـــزف املوســـيقى
الصوفي ــة ،وتس ــمع األذكار وامل ــداحئ وال ــيت يرق ــص فيه ــا
البعـــض إىل درجـــة اإلغمـــاء ،وتنـــ�درج هـــذه املظاهـــر
ضم ــن طق ــوس العب ــور م ــن الذن ــب إىل املغف ــرة ،وم ــن
الضيـــق إىل الراحـــة.
وباإلضافـــة إىل الـــزردة جنـــد الوعـــدة وهـــي وليمـــة
تقيمهــا بعــض العائــالت إثــر نــذر نذرتــه أو لطلــب الركــة
أو لزي ــادة اخل ــري وال ــرزق .يع ـ ّـرف ف ــراس س ــواح بقول ــه:
الوع ــدة ه ــي مجموع ــة م ــن اإلج ــراءات واحل ــركات ال ــيت
ت ــأيت اس ــتجابة للتجرب ــة الدينيــ�ة الداخلي ــة وته ــدف إىل
ّ
عق ــد صل ــة م ــع العوال ــم املقدس ــة»(.)27
وكلتاهما أي الزردة والوعـــدة محرمتان يف اعتقاد علماء
الدين والفقهاء.
اﻟﺰردة :ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ
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التحريم الديين لـلــزردة:
يعتقـــد العديـــد مـــن العلمـــاء األنرثوبولوجيـــن مثل
ّ
«جيمـــس فريـــزر» و«إدوارد تايلـــور» أن طقـــوس الزردة
ّ
ّ
ّ
املوســـمية املقدســـة اليت تقوم
االحتفاليـــة واملمارســـات
بها العديد من العشـــائر والقبائل حـــول أضرحة الصلحاء
واملرابطن هـــي امتداد لعـــادات وطقـــوس قديمة ترتبط
ّ
بـ«الطوطميـــة» وهذه االحتفاالت واملواســـم
بما ُيعـــرف
ّ
األويل تشـــبه أشـــكال التعامل األســـطوري مع
يف شـــكلها
ّ
الطبيعة الهـــادف إىل احلفاظ على اخلصوبة اليت تشـــكل
أســـاس التواجد واالســـتمرار الطبيعي واإلنساين أكرث من
ّ
ً
الطوطمية
موضوعـــا أوال للعبادات
ذلك ،فالطبيعة كانت
والتقديس (.)28
ّ
ّ
وق ــد ّ
حرم ــت ال ــزردة لع ــدة أس ــباب منه ــا أنه ــا تش ــبه
عـــادات اجلاهليـــة يف املعاقـــرة علـــى النصـــب والقبـــور
ويف إحيائه ــا إحي ــاء له ــذه الع ــادات القديم ــة ال ــيت أقامه ــا
ّ
ّ
الوثني ـ�ة م ــع هب ــل وال ــالت والع ــزى
الع ــرب الق ــداىم زم ــن
ّ
ّ
ّ
حيـــث تقـــام القرابـــن الذبـــاحئ الـــيت تعـــد ممـــا أهـــل بـــه
لغ ــري هللا وبالت ــايل فه ــي ح ــرام يف نظ ــر العلم ــاء واملش ــاخي،
ْ
وهـــم يســـتن�دون يف ذلـــك إىل قـــول هللا تعـــاىلُ :
«ح ِّر َمـــت
َ َْ ُ ُ َْ َْ ُ
َّ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ
ُ َّ َ ْ َّ
هللا
ـري ِ
عليك ــم الميتــ�ة وال ــدم وحل ــم ِ
اخلن ِزيـ ِـر وم ــا أ ِه ــل ِلغ ـ ِ
ُ
ْ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ ِّ ُ َّ
بـــه وال ُمنخنقـــة وال َموقـــوذة وال ُم َرتديـــة والنطيحـــة ومـــا
ُ َ ََ
َّ ُ ُ َّ
َْ
َ َّ ْ ُ ْ
ُّ ُ
ـــب وأن
أكل الســـبع ِإ ال مـــا ذكيتـــم ومـــا ذ ِحب علـــى النص ِ
َْ
ٌ
ـــاأل ْز َال ِم َذل ُك ْ
َت ْس َت ْقس ُ
ـــموا ِب
ـــم ِف ْســـق»( .)29ويف احلديـــث
ِ
ِ
ّ
النبــوي ورد قــول لرســول هللا ﷺ علــى لســان علــي بــن أيب
َ
َ َ
َ
َ
«ل َع ـ َـن َّ ُ
هللا َم ـ ْـن ل َع ـ َـن َوا ِل ــد ُهَ ،ول َع ـ َـن
طال ــب ق ــال :ق ــالﷺ
ً َ
َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ
هللاَ ،و َل َع ـ َـن َّ ُ
هللا َم ـ ْـن َآوى ُم ْح ِدث ــاَ ،ول َع ـ َـن
هللا م ــن ذحب ِلغ ـ
ـري ِ
َّ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ ِ َ ْ َ
ْ
()30
هللا مـــن غـــري منـــار األر ِض .
ولنـــا يف ّ
ّ
«علـــي بـــن أيب
القصـــة الـــيت رويـــت عـــن
طالـــب» (ت  40ه) بـــن «غالـــب بـــن صعصعـــة بـــن
عق ــال التمي ـ ّ
ـي» وال ــد الش ــاعر األم ــوي «الف ــرزدق» (ت
114ه) ُ
و«ســـحيم بـــن ُوثيـــ�ل اليربوعـــي» (ت 60ه)
ً
مث ــاال ،فق ــد «أص ــاب أه ــل الكوف ــة مجاع ــة وكان وال ــد
الفـــرزدق فيهـــا ،فخـــرج أكـــرث النـــاس إىل البـــوادي ،وكان

ه ــو رئي ــس قوم ــه ،وكان آخ ــر يق ــال ل ــه ُس ــحيم ب ــن وثي ـ�ل
ً
رئيـــس قومـــه أيضـــا ،فخرجـــوا إىل مـــكان علـــى مســـرية
ي ــوم م ــن الكوف ــة ،فعق ــر غال ــب ألهل ــه ناق ــة وصن ــع منه ــا
ً ً
طعامـــا ،وأهـــوى إىل قـــوم مـــن بـــين تميـــم لهـــم جاللـــة
جفانـــا مـــن ثريـــدّ ،
ووجـــه إىل ُســـحيم جفنـــة ،فكفأهـــا،
وضـــرب الـــذي أتـــاه بهـــا ،وقال:أنـــا مفتقـــر إىل طعـــام
غالـــب؟ إذا حنـــر ناقـــة حنـــرت أنـــا أخـــرى ،فعقـــر ناقـــة
ألهلـــهّ .
فلمـــا كان مـــن الغـــد عقـــر لهـــم غالـــب ناقتـــن،
فعقـــر ســـحيم ألهلـــه ناقتـــنّ ،
فلمـــا كان اليـــوم الثالـــث
ً
عق ــر غال ــب ثالث ــة ،فعق ــر س ــحيم ثالث ــا ،فلم ــا كان الي ــوم
الراب ــع عق ــر غال ــب مائ ــة ناق ــة ،ول ــم يك ــن عن ــد ُس ــحيم
ه ــذا الق ــدر فل ــم يعق ــر ش ــيئ�ا .وأس ـ ّـرها يف نفس ــهّ .
فلم ــا
انقضـــت املجاعـــة ودخـــل النـــاس الكوفـــة ،قـــال بنـــو
ّ
ريـــاح ُ
لســـحيم :جـــررت علينـــ�ا عـــار الدهـــر هـــال حنـــرت
ّ
مثـــل مـــا حنـــروا كنـــا نعطيـــك مـــكان كل ناقـــة ناقتـــن،
ّ
فاعت ــذر أن إبل ــه كان ــت غائبــ�ة وعق ــر ث ــالث مائ ــة ،وق ــال
للنـــاس :شـــأنكم وال أكل كان ذلـــك علـــى خالفـــة علـــي
ّ
بـــن أيب طالـــب ريض هللا تعـــاىل عنـــه ،فاســـتفىت يف ِحـــل
األكل منه ــا فق ــىض حبرمته ــا ،وق ــال :ه ــذي ذحب ــت لغ ــري
مأكل ــة ،ول ــم يك ــن املقص ــود منه ــا إال املفاخ ــرة واملباه ــاة،
فألقي ــت حلومه ــا عل ــى كناس ــة الكوف ــة فأكلته ــا ال ــكالب
والعقبـــان والرخـــم(.)31
وكان العـــرب يف اجلاهلية يذحبون اإلبـــل ً
إكراما ألرواح
أشـــخاص عرفـــوا يف حياتهـــم خبصـــال محمـــودة كالكرم
ّ
واجلود .يروي الشـــاطيب (ت 790ه)« :أن أهل اجلاهلية
اإلبل علـــى قر الرجـــل اجلـــواد ،يقولون:
ُكانـــوا يعقـــرون ِ
ّ
جنازيـــه على فعله ،ألنـــه كان يعقرها يف حياتـــه ،فيطعمها
األضيـــاف ،فنحـــن نعقرهـــا عنـــد قـــره لتأكلها الســـباع
والطـــري ،فيكون ُمطعمـــا بعد مماتـــه كمـــا كان ُمطعما يف
ّ
حياتـــه  ...ومنهم من كان يذهب يف ذلـــك إىل أنه إذا عقرت
راحلتـــه عند قره ،حشـــر يف القيامـــة ً
راكبا ،ومـــن لم يعقر
ً
عنده ،حشـــر راجال ».قال الشـــاعر:
ُ
عقرت على قر النجايش ناقيت
بأبيض غضب أخلصته صياقله
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ُّ
ّ
قر من لو أنين مت قبله
على ِ
()32
َلهانت عليه عند قري رواحــله
وكانـــت العـــرب يف اجلاهلية تـــذحب لألصنـــام واآللهة
املزعومة الـــيت يعبدونها ،وبميء اإلســـالم أصبحت تذحب
ّ
ّ
التقـــرب إىل هللا ،وقـــد ورد يف
هلل عز كشـــكل من أشـــكال
ّ
محمـــد عليه الســـالم ّ
النيب ّ
ســـرية ّ
قصـــة عن جـــده عبد
املطلـــب الـــذي رأى يف املنام رؤية كشـــفت لـــه موضع برئ
زمزم بعـــد أن كانـــت قبيلة ُ
(جرهـــم) قد ردمتـــه وأخفت
معامله بعـــد طردهم من احلـــرم ،عندئذ نـــذر عبد املطلب
نذره الشـــهري والـــذي قال فيـــه« :لنئ رزقين هللا بعشـــرة
ّ
ليذحبـــن أحدهم هلل
مـــن األبنـــ�اء يمنعـــوه ويقاتلوا دونـــه
تب�ارك وتعـــاىل»(.)33
وكان الرســـولﷺ ينهـــى النـــاس عـــن زيـــارة القبـــور
ً
ًّ
تركا .عـــن أيب هريرة  قـــال :قال النيبﷺ:
احتفـــاال أو
ّ
ً
ً
قبـــورا وال جتعلوا قـــري عيـــدا ،وصلوا
ال جتعلـــوا بيوتكـــم
ّ
ّ
()34
عليـــا فـــإن صالتكـــم تبلغـــين حيـــث كنتـــم»  .معىن
ّ
ّ
يتقـــرب إىل هللا بأنبي�ائه ورســـله
ذلـــك أن مـــن الناس مـــن
وبأئمتهـــم أو بأوليـــاء هللا وعبـــاده الصاحلـــن ،أو بمالئكة
هللا املقربـــن واالقتداء بهم وبأفعالهـــم والعمل بوصاياهم
وســـننهم .ومـــن ّثمة ُيطلـــب منهم مـــا يطلـــب من هللا،
ُّ
ّ
ً
وتتخـــذ أضرحتهم عيدا ُيزار يف مواقيـــت محددة جتتمع لها
ّ
الناس يف زين�ة وســـرور وهذا الفعل يعد شـــكال من أشكال
ّ َ َّ َ ُ
ّ
َّ
ُ
هللا
الشـــرك
ون ِ
باهلل ،يقـــول عز وجـــل {أ ِم اختـــذوا ِمـــن د ِ
ُ َ َ َ ُ ْ َََْ َ ُ َ َْ ُ َ َ ًْ ََ َ ْ ُ
َ ()35
شـــفعاء قل أولو كانـــوا ال يم ِلكون شـــيئ�ا وال يع ِقلون} .
ّ
الـــويل الصالـــح الذي أصبح
وتبـــ�دأ العالقة بتقديس
رمـــزا للصالح والتقـــوى واملزلـــة الرفيعة عنـــد هللا ،ومن
ُ
ّ
ّثم تســـتحب زيارة ضرحيـــه ،ليس لتذكر املـــوت واآلخرة،
ّ
ّ
بل لتذكر الرمـــز واالعتب�ار به ،وألن هـــذه األماكن مباركة،
ّ
ّ
وألن املالئكـــة واألرواح تنتشـــر حولهـــا كما يزعمـــون ،فإن
الدعاء حيســـن عندها ،فهو أرجح منه يف البيت واملســـجد
ّ
الس َ
وأوقـــات ّ
ـــحر ،كمـــا أن الركـــة تفيض علـــى القر وما
ّ
الزتود منها فليلمسّ ،
حوله ،فمـــن أراد ّ
ويتمســـح،
ويقبل،
فإذا ّ
تقـــرر ذلك هبـــط إىل دركة تالية :من دعـــاء هللا عنده
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ّ
إىل الدعاء به واإلقســـام علـــى هللا به ،أي :اختاذه واســـطة
ووســـيلة لالستشـــفاع به عنـــد هللا؛ فصاحـــب الضريح
مكـــرم ّ
ّ
مقـــرب ،له جـــاه عنـــد هللا ،بينمـــا صاحب
طاهـــر
ّ
ّ
الذنـــب أو احلاجة يتلطـــخ يف أوحال خطيئتـــ�ه ،غري مؤهل
لدعـــاء هللا ،فـــإذا ّ
تقرر ذلـــك هبـــط إىل دركة أخـــرى  :فما
دام هـــذا املقبـــور ً
مكرمـــا فليـــس بممتنـــع أن يعطيه هللا
ّ
التصـــرف يف بعض األمور الـــيت ال يقدر عليها
القدرة على
ُ
ُ
ُ
طالـــب احلاجـــة ،فيدعى صاحـــب القر ،يـــرىج وخيىش،
يســـتغاث به ،ويطلب املـــدد منه ،ول َ
ـــم ال ؟! فهو صاحب
ِ
ّ
الســـر الذي توجل منـــه النفـــوس ،وترجتف لـــه القلوب،
وتتحري فيـــه العقول ،فإذا ّ
ّ
تقـــرر ذلك هبط دركة ليســـت
ّ
ً
أخـــرية ،حيث يتخذ قـــره وثن�ا ،يعكف عليـــه ،ويوقد عليه
ّ
القنديـــل ،ويعلـــق عليـــه الســـتور ،ويبين عليه املســـجد،
ويعبده بالســـجود له ،والطواف به ،وتقبيله ،واســـتالمه،
ّ
واحلـــج إليـــه ،والذحب عنـــده ،ثـــم ينقله الشـــيطان درجة
ّ
ً
ً
أخرى إىل دعاء النـــاس إىل عبادته ،واختاذه عيدا ومنســـكا،
ّ
وأن ذلـــك أنفع لهـــم يف دني�اهـــم وآخرتهم»(.)36
ّ
هـــذا الرأي الـــذي يمثله جمهور العلماء ال يستســـيغه
املخيال الشـــعيب الـــذي يعتر هذه االحتفاالت شـــكال من
ّ
ّ
أشـــكال التعلق باملقـــدس ،هدفهـــا التكفري عـــن اخلطايا
الويل واســـطة ّ
من خـــالل ّاختاذ ّ
للتوســـل إىل هللا ،أو لطلب
الشـــفاعة أو لرفع الظلم ،أو لتحقيق الراحة النفســـية ،أو
جللب الركـــة واخلري...
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ّ
ويعتقـــد بـــأن عـــدم إقامـــة الـــزردة يـــؤدي إىل نقص
ّ
الركـــة ،وزوال اخلـــري والنعمـــة ،يتجلـــى ذلـــك من خالل
ّ
تأخـــر نـــزول املطـــر وضعـــف املحاصيـــل الزراعية.

يف األوليـــاء والصلحاء ولم تقطع ّ
حبها لهـــؤالء الذين حموا
البـــالد وباركـــوا العبـــاد ،ويف تونـــس مازلت الوالئـــم تقام
ّ
واالحتفـــاالت تعد نشـــدانا لركتهم وطلبـــا لرحمتهم...
()37

خاتمة:
ّ
رغـــم حتريم اإلســـالم لالحتفـــال بالزردة ،فـــإن أغلب
ّ
والديني�ة
الشـــعوب العربي�ة بمختلـــف أطيافها الفكريـــة
ّ
ّ
حتلـــل الزردة وتبـــ�ارك االحتفال بهـــا ،ألنهـــا مازلت تعتقد
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ثـم أخربهـم بنـذره ،ودعاهـم إىل الوفاء للـه عز وجل
بذلك ،فأطاعـوه وقالوا :كيف نصنع؟ قـال :ليأخذ كل
رجـل منكـم قدحا ،ثـم يكتب فيه اسـمه ،ثـم ائتوني
ففعلـوا ،ثـم أتـوه فدخـل بهـم عـىل هبـل يف جـوف
الكعبـة ،وكانـت تلـك البرئ هـي التي يجمـع فيها ما
يهـدى للكعبـة ،وكان عنـد هبل قـداح سـبعة ،وهي
األزالم التـي يتحاكمـون إليها إذا أعضل عليهـم أمر...
فلمّ ـا جاء يستقسـم بالقداح عنـد هبل ،خـرج القدح
عـىل ابنه عبـد اللـه وكان أصغر ولـده وأحبهـم إليه،
فأخـذ عبد املطلـب بيـده وأخذ الشـفرة ،ثـم أقبل به
إىل إسـاف ونائلـة ليذبحـه ،فقامـت إليـه قريش من
أنديتهـا فقالـوا :والله ال تذبحـه أبدا حتـى تعذر فيه،
لـن فعلـت هـذا ال يـزال الرجـل يجـيء بابنـه حتى
يذبحـه ،فمـا بقاء الناس عـىل هذا .ثم أشـارت قريش
عـىل عبد املطلـب أن يذهب إىل الحجاز فـإن بها عرافة
لهـا تابـع ،فيسـألها عن ذلـك ،فانطلقـوا حتـى أتوا
املدينـة فوجـدوا العرافة «سـجاح» فسـألوها .فقالت:
ارجعـوا إىل بالدكـم ،ثم قربوا صاحبكـم ،وقربوا عرشا
مـن اإلبل ،ثـم ارضبـوا عليهـا وعليـه بالقـداح ،فإن
خرجت عـىل صاحبكم فزيـدوا من اإلبـل حتى يرىض
ربكـم ،وإن خرجـت عـىل اإلبـل فانحروهـا عنـه فقد
ريض ربكـم ،ونجـا صاحبكـم ،فخرجوا حتـى قدموا
مكـة ،فلمـا أجمعوا عـىل ذلك األمـر قام عبـد املطلب
يدعـو اللـه ،ثم قربـوا عبـد الله وعـرشا مـن اإلبل.ثم

رضبـوا فخرج القـدح عىل عبد اللـه فزادوا عـرشا ،ثم
رضبوا فخـرج القدح عىل عبـد الله فـزادوا عرشا ،فلم
يزالـوا يزيـدون عرشا عـرشا ،ويخرج القـدح عىل عبد
اللـه حتى بلغـت اإلبل مائـة ،ثم رضبوا فخـرج القدح
عـىل اإلبـل ،فقالت عند ذلـك قريش لعبـد املطلب وهو
قائـم عنـد هبـل يدعـو اللـه :قـد ريض ربك يـا عبد
املطلب.
 املاوردي ،أبو الحسـن عيل بن محمـد بن حبيب ،أعالمالنبوة ،دار الكتاب العربي ،بريوت، 987،ص .
 .السـيّد ،وليـد أحمـد ،صحيـح وصايـا الرسـول يف
العقيـدة والعبـادات واآلداب واملعامـالت ،دار الكتـب
العلميّـة ،بـريوت لبنـان. 97 ،
 . 5القرآن الكريم ،سورة الزمر ،آية ـ5
 . 6ابـن تيمية ،أحمد بـن عبد الحليـم ،اقتضـاء الرصاط
املسـتقيم ملخالفـة أصحـاب الجحيـم ،دار املعرفـة،
.
بـريوت ،د.ت ،ص
أنظر أيضا:
 أبو الفتوح ،خالـد ،دوافع تقديس القبـور واألرضحة،،ص . 998 ،7
مجلة البيان العـدد
 . 7يف إطـار الحديـث عـن الثنائيـات املتعارضـة أجرى
روبـرت هرتز دراسـة معمّ قـة يف املوضـوع أكد فيها
التعـارض بني اليمني واليسـار ...فاملسـلم مثال يدخل
إىل املـكان املقـدّس برجلـه اليمنى ،وباليـرى يدخل
إىل مكان مسـحور أو مسـكون بالشـياطني ،واألعر
تثبت عليـه تلقائيا تهمة السـحّ ر أو ّ
املس الشـيطاني
 ...ثـم ّ
إن الجهـة اليمنى تـد ّل عىل الطهـارة والحظوة
اإللهيـة فيمـا تـد ّل الجهـة اليـرى عـىل الرجاسـة
والخطيئة...
- Hertz,Robert,Mélanges de Sociologie religieuse et Folklore,Paris,Félix ,Alcan,1928.
P69.

المراجع العربية
-

القرآن الكريم.
األصفهاني،أبو نعيم ،حلية األولياء وطبقات األصفياء
،دار الكتب العلمية. 988،
ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم ،اقتضاء الرصاط املستقيم
ملخالفة أصحاب الجحيم ،دار املعرفة ،بريوت ،د.ت.
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ابن الحجاج ،أبو الحسن مسلم ،صحيح مسلم ،دار طيبة
للنرش ،ط. 006، ،
ابن منظور،جمال الدين ،لسان العرب ،مادة زرد ،دار
صادر ،بريوت. 005،
أبو الفتوح ،خالد ،دوافع تقديس القبور واألرضحة،
مجلة البيان العدد.131،1998
بشوات،الهادي ،كتاب التعريف بالشيخ سيدي عبيد
الرشيف ،مطبعة دار الهدى ،عني مليلة ،الجزائر. 997 ،
بوذينة ،محمد ،مشاهري التونسيني ،دار رساس للنرش،
تونس ،ط . 99 ،
التلييل ،محسن ،الشيخ أحمد التلييل ،حياته وآثاره،
شهادة الكفاءة يف البحث ،جامعة تونس ،كلية اآلداب
منوبة . 988 ،
جويرو ،زهية ،اإلسالم واحدا متعدّدا -اإلسالم الشعبي،
دار الطليعة بريوت ،ط . 007،
الزبيدي ،محمد مرتىض ،تاج العروس من جواهر
القاموس،ط ، ،مطبعة الكويت. 987 ،
الزاهي ،نور الدين ،املقدّس اإلسالمي ،دار طوبقال الدار
البيضاء ،املغرب ،ط. 1،2005
سواح ،فراس ،األسطورة واملعنى  :دراسات يف
امليثولوجيا والديانات املرشقية ،دار عالء الدين للنرش،
دمشق ،سوريا . 00 ،
سواح ،فراس،مغامرة العقل األوىل،
السيّد ،وليد أحمد ،صحيح وصايا الرسول يف العقيدة
والعبادات واآلداب واملعامالت ،دار الكتب العلميّة ،بريوت
لبنان. 97 ،
شلحت ،يوسف ،بنى املقدّس عند العرب قبل اإلسالم
وبعده ،دار الطليعة ،بريوت ،ط. 1961،1،
الطربي ،محمد بن جرير ،تاريخ الطربي ،تاريخ الرسل
وامللوك ،طبعة بيت األفكار.
الطهطاوي ،عيل أحمد عبد العال ،بدع املقابر والجنائز
واملآتم ،دار الكتب العلميّة ،بريوت. 000،
العيساوي ،يوسف،نماذج من الشعر الشعبي يف الجنوب
الغربي،رسالة ختم الدروس الجامعيّة. 987،
النبهاني ،الشيخ يوسف بن إسماعيل ،جامع كرامات
األولياء،تحقيق إبراهيم عطوة عوض ،مركز أهل سنت
بركات رضا،الهند. 00 ،
الهاني ،التهامي ،قمودة تاريخها وأعالمها ،الطبعة
الثانية ،تونس. 005،
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د .السعدية أوتبعزيت  -اململكة املغربي�ة

طقوس الزواج باملغرب
منطقة بهاليل نموذجا

ال يمكـــن للمجتمـــع أن يوجـــد أو يســـتمر مـــن دون تفاعـــل
أف ــراده ،أي م ــن دون عالق ــات اجتماعي ــة ترب ــط بينه ــم وتس ــاعدهم
عل ــى إش ــباع حاجاته ــم األولي ــة والثانوي ــة ،وال يت ــم تفاع ــل األف ــراد
يبعضه ــم بص ــورة عش ــوائي�ة غ ــري منتظم ــة وإنم ــا هن ــاك ضواب ــط
حتــدد الصــور الــيت جيــب أن تســري عليهــا العالقــات االجتماعيــة بيــت
أف ــراد املجتم ــع الواح ــد وكذل ــك ب ــن أف ــراد املجتم ــع والغرب ــاء .وه ــذه
الضواب ــط للســـلوك االجتماعي ــة هـــي مـــا يصطل ــح علي ــه بالنظ ــم
االجتماعيــة ،وكلم ــا اس ــتمرت النظ ــم االجتماعي ــة يف تأدي ــة وظائفه ــا
كلم ــا اس ــتمر املجتمع.وم ــن ب ــن ه ــذه النظ ــم االجتماعي ــة جن ــد نظ ــم
ال ــزواج ،أس ــلوب نمط ــي للس ــلوك االجتماع ــي إذ يع ــد واح ــدا م ــن
أه ــم األح ــداث الثالث ــة الك ــرى يف حي ــاة اإلنس ــان ،تل ــك األح ــداث
الثالث ــة ه ــي :املي ــالد وال ــزواج وامل ــوت.
أمــا عــن مراســم الــزواج فهــي ختتلــف مــن بلــد إىل آخــر ،وإذا أخذنــا
بل ــد املغ ــرب جن ــده يتم ــزي بطاب ــع خ ــاص يم ــزيه ع ــن ب ــايق املجتمع ــات

عـادات وتـقـالـيـد

األخـــرى مـــن حيـــث التقاليـــد والعـــادات ،هـــذه األخـــرية
ال ــيت تتف ــق بدوره ــا م ــن بع ــض الوج ــوه وختتل ــف يف أخ ــرى
حســب املناطــق وطرائــق العيــش بهــا ومــدى تأثــر بعضهــا
بالبع ــض اآلخ ــر.
لهـــذا جعلـــت منطقـــة بهاليـــل نموذجـــا لدراســـة
ومعرف ــة مراس ــيم ال ــزواج به ــا وه ــي بالطب ــع ختتل ــف ع ــن
بـــايق املناطـــق األخـــرى املغربيـــ�ة ســـواء يف الشـــمال أو يف
اجلنـــوب أو يف الشـــرق أو يف الغـــرب ،وذلـــك خـــالل فـــرتة
معينـــ�ة مـــن فـــرتات املجتمـــع املغـــريب.

 .4األمان العاطفي
 .5حتقيق رغبة الوالدين
 .6الهرب من الوحدة
 .7املشاركة
 .8الهرب من أوضاع غري مرغوبة يف مزل األسرة
 .9إغراء المال
 .10وجود الصحبة والصداقة
 .11احلماية

التعريفاألترنوبولويجملصطليحالزواجوالطقوس:

 .12حتقيق مركز اجتماعي معن

ال ــزواج نظ ــام عال ــي يكف ــل وج ــود عالق ــة دائم ــة ب ــن
رجـــل وامـــرأة لرتبيـــ�ة أطفالهمـــا الذيـــن ال حـــول لهـــم وال
ق ــوة ،كم ــا أن ــه يضم ــن انتق ــال ال ــرثوة له ــم ،واكتس ــابهم
مكان ــة معينــ�ة(.)1

 .13املغامرة(.)5

ويعـــين الـــزواج اجتماعيـــا صيغـــة مشـــروعة يـــرىض
عنه ــا املجتم ــع ق ــد تك ــون مدني ـ�ة أو ديني ـ�ة للتعاي ــش ب ــن
ذكـــر وأنـــى ،يرتتـــب عليهـــا حقـــوق وواجبـــات لـــكل مـــن
الطرفـــن(.)2
وهنــاك مــن يعــرف الــزواج أنــه مجموعــة مــن العــادات
حتـــدد صـــور العالقـــات بـــن شـــخصن بالغـــن مبـــاح
بينهم ــا االتص ــال اجلن ــيس .ويدخ ــل ه ــذان الش ــخصان يف
نط ــاق األس ــرة وال تتك ــون األس ــرة م ــن دونهم ــا(.)3
فال ــزواج إذن ظاه ــرة اجتماعي ــة معق ــدة ويرج ــع ذل ــك
إىل اختـــالف صـــوره وعناصـــره ونظمـــه بدرجـــة واضحـــة
تص ــل إىل ح ــد التن�اق ــض(.)4
ويلخــص أحــد الباحثــن مجمــل األســباب الــيت جتعــل
النــاس يزتوجــون وهــي كمــا يلــي:
 .1احلب
 .2األمان
 .3الرغبة يف حياة املزل واألوالد

الطقـــوس :أو الشـــعائر الدينيـــ�ة ،طقـــوس االجتيـــ�از:
مصطلح الطقـــوس بمفهومه العـــام يعين شـــعائر وقواعد
ومراســـيم تـــزاول يف الغالب ديني�ا كما تـــزاول يف منايح أخرى
غـــري دينيـــ�ة اثنغرافيـــا الطقوس كأفعـــال لها قوة ســـحرية
غامضة وخفية تسخر للقيام بأعمال وأشياء معين�ة اعتقادا
يف مفعـــول آثار التصرفـــات واإليماءات والرموز املســـتعملة
فيها .والطقوس قد تكون فرديـــة أو جماعية وختضع لتدابري
معين�ة قـــد تكون شـــخصية أو تأسيســـية .وهي قـــد تكون
يدوية إيمائي�ة أو شـــفوية مثل الصلوات والتعاويذ والرقيات
وحســـب رأي (ريتشار فايس) قد تشـــكل الطقوس بعض
عناصر العـــادة إذا كان لها مضمـــون اعتقادي.
أما الفرق بـــن الطقوس واألعـــراف هـــو أن األعراف لها
هـــدف وفائدة بينما الطقـــوس قد تكون خرافية أســـطورية
أو ســـحرية أمـــا الطقوس أو الشـــعائر الدينيـــ�ة فمن اخلطأ
()6
تعميـــم املفهوم فـــإن كانت طقـــوس األديـــان الطوطمية
والبدائي�ة ترتبط باخلرافة واألســـاطري أما بالنســـبة لألديان
السماوية هي شـــعائر ذات فائدة وهدف اجتماعي ومعنوي،
إىل جانـــب هدفها الـــرويح كما هو احلال يف اإلســـالم.
أم ــا طق ــوس االجتيـ ـ�از فه ــي ال ــيت تم ــارس بمناس ــبة
اجتيـــ�از مرحلـــة أو حـــدود أو فـــرتة مـــن فـــرتات العمـــر
كاملولـــد ،والـــزواج واملمـــات(.)7
ﻁﻘﻮس اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﻂﻘﺔ ﺑﻬﺎﻟﻴﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
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أمـــا املراســـيم االجتماعيـــة بمعـــىن شـــعائر والئميـــة
ق ــد يك ــون له ــا طاب ــع ق ــديس وتس ــاهم إقامته ــا يف نش ــأة
التقالي ــد وجتع ــل م ــايض بع ــض الع ــادات حاض ــرا ،كم ــا
أنهـــا تســـاهم يف تســـيري الســـلوك الفـــردي ،وهـــي قـــد
تشـــتمل علـــى طقـــوس أســـطورية أو مجـــرد طقـــوس
مروريـــة(.)8

طقوس الزواج يف املغرب:
ختتلـــف طقـــوس الـــزواج يف املغـــرب مـــن منطقـــة إىل
أخ ــرى ولق ــد اخ ــرتت منطق ــة بهالي ــل:
)1

منطقة بهاليل:

البهاليــل هــي منطقــة صغــرية علــى منحــدر األطلــس
املواج ــه لف ــاس ،عل ــى بع ــد اثن ــن وس ــبعن مي ــال منه ــا.
ويوجــد بالقــرب منهــا ممــر جبلــي تشــقه طريــق نوميديــا.
ويف اجلبـــل عـــدد مـــن اجلـــداول خيـــرتق أحدهـــا مدينـــ�ة
البهاليـــل )9(..فهـــي تقـــع يف إحـــدى املواقـــع اجلنوبيـــ�ة
ملدينـــ�ة قـــاس ،وغـــري بعيـــدة مـــن صفـــرو ،وهـــي قريـــة
مليئــ�ة بالس ــكان الذي ــن يتوغل ــون يف مس ــاكن وبي ــوت يف
جانـــب أحـــد الدعامـــات األوىل لألطلـــس املتوســـط(.)10
ســـكان املنطقـــة :ســـكانها مـــن بقايـــا قبيلـــة بربريـــة
قديم ــة «بهلول ــة» ال ــيت كان ــت تقطنه ــا من ــذ عص ــر قدي ــم
جــدا ،لعبــت مــرات عديــدة دورا تاريخيــا يســتحق االعتبـ�ار،
خاصـــة يف العصـــور األوىل مـــن الفتـــح اإلســـاليم(.)11
)2

طقوس الزواج يف هذه املنطقة «بهاليل»:

ال جيهـــل أبـــدا معـــىن هـــذه الصيغـــة فيدعـــوه مرحبـــا بـــه
َ
«م ْر َحب ــا ِبي ــك» ث ــم يعط ــي أوام ــره إلع ــداد مائ ــدة املس ــاء
بينم ــا ينس ــجب الرج ــل الش ــاب للذه ــاب والتفاه ــم م ــع
ُ ْ
اثن ــن م ــن
«الطلب ــة»( )12أو ثالث ــة لتأييــ�د طلب ــه.
يتق ــدم اخلاط ــب يف الوق ــت املح ــدد ،بصحب ــة رفقائ ــه
إىل مـــزل األب ،هـــذا األخـــري الـــذي يـــأيت للقـــاء ضيوفـــه
مرحب ــا به ــم فيأخ ــذ بع ــد ذل ــك املدع ــوون أماكنه ــم ح ــول
مائ ــدة الش ــاي.
يبـــ�دأ احلديـــث حـــول أحـــداث اليـــوم واألعمـــال
الفالحي ــة وثم ــن الب ــذور واخلض ــر والقطع ــان ،متحاش ــن
التكلـــم يف املوضـــوع الرئيـــيس .ثـــم يقـــدم عشـــاء وافـــر
يشـــرف عائلـــة الفتـــاة.
وم ــن ث ـ ّـم يع ــد الش ــاي وم ــا إن توش ــك حلظ ــة انته ــاء
احلديـــث حـــىت يأخـــذ اخلاطـــب الـــكالم بمجـــرى رزيـــن،
ومعلنـــا بتعابـــري للضيـــوف« :أنـــت ال جتهـــل بـــدون شـــك
الس ــبب ال ــذي أىت يب أن ــا وأصدق ــايئ ،حن ــن يف مزل ــك ه ــذا
الي ــوم ،وأن ــا أع ــرف أن ل ــك ابنــ�ة لل ــزواج باس ــم محم ــدﷺ
نبينـ ـ�ا ،ال ــذي حنب ــه أطل ــب ابنت ــك لل ــزواج ،تبع ــا بقواع ــد
كتابنـــ�ا املقـــدس .أنـــت تعـــرف جيـــدا مـــن أنـــا وأي عائلـــة
أنتس ــب إليه ــا .ينبغ ــي أن تك ــون متأك ــدا أنه ــا س ــتكون يف
أي ــدي أمينــ�ة »..ودون أن يكم ــل كلمات ــه ،يت�دخ ــل ُ
الطلب ــة
منشـــدين مـــداحئ حلمايتهـــم ،ملحـــن بذلـــك علـــى األب
إلعطـــاء املوافقـــة.
إذا كان اخلاطـــب ممتـــازا ،فـــاألب يوافـــق يف احلـــال
وتقـــرأ الفاحتـــة مباشـــرة كعالمـــة علـــى املوافقـــة.

يــزتوج أهــل بهاليــل عامــة فيمــا بينهــم شــارحن بذلــك
هـــذه العـــادة بقولهـــم :ســـيكون مـــن الغبـــاواة أو عـــدم
التبصــر الــزواج بامــرأة غربيـ�ة ال نعــرف شــيئ�ا عــن ماضيهــا
وال عائلته ــا ،بينم ــا م ــع فت ــاة القري ــة ف ــكل يشء مضم ــون.

والنس ــاء الل ــوايت يش ــهدن األح ــداث م ــن وراء الس ــتار
يغن ــن ويزفف ــن الزغاري ــد ح ــىت يعل ــن للج ــريان أن االبنــ�ة
ق ــد خطب ــت.

وكم ــا ه ــو املعت ــاد فم ــن ع ــادة الرج ــل الش ــاب أن يعل ــن
طلبـــه لوالـــدي الفتـــاة الشـــابة حينمـــا حيـــدد اختيـــ�اره،
حيــث يتوجــه إىل أبيهــا ،قائــال بــدون أي مقدمــة «ســأكون
ضيفك ــم للعش ــاء ه ــذه الليل ــة» واآلخ ــر (أي األب) ب ــدوره

لكـــن إذا كان العكـــس ،وكان اخلاطـــب ليـــس كمـــا
تتمنـــاه عائلـــة الفتـــاة ،يرجـــع األب رده يف اليـــوم التـــايل،
معت ــذرا بأن ــه ال يق ــدر أن جي ــزم يف الطل ــب لوح ــده ،وه ــذا
يعـــادل الرفـــض عمومـــا.

عـادات وتـقـالـيـد

أم ــا إذا كان ــت الفت ــاة صاحل ــة لل ــزواج حقيق ــة فإنه ــا
تش ــاور أوال حي ــث يطل ــب منه ــا والدايه ــا املوافق ــة ،وه ــي
ال ــيت تق ــرر يف النهاي ــة القب ــول أو الرف ــض.
لك ــن إذا كان ــت ال ت ــزال طفل ــة فإن ــه م ــن المأل ــوف أن
ختض ــع كلي ــا ألوام ــر أبيه ــا ال ــذي بإمكان ــه أن يق ــرر ح ــدوث
ه ــذا ال ــزواج بس ــلطته اخلاص ــة.
أنهي ــت املوافق ــة عل ــى امله ــم يف ي ــوم ،ث ــم انتقل ــوا بع ــد
ذلـــك إىل احلديـــث عـــن املهـــر ،هـــذا األخـــري الـــذي يتغـــري
ب ــدوره تبع ــا لصف ــة الزوج ــة املرغ ــوب فيه ــا ه ــل يتعل ــق
األم ــر بفت ــاة ش ــابة أو أرمل ــة أو ام ــرأة مطلق ــة ؟؟.
فالبنسبة للفتاة الشابة .فاملبلغ املعتاد هو  350إىل
 450مثقل ،وال يمكن جتاوزه إىل  500اضافة إىل اثنن
من «احلايك» وغطاءين للسرير ( .)benachgraأما
بالنسبة للمرأة األرملة أو املطلقة فمهرها خيف بعض اليء
عن مهر الفتاة الشابة وال يشمل زيادة أخرى عن حايك
واحد وغطاء .ويرجع مبلغ املهر من حق زوجة املستقبل،
واخلاطب غري ملزم بدفع كل املجموع يف نفس اليوم.
ت ــدور املناقش ــة ع ــادة يف ه ــذه املس ــائل ب ــن أصدق ــاء
العائلتـــن معـــا .وبعـــد االتفـــاق حيضـــرون عدلـــن مـــن
أجـــل كتابـــة العقـــد ،فيدفـــع اخلاطـــب إذن جـــزء مـــن

امله ــر :النص ــف أو الثل ــث أو الرب ــع ح ــىت يدف ــع الب ــايق يف
املهلـــة الثانيـــ�ة.
وال زال العدي ــد م ــن األزواج بع ــد  20أو  30س ــنة م ــن
َ
الــزواج لــم يقضــوا هــذا الد ْيــن جتــاه زوجاتهــم (إال يف حالــة
الطــالق فحينهــا يصبــح مطالبــا بالدفــع).
يقـــدم إذن الدفـــع األويل عاجـــال ،حـــىت يعتـــر الـــزواج
نظريـــا مشـــهورا .أمـــا إذا كانـــت املخطوبـــة غـــري صاحلـــة
للـــزواج (قاصـــرة) ففـــي هـــذه احلالـــة يتكلـــف أبوهـــا
بالس ــعي عل ــى التوقي ــع أم ــام ش ــاهدين عل ــى عق ــد يل ــزتم
في ــه صه ــره باملحافظ ــة واح ــرتام ابنتـ ـ�ه أك ــرث م ــن ال ــالزم
طيلــة فــرتة مــا ،ســتة أشــهر مثــال ،أو ســنة أو أكــرث :والــزوج
الـــذي خيالـــف هـــذا العهـــد سيســـتدعي أمـــام القـــايض
واحلكـــم عليـــه بغرامـــة نقديـــة مـــع الســـجن( .وذلـــك
لضمــان عــدم تكــرار الوقــوع يف مثــل هــذه األخطــاء ،وحــىت
يصل ــح باملقاب ــل ش ــأن الم ــال النق ــدي عموم ــا).
وإذا كان ــت املخطوب ــة صاحل ــة لل ــزواج (غ ــري قاص ــر)،
حيــدد اخلاطــب تاريــخ مراســم الــزواج وهــي عــادة ال تغــادر
عائلتهــا مباشــرة ،ألنهــا حتتــاج إىل وقــت لالســتعداد ،فهــي
يف فـــرتة اخلطوبـــة الـــيت قـــد تســـتمر مـــدة أقـــل أو أكـــرث.
وس ــرعان م ــا يعتم ــد اخلاط ــب عل ــى إرس ــال «القفط ــان»
ﻁﻘﻮس اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﻂﻘﺔ ﺑﻬﺎﻟﻴﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
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َ
إىل زوجت ــه املس ــتقبلية وكذل ــك اثن ــن م ــن (الف َرجي ــة)،
ََْ
«البلغـــة» مطـــرزة ،وغطاءيـــن للســـرير،
وزوجـــن مـــن
وكيلـــو مـــن احلنـــاء وبعـــض العطـــور :كل هـــذا يكـــون
ج ــزءا م ــن جه ــاز الع ــروس وحيف ــظ ب ــكل عناي ــة ح ــىت ي ــوم
الزفـــاف .ويرســـل اخلاطـــب يف كل عيـــد بعـــض الهدايـــا
خلطيبتــ�ه طيل ــة الف ــرتة ال ــيت تس ــتمر فيه ــا اخلطوب ــة.
أما مـــن جهة العـــروس :يقـــدم لها والداهـــا مجموعة
من اجلواهر مشـــرتاة بالعديـــد من القطـــع النقدية وهي
ْ
ُ
عبارة عن تاج (ســـبني�ة) وعقد (لـــوݣالدة) ثم  3مناديل
مـــن احلرير .ويف األخـــري «الفرجية» الطقســـية اليت تنفع
يوم العـــرس ،وال ختـــرج الفتـــاة املخطوبة من مزلهـــا أبدا
طيلـــة فرتة اخلطوبة .أمـــا عن تكاليف العـــرس أو الزفاف
يرتكن اجلزء الكبـــري منها إىل زوجة املســـتقبل.
بداي ــة املراس ــم :يرس ــل إىل بي ــت املخطوب ــة قب ــل بداي ــة
املراس ــم بي ــوم واح ــد ،ث ــورا أو كبش ــا يف الغال ــب و 20كيل ــو
مــن الزبــدة وقــدرا معينـ�ا مــن العســل و 10أداد مــن القمــح
وبعـــض اخلـــز مـــن الســـكر .فيقـــوم أهلهـــا بـــذحب الثـــور،
وطحــن  30إىل  40مــد مــن القمــح مــن أجــل إعــداد جبــل
م ــن الكس ــكس ،وفطائ ــر (رغائ ــف) عدي ــدة.
تــدوم االحتفــاالت ثالثــة أيــام خيتفــي فيهــا اخلاطــب،
حيـــث يقـــيض هـــذه األيـــام الثالثـــة يف مغـــارة منعزلـــة
محاطـــا ببعـــض الرفقـــاء الذيـــن اختارهـــم وال يغادرونـــه
لي ــال وال نه ــارا.
فهــو الســلطان وهــم يشــكلون وزراءه ،مكرســن ذاتهــم
تمامــا ألوامــره ثــم يلعــب واحــد مــن بــن هــؤالء دورا فائــق
القــوة يف توجيهــه إذا كان ضروريــا يف حالــة عــدم خرتــه.
ويف كال العائلتـــن فاليومـــان األوالن مخصصـــان
لالســـتقباالت وحفـــالت االبتهـــاج ،فخـــالل كل يوم من
هـــذه األيـــام الثالثة وحوايل ثالثة ســـاعات حيملون ســـلة
مـــن الزبيب إىل بيت زوجة املســـتقبل مكونـــن موكبا من
النســـاء واملوســـيقين والعديد مـــن احلاضرين.
ويف كل فرتة هذا املشـــوار النســـاء يرقصن على أصوات
الطبالـــة والغيطـــة ،مرافقة بصـــوت حـــاد للزغاريد حتت

غطاء خيفي وجوههـــن عند الدخـــول إىل البيت ،وأصوات
الفرح وموســـيقى اآلالت تكرر :إنهـــا ضوضاء عجيب�ة.
ويف مســـاء اليـــوم الثـــاين تقـــام بالنســـبة لـــكل مـــن
اخلاطـــب واملخطوبـــة متفرقـــن ،مراســـيم احلنـــاء.
جتل ــس الفت ــاة الش ــابة يف بي ــت أهله ــا عل ــى ن ــوع خ ــاص
مـــن املقاعـــد مســـتن�دة إىل احلائـــطُ ،مزدانـــة بأجمـــل
حل ــة عرس ــية لك ــن ب ــدون ُ
احلل ــي ال ــيت س ــرتتديها فق ــط
يف الي ــوم الس ــابع م ــن عرس ــها .وخ ــالل ه ــذه الف ــرتة ال ــيت
تض ــع فيه ــا احلن ــاء عل ــى يديه ــا ورجليه ــا تض ــع شرش ــف
ختتفــي في ــه م ــن عي ــون احلاضري ــن .ويت ــم ذل ــك بمتابع ــة
األصدق ــاء والوالدي ــن وه ــم جالس ــون أمامه ــا وه ــي غ ــري
متحركـــة وصامتـــة.
ويف الوق ــت ال ــذي تمك ــث في ــه هادئ ــة ،تش ــيد إم ــرأة
مس ــنة م ــن املع ــارف القديم ــة للعائل ــة جبم ــال الع ــروس،
ذاكـــرة مالمحهـــا واحـــدا تلـــو اآلخـــر يف كل مـــرة تســـتعيد
تنفســـها ،والنســـاء يلفـــن النظـــر إىل كلماتهـــا بزغاريـــد
بص ــوت ح ــاد.
ويف األخــري تضــع األم أو إحــدى قريب�اتهــا أمــام العــروس
مائ ــدة صغ ــرية مغط ــاة بمندي ــل م ــن حريــر تض ــع في ــه كل
ام ــرأة بال ــدور هدي ــة .ث ــم تنــ�ادي (ت ــرح)( )13األم بص ــوت
مرتف ــع باملبل ــغ م ــع اس ــم ال ــيت أعط ــت يف نف ــس الوق ــت؛
ه ــذه مراس ــم الت ــوزة( )Taousa( )14هك ــذا يع ــود املبل ــغ
ال ــذي ت ــم جمع ــه حب ــوزة زوج ــة املس ــتقبل.
ويف نفس هذا الوقت تقام مراســـم مناســـبة ومجانسة
مـــع أن احلضـــور محـــدود يف املغـــارة الـــيت ينعـــزل فيهـــا
اخلاطـــب ،حيـــث جيلســـونه علـــى مقعد مرتفـــع مغطى
بزربي�ة صغرية واضعا قلنوســـة معطفه العريب (الســـهام)
متأنقـــا بـــه يف حالـــة ال يظهـــر وجهـــه .جيلـــس أصدقاؤه
أمامـــه مكونن بذلك نصف دائرة والشـــموع مشـــتغلة يف
الوســـط ،ثم يغنـــون ترجيعـــات تقليديـــة ،يف وقت يضع
فيـــه الوزير احلنـــاء على يـــدي العريـــس ،ويغطونها بعد
ذلـــك بقطعـــة قماش هـــي لعروســـته ،وهم علـــى عكس
أهل الفتـــاة ال يقومـــون بالتوزة.

عـادات وتـقـالـيـد

وبعـــد حـــوايل عشـــر ســـاعات مـــن عشـــاء املســـاء
يذه ــب وال ــدا وأصدق ــاء ال ــزوج إىل بي ــت زوج ــة املس ــتقبل
ليحضروهـــا.
إنـــه جميـــل أن تظهـــر مقاومتهـــا وبأنهـــا ترفـــض
مغ ــادرة مزله ــا وعائلته ــا ،فيأخذنه ــا النس ــاء ب ــن أيديه ــن
قائـــالت لهـــا كلمـــات مشـــجعة ،وعلـــى ملعـــان مشـــعل
يســتصحبونها علــى مهــل إىل وســط الغنــاء والزغاريــد ،ويف
موك ــب متجان ــس يصل ــون ث ــم تأخ ــذ ام ــرأة الع ــروس عل ــى
َْ
«العت َب ـ�ة» بمفردهــا وتضعهــا
ظهرهــا دون أن ترتكهــا تعــر
بع ــد ذل ــك ف ــوق الف ــراش الع ــريس .بع ــد ذل ــك ينس ــحب
احلاضـــرون فيدخـــل الـــزوج ومـــن العـــادة أن الزوجـــة ال
تستس ــلم إال بع ــد ص ــراع جدي ــد تظاه ــري.

ويف يـــوم الغـــد وهـــو يـــوم الزفـــاف ،فحـــوايل أربـــع
ســـاعات يتكـــون موكـــب أمـــام المـــأوى الـــذي انعـــزل
فيـــه اخلاطـــب :حيـــث جيتمـــع املوســـيقيون والنســـاء
واحلض ــور بك ــرثة ،فيخ ــرج الرج ــل الش ــاب ب ــرودة مرتدي ــا
مالبس ــه اجلميل ــة ،م ــن س ــلهامن واح ــد أبي ــض واآلخ ــر
أســـود أو أزرق مـــن نســـيج الصـــوف ثـــم يغطـــي رأســـه
وأكتافـــه بنســـيج مـــن صـــوف أبيـــض وســـلهامه خيفـــي
وجه ــه تمام ــا م ــن العي ــون احلاس ــدة ،ث ــم يركبون ــه عل ــى
حصـــان مســـرج ويتجـــول يف األزقـــة والزقـــاق الوعـــرة
للقريـــة بمشـــية بطيئـــ�ة واملوســـقيون وراءه مختلطـــن
جبمـــع مـــن الراقصـــات اللـــوايت يلزمنـــه غالبـــا بإيقـــاف
فرســـه وتأخـــريه.
ث ــم يطل ــق الرج ــال يف ه ــذا املوك ــب طلق ــات ناري ــة م ــن
البن�دقي ــة ح ــىت يصل ــوا أم ــام مغ ــارة مج ــاورة ال ــيت س ــتكون
بيت ـ�ا للزوج ــن املس ــتقبلين ،فيدخل ــون الرج ــل الش ــاب يف
انتظ ــار عروس ــته أن ت ــأيت إىل املغ ــارة العرس ــية.

يتم االقرتان وينســـحب الـــزوج فيذهـــب لالختفاء يف
مغـــارة مجاورة فتطلـــق أربعة طلقـــات نارية إشـــارة على
هروبه .ثم يدخل األقارب واألصدقاء إىل الغرفة العرســـية
فتأخـــذ األم «الفرجيـــة» وهـــي مخضبـــة بالـــدم حيـــث
تضعهـــا يف إنـــاء للعرض فيخرجـــون يف نزهـــة انتصارية يف
كل أحنـــاء القرية ،برفقة املوســـقين وكل احلاضرين حيث
يزفـــون صيحات من الفرح والســـرور مع إطـــالق طلقات
نارية وهم يعرضـــون باعزتاز القميص علـــى كل احلضور.
وبعدهـــا تـــرتك األم القميـــص معروضا طيلـــة ثالثة أيام
قبل أن تقوم بغســـله وحملـــه البنتها.
أمــا يف حالــة وجــدت الزوجــة غــري عــذراء ،فيمكــن للزوج
أن حيضــر عدلــن ،وذلــك بعــد تأكــد مــن «العريفــة» فيتــم
حص ــول نط ــق الط ــالق مباش ــرة .ويطال ــب وال ــد الزوج ــة
بتعويــض كل تكاليــف الــزواج وابنتهمــا ملتحفــة بالعــار ال
يســعها ســوى االختفــاء مــن هــذه املنطقــة.
وخـــالل اخلمســـة األيـــام األوىل الـــيت تتبـــع يـــوم
الـــزواج ال يدخـــل الـــزوج اجلديـــد عنـــد زوجتـــه إال يف
الليـــل يف ســـاعة متقدمـــة ،فهـــو يت�ابـــع قضـــاء أيامـــه يف
املغ ــارة املج ــاورة مصطحب ــا وزرائ ــه الذي ــن يتن�اول ــون مع ــه
الغ ــذاء وحيص ــل م ــن كل واح ــد منه ــم أثنــ�اء األربع ــة أي ــام
املتت�اليـــة علـــى (التـــوزة) مـــن  15إىل  20فرنـــك :فهـــو
ﻁﻘﻮس اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﻂﻘﺔ ﺑﻬﺎﻟﻴﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
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دائمـــا الســـلطان ثـــم يتخلـــى عنهـــم يف اليـــوم اخلامـــس
بتقديـــم غـــذاء فاخـــر وبعـــده يعـــود كل واحـــد إىل حالـــه.
ويف ســـادس يـــوم تقـــام مراســـيم مناســـبة بالنســـبة
للنســـاء املدعـــوات إىل البيـــت احلديـــث حيـــث يعطـــن
هدايـــا للزوجـــة اجلديـــدة ،ويقـــدم لهـــم طعامـــا معينـــ�ا
(الرفيســـة أو الرثيـــد) نـــوع مـــن الفطـــري رقيـــق جـــدا
بالزبـــدة ويقـــدم مـــع العســـل ،واجلـــوز والزبيـــب .وال
تق ــوم الزوج ــة به ــذه التكريم ــات بنفس ــها فه ــي ال ت ــرح
س ــريرها إىل غاي ــة الي ــوم الس ــابع حي ــث تت ــوىل أمه ــا فق ــط
االعتنـــ�اء بهـــا ،وال تســـتقبل أي زائـــر ســـوى أقربائهـــا إىل
غاي ــة ه ــذا الي ــوم الس ــادس حي ــث تظ ــل مم ــدة وتش ــاهد
وهـــي صامتـــة.
ويف اليــوم الســابع يقــام حفــل أخــري ينهــى بــه مراســيم
الـــزواج .فمنـــذ الصبـــاح تذهـــب أم الزوجـــة بمســـاعدة
اثنتـــن أو ثـــالث مـــن النســـاء عنـــد ابنتهـــا ،فتســـاعدها
عل ــى االس ــتحمام وتصب ــغ رموش ــها وحواجبه ــا باألس ــود،
وتضـــع احلنـــاء علـــى يديهـــا ثـــم ترتـــدي مالبســـها
العرســـية وحليهـــا .وأثنـــ�اء هـــذا الوقـــت ،جتتمـــع نســـاء
اجل ــوار ح ــول الزوج ــة بع ــد خروجه ــا البس ــة ومتخضب ــة
ومعطـــرة ومتبســـمة.

إنه حفـــل خيتلط فيه صوت الفـــرح بصوت اآلالت يف
ّ
وســـط الزغاريد ،حيث يغين املوســـيقيون ردة قديمة من
احلب إشـــارة على االبتهاج ،فتقبل املرأة الشابة رأس كل
واحـــدة منهن ،وبعدما يقدم الشـــاي للمدعـــوات يغادرن
وهن يتمنن الســـعادة والفـــالح للزوجن اجلديدين.
وبع ــد م ــرور ه ــذا الي ــوم تق ــوم الزوج ــة بتس ــيري البي ــت
وأش ــغاله وتب ـ�دأ بذل ــك حي ــاة عادي ــة.
وهن ــا ل ــم تكتم ــل الطق ــوس بع ــد ،فعل ــى نهاي ــة ثالث ــة
أش ــهر بالضب ــط يرس ــل وال ــدا الزوج ــة  20دجاج ــة حي ــة
و 150إىل  200بيض ــة ،وبع ــد ش ــهرين يرس ــل رب ــع ضخ ــم
م ــن الغن ــم و 20فط ــرية و 100بيض ــة .وه ــذا يع ــد بمثاب ــة
إشـــعار بأنـــه بعـــد عشـــرة أيـــام تـــرتك الزوجـــة زوجهـــا
لتذه ــب عن ــد عائلته ــا لقض ــاء س ــنة كامل ــة.
ت ــأيت يف املس ــاء برفق ــة حماته ــا أو أح ــد أق ــارب زوجه ــا
الذيـــن ســـتصبح بالنســـبة لهـــم طيلـــة الوقـــت مثـــل
«الغريبـــ�ة» حيـــث لـــن يرونهـــا إال بعـــد ســـنة ،حيـــث
س ــتمكث يف دار منعزل ــة يق ــوم كل م ــن والديه ــا خبدمته ــا
ع ــن كث ــب وأيض ــا م ــن ط ــرف بع ــض النس ــاء املس ــنات
املرس ــالت م ــن ط ــرف ال ــزوج بش ــكل س ــري دون أن تعل ــم
الزوجـــة بذلـــك.

عـادات وتـقـالـيـد

وبعـــد مـــيض ســـنة يرســـل الـــزوج إىل عائلـــة زوجتـــه
مجموعـــة مـــن الهدايـــا بمثـــل القـــدر الـــذي توصـــل بـــه،
فتع ــود زوجت ــه ويف بع ــض األحي ــان م ــع طف ــل صغ ــري ول ــد
أثن ـ�اء تلــك املــدة الــيت افرتقــا فيهــا ،لتأخــذ مكانهــا يف بيتهــا
ال ــزويج ال ــذي ل ــن تغ ــادره بع ــد ذل ــك م ــن اآلن فصاع ــدا.
وبع ــد م ــرور س ــنوات م ــن ال ــزواج ،تتمت ــع امل ــرأة حبري ــة
نســـبي�ة ،وال ختـــرج أبـــدا إال يف حالـــة توفرهـــا علـــى كثـــري
م ــن األبنـ ـ�اء أو عن ــد بداي ــة ش ــيخوختها ،وبذل ــك تصب ــح
معتوق ــة به ــذه القاع ــدة.

رمزية وداللة بعض طقوس الزواج باملنطقة:
تمثـــل األنمـــاط الثقافيـــة صـــورا أو نمـــاذج تعر عن
مجموعـــة من الرمـــوز والدالالت املتصلـــة بعضها ببعض
وهـــذه الصـــور لها معنيـــ�ان يكمـــن األول يف ذاتهـــا والثاين
علـــى معـــىن آخـــر ،فالرمـــز إذن هو ما يشـــري بـــه إىل معان
أخـــرى ختتلـــف يف معناهـــا عـــن معـــىن الـــيء احلقيقي
وبذلـــك ال تقتصـــر قيمـــة الرمـــز وأهميتـــ�ه يف خصائصه
الداخلية فحســـب ،بل له أهمية وقيمة مســـتقرة يف املعىن
الذي يرمـــز إليه والذي هـــو يشء آخر ،والعالقـــة بن الرمز
من حيث معنـــاه واليء الـــذي يرمز له عالقة تعســـفية
ولكنهـــا اتفاقية .فالثقافـــة ختلق الرموز وحتـــدد وظيفتها،
ومـــن هنـــا ختتلـــف الثقافـــات واملجتمعـــات يف الرمـــز
املســـتخدم لليء الواحـــد ،إال أنها ال ختتلـــف يف الوظيفة
الرمزيـــة ،فهـــذه األخـــرية داخـــل ســـياق معـــن يمكن أن
تتحقق بأشـــكال رمزية عديدة .ومن أهـــم وظائف الرموز
أنها تشـــئي العالقات بـــن األفراد واجلماعـــات أي جتعلها
كاألشـــياء امللموســـة ،فالرمز إدراك املجرد امللمـــوس(.)15
فالرمـــوز أداة للفهـــم واإلدراك فهـــي وســـيلة إلثـــارة
العواطف واألحاســـيس وحـــث الناس علـــى الفعل وهي
عادة حتـــدث يف أنماط منتظمة من األنشـــطة كالشـــعائر
الدينيـــ�ة والطقـــوس اخلاصة بـــدورة حيـــاة الفرد.
وتعد الشـــعائر من أهم األنســـاق الرمزية اليت تعكس
مناهج وأســـاليب تفكري النـــاس واجتاهاتهم الســـلوكية.

فالشـــعرية نوع من التعبـــري الرمزي عـــن اآلراء والعواطف
الـــيت ترتبـــط بموقـــف محدد وهـــي تأكيـــد رمـــزي للقيم
من خالل األفعـــال الثقافية والشـــعائر الســـائدة يف كافة
الثقافـــات .هي الشـــعائر اليت تمـــارس عند انتقـــال الفرد
مـــن حالـــة اجتماعية ألخـــرى وهي الـــيت أطلقـــت عليها
شـــعائر املرور وترتبط بدورة حياة الفـــرد كامليالد واخلطبة
والـــزواج واإلجناب واملـــرض والوفاة.
كمـــا أن الشـــعائر تمـــد األفـــراد بالشـــعور باألمـــان
والطمأنين�ة وتـــويح بالتغلب على أزمـــات احلياة ومواجهة
التوتر والقلـــق واالضطرابات النفســـية .وال تقتصر أهمية
الشـــعائر والطقـــوس علـــى الفـــرد بـــل تشـــمل املجتمـــع
ككل ،فهـــي أداة لتأكيـــد وتثبيـــت القيـــم ،وتعمـــل علـــى
حتقيق الضبـــط بإمداد املشـــرتكن فيها ببعض الوســـائل
واألســـاليب اليت جتدد طبيعة عالقاتهم باآلخرين وبالعالم
املحيط بهم وجتـــدد أيضـــا عالقاتهم بالقـــوى الطبيعية أو
ما فـــوق الطبيعـــة .ولعل من الواضـــح أن مراســـيم الزواج
بمنطقـــة البهاليل عبارة عـــن خليط بن عـــادات حضرية
وبدويـــة وبقايا طقـــوس بربرية قديمـــة جدا.
وإذا اختفـــت هذه الطقـــوس يف جهات أخـــرى دون أن
تـــرتك أي أثـــر ،فإنها يف هـــذه املنطقـــة محتفظ بهـــا بقدر
جلي وواضـــح( ،)16وإضافة إىل ذلك يبقـــى البعض منها ذا
داللة مقصودة يف حـــن تبقى األخرى عبارة عن ممارســـة
تكراريـــة دون معرفـــة املقصد منها.
)1

ومن دالالت بعض الطقوس جند:

 أن يـــزتوج رجـــال بهاليـــل مـــن داخـــل القيـــة وه مـــايعـــرف بالزواج مـــن فئـــة معينـــ�ة  endogamyأي
الزواج العشـــريي ،بمعىن زواج داخـــل نفس اجلماعة
ســـاللية ،مهنيـــ�ة ،قبلية ،أســـرية ال يتجاوزهـــا(.)17
واختي�ارهـــم لهـــذا الـــزواج لـــه داللـــة علـــى ضمانهم
االنتســـاب ومصاهـــرة زوجة مضمونة ،معـــروف عنها كل
يشء :حاضرهـــا وماضيها وال يهمهم يف ذلـــك يشء اي آخر
حـــىت وإن كانت املـــرأة الغريب�ة يتوفـــر فيها كل مـــا يتمناه
الرجـــل ،ودليلهم علـــى ذلك:
ﻁﻘﻮس اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﻂﻘﺔ ﺑﻬﺎﻟﻴﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
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- »une poule du village est préférable a
«une perdix de dehors
أي «دجاج ــة القري ــة أفض ــل م ــن حج ــل م ــن اخل ــارج»
فبالرغ ــم م ــن ل ــذة حل ــم احلج ــل فه ــم ال يفضلون ــه عل ــى
حل ــم الدج ــاج ،ال يشء س ــوى أن ــه م ــن خ ــارج القري ــة .وهن ــا
شــبهوا املــرأة مــن داخــل القبيلــة بلحــم الدجاجــة ،وشــبهوا
امل ــرأة م ــن خ ــارج القبيل ــة بلح ــم احلج ــل.
 أم ــا ع ــن إرس ــال بع ــض الهداي ــا للع ــروس طيل ــة ف ــرتةاخلطوبـــة وقبـــل موعـــد الزفـــاف فلـــه داللـــة علـــى
تشـــبت العريـــس بتلـــك الفتـــاة وبأنـــه لـــم ينســـها،
وحن ــن نع ــرف أن الهدي ــة ه ــي أجن ــح وس ــيلة ملزي ــد م ــن
التق ــرب م ــن الش ــخص املرغ ــوب في ــه ،وأيض ــا ح ــىت
تتمك ــن م ــن جم ــع جه ــاز الزف ــاف ،وه ــذا م ــا يس ــىم يف
مناط ــق أخ ــرى بـ«التفك ــور»(.)18
 أم ــا ع ــن حم ــل ام ــرأة الع ــروس عل ــى ظهره ــا ي ــدلعل ــى م ــدى خوفه ــم عل ــى تل ــك الفت ــاة الش ــابة م ــن
أن يصيبه ــا أي مك ــروه بتخطيه ــا عتبــ�ة امل ــزل ال ــيت
يك ــون فيه ــا م ــن «الس ــحور» جيع ــل الع ــروس بذل ــك
َْْ َ
«مثقف ــة» أي بمع ــىن ع ــدم حص ــول أي يشء يف ليل ــة
بن�ائه ــا ،فتبق ــى الفت ــاة كم ــا ج ــاءت م ــن بي ــت أهله ــا.
فه ــم به ــذا يبع ــدون م ــن الع ــروس كل م ــا ينت ــج عن ــه
خس ــران ال ــزوج أو يشء م ــن ه ــذا القبيــ�ل.
 إخفـــاء العريـــس وجهـــه عـــن الناظريـــن يف ليلـــةزفاف ــه ،ختوف ــا م ــن العي ــون احلاس ــدة وكذل ــك نف ــس
«ي ْط َل ْعهـــا َّ
الـــيءبالنســـبةللعـــروسحـــىت َ
الســـر».
 أم ــا ع ــن التش ــكيلة ال ــيت يكونهـــا العري ــس بأخ ــذهصفـــة الســـلطان ثـــم يأخـــذ أصدقـــاءه الذيـــن
خيتارهـــم صفـــة الـــوزراء ،حـــىت تعطـــى للشـــخص
الراغ ــب يف ال ــزواج فرص ــة للتش ــاور م ــع رفقائ ــه يف
كل األم ــور ال ــيت يــرى ع ــدم خرت ــه فيه ــا ،ويلب ــون ل ــه
كل أوامـــره إذ ال يفارقونـــه ليـــال وال نهـــارا ،مكرســـن
ذاتهـــم خلدمتـــه ومســـاعدته.

 أم ــا خبص ــوص إظه ــار الع ــروس مقاومته ــا ورفضه ــامغـــادرة مزلهـــا وعائلتهـــا فهـــو يـــدل علـــى خجـــل
الفتـــاة أمـــام احلاضريـــن.
 أمـــا خبصوص الزهـــة االنتصارية اليت تقـــوم بها األميف كل أحناء القرية برفقة املوســـيقين واحلاضرين له
داللة علـــى انتصارهم على أقوال النـــاس وبأن ابنتهم
جاءت إىل بيت زوجهـــا وهي عذراء.
 وبالنســـبة لهجـــر الزوجـــة بيتها بعـــد شـــهور قليلةمـــن الزواج لتعـــود إىل بيـــت أهلها وتمكـــث فيه مدة
ســـنة واحدة فهـــي تبقى غامضـــة .ولعل مـــن داللة
هذه العـــادة اختبـــ�ار الـــزوج لزوجته وهل ســـتتمكن
مـــن خيانتـــ�ه أو ال؟ ولعل مـــا يؤكد ذلك هـــو توصيت�ه
لبعـــض النســـاء ســـرا دون أن تعلـــم الزوجـــة بذلك
بالســـهر عليهـــا طيلة هـــذه املدة.
 أما بالنســـبة لعـــدم خـــروج املرأة مـــن بيتها أبـــدا إىلغايـــة حصولها على كـــرثة األبن�اء أو عند بلوغها ســـن
الشـــيخوخة يؤكد لنا غـــرية رجل بهاليـــل على زوجته
وحرصه علـــى أال يراها أحـــد غريه ،لهذا جعل شـــرط
خروجهـــا إما كرثة األبنـــ�اء حىت يتوضح ملـــن يراها أنها
امرأة مزتوجة.
إمـــا شـــيخوختها وكـــر ســـنها حيـــث تفقـــد بذلـــك
جماله ــا ويظه ــر عليه ــا بأنه ــا غ ــري مناس ــبة لل ــزواج ،وبه ــذا
يضمـــن بأنـــه لـــن ينظـــر إليهـــا رجـــل آخـــر وتضمـــن هـــي
بدورهـــا حريتهـــا املطلقـــة.
باإلضافـــة إىل مـــا ســـبق تتطلب ممارســـة الشـــعائر
اســـتخدام بعـــض العناصر واملكونـــات الالزمـــة إلقامتها
وقد تكون هذه العناصر لفظيـــة أو حركية أو تضم االثنن
معـــا .وكل هذا يعمل على اســـتث�ارة املشـــاعر يف الشـــعائر
والطقـــوس املختلفة ومـــن العناصر اللفظيـــة املتكررة يف
االحتفـــاالت الزغاريد و«ســـالم على رســـول هللا».
واجلدير بالذكر أن اســـتخدام هـــذه العناصر اللفظية
كرمـــوز يف كافة االحتفـــاالت بصفة عامة والـــزواج بصفة
خاصـــة يـــدل على االعتقـــاد الكامن لـــدى أفـــراد املجتمع
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بوجـــود أرواح وقـــوى فوق طبيعيـــة يتم التحصـــن منها
أو القضـــاء عليها بكـــرثة الصالة والســـالم على الرســـول
صلـــى هللا عليه وســـلم ،وبدقـــات الفـــرق اجلماعية وهي
دقات عالية يصاحبهـــا الغناء بمدح العروســـن والصالة
والســـالم على الرســـول صلـــى هللا عليه وســـلم بنغمات
مختلفـــة والدعاء للعروســـن باحلفـــظ واحلماية من كل
ســـوء وكثريا ما يصاحـــب هذا الغناء الرقص الشـــعيب من
أحباب العروســـن.
ومما يتقـــدم ذكره يتضح أن الرمـــوز الديني�ة ال تقتصر
وظيفتهـــا على اإلشـــهار وإضفاء الصبغة الشـــرعية على
الـــزواج والعمـــل على اســـتقراره بل هنـــاك وظائف كامنة
أظهـــرت اعتقاد أفـــراد املجتمع القوي يف األرواح والســـحر
ممـــا أضفى علـــى االحتفـــال يف كافـــة مراحله جـــوا مليئ�ا
باملمارســـات والعناصر اللفظية الدينيـــ�ة بغية إرضاء هذه
األرواح واحلمايـــة من أذاها.
)2

داللة األطعمة:

تتنـــوع وتتعدد صـــور التعبري الرمزي ،وتنـــ�اول الطعام
يف املناســـبات املختلفة لـــه مضمون رمزي وشـــعائري كبري
عـــر التاريخ ،وكمـــا يوجد بعض األطعمة اليت تســـتخدم
كرموز وإشـــارات إىل بعـــض االحتفاالت املحـــددة ،توجد
أيضا اختالفـــات واضحة يف هذه الرموز مـــن مجتمع آلخر
بل من مدينـــ�ة ألخرى يف املجتمـــع الواحد.
واألطعمـــة يف بهاليـــل كغريهـــا مـــن مدن املغـــرب لها
أســـاس جوهـــري يف االحتفال أيـــا كان بصـــرف النظر عن
نوعيـــة األطعمة اخلاصة بكل احتفال وعلى ســـبي�ل املثال
حتـــرص كل العائالت على النحـــر يف مختلف االحتفاالت.
ويرمـــز احلليب يف مختلف املناســـبات للخـــري والكرم.
وال ختتلـــف األطعمة املقدمة يف احتفال الـــزواج عما يقدم
يف االحتفـــاالت األخـــرى وتتمثل يف أنواع ممـــزية من اللحم
والكسكس والدجاج..
واجلديـر باملالحظـة أن الهـدف مـن األطعمـة املقدمة يف
حفـل العـرس هو إرضـاء املدعوين واحلصـول على إعجابهم

مـع إظهار املسـتوى االقتصـادي واالجتماعي ألهـل العروس
أو أهـل العروسـن يف حالة االشـرتاك يف حفـل العرس.
وليس مـــن املعتاد تقديم أطعمة خاصـــة ذات عناصر
غذائيـــ�ة ممـــزية للعروســـن يف هـــذه الليلـــة بل كثـــريا ما
تمتنـــع العروس عـــن تنـــ�اول أي نـــوع من األطعمـــة عدا
نصف تمرة وقـــد رمز احلليـــب للخري والســـعادة .ويرجع
ذلـــك إىل احلالة النفســـية اليت تنت�ابها حســـب اجلو الذي
يضفيـــه املجتمع علـــى هذا اليـــوم الذي حيدد فيه شـــرف
الفتاة (العـــروس) وأهلها.
ويرمـــز العســـل لســـعادة العـــروس ،والبيـــض للنـــور
واجلمـــال وقـــد يرمـــز أيضـــا للخصوبـــة.
هـــذا ،ويبقى من أهـــم الرمـــوز االجتماعية يف شـــعائر
الـــزواج وطقوســـه يف املجتمـــع املغـــريب بصفـــة عامـــة
«الســـروال» ومدينـــ�ة بهاليل بصفة خاصـــة (الفرجية)
الـــذي يرمـــز للشـــرف والطهـــارة يف عملية فـــض البكارة.
وعلـــى الرغم مـــن خصوصيـــة هـــذا األمر بـــن العريس
ﻁﻘﻮس اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﻂﻘﺔ ﺑﻬﺎﻟﻴﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
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خالصة:
تبقـــى الطقـــوس عبـــارة عـــن حـــركات أو أفعـــال
تم ــارس ع ــن طي ــب خاط ــر ،لي ــس له ــا م ــا يرره ــا س ــوى
كونه ــا عملي ــة تكراري ــة لم ــا كان يت ــم يف الزم ــن الس ــالف،
مـــن هنـــا يكـــون التكـــرار عنصـــرا ممـــزيا للطقـــوس.
وم ــن البديه ــي أن حي ــي س ــكان املنطق ــة –كب ــايق س ــكان
املغ ــرب -حت ــت ظ ــل الكث ــري م ــن أنس ــاق الع ــادات ال ــيت
حتظ ــى بتقديــر واهتم ــام فائ ــق م ــن قب ــل ه ــؤالء الس ــكان
الذيـــن يلزتمـــون باحـــرتام وممارســـة هـــذه الطقـــوس.
وقـــد يســـأل ســـائل :هـــل مـــا تـــزال هـــذه العـــادات
واملمارســـات ســـائدة يف املجتمـــع البهاليلـــي؟
وعروســـه فهو يف الوقت نفسه رمز لشـــرف املجتمع ككل
ويرتبـــط ارتب�اطا وثيقا بثقافتـــه وقيمه ومعايريه.
وألهميـــة هـــذا األمر يـــؤدي ذلـــك إىل الريب�ة والشـــك
واخلـــوف والقلـــق ،الـــيء الـــذي يـــؤدي إىل الرتقـــب
واالنتظـــار عقـــب احتفال العرس مباشـــرة ،ومـــن ثم يتم
نقلـــه من أســـرة إىل أخـــرى ،ثم الســـري بـــه يف الزقـــاق مع
التهليل والتغين لشـــرف الفتاة وشـــرف أهلها ،وهذا اليوم
يعـــد الفيصل لقطع ألســـنة الســـوء.
ومما تقـــدم ذكـــره ألقت الرمـــوز االجتماعيـــة الضوء
علـــى القيـــم الـــيت تمثلـــت يف الشـــرف والطهـــارة والوالء
للـــرتاث وتأصيل العـــادات والقيـــم املجتمعيـــة ،وحرص
املجتمـــع على مختلـــف الشـــعائر والطقوس الـــيت تدعم
هـــذه القيـــم وحتقق االلـــزتام بها مـــن خالل اإلقبـــال على
الزواج الشـــرعي والعمـــل على اســـتقراره.
وعلى الرغم من عـــدم دراية املجتمع بالفوائد املباشـــرة
لهذه الشـــعائر والطقوس عدا معرفته املتوارثة بممارستها
لتحقيق اخلـــري والســـعادة والـــرزق إال أن هذه املمارســـات
تكمـــن وراءهـــا الوظيفة الكامنـــة املتمثلـــة يف التغلب على
القـــوى فـــوق الطبيعيـــة (اجلـــن والشـــياطن) العتقـــاد
مجتمع الدراســـة يف تغلغل هـــذه القوى يف احليـــاة اليومية
بصفـــة عامـــة ،ويف كافة دورة حيـــاة الفرد بصفـــة خاصة.

ت ــأيت اإلجاب ــة مباش ــرة عل ــى صيغ ــة اإلجي ــاب (نع ــم)،
حيـــث مـــا يـــزال البعـــض مـــن هـــذه املعتقـــدات ســـاري
املفع ــول ،وم ــا ه ــذه املجتمع ــات إال ص ــورة طب ــق األص ــل
للمجتمـــع املغـــريب عمومـــا يف هـــذا املجـــال االعتقـــادي
الســـيكولويج ،رغـــم أن تلـــك املمارســـات تدخـــل ضمـــن
اخلراف ــات والظواه ــر ال ــيت يس ــعى اإلس ــالم إىل محاربته ــا
وختلي ــص املجتمع ــات منه ــا.
فمنـــذ أن جـــاء اإلســـالم وهـــو يف صـــراع مريـــر مـــع
ه ــذه الطق ــوس ،ولك ــن رغ ــم ذل ــك -لألس ــف الش ــديد-
فـــإن املغـــرب مـــا تـــزال فيـــه هـــذه املعتقـــدات ســـائدة
يف أوســـاطه القبليـــة ومناطقـــه املختلفـــة ،ويف أعمـــاق
مجتمعـــه الشـــعيب الكبـــري ،إذ أن مســـألة اإلســـالم يف
املغـــرب ليســـت مســـألة ســـهلة وهينـــ�ة ،ولتحقيقهـــا ال
ب ــد م ــن الب ــدء به ــذه املعتق ــدات وه ــذه الطق ــوس املتبع ــة
واملتعـــارف عليهـــا ،واملنتشـــرة هنـــا وهنـــاك(.)19
تبقـــى إذن العـــادات والتقاليـــد ســـلوكات اجتماعيـــة
شـــعبي�ة تمـــارس يوميـــا ،وال ختضـــع لنطـــق التحليـــل
والتقويـــم مـــن قبـــل ممارســـيها إال يف حـــال مخالفتهـــا
(العـــادات والتقاليـــد) ،وال يتـــم قياســـها إىل شـــرع
ديـــين أو إيمـــان غيـــيب إال بقـــدر ترســـخ الشـــرع أو القيـــم
الدينيـــ�ة(.)20
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العامـة بهذا املعنـى أي يسـتعملونها بمعنى الخطبة
وهـي املرحلـة األوىل مـن مراحـل الخطبة.

 ويف اللغة ال ُطلبة االسـم من طلـب ،واملطلوب والحاجة
كمـا جـاء يف اللسـان ،فالنة طلبة فـالن وطليبتـه إذا
كان يهواهـا ويطلبها وهذا اسـتعمال صحيح فصيح.
راجـع :أبو سـعد أحمـد ،معجـم فصيح العامـة ،دار
املاليني ،الطبعـة األوىل  ، 990ص . 8
 .الـرباح :يف العامة شـخص تـوكل إليه مهمة اإلشـهار
بالهدايـا التي يتم تقديمهـا للعريس والعـروس معا.
ويف اللغـة الراح رجل يكلـف بإبالغ أمر هـام وإذاعته
بـني النـاس .وممـن ضاع لـه يشء ينشـده فـال يفتأ
برفـع عقريتـه عابرا أسـواق املدينة وحاراتهـا يف وقت
لـم تكن فيـه صحـف مقـروءة وال إذاعات مسـموعة
ولـذا يختـار عـادة ممن له صـوت جهوري يسـاعده
عـىل أداء مهمته.
 وبرحـت املـرأة أي صاحـت ويف حديـث أبـي رابـحاليهـودي :برحـت بنـا ،امرأتـه بالصيـاح .راجـع:
الحلـوي محمد ،محجم الفصحـى يف العامية املغربية،
الـدار البيضاء املـدارس برشكة النـرش والتوزيع إيداع
 ، 988ص .
 .التـوزة :تكـون يف اليـوم الـذي تضـع فيـه العروس
الحنـاء ويغـرم عليها أحبابهـا وصديقاتهـا ما تير
لهـم مـن الهدايا.
 . 5جـاد اللـه منـال عبـد املنعـم ،الرمزيـة يف شـعائر
طقـوس الـزواج بفاس مـن املنظـور األنثروبولوجي،
يف املـرأة املغاربيـة :الواقع والرؤى املسـتقبلية ،تونس،
أنـدا ،العـدد  ، 99 ،ص .95
16. p 337. KACI Houcien , Les cérémonies du
mariage …. Op, cit
 . 7فـكار رشـدي ،علـم االجتمـاع وعلـم النفـس
واالنثربولوجيـا ...مرجـع سـابق ،ص .78
 . 8التفكـور :هديـة تأخذهـا أم العريس للعـروس طيلة
فـرتة الخطوبـة وذلـك يف كل عيد أو مناسـبة.
19. DERMEGHEM Emile, Le culte des saints
dans l’islam magrébin, Paris, Gallimard,
1954, p 80
 . 0عطية عاطـف ،املجتمع ،الدين  ،والتقاليد ،منشـورات
جـروس برس ،لبنان ،طرابلـس ،ص . 8
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د .دحماين سليمان  -اجلزائر

األنرثوبولوجيا املحلية يف
اخلليج العريب:
عبد هللا عبد الرحمن يتيم
نموذجا

مقدمة:

1

عبد هللا عبد الرحمن يتيم

األنرثوبولوجي ــا ه ــي العل ــم ال ــذي حي ــاول دراس ــة اإلنس ــان بص ــورة
ش ــمولية ،أي م ــن الناحي ــة اجلس ــمية ،وم ــن الناحي ــة االجتماعي ــة-
الثقافيــة ،فيســعى إىل الكشــف عــن الصفــات البيولوجيــة الــيت تمــزي
اجلن ــس البش ــري ع ــن غ ــريه م ــن الكائنــ�ات احلي ــة األخ ــرى ،وتل ــك
الصف ــات ال ــيت تم ــزي مختل ــف الس ــالالت وتفرعاته ــا ،كم ــا يس ــعى يف
َّ
الوق ــت ذات ــه إىل التع ــرف عل ــى طبيع ــة الثقاف ــة اإلنس ــاني�ة وعوام ــل
تغريهـــا ،وحيـــاول الكشـــف عـــن أوجـــه االختـــالف والتشـــابه بـــن
مختلـــف الثقافـــات عـــن طريـــق الدراســـة املقارنـــة .ورغـــم امتـــداد
ج ــذور الفك ــر األنرثوبول ــويج إىل أي ــام امل ــؤرخ اليون ــاين ه ــريودوت ،ف ــإن
نشــأة األنرثوبولوجيــا –كعلــم قائــم بذاتــه -حديث ـ�ة نســبي�ا ،وتعــود إىل
النص ــف الث ــاين م ــن الق ــرن التاس ــع عش ــر يف أروب ــا.
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عـادات وتـقـالـيـد

أما يف الوطـــن العريب ،فكانـــت بدايـــة األنرثوبولوجيا يف
ثالثينـــ�ات القرن المـــايض ،وحتديدا يف اجلامعـــة املصرية،
بفضل خنبـــة من كبار علمـــاء األنرثوبولوجيـــا الريطانين،
وعلى رأســـهم إدوارد إيفان إيفانز بريتشارد ،وأرتور موريس
هـــوكارت ،وألفـــرد رادكليف بـــراون؛ غـــري أن هـــذه البداية
املبكـــرة ،لم تســـهم يف االنتشـــار الواســـع لألنرثوبولوجيا يف
املنطقـــة العربي�ة ،وذلك لعدة أســـباب ،لعـــل أهمها ارتب�اط
هـــذا احلقل املعريف يف أول ظهوره باحلمالت االستعمــــارية
األروبيـة ،واحلـركات التبشريية ،والدراسات االستشراقية.
وتعـــاين األنرثوبولوجيـــا ً
عربيـــ�ا مـــن عـــدة حتديـــات،
منه ــا عل ــى س ــبي�ل املث ــال ال احلص ــر ،ع ــدم ق ــدرة علم ــاء
األنرثوبولوجي ــا الع ــرب عل ــى صياغ ــة نظري ــات تنطل ــق
م ــن الواق ــع املجتمع ــي والثق ــايف الع ــريب ،وتك ــون ق ــادرة
عل ــى حتلي ــل ه ــذا الواق ــع وتفس ــري تطورات ــه ،إال أن ذل ــك
لـــم يمنـــع ظهـــور أســـماء أنرثوبولوجيـــة محليـــة بـــارزة،
اس ــتطاعت بفض ــل جهوده ــا املتم ــزية تقدي ــم إس ــهامات
يف املجال ــن :النظ ــري والتطبيق ــي ،مث ــل عب ــد هللا عب ــد
الرحمـــن يتيـــم ،الـــذي بـــات حيتـــل مكانـــة مرموقـــة إىل
جانــب ثلــة مــن علمــاء األنرثوبولوجيــا يف اخلليــج العــريب،
ويف مقدمته ــم أبوبك ــر باق ــادر ،وس ــعد الصوي ــان ،وثري ــا
الرتكـــي ،يف اململكـــة العربيـــ�ة الســـعودية؛ وآمنـــة عبـــد
هللا حمـــد بوشـــهاب ،يف اإلمـــارات العربيـــ�ة املتحـــدة؛
ويعقـــوب يوســـف الكنـــدري ،يف دولـــة الكويـــت؛
بفض ــل دراس ــاته األنرثوبولوجي ــة امليدانيــ�ة ( ،)1وبفض ــل
جهـــوده يف التعريـــف بالفكـــر األنرثوبولـــويج املعاصـــر،
وتقديمـــه إىل القـــارئ العـــريب بأســـلوب جديـــد ،عـــالوة
عل ــى تس ــخري معرفت ــه األنرثوبولوجي ــة وخرت ــه كباح ــث
حقلـــي إثنوغـــرايف ،للنهـــوض بالثقافـــة يف بـــالده ،مـــن
خـــالل موقعـــه يف العمـــل الرســـي.

النشأة والتكوين األكادييم(:)2
ً
يعمـــل عبـــد هللا يتيـــم حاليـــا أســـتاذا محاضـــرا
ً
ً
لألنرثوبولوجيــا والتاريــخ جبامعة البحريــن ،وبـــاحثا أكاديميا
بمرك ــز دراس ــات البحري ــن التاب ــع للجامع ــة نفس ــها ،وه ــو

2

عبد هللا يتيم مع صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة

مـــن مواليـــد مدينـــ�ة املحـــرق بمملكـــة البحريـــن يف عـــام
1953م .التحـــق بكليـــة اآلداب جبامعـــة الكويـــت يف عـــام
1972م ،بعدمـــا أنهـــى تعليمـــه االبتـــ�دايئ ،واملتوســـط،
والثان ــوي ،يف مس ــقط رأس ــه ،حي ــث حص ــل عل ــى ش ــهادة
ليســـانس يف اآلداب يف عـــام  1976م ،وتوجـــه بعـــد ذلـــك
إىل اإلمــارات العربي ـ�ة املتحــدة ،ليعمــل باحثــا اجتماعيــا أول
يف الط ــب النف ــيس ،ومحاض ــرا يف معه ــد العل ــوم الصحي ــة،
ب ــن ع ــايم  1976و 1984م ،ث ــم ع ــاد إىل ب ــالده البحري ــن،
ليشـــغل منصـــب مســـاعد ملديـــر شـــؤون الطلبـــة بكليـــة
اخللي ــج للتكنولوجي ــا.
يف عـــام 1986م حتصـــل علـــى منحـــة مـــن جامعـــة
البحريـــن ملواصلـــة دراســـته العليـــا يف جامعـــة أدنـــره
األســـكوتالندية ،وختـــرج منهـــا حامـــال شـــهادة دكتـــوراه
الفلســفة يف األنرثوبولوجيــا يف عــام 1991م ،بعدمــا ناقــش
أطروحتـــه حـــول التنظيـــم االجتماعـــي واالقتصـــادي
ملجتم ــع َ
احل ـ َـري ،ال ــيت ت ــوىل اإلش ــراف عليه ــا الروفيس ــور
أنتـــوين غـــود ،وهـــي خالصـــة دراســـة أنرثوبولوجيـــة
ميدانيــ�ة ق ــام الباح ــث بإجنازه ــا ب ــن ب ــدو جب ــال احلج ــر
الغـــريب باإلمـــارات ،بـــن عـــايم 1988-1987م.
وجت ــدر اإلش ــارة إىل أن عب ــد هللا يتي ــم ق ــد ش ــغل ع ــدة
مناصـــب بعـــد عودتـــه إىل بـــالده مـــن اململكـــة املتحـــدة
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ً
ً
الريطاني ـ�ة ،حي ــث ع ــن أس ــتاذا مس ــاعدا لألنرثوبولوجي ــا
يف جامعـــة البحريـــن خـــالل عـــايم  1991و1996م،
كمـــا تـــوىل عـــدة مســـؤوليات بـــوزارة اإلعـــالم يف الفـــرتة
َ
املمتـــدة بـــن عـــايم  1996و 2010م ،ود َّرس يف عـــدد
ً
م ــن اجلامع ــات يف البحري ــن بصفت ــه أس ــتاذا غ ــري متف ــرغ
ُ
منحــــه مــــلك مملكـــة البـحريــــن نظـــري
لألنرثوبولوجيــــا.
أعمال ــه الـ ــرائدة ،وسـ ــام الش ــيخ عي ــىس ب ــن س ــلمان آل
َ
خليفـــة عـــام 2000م ،كمـــا حيظـــى الباحـــث بزمالـــة
اجلمعيــة امللكيــة الريطاني ـ�ة لألنثـــروبولوجيا ،واجلمعيــة
امللكـ ــية اآلسيويـ ــة ،واجلمعي ــة الـريـطانيـ ــة لـدراسـ ــات
الشــرق األوســط ،وعضـويـــة الـهــيئـــات العلميــة العامليــة
اآلتيــ�ة :اجلمعي ــة األمريكي ــة لألنرثوبولوجي ــا ،واجلمعي ــة
األروبيــ�ة لألنرثوبولوجي ــا االجتماعي ــة ،وجمعي ــة دراس ــات
الش ــرق األوس ــط ألمري ــكا الشمالـ ــية.

ً
أنرثوبولوجيا ميداني�ا يف جبال احلجر:
لقد كانـــت بداية عبد هللا يتيم مــــع العمل احلقلــــي
اإلثنـوغـرافــــي حـــن سـجــــل أطروحتـــه لنيـــ�ل شـــهادة
الدكتـــوراه يف األنرثوبولوجيـــا ،واختار مجتمـــع بدو جبال
احلجـــر (أهل احلـــري) مـــن القبائل الشـــرقية املســـتقرة
ً
جـــزءا مـــن إقليـــم فرعـــي
يف وادي حـــام ،الـــذي يمثـــل
يدعـــى الشـــميلية ،يف سلســـلة جبـــال احلجـــر الغـــريب
باإلمـــارات ،إلجـــراء دراســـته امليداني�ة ،بصفتـــه نموذجا
يمثـــل مجتمعـــات وثقافات جنوب شـــرق شـــبه اجلزيرة
العربي�ة ،فوجد نفســـه كغـــريه من علمـــاء األنرثوبولوجيا
يف الوطـــن العريب عمومـــا ،واخلليج العـــريب خصوصا ،يف
مواجهـــة ثـــالث إشـــكاليات كـــرى ،نوجزها كمـــا يلي:
 اإلشـــكالية األوىل« :وهي موضوع هاجس املحافظةعلـــى الوحـــدة العربي�ة ،والوعـــاء احلضـــاري العريب
اإلســـاليم األم يف وجه أي محاوالت إلبـــراز فروقات
ثقافيـــة محلية ،قـــد يفهم منهـــا كما لـــو كانت تريد
أن تكـــرس التجزئـــة ،والدعـــوات الشـــعوبي�ة ..فأي
حديث عن ثقافـــات فرعية :احلري ،وأهـــل الباطنة،
واحلضـــر ،وبدوان..إلـــخ ،تفهـــم كمـــا لـــو كانـــت

دعـــوات يقف وراءها املستشـــرقون ،أو ناس حيملون
نوايـــا مبيتـــ�ة ،ســـيئ�ة ،لتاريـــخ املنطقـــة ،ولوحـــدة
املنطقـــة»( .)3ومن أجـــل املحافظة على اســـتقالله
الفكـــري ،لـــم يذعـــن الباحـــث لهـــذه الضغـــوط
السياســـية والثقافيـــة ،وأكـــد املنظـــور املحلـــي يف
دراســـة الثقافة.
 اإلشـــكالية الثانيـــ�ة :وتتمثل يف هيمنـــة ذلك الرتاكماملعـــريف الـــذي خلفتـــه الدراســـات الكولوني�الية ،إىل
جانـــب أرشـــيف مكتـــب وزارة الهنـــد الريطانيـــ�ة،
الـــذي ُي ْعـــىن حبفـــظ الوثائـــق املتعلقـــة بالشـــؤون
الريطانيـــ�ة يف الهنـــد ،ومـــا يمـــت لهـــا بصلـــة من
مناطق أخـــرى كانـــت خاضعـــة للنفـــوذ الريطاين،
مثل منطقـــة اخلليج العـــريب ،و«الـــذي فرض على
أي باحـــث أن ال يدرس تاريخ املنطقـــة وال حضارتها
إال بالعـــودة [إليـــه] وبالتـــايل كل االستشـــهادات
املوجـــودة عـــن احلـــري ،والباطنـــة ،أو البحريـــن ،أو
جنـــد ،أو احلجاز ،جيـــب أن تنطلـــق من هـــذا املنجم
الكبـــري ،الـــذي يســـىم منجـــم الوثائق والســـجالت
الريطانيـــ�ة»( .)4فـــكان لزامـــا علـــى الباحث -من
أجـــل جتـــاوز هـــذا العائـــق اإلبســـتمولويج– القيام
َ
بمراجعة نقديـــة موضوعية لهذا املـــوروث ،ومن ث َّم
محاولـــة االســـتفادة منـــه قدر املســـتطاع.
 اإلشـــكالية الثالثـــة« :وهـــي كيـــف يســـتطيعالباحــث األنرثوبولــويج العــريب دراســة ثقافتــه ،وهــي
الــيت قــد ألفهــا كثــريا؟»( )5ولتذليــل هــذه الصعوبــة،
ح ــاول الباح ــث أن جي ــرتح مس ــافة م ــن املوضوعي ــة
إزاء املجتم ــع امل ــدروس وثقافت ــه ،مس ــتعين�ا خبرت ــه
وتأهيل ــه العل ــي؛ وجت ــدر اإلش ــارة يف ه ــذا الس ــياق،
إىل أن البعـــض يـــرى «أن الـــدارس اخلـــاريج ربمـــا
كان أق ــدر يف احلف ــاظ عل ــى مس ــافة م ــن املوضوعي ــة
م ــن الظواه ــر الثقافي ــة واالجتماعي ــة ال ــيت يدرس ــها،
وألنهـــا حتـــدث يف مجتمـــع غـــري مجتمعـــه فإنـــه لـــن
يت�أثـــر بقبليـــات حتـــول دون رؤيتهـــا مباشـــرة ،فهـــو
ال ينطلـــق مـــن موروثـــات محليـــة جتعـــل بعـــض

عـادات وتـقـالـيـد

الســـلوكيات أو التفســـريات منطقيـــة أو طبيعيـــة
كمـــا يقـــع للـــدارس املحلـــي»(.)6
ولقـــد أثمرت جتربة عبـــد هللا يتيم احلقليـــة يف جبال
احلجر الغريب ،نشـــر أربع دراســـات ،هي:
)1

االقتصاد واملجتمع يف بادية اإلمارات:
دراسة أنرثوبولوجية(:)7

تعد هـــذه الدراســـة واحدة مـــن الدراســـات القليلة
اليت تعرضـــت إىل اجلوانـــب االقتصاديـــة يف املجتمعات
البدويـــة العربيـــ�ة ،وجاءت فصولهـــا مرتب�ة علـــى النحو
اآليت :اﻟفﺼﻞ األول :احلـــري؛ الفصـــل الثـــاين :إثنوغرافيـــا
اإلمـــارات؛ الفصـــل الثالـــث :اإلمـــارات يف كتابـــات
األنرثوبولوجيـــا الريطانيـــ�ة؛ الفصـــل الرابـــع :التنظيـــم
ُ
االجتماعـــي؛ الفصـــل اخلامـــس :نظـــم حيـــازة األرض؛
الفصـــل الســـادس :أنمـــاط العيـــش؛ الفصل الســـابع:
التقويـــم الزراعـــي املحلـــي؛ الفصـــل الثامـــن :تصنيف
األرايض؛ الفصـــل التاســـع :طـــرق وأســـاليب الزراعـــة؛
الفصـــل العاشـــر :نظم الـــري؛ الفصـــل احلادي عشـــر:
الرعـــي والماشـــية؛ الفصـــل الثـــاين عشـــر :البيـــ�ادر
والشـــواوي؛ وال شك أن إلقاء نظرة ســـريعة على ﻋنﺎوين
هـــذه الفصـــول ،كافيـــة لتتضـــح أمـــام أعيننـــ�ا وبصورة
جليـــة أهمية هذه الدراســـة ،اليت تنتـــي إىل حقل حديث
مـــن حقـــول األنرثوبولوجيـــا ،أال وهـــو األنرثوبولوجيـــا
االقتصاديـــة.
)2

احلجر اإلماراتيون:
بدو جبال ِ
دراسة أنرثوبولوجية تاريخية (:)8

أراد الباحـــث مـــن خـــالل هـــذه املونوغرافيـــا ســـد
النقص الـــذي تعاني�ه الدراســـات األنرثوبولوجية املهتمة
بالبـــىن واألنســـاق القبليـــة ملجتمعـــات اخلليـــج العريب،
كاإلمـــارات العربي�ة ،ولقد قدم يف هذه الدراســـة ،مراجعة
نقدية لألدبي�ات األنرثوبولوجيـــة واإلثنوغرافية األجنبي�ة
والعربيـــ�ة ،عن مجتمـــع اإلمارات وثقافتـــه بصورة عامة،
ثـــم درس البيئـــ�ة الطبيعيـــة يف وادي حـــام وتأثريهـــا يف
اســـتقرار الســـكان ،لينتقل بعد ذلك إىل تســـليط الضوء

على التكويـــن القبلي يف املنطقة ،مـــن الناحية التاريخية
واإلثنولوجيـــة ،ثم تنـــ�اول الباحث األوضـــاع اليت عرفتها
الشـــميلية ،يف ظل الصراعات السياســـية والعســـكرية
الـــيت دارت بن حلفـــن كبيريـــن هما :احللـــف الهناوي
(القحطـــاين) واحللـــف الغافـــري (العدنـــاين) يف عمـــان
واإلمـــارات ،يف القـــرن الثامـــن عشـــر ،وقيـــام حلـــف
الشـــرقين علـــى إثر ذلك ،ثـــم عالج موضوع االســـتقرار
البشـــري والتنظيـــم القبلـــي ،من خـــالل إبـــراز الرتكيب
الســـكاين لقرى وادي حام ،وتعرض يف األخري إىل الســـلطة
التقليديـــة ،ممثلة خاصة يف ســـلطة الوايل الـــذي يعين�ه
شـــيخ اإلمارات ،بالتشـــاور مـــع الزعمـــات املحلية.
)3

الدين واملجتمع يف بادية اإلمارات:
رؤية أنرثوبولوجية (:)9

تنـــ�اول الباحـــث يف هـــذه الدراســـة إشـــكالية هامة
من الناحيـــة األنرثوبولوجية ،أال وهي مســـألة الســـلطة
الدينيـــ�ة والضبـــط االجتماعـــي يف مجتمـــع ال يتمتع فيه
رجـــال الديـــن باألرســـتوقراطية الديني�ة-اليت تســـتمد
شـــرعيتها مـــن االنتمـــاء إىل نســـب الرســـول صلـــى هللا
عليـــه وســـلم ،أو إىل أوليـــاء هللا الصاحلـــن -كمـــا هـــو
الشـــأن بالنســـبة ملجتمعات مجـــاورة ُ
كعمـــان ،واليمن،
والســـعودية .ولقـــد اســـتطاع الباحث أن يبـــن كيف أن
الســـلطة الدينيـــ�ة يف مجتمـــع أهـــل احلري-وعلـــى غرار
بعض املجتمعـــات اإلســـالمية القبلية األخـــرى -تتخذ
َ َ
نمطـــا مغايـــرا مقارنـــة بمـــا هـــو ُمشـــاهد يف املجتمعات
املذكـــورة ســـابقا ،وذلك مـــن خـــالل تبيـــ�ان دور كل من
َّ
«الش ْ
َ
«املط َّ
ـــرع» يف املدين�ة ،يف
ـــوع» يف القرية ،وقـــايض
عمليـــة الضبـــط االجتماعـــي ضمـــن املجتمـــع القبلي يف
باديـــة اإلمارات.
)4

بدو جبال احلجر اإلماراتين:
دراسة أنرثوبولوجية للتخوم االجتماعية والرمزية(:)10

ســـعى الباحـــث مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة ،إىل
البحـــث عن البىن الالواعية واألنســـاق املســـترتة ،للنظم
االجتماعيـــة والثقافيـــة ملجتمـــع أهـــل احلـــري ،بتوظيف
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أحـــد مفاهيم االجتاه البنيـــوي ،أال وهو مفهـــوم «التخوم
االجتماعيـــة والرمزيـــة» ،وتعد هـــذه الدراســـة محاولة
الستكشـــاف التخـــوم االجتماعيـــة والرمزيـــة للفالحن
(البي�اديـــر) والبـــدو الرعويـــن (الشـــواوي) ،ولقد تم يف
هذا اإلطار فحص أنمـــاط احلياة ،والرمزية الطقوســـية
املرتبطـــة بهـــا ،واألدوات البالغيـــة للحكايـــات ،من أجل
معرفـــة كيف يتـــم تشـــكيل التخـــوم الرمزية مـــن قبل
أعضـــاء مجتمع أهـــل احلـــري ،ومفاوضتها.
هـــذا ،ولقـــد عكســـت الدراســـات احلقليـــة الـــيت
قـــام بإجنازهـــا عبـــد هللا يتيـــم ،تكامـــل منهجيـــة البحث
األنرثوبولـــويج ،حيث حـــرص على حتليـــل املعطيات اليت
جمعهـــا من امليـــدان ،عـــن طريـــق املالحظة باملشـــاركة،
واملقابلـــة املعمقـــة ،واســـتخدام الوســـائل الســـمعية
البصريـــة ،يف ضـــوء اإلطـــار اﻟنظﺮى واملنهـــي اﻟذي انﻄﻠق
ﻣنﻪ ،واسرتشـــد بﻪ يف جميـــع مراحل الدراســـة ،ســـواء كان
االجتـــاه البن�ايئ-الوظيفي ،أم االجتـــاه البنيوي الفرنيس ،أم
االجتاه التأويلي...إلـــخ ،ولم يتوقف عنـــد حدود الوصف
اإلثنوغـــرايف املكثف ،مرتجما بذلك تالحـــم العمل احلقلي
اإلثنوغـــرايف والنظريـــة األنرثوبولوجية.

ً
باحثا يف الفكر األنرثوبولويج املعاصر:
فضـــال عـــن اهتمامـــه بالعمـــل احلقلـــي اإلثنوغـــرايف،
وشـــروط إنتـــ�اج املعرفـــة األنرثوبولوجيـــة ،اهتـــم عبـــد هللا
يتيـــم بمجـــال الفكـــر األنرثوبولـــويج املعاصـــر ،وحـــاول
«نشـــر الوعـــي يف األوســـاط الثقافيـــة اخلاصـــة والعامـــة
باألنرثوبولوجيـــا ،وتقديـــم األســـماء املعروفـــة والبـــارزة يف
حقــل األنرثوبولوجيــا بصــورة مباشــرة ،متحدثــة عــن حياتهــا
وأفكاره ــا وبأك ــر ق ــدر م ــن اإلنس ــاني�ة وبعي ــدا ع ــن األبوي ــة
والتع ــايل غ ــري امل ــرر»()11؛ وهـ ــذا انطالق ــا مـ ــن اعتق ــاده «أن
أس ـ ً
ـماء تمث ــل م ــدارس أنرثوبولوجي ــة مختلف ــة ،كـ ــاملدرسة
الفرنســـية ،والريطانيـــ�ة ،واألمريكيـــة ،البـــد أن تقـــدم
وتعــرف بشــكل مزتامــن مــع توفــر نصوصهــا األنرثوبولوجيــة
والق ــراءات النقدي ــة له ــا»( ،)12ويف ه ــذا اإلط ــار ق ــام بنش ــر
مجموع ــة م ــن املق ــاالت يف مج ــالت أكاديمي ــة متخصص ــة

فـ ــي العل ــوم اإلنس ــاني�ة واالجتماعي ــة ،ويف بع ــض املج ــالت
الثقافي ــة ،واملالح ــق الثقافي ــة لبع ــض الصح ــف.
ويف ذات الس ــياق ،أص ــدر كتاب ــه املوس ــوم بـــ« :دفات ــر
أنرثوبولوجيـــة :ســـري وحـــوارات»( )13جمـــع فيـــه تلـــك
ُ
املقــاالت الــيت نشــرت يف املجــالت والصحــف ،حــول ســري
ش ــخصيات أنرثوبولولوجي ــة مش ــهورة ه ــي :كل ــود ليف ــي
ســـرتوس ،وإرنســـت غيلـــر ،وريمونـــد فـــريث ،وكليفـــرد
غيرتـــز ،وأحمـــد مصطفـــى أبـــو زيـــد ،وحســـن محمـــد
فهي ــم ،وتنــ�اول ه ــذه الش ــخصيات بالنق ــد ،ث ــم أض ــاف
إىل ه ــذا الكت ــاب ح ــوارات أجري ــت م ــع ه ــؤالء األع ــالم،
قـــام برتجمتهـــا ،وحـــوارات أخـــرى أجراهـــا املؤلـــف مـــع
العامل ــن العربي ــن املذكوري ــن آنف ــا؛ كم ــا أحل ــق بالكت ــاب
حـــوارا أجـــراه معـــه املفكـــر والناقـــد البحريـــين محمـــد
أحمـــد البنكـــي ،بعنـــوان« :األنرثوبولوجيـــا يف غربتهـــا
العربيــ�ة والعاملي ــة :ح ــوار م ــع عب ــد هللا يتي ــم» ،س ــبق أن
نشـــره يف مجلـــة «البحريـــن الثقافيـــة».
ورغـــم اهتمـــام عبـــد هللا يتيـــم بمختلـــف املـــدارس
األنرثوبولوجيـــة ،إال إن اهتمامـــه باملدرســـة الفرنســـية،
ظهـــر بشـــكل الفـــت يف كتاباتـــه ،وعـــن ســـبب ذلـــك
يقـــول يف حـــوار أجـــراه معـــه األنرثوبولـــويج املصـــري
حســـن محمـــد فهيـــم« :أتذكـــر واحـــدا مـــن األمـــور
ال ــيت وجدته ــا هام ــة أو ربم ــا س ــبب�ا للكتاب ــة والنش ــر ع ــن
املدرســـة الفرنســـية ،وهـــو طغيـــان املـــدارس والـــرتاث
األنرثوبولـــويج األنكلوساكســـوين علـــى األنرثوبولوجيـــن
وكذل ــك أكاديمياته ــم العربيــ�ة ال ــيت ينتم ــون إليه ــا ،وكان
األمــر يتطلــب ،وال يــزال ،لفــت األنظــار إىل جتــارب أخــرى
يف عال ــم ال تق ــل أهميتــ�ه ع ــن تل ــك امل ــدارس ،كاملدرس ــة
الفرنســـية مثـــال» (.)14
ولقـــد أوىل الباحـــث عنايـــة خاصـــة بأكـــر علمـــاء
ُ
األنرثوبولوجيـــا الفرنســـية شـــهرة يف هـــذا العصـــر ،أي
كلـــود ليفـــي ســـرتوس ( 2009-1908م) ،وحـــاول
تســـليط الضوء على جوانـــب من ســـريته الذاتي�ة ،وعلى
إســـهاماته يف مجـــال النظريـــة األنرثوبولوجيـــة عامـــة،
ونظرية القرابة خاصة ،كما حاول الكشـــف عن أشـــكال
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يف ضيافة االخ والصديق الباحث صقر بن عبدهللا املعاودة ،خالل العمل احلقلي يف املحرق ،ممكلة البحرين2012 ،م

التلقـــي لنظرياته ،اليت تب�اينت بـــن بريطاني�ا ،والواليات
املتحـــدة األمريكيـــة ،والوطن العـــريب (.)15
ولم يتوقف اهتمام عبد هللا يتيـــم بالفكر األنرثوبولويج
الفرنـــيس ،عنـــد هـــذا احلد ،بـــل ســـعى يف كتابـــه بعنوان:
«األنرثوبولوجيا الفرنســـية :تاريخ املدرســـة وآفاقها» ،إىل
إظهار دور الشـــخصيات املؤثرة يف املدرســـة األنرثوبولوجية
الفرنســـيةً ،
بدءا بإميل دوركايم ،ومارســـيل موس ،وأرنولد
ً
ومـــرورا جبورج هـــري ريفيـــري ،وكلـــود ليفي
فـــان جنـــب،
ً
ســـرتوس ،ولويـــس دومـــون ،ووصـــوال إىل بيـــري بورديـــو،
وميشـــل لرييس ،وموريس غوديليـــه (.)16
ولقد قام الكاتب بتســـليط الضوء علـــى أهم التطورات
الـــيت عرفتها هـــذه املدرســـة ،حيـــث كان حلركة التبشـــري،
واالكتشـــافات اجلغرافية ،واحلمالت االســـتعمارية ،تأثري
يف انطـــالق األنرثوبولوجيـــة الفرنســـية منذ القـــرن الثامن
عشـــر ،على غرار املدارس األنرثوبولوجيـــة األروبي�ة األخرى.
وأوضـــح التحـــوالت الـــيت عرفتها املدرســـة يف الفـــرتة اليت
فصلـــت بن احلربـــن العامليتـــن ،حيث تســـارعت وترية
إضفـــاء الطابـــع املؤسســـايت علـــى اإلثنولوجيا الفرنســـية
بت�أســـيس بعض املعاهد ،كما شـــهدت املدرسة الفرنسية
خالل هذه الفرتة ،انتعاشـــا بفضل إسهامات بعض علمائها
اليت اســـتن�دت علـــى النظريـــة األنرثوبولوجية مـــن جهة،

وعلـــى املعايشـــة امليدانيـــ�ة من جهـــة أخرى؛ عـــالوة على
التداخل الذي حـــدث بن األنرثوبولوجيـــا واألدب والعالقة
املتب�ادلة بينهما؛ وتأثري بعثـــة دكار-جيبويت يف األنرثوبولوجيا
الفرنســـية واملســـار الذي ســـلكته يف العقود املوالية.
كما أشـــار الباحث إىل تضافر جهود علمـــاء الفولكلور
وعلمـــاء اإلثنولوجيـــا يف دراســـة املجتمـــع الفرنـــيس ،يف
ســـبعين�ات القـــرن المـــايض ،ثـــم توجـــه املشـــروعات
البحثيـــ�ة يف مجـــال األنرثوبولوجيـــا حنو دراســـة احلاضر
يف نهايـــة الثمانينـــ�ات ،واجتـــاه األنرثوبولوجيا الفرنســـية
نتيجـــة لذلك حنـــو االبتعـــاد عن المـــايض والدراســـات
التاريخيـــة ،واالقـــرتاب أكرث فأكـــرث من علـــم االجتماع يف
مقاربتهـــا للمجتمـــع الفرنـــيس وثقافته.
وأوضح أنه مع عقـــد الثمانين�ات بدأت األنرثوبولوجيا
الفرنســـية تعرف «انصـــراف أولئـــك الباحثن والطالب
عـــن النظريات واألفـــكار الكرى .فقد شـــهدت البنيوية
والماركســـية ،على ســـبي�ل املثال ال احلصر ،احنســـارا من
املشـــهد العـــام ،ولم حتـــل مكانها أيـــة بدائـــل أو أجندات
فكريـــة أخـــرى حبجم تلـــك النظريـــات واملـــدارس»(.)17
كمـــا أملـــح إىل دور «قطـــاع الـــرتاث اإلثنولـــويج» التابع
لـــوزارة الثقافـــة الفرنســـية ،الـــذي أشـــرف عليـــه عالم
األنرثوبولوجيا إســـحاق شـــيفا ،إضافة إىل أنرثوبولوجين

اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﺘﻴﻢ ﻧﻤﻮذﺟﺎ

115

116

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 56

آخريـــن ،واهتـــم باملجتمـــع الفرنيس كموضوع للدراســـة
والبحـــث ،يف ثمانين�ات وتســـعين�ات القـــرن المايض.
مـــن جانـــب آخـــر ،خلـــص أهـــم اخلصائـــص الـــيت
مزيت املدرســـة األنرثوبولوجية الفرنســـية عـــن نظريتيها
الريطانيـــ�ة واألمريكية ،فذكر «أن على املســـتوى العام،
املدرســـة الفرنســـية تمتاز علـــى املســـتوى األنرثوبولويج
بتشـــابك وانشـــغال األكاديمن والباحثن فيها بالقضايا
الفكريـــة والفلســـفية الـــيت تشـــغل احليـــاة الفكريـــة
والفلســـفية العامة يف فرنســـا واليت تقع بطبيعتها خارج
أســـوار األكاديميـــات املعروفـــة ..وهكـــذا لعـــب تماهي
احلياة األكاديمية مـــع احلياة الفكريـــة والثقافية العامة
دورا يف لعـــب عـــدد مـــن األنرثوبولوجيـــن الفرنســـين
أدوارا مهمـــة يف احليـــاة الفكرية والثقافيـــة العامة»(.)18
وإذا كانـــت بعـــض الشـــخصيات األنرثوبولوجيـــة يف
العالـــم األنكلوسكســـوين قـــد حصلت على شـــهرتها من
املعاهـــد التابعـــة للجامعـــات العريقـــة املنتســـبة إليها،
مثل أكســـفورد ،وكمردج ،وإدنره ،ولندن ،ومانشســـرت،
وشـــيكاغو ،وهارفرد ،وبريكلـــي ،ويي�ل ،وكولومبيـــ�ا ،فإنه
علـــى عكس ذلـــك ،لقد اســـتمدت املعاهـــد واجلامعات
يف فرنســـا شـــهرتها من األســـماء البارزة اليت استقطبتها،
مثل لوســـيان ليفـــي برويل ،وإميـــل دوركايم ،ومارســـيل
مـــوس ،وأرنولـــد فان جنـــب ،وروبـــريت هيرتـــز ،وجورج
هـــري ريفيـــري ،ومارســـيل غرويـــل ،وميشـــل لرييـــس،
وكلود ليفي ســـرتوس ،وجـــورج باالنديي�ه ،وبيـــري بورديو،
وموريـــس غوديليـــه؛ علـــى حد قـــول املؤلف.
َّ
ولقـــد َبـــن أن األنرثوبولوجيـــا الفرنســـية« ،امتازت
منـــذ ســـنواتها األوىل وحىت عقـــود قريب�ة جـــدا بانفصال
الشـــق النظري عن العملـــي ،فاألنرثوبولوجيون أصبحوا
موزعـــن بـــن صنفـــن :الصنـــف األول نظـــري يتســـم
بضعـــف جتاربـــه احلقليـــة اإلثنوغرافيـــة ..أمـــا الصنف
الثـــاين :فقد حـــاول أن يمتـــاز بتمكنه من جتـــارب العمل
احلقلـــي اإلثنوغـــرايف ،ولكـــن بمحدوديـــة توظيف تلك
التجـــارب يف األطر النظريـــة العامة ،لذا لـــم تأت جتارب
هـــؤالء وأعمالهم احلقليـــة بالثمار املتوقعـــة» ( .)19ولقد

شـــهد تاريخ املدرســـة الفرنســـية صراعات حادة بن كال
الفريقـــن يف مراحـــل معين�ة مـــن تطورهـــا ،بينما حصل
نوع مـــن التعـــاون والتكامـــل بينهما يف مراحـــل أخرى.
َ
وق َّســـم الباحـــث علمـــاء األنرثوبولوجيا الفرنســـين
حســـب الدوافـــع الكامنـــة وراء جتـــارب العمـــل احلقلي
اإلثنوغـــرايف إىل نوعن« :النـــوع األول يمتـــاز بالرغبة يف
الوقـــوف على األفكار الفلســـفية للمجتمعات والثقافات
ً
أنرثوبولوجيا
املحلية والبعيـــدة ،حيث توجـــه لدراســـتها
ُ
آنذاك مارســـيل غرويل وموريس لينهـــاردت ،حيث عدا
هـــذان األنرثوبولوجيان نموذجا لهذا االجتـــاه .أما النموذج
الثـــاين فقد جســـده لويس دومـــون ،إذ كانـــت تقف وراء
دوافعـــه الرغبة يف احلصـــول على معلومـــات إثنوغرافية
تمكنـــه من اإلجابـــة عن تلك التســـاؤالت األساســـية يف
العلوم اإلنســـاني�ة» (.)20
يف ضـــوء ما ســـبق ،يمكـــن القـــول أن عبـــد هللا يتيم
حاول اســـتقصاء مراحل مـــن تطور الفكـــر األنرثوبولويج
بصورة عامـــة ،والفكـــر األنرثوبولويج الفرنـــيس خباصة،
مـــن خالل تســـليط الضـــوء علـــى جوانب من ســـري أهم
الشـــخصيات األنرثوبولوجيـــة ،الـــيت وهبت تلـــك اآلراء
واألفكار والنظريات ،ودراســـة الســـياقات السياســـية،
واالقتصاديـــة ،واالجتماعية ،والفكرية اليت نشـــأت فيها
تلـــك الرموز.

من العمل األكادييم إىل العمل الثقايف الرسيم:
خـــاض عبد هللا يتيـــم جتربة العمـــل احلكويم ،حيث
ً
ً
ً
عن وكيـــال مســـاعدا للثقافة والـــرتاث الوطـــين ،وأمين�ا
ً
عامـــا للمجلـــس الوطـــين للثقافـــة والفنـــون واآلداب،
ً
ورئيســـا لتحريـــر مجلـــة «البحريـــن الثقافية» بـــوزارة
ً
ً
اإلعـــالم بن عايم  1996و 2002م ،ثم وكيال مســـاعدا
للمطبوعـــات والنشـــر بنفس الـــوزارة يف الفـــرتة املمتدة
بـــن  2002و2010م.
ولقـــد تهيـــأت لـــه أثنـــ�اء عملـــه الرســـي فرصـــة
«التصـــدي لتطبيقـــات أنرثوبولوجيـــة عمليـــة يف مجـــال

عـادات وتـقـالـيـد

اقرتاح السياســـات والرامج العملية املتعلقة باســـتنهاض
اخلطط والفعاليات اليت تســـاعد علـــى الصياغة اإلجيابي�ة
لعالقـــة الـــرتاث الثقـــايف بالهويـــة الوطنيـــ�ة» ( ،)21وكذا
تنفيـــذ اســـرتاتيجيات رعاية الثقافة الشـــعبي�ة ،الســـيما
الفنـــون املوســـيقية والغنائي�ة الشـــعبي�ة ،كفـــن العرضة،
والفنـــون البحرية ،وفن الصوت ،وكذلك تشـــجيع الفنون
اإلبداعيـــة األخرى ،كاملوســـيقى الكالســـيكية.
كما شـــهدت فـــرتة عمله بصفته مســـؤوال عـــن قطاع
الثقافـــة والرتاث الوطين بوزارة اإلعـــالم البحريني�ة ،قيامه
بتحليـــل بعـــض الكتابـــات األنرثوبولوجيـــة األروبي�ة اليت
اهتمت بدراســـة املجتمـــع والثقافة يف اخلليـــج واجلزيرة
العربيـــ�ة ونقدهـــا ،وعلـــى رأســـها أعمـــال كل مـــن عاملة
األنرثوبولوجيـــا الدنماركيـــة هين هاالرد هانســـن عن املرأة
الريفيـــة يف قرى البحريـــن ،واألنرثوبولـــويج الريطاين بيرت
أرنولد لينهاردت عن مشـــيخات شـــرق اجلزيـــرة العربي�ة،
يف اإلمـــارات ،واألنرثوبولوجيـــان الدنماركيـــان :كالوس
فيلهـــم فردين�انـــد عـــن البـــداوة يف قطر ،وبول روفســـينج
أولســـن حول املوســـيقى التقليديـــة يف البحرين(.)22
ولقـــد واصـــل عبـــد هللا يتيـــم اهتمامـــه بعـــد ذلك،
بدراســـة ونقـــد الكتابـــات األروبيـــ�ة حـــول اخلليـــج
واجلزيـــرة العربي�ة ،ال ســـيما نمـــاذج من كتابـــات ما بعد
الكولوني�اليـــة ،أو مـــا يســـىم باالستشـــراق اجلديد ،ويف
هـــذا الصـــدد ،نشـــر كتابـــه املوســـوم ِبـ«املنامـــة املدين�ة
العربيـــ�ة :دراســـة نقديـــة أنرثوبولوجيـــة» ( ،)23وتنـــ�اول
فيـــه بالتحليـــل األنرثوبولويج والنقـــد التاريي نموذجن
مـــن الكتابـــات األجنبيـــ�ة احلديثـــ�ة حـــول البحريـــن،
واليت تنتـــي إىل مجال العلـــوم اإلنســـاني�ة واالجتماعية
بصورة عامـــة ،والتاريخ بصـــورة خاصة ،همـــا« :املنامة
منذ القرن التاســـع عشـــر» ،لناليـــدا فـــاكارو ،و«التخوم
اخلليجيـــة للهنـــد الريطانيـــ�ة» ،جليمـــس أونلي.
كمـــا كانـــت لعبـــد هللا يتيـــم إســـاهمات أخـــرى عر
«البحريـــن الثقافيـــة» ،وهـــي مجلـــة ثقافيـــة فصلية،
إذ حـــاول أن جيعـــل منهـــا «نافـــذة صغـــرية تطـــل مـــن
خاللهـــا األنرثوبولوجيـــا على الثقافـــة العربيـــ�ة وتتفاعل

معهـــا»( ،)24وال شـــك أن املتأمل يف كشـــاف أعـــداد هذه
املجلـــة ،منذ العـــدد الثامـــن ،أبريل  1996وحـــىت العدد
الثـــاين والثالثـــن ،أبريـــل ( 2002أي خـــالل رئاســـته
حتريرها) ســـوف يلحظ تنـــوع وثراء محـــاور امللفات اليت
ُ
كانت ت َعـــد للمجلـــة« ،فإىل جانـــب امللفـــات اليت ختص
حركـــة اإلبـــداع الثقـــايف علـــى املســـتوى األديب والفـــين
لكتـــاب مبدعـــن حبرينين وعـــرب[ ،ســـعى] إىل إعطاء
بعـــض املحـــاوالت األنرثوبولوجية املجـــال لإلفصاح عن
رؤاهـــا للثقافـــة العربي�ة[ .فقام] شـــخصيا بإعـــداد ملف
خاص عن األنرثوبولويج والفيلســـوف الريطاين إرنست
غيلـــر ،باعتب�اره أحـــد جتـــارب التقاطعات بـــن الثقافة
العربيـــ�ة والثقافـــة الغربيـــ�ة وملـــف آخر عن إســـهامات
األنرثوبولوجيـــا الغربيـــ�ة ،خاصة الفرنســـية واألمريكية،
يف دراســـة الثقافـــة واملجتمـــع يف اليمـــن ،إىل جانـــب
سلســـلة من املقاالت اليت نشـــرت لزمالء أنرثوبولوجين
ســـاهموا كمحاضريـــن يف برنامج املوســـم الثقايف ملتحف
البحريـــن الوطين[ ،كحســـن فهيـــم] ،ســـليمان خلف،
أبو بكـــر باقادر ،قيـــس النوري ،وجان ملبـــريت ،وقد تطرق
جميعهـــم إىل جوانـــب علـــى درجـــة مـــن األهميـــة فيما
يتصـــل بالثقافـــة واملجتمع العـــريب املعاصـــر» (.)25
كما تضمنـــت «البحرين الثقافية» حـــوارات أجريت
مع بعض الشـــخصيات البحريني�ة ،وبعض الشخصيات
العربيـــ�ة واألجنبيـــ�ة ،أو ِّ
خصصـــت لهـــا بعـــض امللفات،
كالصحفـــي والكاتب علي ســـيار ،والناشـــطة اجلمعوية
لولـــوه آل اخلليفيـــة ،واملحاميـــة والدبلوماســـية هيـــا آل
خليفـــة ،واملهندس والكاتب والباحـــث عبد اللطيف كانو،
واملهنـــدس ماجـــد جواد اجلـــي ،واألديب ورجـــل الدولة
يوســـف الشـــرياوي ،ورائـــدة العمـــل التطوعي اإلنســـاين
عائشـــة يتيـــم ،والريايض واملوســـيقي جاســـم املعـــاودة،
والكاتب واملفكر محمد جابر األنصاري ،واألســـتاذ اللبن�اين
عفيـــف بعلبكي ،ورائدة العمل االجتماعي اخلريي ســـلوى
العمران ،ورجـــل األعمـــال والدبلومايس اإلمـــارايت عيىس
صالـــح القـــرق ،وجـــاك شـــاتون الريطـــاين الـــذي عاش
فـــرتة طفولتـــه يف البحرين ،واملصـــور الفوتوغـــرايف أحمد
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المـــايض ،والطبيـــب واألديـــب والســـيايس علـــي فخرو،
وعالم اآلثـــار الدنماركي بيرت غلوب؛ وواكبـــت هذه املجلة
موجة اإلصالحات السياســـية ،واالنفتـــاح الديموقراطي
اليت شـــهدتها مملكة البحريـــن وقتئ�ذ ،وتأثـــرت بها (.)26

خاتمة:
حاولـــت هـــذه املقالـــة تســـليط الضـــوء علـــى مســـار
وإسهامات واحدة من الشـــخصيات األنرثوبولوجية املعروفة
يف منطقة اخلليج والوطن العـــريب ،أال وهو الباحث البحريين
عبـــد هللا يتيم ،إعتمـــادا على كتبـــ�ه ومقاالته ،واســـتن�ادا إىل
بعـــض أقواله كمـــا وردت بنصهـــا؛ وذلك يف ثالثـــة مجاالت
رئيسة ،هي :العمل احلقلي اإلثنوغرايف ،والفكر األنرثوبولويج
املعاصـــر ،والعمل الثقايف الرســـي.
لقـــد أكـــد عبـــد هللا يتيـــم ضـــرورة العمـــل احلقلـــي
اإلثنوغرايف ،وعـــدم االكتفاء بالدراســـة النظرية محدودة
اإلمكانيـــ�ات مقارنة بالبحـــث امليداين ،واســـتطاع بصفته
باحثـــا أنرثوبولوجيـــا محليـــا ،لديـــه معرفة بلغـــة املجتمع
املـــدروس ،وخبلفياتـــه التاريخيـــة ،أن يوفـــر بي�انـــات
ومعلومـــات غني�ة حـــول طبيعـــة املجتمعـــات القبلية يف
اخلليج العـــريب وثقافتها ،وإجـــراء العديد مـــن املقارنات،
مســـاهما بذلك يف ســـد العجز الـــذي تعاني�ه الدراســـات
األنرثوبولوجيـــة ،حـــول البـــىن واألنســـاق التقليديـــة يف

املنطقـــة ،الســـيما يف سلســـلة جبـــال احلجـــر ،وصحراء
َ ْ
اإلمـــارات أو (الظاهـــرة) كمـــا تســـىم محليا.
أما اهتمامه بالفكر األنرثوبولـــويج املعاصر ،واجتاهاته،
ومدارســـه ،وأعالمـــه ،فين�درج ضمـــن رؤيتـــ�ه املتمثلة يف
«أن األنرثوبولوجيـــا علمـــا واختصاصـــا أكاديميا ،تتطلب
مـــن األنرثوبولوجين العـــرب واجب تقديمهـــا إىل القارئ
العـــريب العام واخلـــاص ،بصـــورة موضوعيـــة ،ومعاصرة
تليـــق بمكانة هذا العلم وتعيـــد االعتب�ار إليـــه» ( .)27ولقد
ســـاهم يف تغيـــري الصـــورة النمطيـــة اليت كانت ســـائدة يف
اخلليج والوطن العـــريب ،حول األنرثوبولوجيـــا ،وذلك من
خالل لفت األنظار إىل شـــخصيات ومدارس أنرثوبولوجية
أخرى ،كاملدرســـة الفرنســـية على وجـــه اخلصوص؛ ومما
هو جديـــر بالذكر هنـــا ،أن عبد هللا يتيـــم ،كان أول من قام
بوضـــع مقـــررات التكويـــن يف األنرثوبولوجيـــا ،ومـــن بن
املشـــاركن يف وضع الرامـــج العلمية للعلـــوم االجتماعية
واإلنســـاني�ة لقســـم العلوم االجتماعية ،بكليـــة اآلداب يف
جامعـــة البحرين.
وأمـــا إدارته للشـــأن الثقـــايف يف بالده ،فكانـــت بمثابة
التطبيـــق العملـــي ملعارفـــه األنرثوبولوجيـــة ،وخراتـــه
كباحـــث حقلـــي إثنوغـــرايف ،يف مجـــال رعايـــة الثقافـــة
الشـــعبي�ة ،ومختلف الفنـــون اإلبداعية؛ ولقد ســـمحت
له هـــذه املهمة الرســـمية ،بالوقـــوف ميدانيـــ�ا على تلك
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التغـــريات اليت طالـــت الثقافة بصـــورة عامـــة ،والثقافة
الشـــعبي�ة بصفـــة خاصـــة ،يف البحريـــن ودول اخلليـــج
العـــريب ،وتأثريهـــا يف عملية تشـــكيل الهويـــات الثقافية
والوطني�ة ،وإعادة إنت�اجها يف هـــذه املجتمعات.كما كانت
فرصة ســـاحنة للتعـــارف وإقامة عالقات تعـــاون وزمالة
مـــع العديد مـــن الباحثـــن العـــرب واألجانب ،الســـيما
العلمـــاء الدنماركيـــن املنتســـبن إىل جامعـــة ومتحـــف
أرهـــوس ،واملتحف الوطـــين الدنماركـــي .وللقيام كذلك
بتحليل ونقد بعـــض الكتابات األنرثوبولوجيـــة األروبي�ة،
اليت اهتمت بدراســـة املجتمـــع اخلليـــي وثقافته ،وهذا
مـــا مكنه مـــن تصنيف مؤلفـــات نظرية ليســـت منبثقة
عـــن أعمالـــه احلقليـــة اإلثنوغرافيـــة يف مجملهـــا ،مثل
كتابه« :اخلليج العـــريب :دراســـات أنرثوبولوجية» الذي
تن�اول فيـــه موضوعات اجتماعيـــة وثقافية يف ثالث دول
خليجيـــة هـــي :البحريـــن ،واإلمـــارات ،وقطـــر؛ وكتابه:
«البحرين ،املجتمع والثقافة :دراســـات أنرثوبولوجية»،
الـــذي هـــو عبـــارة عـــن حتليـــل أنرثوبولـــويج للبحريـــن
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باإلضافة إىل الدراسة األنثروبولوجية امليدانية التي قام
بإنجازها عبد الله يتيم بني بدو جبال الحجر الغربي
باإلمارات العربية املتحدة ،بني عامي  988 - 987م،
قام أيضا بإنجاز أعمال حقلية يف البحرين عىل فرتات
متقطعة يف مدينتي املنامة واملحرق ،منذ عام  000م ،وال
تزال أعماله الحقلية متواصلة من خالل الزيارات العلمية
القصرية لبادية اإلمارات وبعض مدنها.
للتقرب أكثر من سريته الذاتية ،وأعماله األكاديمية ،يرجي
زيارة املوقع اإللكرتوني الشخيص للباحثhttps:// :
abdullahyateem.com
عبد الله عبد الرحمن يتيم ،محارضة حول ثقافة أهل
الحري ،تلفزيون الشارقة ،فرباير. 00 ،
نفساملرجع.
نفساملرجع.
أبو بكر باقادر وحسن رشيق ،األنثروبولوجيا يف الوطن
العربي ،ط  ،سلسلة حوارات لقرن جديد ،دمشق ،دار
الفكر ، 0 ،ص .

ً
ٌ
ً
مجتمعـــا وثقافة ،ورصـــد للتحوالت اليت عرفتهـــا البني�ة
االجتماعيـــة يف اململكة(.)28
وننـــوه بالقـــول يف األخـــري ،إىل أن عبـــد هللا يتيـــم ،قـــد
شـــارك كأنرثوبولويج ،وكأكاديي ومثقف عـــريب ،يف العديد
من النقاشـــات الفكرية اليت دارت حول كثري من املســـائل
السياســـية ،واالجتماعية ،والثقافية ،الـــيت تهم البحرين،
ومنطقة اخلليـــج ،والوطن العريب ،عـــر مقاالت صحفية،
وحـــوارات ونـــدوات تلفزيونيـــ�ة ،أهمهـــا مـــا يلـــي« :واقع
الثقافـــة يف البحريـــن» ،و«الثقافـــة ومشـــروع امللك حمد
لإلصـــالح الســـيايس» ،و«محنـــة فراير البحريـــن يف عام
 2011م» ،و«األصوليـــة الشـــيعية يف البحريـــن» (،)29
و«املنامـــة املدينـــ�ة العربي�ة :نقـــد االستشـــراق اجلديد»،
و«همـــوم العمـــل الثقـــايف يف دول اخلليـــج» ،و«الثقافـــة
العربيـــ�ة أمـــام العوملـــة»؛ إدراكا منـــه ألهمية الـــدور الذي
يمكن أن تســـهم به األنرثوبولوجيـــا -إىل جانب ختصصات
أخرى يف مجال العلوم اإلنســـاني�ة واالجتماعية -يف معاجلة
مختلـــف القضايـــا احليوية ،وتنويـــر الرأي العـــام(.)30
 )7 .7عبد الله عبد الرحمن يتيم ،االقتصاد واملجتمع يف بادية
اإلمارات :دراسة أنثروبولوجية ،ط  ،البحرين ،مركز
دراسات البحرين . 0 8 ،راجع أيضا مقالته باإلنجليزية
حول الزراعة والرعي يف جبال الحجر:
- Abdullah A.Yateem,“Agriculture and Pastoralism in the Hajar Mountains of the Emirates: A Historical Ethnography”, Journal of
the Gulf and Arabian Peninsula Studies )Kuwait(, Vol. 35, No.135, 2009, pp 17-85.
 .8عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،بدو جبال الحِ جر اإلماراتيون:
دراسة أنثروبولوجية تاريخية» ،يف حوليات اآلداب والعلوم
االجتماعية(الكويت)الحوليةالسابعةوالعرشون،الرسالة
 ، 007 ، 60ص .96 - 08
 .9عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،الدين واملجتمع يف بادية
اإلمارات :رؤية أنثروبولوجية» ،يف ثقافات (البحرين)،
 .هذه املقالة هي
العدد  ، 009 ،ص - 79
الرتجمة العربية ملقالة سبق للباحث أن نرشها باللغة
اإلنجليزية ،بعدما أجرى عليها بعض التعديالت ،راجع:
- -Abdullah A.Yateem,“The Muslim Qadi and
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the Peasant Bedouin of the Emirates”, New
Arabian Studies )United Kingdom(, Vol. 6,
2004, pp 156-186.
 . 0عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،بدو جبال الحجر اإلماراتيني:
دراسة أنثروبولوجية للتخوم االجتماعية والرمزية» ،يف
مجلة العلوم اإلنسانية( ،البحرين) ،العدد ، 005، 0ص
 . 7 - 75هذه املقالة هي الرتجمة العربية ملقالة سبق
وأن نرشت باللغة اإلنجليزية ،بعدما أجرى عليها املؤلف
بعض التعديالت ،راجع:
- Abdullah A.Yateem,“Aspects of Social and
Symbolic Boundaries Amongst the Bedouin of
the Emirates”, Journal of the Gulf and Arabian Peninsula Studies )Kuwait(, Vol. 27, No.
103 , 2001, pp 49-87.
 .حسني محمد فهيم« ،أنثروبولوجي من الخليج العربي»،
يف عبد الله عبد الرحمن يتيم ،الخليج العربي :الثقافة
واملجتمع ،ط  ،الشارقة ،معهد الشارقة للرتاث، 0 6 ،
ص. 7
 .نفس املرجع ،ص . 9
 .عبد الله عبد الرحمن يتيم ،دفاتر أنثروبولوجية :سري
وحوارات ،ط  ،بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات
والنرش. 00 ،
 .حسني محمد فهيم ،مرجع سبق ذكره ،ص . 8
 . 5راجع املقالتني اآلتيتني حول كلود ليفي سرتوس:
 -عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،الفكر األنثروبولوجي لكلودليفي سرتوس :بني ظروف إنتاجه وأشكال تلقيه» ،يف عالم
الفكر (الكويت) ،املجلد  ، 5العدد  ،0يوليو-سبتمرب،
 ، 996ص . 7- 5
 -عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،نظرية القرابة عند كلودليفي سرتوس :قراءة يف األنثروبولوجيا املعارصة» ،يف
مجلة العلوم االجتماعية (الكويت) ،العدد  ، 996 ،ص
 .87- 8ولقد قام املؤلف بإعادة نرش هاتني املقالتني
وغريهما يف الكتاب اآلتي:
 عبد الله عبد الرحمن يتيم ،كلود ليفي سرتوس :قراءة يفالفكر األنثروبولوجي املعارص ،ط  ،دمشق ،دار نينوى
للدراسات والنرش والتوزيع. 0 6 ،
 . 6راجعاملقاالتالتاليةحولأهمالشخصياتاألنثروبولوجية
الفرنسية:
 عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،إميل دوركايم :ملمح منحياته وفكره األنثروبولوجي» ،يف إضافات :املجلة العربية
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لعلم االجتماع (لبنان) ،العدد  ، 0 ، 5ص . - 7
عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،املدرسة األنثروبولوجية
الفرنسية :مارسيل موس نموذجا» ،يف الثقافة الشعبية
(البحرين) ،املجلد  ،0العدد  ،06صيف  ، 006ص 9
 . 07عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،أرنولد فان جنب وحيدا
يف مواجهة دوركايم :ملمح من تاريخ األنثروبولوجيا
الفرنسية» ،يف الفنون الشعبية (مرص) ،العدد  ،90يناير
 ، 0ص . 5-5
عبد الله عبد الرحمن« ،لويس دومون :حياة وفكر
أنثروبولوجي فرنيس» ،يف جدل (سوريا) ،املجلد األول،
العدد األول ، 0 0 ،ص .65-76
عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،بيري بورديو أنثروبولوجيا» ،يف
إضافات :املجلة العربية لعلم االجتماع (لبنان) ،العدد ،
 ، 0ص . 7-69
عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،ميشيل لرييس :تقاطعات
األدب واألنثروبولوجيا» ،يف مجلة اآلداب (السعودية)،
املجلد  ، 5العدد  ، 0 ،0ص.507-5 8
ولقد قام الكاتب بإعاة نرش هذه املقاالت وغريها يف مؤلفه
اآلتي:عبداللهعبدالرحمنيتيم،األنثروبولوجياالفرنسية:
تاريخ املدرسة وآفاقها ،ط  ،دمشق ،دار نينوى للدراسات
والنرش والتوزيع. 0 9 ،
عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،األنثروبولوجيا الفرنسية:
التاريخ واآلفاق» ،يف مجلة العلوم اإلنسانية (البحرين)،
العدد  ، 0شتاء  ، 0 7ص .69
نفس املرجع ،ص .55
نفس املرجع ،ص .56-57
نفس املرجع ،ص.59
عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،مهرجان الرتاث يف البحرين:
تجربة يف إحياء الثقافة الشعبية» ،يف الثقافة الشعبية
(البحرين) ،املجلد  ،العدد  ،شتاء  ، 009ص . 6
يقولعبداللهيتيمبخصوصعالقتهبالباحثنيالدنماركني
أثناء عمله يف وزارة اإلعالم البحرينية ،ما ييل« :من حسن
الطالع أن صادفت سنوات عميل كمسئول عن قطاع
الثقافة والرتاث الوطني بوزارة اإلعالم البحرينية تضاعف
فضويل األكاديمي آنذاك لدراسة وتحليل االهتمامات
األنثروبولوجية األروبية بدراسة الثقافة واملجتمع يف
الخليج والجزيرة العربية ،وكان من جملتها أن بدأت منذ
عام  996م فكرة إحياء التعاون الثقايف العلمي يف مجال
اآلثار واملتاحف ،وعليه أتاحت تلك السنوات الفرصة أمامي
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للتعارف وإقامة عالقة زمالة مع العديد من الباحثني
الدنماركني الذين كان بينهم علماء آثار مثل جفري
بيبي ،وفلمنغ هونماند ،وكالوس فردينان ،وبول كرييم،
وبيدر مورتنسن ،وفريفلت كريين ،وهيلموث أندرسن،
وكريستني جبسن ،وآخرين ممن كانوا يعملون يف جامعة
أرهوس ومتحف أرهوس واملتحف الوطني الدنماركي».
ينظر :عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،بحثا عن املوسيقى يف
البحرين :تجربة من الدنمارك» ،يف مجلة العلوم اإلنسانية
(البحرين) ،العدد  ، 00 ،09ص . 09
راجع أيضا املقالتني اآلتيتني حول الكتابات الدنماركية عن
الخليجوشبهالجزيرةالعربية:
عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،األنثروبولوجيا األروبية
والرشقاألوسط:النموذجالدنماركي»،يفشؤوناجتماعية
(اإلمارات) ،املجلد  ، 7العدد  ، 07خريف  ، 0 0ص
.6 - 6
 عبد الله عبد الرحمن يتيم« ،األنثروبولوجيونالدنماركيون يف الخليج العربي :هني هانسن نموذجاً»،
يف شؤون اجتماعية (اإلمارات) ،املجلد  ،العدد ،88
 ، 005ص . 8 - 0
عبد الله عبد الرحمن يتيم ،املنامة املدينة العربية :دراسة
نقدية أنثروبولوجية ،ط  ،البحرين ،مركز دراسات
البحرين. 0 5،
حسني محمد فهيم ،مرجع سبق ذكره ،ص .
 .نفس املرجع ،ص
راجع عىل سبيل املثال امللف الذي أعدته املجلة ،وشارك فيه
نخبة من املثقفني البحرينيني :إبراهيم عبد الله غلوم وباقر
سلمان النجار وآخرون« ،آفاق الثقافة والديموقراطية يف
البحرين» (ملف) ،يف البحرين الثقافية ،العدد  ،كانون
الثاني /يناير . 00
عبد الله عبد الرحمن يتيم ،دفاتر أنثروبولوجية :سري
وحوارات ،مرجع سبق ذكره ،ص .,
راجع يف هذا الصدد:
عبد الله عبد الرحمن يتيم ،الخليج العربي :دراسات
أنثروبولوجية ،ط  ،دمشق ،دار نينوى للدراسات والنرش
والتوزيع. 0 9،
يتيم ،عبد الله عبد الرحمن ،البحرين ،املجتمع والثقافة:
دراسات أنثروبولوجية ،ط  ،بريوت ،املؤسسة العربية
للدراسات والنرش. 0 6 ،
ينظر يف هذا الخصوص ،دراسة الباحث املطولة عن
الجذور االجتماعية لألصولية الشيعية وأشكالياتها

يف البحرين ،ولقد نُرشت هذه الدراسة باالنجليزية يف
األصل ثم أعاد الباحث نرشها بالعربية بعنوان« :الدين،
الهوية ،واملواطنة :الجذور والتحديات» ،وذلك هو الفصل
السابع من كتابه« :البحرين ،املجتمع والثقافة :دراسات
أنثروبولوجية» ،املشار إليه آنفا ،راجع:
- -Abdullah A. Yateem, “ Religion, Identity and
Citizenship: The Predicament of Shiʿa Fundamentalism in Bahrain”, Central European
Journal of International and Security Studies
CEJISS )Czech Republic(. Vol. 8, No. 3, 2014,
pp. 97-129.
 . 0يمكن مشاهدة الحوارات والندوات التلفيزيونية اآلتية،
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سوسن الشاعر ،برنامج كلمة أخرية ،تلفزيون البحرين،
 5جانفي . 0
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د.سلوى عبد املجيد أحمد املشلي  -السوادان

استخدام الهون النحايس
ىف املعتقدات والعادات
الشعبي�ة السوداني�ة

تتنـــ�اول الورقـــة أداة الهون النحايس مـــن عدة نـــوايح ،كاداة تدخل
حتت اجلنس الفولكلوري الثقافة المادية ،وكأداة لها عدة اســـتخدامات
يف طحن بهـــارات املطبخ الســـوداين ،وأداة طحن ملـــواد العطور اجلافة
الـــيت تدخل يف صناعـــة عطور املرأة الســـوداني�ة املتمـــزية ،وأداة صياغة
ُ
تطحن األحجار اليت يســـتخرج منهـــا خام الذهب لتجهـــزيه وتصفيت�ه
منهـــا ،كما يســـتخدم كأداة تدخل يف مجال الطب الشـــعيب للعالج من
َ
االم الظهر وعـــالج املرأة الـــيت تريد اإلجناب.

1

الهون النحايس – Alhōn Anniĥāsi

كما يســـتخدم يف عـــادة دق الهون(احلرجيالتك) واليت تدخل حتت
اجلنس واملعتقـــدات والعـــادات والتقاليـــد ،كما تدخـــل ضمن فنون
األداء ويوضـــح ذلك الدراما الـــيت تتم وتوزيع األدوار لـــكل فرد فيها وما
يصاحبهـــا من طقوس ،والنصـــوص اليت تتلى يف احتفال الســـبوع مع
اجلو املوســـيقي واألزياء للطفل واألم.

عـادات وتـقـالـيـد

بالرغـــم مـــن أن الهـــون وزع اســـتخدامه علـــى امليادين
الفولكلورية لكنها تت�داخل يف بعض األحيان حبيث تشـــمل
أكـــرث من ميـــدان واحد لكل اســـتخدام.
َّ
بالرغـــم مـــن اســـتخدامه كأداة طحن قل لغالء ســـعر
النحـــاس لكن وجدت له بدائل ولكن مســـتمر اســـتخدامه
يف املجـــاالت األخرى ،ولكن بمرور الزمن ســـيصبح راســـبا
ثقافيا وتصبـــح أداة مادية تعرض للســـياح.
اعتمدت املقالة يف جمع البي�انـــات على املنهج التاريي
والوصفـــي والتحليلـــي وعلـــى اجلمـــع امليـــداين بالروايـــة
الشفاهية من مجتمع البحث بأســـلوب املقابلة واملالحظة
ً
أو األســـلوبن معا.

تعريف الهون النحاىس:
عب ــارة عـــن أداة مصنوع ــة مـــن النح ــاس مس ــتديرة
الشـــكل عرضهـــا حـــوايل عشـــرة ســـنتمرتات ،جدارهـــا
ســـمكه أقـــل مـــن ســـنتمرت ولـــه يـــد طويلـــة (عمـــود)
توض ــع بداخل ــه وتس ــتخدم للط ــرق علي ــه م ــن الداخ ــل،
يـــزن الهـــون كيلـــو جـــرام أو أكـــرث مـــن مـــادة النحـــاس.
يس ــتورد م ــن جمهوري ــة مص ــر العربيــ�ة ويس ــتخدمه
املصري ــون كذل ــك كأداة طح ــن وأداة دق اله ــون .
وقـــد اســـتخدمته املـــرأة اخلليجية:بنفـــس املعـــىن
وخاصـــة أداة طحـــن لعطورهـــا التقليديـــة مثـــل طحـــن
الزعفـــران.

استخدامات الهون النحايس:

كم ــا يس ــتخدم يف طح ــن العط ــور البلدي ــة (محل ــب
– قرنف ــل) ،خاص ــة إذا كان ــت كميته ــا قليل ــة او أن امل ــواد
املـــراد طحنهـــا َي ُ
صعـــب طحنهـــا يف الفنـــدق اخلشـــيب
الكب ــري خاص ــة يف ي ــوم «كس ــر الع ــود» وه ــو طق ــس يت ــم
في ــه بداي ــة عم ــل الرحي ــة (العط ــور) التقليدي ــة للع ــروس:
ُ
َ
لذلـــك اســـتب�دلت كلمـــة هـــون َبمـــدق أو فنـــدك
والفن ــدك املس ــتخدم اآلن احلدي ــد املحل ــي الصن ــع وه ــو
ً
أك ــر حجم ــا م ــن ه ــون النح ــاس لغ ــالء س ــعر النح ــاس
وصهـــره واســـتخدامه يف تصنيـــع الذهـــب.
ً
كمـــا اســـتخدمه الصاغـــة قديمـــا وإىل اآلن كأداة
م ــن أدواته ــا يف صناع ــة الذه ــب بتجمي ــع الذه ــب بع ــد
تكس ــري األحج ــار املختلط ــة ب ــه ث ــم تصفيتــ�ه واس ــتخراج
الذهـــب منـــه ثـــم إضافـــة مـــواد كيماويـــة لتجميعـــه.
)3

استخدامه يف العالج:

َ
اســـخدامه يف عالج االم الظهر :يســـتخدم كأداة
مـــن أدوات احلجامـــة التقليديـــة ،فيســـتخدم يف عـــالج
ألـــم أو وجع الظهـــر بنفس طريقـــة جتميـــع دم احلجامة
اإلســـالمية احلديث�ة ولكن بطريقة بلدية أوشـــعبي�ة يقوم
به املعاجلـــون الشـــعبيون لذلك يدخـــل ميـــدان التداوي
بالطب الشـــعيب والذي ين�درج حتت اجلنـــس الفولكلوري
املعتقـــدات واملعـــارف الشـــعبي�ة ،وحســـب تصنيـــف
ريتشـــارد دورســـون من العـــادات االجتماعية الشـــعبي�ة
وذلـــك ألن مواد الـــرتاث الشـــعيب كثـــرية التداخل.
َ
ويتم عالج ا الم الظهر باخلطوات األتي�ة:
 حيضـــر البصـــري عملـــة معدنيـــ�ة مثـــل اجلنيـــ�ةً
الس ــوداين املس ــتخدم حالي ــا أو أي قطع ــة م ــن م ــادة
معدني ـ�ة ثقيلــة الــوزن حــىت تســتطيع اجللــوس علــى
قاعدتهـــا لثقـــل وزنهـــا ممـــا يســـمح بثب�اتهـــا

استخدامه كأداة مادية:
)1
ً
قديمـــا كانـــت غالبيـــ�ة األواين املزليـــة املســـتخدمة
مـــن مـــادة النحـــاس مثـــل طناجـــر املطبـــخ والطشـــت
والصينيـــ�ة النحاســـية ومنهـــا الهـــون النحـــايس وقـــد
كانـــت لـــه عـــدة اســـتخدامات منهـــا:

 وجلوســـها علـــى جســـم املريـــض حـــىت ال تتحـــركأثنـــ�اء العـــالج وحتـــرق املريـــض:

اســـتخدامه كأداة طحـــن :أول مـــا اســـتخدم
الهـــون النحـــايس كأداة لطحن (ســـحن) البهـــارات من
فلفـــل وكمـــون وغـــريه .

 كســـوة العملـــة بقمـــاش قطـــين حبيـــث تظهـــرأطرافهـــا ألعلـــى علـــى شـــكل الشـــمعة:
ُ
 -ثم ت َبلل أطراف القماش بالزيت :
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يتمزي القماش القطين أنـــه ال ينكمش ويمتص الزيت
الذي يساعد على االشـــتعال وإرسال اللهب.
 توضع العملة املكســـوة بالقمـــاش يف موضع األلم ثميشعل رأس القماش بالنار ســـواء بالكريت أو والعة
سجاير أو غريه:
وأحيانا تولع ورقة وتوضع بداخل الرطمان وتكفى.
َ
 ثـــم ُيكفى( ُيقلـــب) عليـــه بالهون النحـــايس كما يفالنمـــوذج بالزجاجة (برطمـــان مرىب):
أي تصبح فوهته العليا إىل أسفل فوق موضع األلم.
ً
 يكبس عليه باليد بشدة فإذا كان األلم شديدا يمسكأو يثبت الهون يف الظهر ويطفئ النار املشتعلة يف
قطعة القماش النعدام األوكسجن.
بعـــد فرتة يرفـــع الهون مـــن الظهر وتظهـــر عالمة على
اجللد يف شـــكل دائرة حمراء عبارة عن احتقـــان الدم يف هذه
املنطقـــة  ،ويت�درج لونها من الغامق إىل الفاحت حســـب درجة
األلـــم فكلمـــا اذدادت درجة اللـــون كان األلم أكـــرث ،عندها
يقـــول املعالج للمريـــض« :الوجـــع هنا أكـــرت؟» ين�دهش
املريض ويســـأل  :كيـــف عرفتـــه .واإلجابة باخلـــرة  ،وقد
حتتـــاج هذه املنطقـــة للكفي أكـــرث من مرة.
للفصد أو
قد يكتفـــي املريض بهـــذه املرحلة وال يلجـــأ ِ
احل َجامـــة ألنه يشـــعر بتحســـن .والكفي يمكـــن أن يكون
ِ
بـــأي زجاجـــة لها فـــم مســـتدير ألنهـــا تســـتطيع أن جتمع
الدم مثل الزجاجـــات اليت تعبأ فيها املـــرىب ،ويمكن أن يتم
َ ُ
الكفـــي يف مناطق أخرى مثل اليدين لعـــالج التمزق فيهما.

أما إذا كان ِخيار املريض احلجامة فهي عبارة عن خطوط
َ
َ
ُ
حتقنة
صغرية تتم على سطح اجللد بتجريح املنطقة الم ِ
حىت خيرج الدم املحتقن بأداة املوس وهي أداة حالقة.
هـــذه الطريقـــة ّ
فعالـــة وناجحة تمارســـها النســـاء يف
البيوت وتســـىم (عـــادة كفي الهون) ويكفـــى الهون بقلبه
علـــى ظهر املريض وهـــي طريقة معروفة يمارســـها الناس
يف الغالب علـــى يد بصري بلدي (خيتص بمشـــاكل العظام)
ويف الغالـــب تكتفي النســـاء بكفي الهون مـــن غري حجامة.
و يرتـــاح املريـــض أكـــرث باحلجامـــة الـــيت كتـــب عنها
إبـــن ِّ
القيم اجلوزيـــة يف كتابه الطـــب النبوي«:بأنها تنقي
ســـطح البـــدن أكرث مـــن الفصـــد والفصد ألعمـــاق البدن
أفضـــل واحلجامـــة تســـتخرج الدم مـــن نـــوايح اجللد».
و أضـــاف أن« :البـــالد احلـــارة احلجامـــة فيهـــا أنفع
ُ َ
وتســـتحب يف وســـط الشـــهر ،وبعد وســـطه وباجلملة يف
الربـــع الثالـــث من أربـــاع الشـــهر ألن الدم يف أول الشـــهر
لـــم يكن قـــد هاج وتبيـــغ ويف آخـــره يكون قد ســـكن»[بن
القيـــم1982،م .]54 :
امـــا اآلن فقـــد صنـــع الصينيـــون أدوات للحجامة من
البالستيك الســـتخدام شـــخص واحد فقط حىت ال تنقل
العـــدوى بهـــا وخاصة هي حتمـــل الـــدم ،ولها مـــزية أن لها
أحجامـــا مختلفـــة تســـاعد يف وضعهـــا على جميـــع أجزاء
اجلســـم املريضة:
هـــذه األداة اســـتخدمت يف تـــوازي ثقـــايف مـــع األداة
َ
التقليديـــة وبـــدأت يف إزاحتهـــا لتحـــل محلهـــا تدريجيا.

عـادات وتـقـالـيـد

عالج املرأة اليت تريد اإلجناب:
تق ــوم ب ــه بص ــرية لع ــالج النس ــاء ختصص ــون يف ه ــذا
املجـــال وورثنـــ�ه بن�اتهـــن وتســـتخدم طريقـــة العـــالج
ً
َ
(بقفــل
ِ
بكفــي الهــون أيضــا ويتــم عمــل هــذا فيمــا يســىم ِ
الظهـــر) بعـــد أن تقـــرر البصـــرية أو امـــرأة ذات خـــرة أن
ظهره ــا ف ــاحت وه ــذا يع ــين أنه ــا ال تس ــتطيع اإلجن ــاب وم ــن
أعراضــه ألــم شــديد يف أســفل ظهــر املريضــة ،وهــي عــادة
متبعــة ويتــم العــالج بهــا لــآلن وذلــك بكفــي الهــون علــى
ظهره ــا يف الصب ــاح الباك ــر وه ــي عل ــى الري ــق أي ال ت ــأكل
ً
شـــيئ�ا مـــن الصبـــاح ،وتســـتمر يف الكفـــي بالهـــون ملـــدة
ثالث ــة أي ــام متوالي ــة.
لقـــد كان هـــذا العمـــل خرييـــا أن يدفـــع املريـــض مـــا
يســـتطيع مـــن المـــال لعالجـــه كمـــا يف املثـــل الشـــعيب
(عطي ــة م ِّ
ِّ
زي ــن) ،ولق ــد كان املزي ــن أو احل ــالق يقب ــل أي
ِ
مبلــغ يدفــع لــه ويدخلــه يف جيب ـ�ه مــن غــري أن ينظــر إليــه.
لكـــن يف الوقـــت احلاضـــر كثـــري مـــن البصـــرى كأطبـــاء
جعل ــوا الكش ــف برس ــوم واجللس ــة مح ــدد س ــعرها م ــع
الدف ــع املقـــدم ألنه ــا أصبح ــت مص ــدر كس ــبهم.
)4

استخدام الهون كأداة معتقدية:

جن ــد عن ــد كث ــري م ــن الش ــعوب االعتق ــاد يف املع ــادن
وق ــد أفادن ــا ب ــن خل ــدون يف كتاب ــه« :ع ــن ش ــفافية روح
املع ــادن وأك ــد أن ه ــذه الصف ــات منس ــوبة إليه ــا ترج ــع
إىل ه ــذه الروحانيـ ـ�ة والش ــفافية»[بن خلدون(،ب ــدون)،
ص.]405
ً
وكمـــا هـــو معـــروف يصـــدر الهـــون النحـــايس صوتـــا
عنـــد طرقـــه كرنـــن اجلـــرس .ويعتقـــد أن لصـــوت
اجلـــرس مفعـــوال ســـحريا ،وخلـــوف اإلنســـان مـــن
املجهـــول مـــن األرواح الشـــريرة وغريهـــا لذلـــك وجـــد
ضالت ــه«:يف بع ــض الوس ــائل ال ــيت إقتن ــع بت�أثريه ــا وأم ــن
بفائدتهـــا فـــكان مـــن ذلـــك الســـحر والطلســـم وعلـــم
َ
احل ــرف والتمائ ــم وغريه ــا مم ــا ام ــن ب ــه وم ــا زال يؤم ــن
ً
ً
بـــه يف كل مـــكان وزمـــان دافعـــا لـــألذى شـــافيا للمـــرض
ً
وجالبـــا للحظ»[الشـــطي1960،م.]105:
و يف ذلـــك كتـــب جيمـــس فريـــزر«:إن اســـتخدام
ً
األج ــراس والطب ــول لط ــرد األرواح الش ــريرة كان مألوف ــا

عنـــد كثـــري مـــن الشـــعوب ،فالطبلـــة النحاســـية تعـــد
ً
ً
اآلل ــة الرئيس ــية يف الص ــن ال ــيت حت ــدث ضجيج ــا ق ــادرا
ً
عل ــى ط ــرد األش ــباح .كث ــريا م ــا يس ــتخدم س ــكان أفريقي ــا
األصليـــون األجـــراس بهـــدف طـــرد األرواح الشـــريرة،
حيــث أن شــعوب أفريقيــا كانــوا يعتقــدون منــذ القــدم يف
وجـــود األرواح»[جيمـــس فريـــزر.]245 :1974 ،
أم ــا ع ــن اس ــتخدام األج ــراس والطب ــول عن ــد املمال ــك
الســـوداني�ة القديمـــة كتـــب أبـــو ســـليم « :أن النقـــارة
مصنوعـــة مـــن الســـهرانه «آلـــة ســـابقة للنحـــاس».
وانتشـــرت بـــن الفـــوجن والعبـــدالب وبـــن القبائـــل
املختلفـــة ،وتصنـــع مـــن النحـــاس بشـــكل خـــاص ولـــم
تصن ــع م ــن احلدي ــد فاحلدي ــد بلي ــد ال يص ــدر الص ــوت
املطلـــوب».
وعـــن اســـتخدام األجـــراس يف مملكـــة الفـــور« :كانوا
يعلقونـــه يف رقـــاب اخليـــول ،ويف موكـــب ســـلطان الفور
ً
كانت تظهر جماعة حتمل أجراســـا صغـــرية وتضربها وهم
محيطون بالســـلطان وكانت حبافة درع ســـلمان ســـولوجن
ســـلطان الفـــور مجموعـــة بـــن األجـــراس كانـــت ختيف
العـــدو إذا هزه»[أبوســـليم1992 ،م ،ص.]157-135
وهـــذا يعـــين أن األصـــوات اجلرســـية الصـــادرة مـــن
األدوات النحاســـية كان لهـــا دور يف حيـــاة الشـــعوب
ً
وســـتوضحه عادة احلرجيالتك اليت ســـيأيت ذكرها الحقا.
ً
تس ــتخدم بع ــض املع ــادن األخ ــرى لتص ــدر جرس ــا ال
تقتصـــر إصـــدار األصـــوات علـــى األجـــراس النحاســـية
ب ــل كل األص ــوات الناجت ــة ع ــن الرون ــز احلدي ــد واخل ــزف.
إذ يعتق ــد أن «صلي ــل األج ــراس املقدس ــة لط ــرد األرواح
الش ــريرة احلاس ــدة .ف ــكان يف العص ــور القديم ــة يعتق ــد
أن الشــياطن واألشــباح تهــرب عنــد ســماعها األصــوات
الـــيت تنبعـــث عـــن املعـــادن كأن يكـــون صـــوت صليـــل
األجــراس أو قــرع الطبــول عندمــا تضــرب بعمــود حديــد،
ً
فكان ــت الع ــادة املتبع ــة أن حيم ــل كاه ــن الق ــداس جرس ــا
ً
يف ي ــده أو يعلق ــه يف ردائ ــه حبي ــث حي ــدث أصوات ــا عن ــد كل
حركة»[فريـــزر.]228 :
َ
وســـبحان هللا يف القـــران الكريـــم يف ســـورة الرحمـــن
ّ
واإلنـــس إن
اجلـــن ِ
يقـــول هللا تعاىل{:يـــا معشـــر ٍ
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ُ ُ ْ َ ُ ُ
َ ِّ َ ُ
فأنف ــذوا ال تنف ــذون ِإ ال ِب ُس ــلطان ( )33فب ــأى َءاال ِء ِر ّبكم ــا
ُ
ٌ
ُ
رس ُ
وحن ٌ
ـــواظ ِّمـــنَّ ،نـــار ُ َ
ُت َك ِّذ َبـــان(ُ )34ي َ
ـــاس
ـــل عليك َمـــا ِش
َ ِ
ٍ
َ
َ
ـران( .})35وحبس ــب تفس ــري ب ــن كث ــري لالي ــة
ـ
ص
نت
ف ــال ت ِ
ِ
ً
( )33ان معشـــر اإلنـــس واجلـــن« :التســـطيعون هربـــا
م ــن أم ــر هللا وق ــدره ب ــل ه ــو محي ــط بك ــم وه ــذا يف مق ــام
َ
َ
الء(النعـــم)
احلشـــر ،وتفســـري االيـــة( )34فبـــأي اال
ِ
يامعش ــر الثقل ــن اإلن ــس واجل ــن تكذب ــان(ال تس ــتطيعون
َ
إنكارهــا وال جحودهــا ) ،وتفســري االيــة ( )35الشــواظ :هــو
له ــب الن ــار ،وق ــال مجاه ــد وقت ــادة« :النح ــاس األصف ــر
ُ
المـــذاب فيصـــب فـــوق رءوســـهم» .وقـــال الضحـــاك:
«وحن ــاس س ــيل م ــن حن ــاس ،واملع ــىن عل ــى كل الق ــول ل ــو
ذهبت ــم هارب ــن ي ــوم القيام ــة لردتك ــم املالئك ــة والزبانيــ�ة
بإرســـال اللهـــب مـــن النـــار والنحـــاس ُ
المـــذاب عليكـــم
لرتجعوا»[بـــن كثـــري.]2754-2753 :2005،
من اســـتقرائن�ا للتاريخ جند أن كثـــريا من املصنوعات
املصنعـــة مـــن مـــادة النحـــاس تســـتخدم يف املعتقدات
فالهـــون النحايس يســـتخدم يف:

طقس السبوع:
احلرجيالتك)
(عادة دق الهون أو ِ
اإلجنـــاب مـــن األمـــور املهمـــة واملتوقعـــة يف حيـــاة
الزوجـــن واألســـر وخاصـــة للزوجـــة حديثـــ�ة العهـــد ألن
احلمــل األول مصــدر فــرح علــى نطــاق األســرة واملجتمــع،
والقيـــام بهـــذا الطقـــس للمولـــود األول مهـــم .
عـــادة دق الهـــون أو طقـــس يتـــم يف يـــوم الســـماية
(اليـــوم الســـابع للمولـــود) بعـــد وليمـــة الغـــداء والـــيت
يـــذحب فيهـــا كبـــش أو كبشـــان حبســـب جنـــس املولـــود
ً
لتســـميت�ه والـــيت تســـىم إســـالميا بالعقيقـــة ،تقـــام
ً
عـــادة عنـــد وقـــت العصـــر أو بعـــد غـــروب الشـــمس
يتـــم طقـــس دق الهـــون النحـــايس وهـــي عـــادة تتبعهـــا
القبائـــل ذات األصـــول املصريـــة يف الســـودان خاصـــة
النوبيــ�ة منه ــا ،كم ــا يمارس ــها بع ــض العوائ ــل ال ــيت به ــا
صـــالت باملصريـــن.
وهــي عــادة بهــا طقــس عقــدي مرتبــط بيــوم تســمية

املولـــود والـــذي يمـــارس برتتيـــب خلطواتـــه والنـــاس يف
حال ــة ف ــرح.
عـــادة احلرجيالتـــك مصريـــة األصـــل وأرجـــع
ً
طقوس ــها للديان ــة املس ــيحية كم ــا س ــيتضح الحق ــا لذل ــك
ه ــي مس ــتمرة أك ــرث ب ــن املس ــيحين(األقباط) وبع ــض
العوائـــل ذات األصـــول املصريـــة وإن كان علـــى نطـــاق
ضيـــق.
إجراءات طقس دق الهون:
)1

اإلعداد للسبوع:

يتـــم اإلعـــداد للســـبوع منـــذ والدة الطفـــل ويقـــوم
بذلـــك النســـاء ممـــن يلتمـــس فيهـــن خـــرة شـــراء
مســـتلزمات هـــذا اليـــوم .
ُ
يتـــم جتهـــزي مـــا يســـىم ب(الفـــرتة) وهـــو طبـــق بـــه
س ــبعة أن ــواع م ــن احلب ــوب وه ــي :ف ــول س ــوداين بقش ــره
وبلــح ورز وعــدس وذرة وقمــح وحلبــة وفاصوليــا وتســىم
كنس ــة العط ــار.
جيه ــز كي ــس ل ــكل ف ــرد مدع ــو ،ب ــه أن ــواع مختلف ــة م ــن
احللويــات واللبــان والفــول ِب ِقشـ ِـره والبل ــح.
إذا لـــم يتـــم االتفـــاق علـــى إســـم املولـــود تـــرص
الش ــموع بأس ــماء املول ــود املقرتح ــة وتض ــاء ط ــول اللي ــل
ً
ح ــىت تنطف ــئ آخ ــر ش ــمعة ،والش ــمعة األط ــول عم ــرا ه ــي
إســـم املولـــود.
جيهـــز األرز باحلليـــب (الـــرز باللـــن) لتقديمـــة
ككرام ــة (ق ــدح أبي ــض) ،فالل ــون األبي ــض أو م ــا نس ــميه
بالبيـــ�اض رمـــز الســـالمة والطهـــارة والنقـــاء.
وق ــد ُع ــرف الس ــودانيون بتقديمه ــم لق ــدح البيــ�اض
ً
يف كثـــري مـــن املناســـبات الدينيـــ�ة مثـــال يـــوم عاشـــوراء
وه ــو ي ــوم التاس ــع م ــن مح ــرم فيم ــا ُيع ــرف بالتوس ــعة أن
ً
يوس ــع ش ــخص عل ــى الن ــاس في ــوزع األرز بالل ــن غالب ــا.
ً
أيضـــا يقـــدم قـــدح البيـــ�اض يف مناســـبة طقـــس
عبـــور الشـــهر الســـابع للمـــرأة احلامـــل بســـالم ،فيقـــدم
للضي ــوف عصي ــدة بطب ــق س ــوداين أبي ــض الل ــون يس ــىم
ُ
(م ــالح روب) وه ــو مك ــون م ــن الل ــن الرائ ــب والدقي ــق.

عـادات وتـقـالـيـد

يفـــرش الغربـــال بقطعـــة قمـــاش ويوضـــع يف داخله
بعـــض احللويات واملكســـرات (بلـــح ،فول ،مكســـرات،
عدس ،رز ،قمـــح ،حلبـــة ،فاصوليا ) خاصـــة يف األطراف
حـــىت ال تضايـــق الطفـــل عندما يوضـــع فيها.

غربال خشب كبري

)2

طقس السبوع :

هـــو طقس احتفايل القصد منه احلمايـــة باعتب�ار فرتة
الـــوالدة فرتة انتقال مـــن مرحلة ألخرى والـــيت حتدث فيها
تغـــريات حلياة املرأة والطفل وحبســـب نظريـــة فان جنب
أن هنالـــك ثالثـــة أنماط مـــن الطقـــوس واالحتفاالت”:
الـــيت تصاحـــب مرور الفـــرد وانتقالـــه من مرحلـــة ألخرى
وعـــادة ما يصاحب هـــذه املراحل طقوس وشـــعائر تعرف
ً
عامة بطقـــوس العبـــورو تهدف هـــذه الطقوس أساســـا
إىل تمكـــن الفـــرد مـــن االنتقـــال مـــن مرحلـــة إىل أخرى
بســـالم»[فان جنب.]3 :1966،
منهـــا مرحلة الـــوالدة (الوضـــوع) اليت تمثـــل مرحلة
اإلنتقـــال من مرحلـــة ألخرى  ،وحيدث فيهـــا تغريات ولكن
بقيام هـــذه الطقوس تـــدرأ عنهمـــا املضار ويف ذلـــك ”:أن
هنالـــك إعتقادا بأن القوى الشـــريرة تـــزداد خطورة بصفة
خاصة يف فرتات االنتقال من مرحلـــة إىل أخرى عند امليالد
والزواج واملوت وتعاقب الســـنن وتغري الفصول»[أحمد
أبو زيد وآخـــرون1965:م.]296:
فاألصوات اجلرســـية الـــيت يطلقها الهـــون لها رنن يف
اعتقادهـــم تطرد الشـــياطن ومنهـــا يمكن معرفـــة ما إذا
كانت أذن الطفل تســـتقبل األصوات فبطـــرق الهون عند
رأســـه يفزع لسماعه.
كيفية ممارسة عادة دق الهون:
جيهـــز الهون النحـــايس وهو غربـــال كبـــري(أداة مطبخ
تســـتخدم لتصفيـــة الدقيق مـــن الشـــوائب) ،يوضع يف
ُ
قاعه كميـــة قليلة مـــن حبـــوب الفرتة .

كمـــا يطلق البخـــور قبل املراســـم وهـــو طقس عاليج
ســـحري وقد كتب عنه هـــوك”:أن البخور يطـــرد األرواح
َ
ُ
شـــرف عليـــه الهة
الشـــريرة ألنه نابـــع من النـــار والذي ت ِ
طاردة للشـــر .وأنه طقـــس تطهري ،يقوم بتطهري اجلســـد
من خـــالل اســـتعمال الدخـــان ،وهو طقس أســـايس من
طقوس الشـــفاء» [م.س.هـــوك1978 ،م ،ص.]96
البخـــور املســـتخدم عـــادة التيمـــان ُ
المســـبع أي بـــه
ســـبعة عناصر نب�اتيـــ�ة وهو يســـتخدم كحرز مـــن العن
وعنـــه «:كان مـــن الوســـائل املســـتخدمة يف مواجهـــة
التأثريات الشـــيطاني�ة والسحرية  ،وقد اســـتخدم الرواحئ
النفـــاذة الـــيت ختتص بهـــا بعـــض النب�اتات مثـــل الكمون
األسود[»..الكســـندر هجـــريت ،1974،ص.]372 :
عـــادة يصاحب إطـــالق البخور تعويذة تقـــال حىت ال
تصاب األم والطفـــل بالعن .
وتســـىم (ختريجة) وتعـــين خروج العـــن ،والتعويذة
هي جـــزء من الطـــب الســـحري القديـــم وتـــوازي الرقية
ً
ً
ٍّ
العزيمة مثال إذا
الشرعية اإلســـالمية واليت تســـىم أيضا
شـــعر شـــخص ما بأنه مريـــض يذهب إىل شـــيخ أو فقيه
(فكـــي) ليعزم له بآيـــات من القـــرآن وأدعيـــة مأثورة عن
النـــيب ﷺ ،لذلـــك نســـتطيع أن نســـي املرأة الـــيت تقول
ُ
عزمة.
التخريجة أو العزيمـــة الم ِ
قد كتـــب املعالج النفـــيس التجاين المـــايح عنها عند
قدماء املصرين كانوا يعتمـــدون يف معاجلتهم«:على ُ
الريق
والعزائم الســـحرية أكـــرث مـــن اعتمادهم علـــى العقاقري
الطبي�ة ،كما كانـــوا جيعلون لها املـــكان األول ،وكان الكهنة
يرتلـــون العزائـــم قبل مباشـــرة العالج «اآلن يقرأ الشـــيخ
أو الفكـــي صلـــوات وتراتيـــ�ل أو أدعيـــة أو َينـــ َّ�ده ُ
(ين�ادي)
ً
ُ
المســـخرين خلدمته أيـــا كان مـــن اجلن أو الشـــياطن.
َ
أو أن يقـــرأ رجـــل الدين ايـــات من القـــرآن الكريـــم أو من
األدعيـــة النبوية على رأس الشـــخص املعـــين حىت حيفظ
من اإلصابـــة بالعن»[التجاين المـــايح1959،م.]9:
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يرجع وجـــود الريق إىل«:ســـامر وبابل وقـــد كانت بادئ
األمـــر عالجية توصف لعـــالج ُ
احلىم الـــيت كان يعتقد أن
مصدرها األرواح الشـــريرة أو الشـــيطان ،وأصبحت فيما
بعـــد معروفـــة لدى كثري مـــن األمـــم كاألغريـــق والرومان
والعرانين واملصرين»[فريـــزر.]58-56:

 (مو ربيي�ة عاريي�ة) :مو كلمة من لغة قبيلة الشـــايقيةالعاميـــة وتعين :مـــا وفيها يقلب احلرف ألـــف إىل واو،
ِّ
ربيي�ة وتعـــين :تربي�ة ،عاريي�ة وتعـــين يف اللغة العامية:
تأيت من كلمـــة أعار أي اســـتعار ويف مجمل املعىن تربي�ة
غري مســـتعارة أي تربي�ة لقيم أصيلة .

الشـــك أن الســـودان تأثر كثـــريا بثقافـــات البالد اليت
كان على صلة بها ،او اســـتعار مـــن ثقافاتها وكان أوضح ما
ً
ً
يكون يف ميدان املعتقدات وهو األكرث رســـوخا واســـتمرارا،
وجنـــد أن الثقافـــة الســـوداني�ة يف كثري مـــن األحيان خليط
مـــن الديـــن اإلســـاليم مـــع بقايا ورواســـب مـــن ديانات
قديمـــة وأكرث مـــا يؤكد ذلـــك اجلرتق.
ً
و العزيمـــة أو التخريجة الـــيت تردد للطفـــل درأ للعن
أثن�اء حـــرق البخـــور وقـــد ينشـــغل املحتفلون وال تـــردد ،
ســـنقدم نموذجـــا لها:

 (المـــا عكر والفلفـــل الضكر) :فيها يدعـــو على العن(ع َك ْ
أن يصيبهـــا ما يصيـــب الماء عندمـــا َ
ـــر) يتعكر،
ويتعكر لون المـــاء عندما تضاف له مـــادة تلوثه وتغري
لونه.

يا عن ياعني�ة
يا كافرة يانصراني�ة
ربيتك يب إيديه
ربتو فاطنة بت النيب
مو ربيي�ة عاريي�ة
الما عكر والفلفل الضكر
يف عن ما كفر
كان أنى أو ضكر
النيب حيضر ناقتو
و إنفلتت عالقتو
و سار حلق جبماعتو
شرحها:
( -يا عن يا َع ِن َّي�ة):أيتها العن أليت أصبت باملرض.

 والدعـــوة األخرى أن يقـــع الفلفل يف العـــن واملعروفً
ان الفلفـــل َحارق ُ
(ســـخن) على العن ويســـبب ألما
ِ
ً
شـــديدا فيهـــا .والضكر :الذكـــر ،واســـتخدمت كلمة
ضكـــر يف اللغـــة العاميـــة يف البهارات الغـــري مطحونة
ً
فمثـــال فلفـــل ضكـــر فلفـــل كمـــا هـــو شـــكل حبتـــ�ة
الدائريـــة ،ولنتصور حالة العـــن وبداخلها فلفل ضكر
وكم ســـيكون ضيقها.
 (يف عن ما كفر) :وهذا لكل عن كافرة. (كان أنـــى أو ضكر) :ســـواء كانت العن جنســـها أنىأو ذكر.
ُ
حيضر ناقتو) :أن النيب(ص) حي ِضر ناقتة.
 (النيب ُِ
 (و إنفلتت َعالقتو):عالقتـــو يف اللغة العامية تأيت منُ َ
ً
الم ْعـــالق وهي من الكلمة َعــــلق مثال ُيعلق فالن
كلمة
مالبســـه على الشـــجرة .والعالقـــة هنا مقصـــود بها
(الرســـن) الذي ُيقاد بـــه الناقة.و انفلتـــت عالقته لم
يتم الســـيطرة على الرسن.
 (و ســـار حلـــق جبماعتـــو) :وحلقت الناقـــة جبماعتها.ً
ولعلـــه أن يصيـــب العن ما أصـــاب الناقـــة أن تلحق
بأهلهـــا وال تعود .
ِيوضـــع الطفـــل يف األرض وتـــأيت أمـــه لتتخطـــاه
ســـبعة مرات ويف يدها ســـبع بلحات وتقـــول الداية أو
إحدى النســـاء:

 (يـــا كافـــرة يانصراني�ة) :أيتهـــا العن أيتهـــا الكافرة،أيتهـــا املســـيحية لو أنك مســـلمة لـــم تصييب.
 (ربيتك يب إيديه) :ربت�ه من َّريب حتت رعايتها.

نص الرقية:

( -ربتو فاطنة بت النيب):ربت�ه فاطمة بنت النيبﷺ.

هللا راقيك

عـادات وتـقـالـيـد

كث ــري م ــن عب ــارات الصيغ ــة تتغ ــري إضاف ــة وحذف ــا،
وقـــد تكـــون ُمرجتلـــة وكلهـــا ينـــص مضمونهـــا أال خيلـــف
مايق ــال ل ــه.

هللا شافيك
األوىل بسم هللا
الثاني�ة بسم هللا
الثالثة بسم هللا
الرابعة بسم هللا
اخلامسة بسم هللا
الساتة بسم هللا
ويف السابعة بسم هللا أو حول وال قوة إال باهلل.
رقيتك من عن أملك وأبوك حيسدوك
رقيتك من عن اجلوار يفجو الشرار
رقيتك من عن املرة حربة مشرشرة
رقيتك من عن الراجل حربة جبالجل
رقيتك كما رىق محمد ناقتو
كانت كسري
صبحت تسري
)3

دق الهون غربلة الطفل:

بعـــد ذلـــك تـــأيت إحـــدى احلضـــور بالهـــون يوضـــع
ُ
جبان ــب رأس الطف ــل وتدق(تض ــرب) علي ــه إم ــرأة خب ــرية
يف ه ــذا املج ــال عل ــى أن تك ــون م ــن أقربائ ــه مم ــن أجن ــن
الكثـــري مـــن الذكـــور وياحبـــذا لوكانـــت اجلـــدة لـــألب،
َ
وحيرك(ت ِه ــز) الطف ــل يف الغرب ــال ُيمن ــة ويس ــرة ويض ــرب
بشـــدة علـــى الغربـــال يف األرض يضـــرب الهـــون بقـــوة
ليخ ــرج ص ــوت عالي ــا حبي ــث يلم ــس ي ــد اله ــون أط ــراف
ً
قاعدت ــه النحاس ــية باالجتاه ــن مص ــدرا صوت(كلييين ــغ
كلييين ــغ) وت ــك ليق ــف الص ــوت ويع ــود بنف ــس الرتنيم ــة
مخاطبـــة املولـــود وكلمـــا توقفـــت يقـــول احلضـــور لـــه
بلغ ــة مرح ــة وفيه ــا دعاب ــة وفكاه ــه:
أسمع كالم أمك
ما تسمع كالم أبوك
أسمع كالم حبوبتك
ما تسمع كالم خالتك  ..وهكذا

وقـــرع الهـــون يف تت�ابـــع يذكرنـــا بقـــول فريـــزر عـــن
العال ــم الش ــهري بالقوان ــن الكنس ــية (دوران ــدرس) ال ــذي
عـــاش يف القـــرن الثالـــث عشـــر يف حبثـــه عـــن الطقـــوس
الدينيـــ�ة أنـــه قـــال« :األجـــراس تـــدق يف تت�ابـــع حـــىت
تف ــزع الش ــياطن وته ــرب ف ــاألرواح الش ــريرة تف ــزع م ــن
صـــوت اجلراس»[فريـــزر.]229-228:
فـــدق الهـــون النحـــايس وفـــر نوعـــن مـــن األســـلحة
ً
الروحيـــة ،الســـالح األول :هـــو الهـــون النحايس بـــدال عن
اجلـــرس النحـــايس وخبالف مـــا ذكر عنـــه ،جند النفســـاء
ً
قديمـــا كان يوضع حتت عنقريب(ســـرير) الـــوالدة صحن
حنـــايس حلفظهـــا ومولودهـــا .من هنـــا خنلـــص أن معدن
النحاس حـــرز جبانب خواص صوته وقـــد كتب عن احلروز
مـــن املعـــادن (( )Howesهاوس)«:احلـــرز مـــن املعدن
هـــو أي يشء من اخلشـــب أو احلجـــر أو املعـــدن أو أي مادة
أخـــرى والـــذي ينقش عليه الصيغة أو الشـــكل الســـحري
وغرضـــه احلماية من الشـــرور أو أن جيلب احلـــظ أو الرثوة
للشـــخص » ]. [Micheal Howes,n0ne, 56- 57
والســـالح الثـــاين :الرتنيـــم بالدعـــاء للمولـــود وإن
دخلـــت عليهـــا عبـــارات املـــزاح والتســـلية.
كتـــب فريـــزر أن أهـــم مـــا يمـــزي الكهنـــة واألطبـــاء يف
أفريقيـــا حملهـــم األجـــراس أو ارتداؤهـــم إياهـــا يف أثنـــ�اء
احتفاالتهـــم املقدســـة الـــيت تهـــدف إىل الشـــفاء مـــن
األمـــراض ،فالســـحر يف قبيلـــة (كامبـــا) الـــيت تســـكن
ش ــرق أفريقي ــا الريط ــاين « :يقوم ــون بق ــرع الطب ــول يف
احتفاالته ــم وتنبؤه ــم بالغي ــب ،وذل ــك أنه ــم يتص ــورون
ب ــأن اجل ــرس يلف ــت االنتبــ�اه إليهم»[فري ــزر.]58-56:
و بذلك جند أن عادة اســـتخدام األجراس يف الطقوس
الســـحرية الديني�ة كانت منتشـــرة لالعتقـــاد بأثر صوتها
يف طرد األرواح الشـــريرة ،والشـــياطن ،والشـــفاء ولفت
االنتبـــ�اه وبذلك نســـتنتج أن اجلرس النـــاجت من األدوات
ً
ً
ً
النحاســـية طـــاردا األرواح الشـــريرة ،قـــادرا أيضـــا على
احلمايـــة وجلب األرواح الطيبـــ�ة للناس.
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دحرجة الغربال:

ُ
حيمـــل الطفل من علـــى الغربال ويعطـــى ألمه لتقوم
بإرضاعه ،ويدحرج الغربـــال األطفال.
)5

الزفة:

بعد ذلـــك يطـــوف احلضـــور بالشـــموع كل طفل من
املحتفلـــن باملولـــود يف يده شـــمعة حـــىت الكبـــار يمكنهم
حملهـــا وهذا مـــن أثـــر الديانـــة املســـيحية على شـــمال
الســـودان وخاصة أننـــ�ا ذكرنـــا املجموعات الـــيت تقوم بها
وهي تســـكن هـــذه املنطقة ،فقد اســـتخدم املســـيحيون
املصابيـــح والشـــموع الـــيت حتملهـــا الشـــمعدانات يف
طقوســـهم الديني�ة ويف الكنائس وتوقـــد املصابيح عندهم
كمـــا كتـــب جيوفـــاين فانتيـــين «:رمـــز الضـــوء واحليـــاة
األبدية»(.فانتيـــين1978 ،م)105 :
تتضح عمليـــة دق الهون النحايس أكـــرث عندما يوضع
ًَ
املولود يف الغربال علـــى األرض وتدق(تضرب)على الهون
النحايس جبانب رأســـه ســـيدة كبـــرية يف الســـن خاصة إذا
ً
كانـــت جدته ألمـــه أو أي إمرأة خضـــراء (لهـــا أوالد) تيمنا
بها وتقول اســـمع (كالم أمك) وتدق الهـــون ويفزع املولود
دليـــل أنه يســـمع وحىت يتعلم الشـــجاعة وعـــدم اخلوف
مـــن األصوات العالية وتســـتمر هذه العبارات وســـط جو
ملئي باملرح.
جنـــد أن العالقـــات والصـــالت بـــن الســـودان ودول
الشـــرق األخـــرى كالهنـــد وغريهـــا أدت إىل دخـــول بعض
املؤثـــرات الثقافية فوجدنا يف الهند ما يشـــابه هذه العادة،
ويف ذلـــك كتـــب جيمـــس فريـــزر« :روي أن أفـــراد قبيلـــة
(جرنـــد) يف الهنـــد يقرعون علـــى طبق مـــن النحاس عند
ميـــالد الطفل حىت يتغلغـــل الصـــوت إىل آذان الطفل ،فال
يســـمع ما دونه مـــن أصوات»[فريـــزر]249 :
ووجدنـــا يف تـــراث البجا الشـــعيب« :أن مـــن عاداتهم
عنـــد الـــوالدة أن يـــؤذن يف أذن املولـــود ويضـــع البعـــض
ً
جرســـا فـــوق رأســـه فيكـــون بمثابـــة الســـلوى للطفـــل،
ويوقـــودون النار أمام املزل كل مســـاء حـــىت يوم األربعن
العتقادهـــم يف قـــدرة النار علـــى طـــرد األرواح» [أدروب
أوهـــاج1971،م ،ص.]96

كمـــا جنـــد عنـــد قبيلـــة بوجـــو الـــيت تســـكن شـــمال
احلبشــة أنــه عندمــا تضــع املــرأة وليدهــا« :فــإن قريب�اتهــا
يشــعلن النــار عنــد بــاب بيتهــا  ،ويســرن ببــطء حــول النــار
يف الوق ــت ال ــذي تق ــرع في ــه األج ــراس بق ــوة به ــدف إف ــزاع
األرواح الشـــريرة»[فريزر.]58-56:
ً
ثـــم يطوفون بغرف البيـــت كله تقريبـــ�ا وحتمل الطفل
إحـــدى النســـاء الكبـــريات وأمـــه مـــن خلفـــه ثم ينشـــد
األطفـــال قائلـــن بالصيغة:
َ َ
َ
َ
يا ِربن�ا ...يا َر ِبن�ا ...تكر وتبقي ق ِدين�ا
َ
ّ ِّ َ
جريالتكِ ...برجيالتك
ِحر
َ َ
حلقه دهب يف ِودين�اتك
َ َ
ساعة دهب يف د َّيي�اتك
ً
الرجيالتــك
لــم جتــد الباحثــة تفســريا حلرجيالتــك أمــا ِ
فهـــي مـــن كلمـــة َ
الر َجلـــة وهـــي إذا ترجـــل الـــيء اهـــزت
ُ
وتلخب ــط  ،فالطف ــل يه ــزت يف ه ــذه الع ــادة باه ــزتاز الغ َرب ــال
ال ــذي ينــ�ام علي ــه.
ُ
أم ــا (حلق ــة الده ــب يف ودين�ات ــك) تق ــال عندم ــا تك ــون
املولــودة أنــى ليوضــع لهــا حلقتــان مــن ذهــب يف أذنيهــا وقــد
ُ
ج ــرت الع ــادة أن خت ـ َّـرم أذن ــا الطفل ــة ي ــوم الس ــماية لتوض ــع
عليهــا احللقتــان.
َ َ
و تش ــري (س ــاعة ده ــب يف د َّيي�ات ــك) إىل أن املول ــود ص ــيب
لتوض ــع عل ــى ي ــده س ــاعة الذه ــب.
وبع ــد أن يكتم ــل الط ــواف بالطف ــل ب ــكل غ ــرف امل ــزل،
وتســـتمر النـــاس يف فرحـــه ،بعدهـــا حتمـــل األم وليدهـــا
وضعـــت يف الغربـــال فيشـــتتها(ينرثها)
واألشـــياء الـــيت ِ
األطفـــال يف األرض.
تقـــول (الراويـــة زينـــب مكـــي) « :أن احلبـــوب تطـــرد
الش ــياطن والع ــن وه ــي مكون ــة م ــن س ــبعة أن ــواع م ــن
احلب ــوب وتن ــرث م ــع املل ــح ال ــذي يط ــرد الش ــيطان وتس ــىم
(البســله) وهــي مــن عبــارة التســمية باســم اجلاللــه بســم
ِ
هللا ال ــيت تط ــرد الش ــياطن».
الشـــك أن عادة دق الهـــون أصابها ما أصـــاب العادات
األخرى من األســـلمة لتصبح مقبولة  ،كما يوضح استمرار

عـادات وتـقـالـيـد

تعايش املعتقدات والعادات املســـيحية مع اإلســـالمية يف
العـــادات املجتمعية بالرغم مـــن مرور الزمن
كمـــا أن اســـتخدام بـــذور بعـــض النب�اتـــات بغـــرض
اخلصوبـــة« :هنالـــك بعـــض النب�اتـــات غنيـــ�ة بب�ذورهـــا
ً
َ
وصـــارت رمزا للخصوبة مثل األرز عند االشـــورين ،والذرة
والبلـــح عنـــد السودانين»[ســـليمان ،1974،ص.]170
بعـــد ذلك تقســـم األكياس املعبـــاة حلوى وبانـــا وبلحا
ً ُ
وفـــوال وغريها من املكســـرات اليت جهزت ُمســـبقا وتكلف
نوعيـــة موادها حبســـب مقدرة أهـــل املولود.
هذه العـــادة ورثت مـــن الدين املســـييح والـــذي يعود
دخوله إىل الســـودان ففي «:القرن الســـادس عشـــر واليت
قامت بعد املجموعـــة النوبيـــ�ة (س) أو ( )Xواليت احندرت
من اململكـــة املروية ،واليت قامت فيما بـــن القرنن الثالث
والســـادس امليالدين»[جيوفاين فانتيني.]105 :

الهوامش
 .الجوزية ،إبن قيّم( شمس الدين محمد بن أبي
بكر) 98 :م  ،الطب النبوي ،تحقيق عيل أحمد
عبد العال الطهطاوي ،مكتبة ومطبعة الفجر الجديد،
ص .5
 .بن خلدون(:بدون تاريخ) مقدمة بن خلدون ،دار
إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،لبنان.
 .الشطي ،شوكت 960:م ،تاريخ الطب يف اإلسالم،
مطبعة جامعة دمشق ،سوريا.
 .جيمس فريزر 97 :م ،الفولكلور يف العهد القديم،
ترجمة نبيلة إبراهيم ،الجزء الثاني ،الهيئة املرصية
العامةللكتاب.
 .5محمد إبراهيم أبو سليم 99 :م ،أدوات الحكم
والوالية يف السودان،طبعة أوىل ،دار الجيل ،بريوت.
 .6بن كثري 005:م ،تفسري بن كثري ،أخرجه مجموعة
من الشيوخ ،الجزء الرابع  ،طبعة أوىل ،دار بن الهيثم،
القاهرة.
7. The Rites Of passages, translated by Monika B.Viztom and Gabrilla L. ,Coffee, University of, Chicago, Forth impretion. 7.Gennp,Van Arnold:1966
 .8أحمد أبو زيد و أخرون 960:م ،دراسات يف
الفولكلور،القاهرة.

و الديانـــة املســـيحية بمقوماتهـــا الروحيـــة أثرت على
مكونـــات الثقافـــة الســـوداني�ة ،وأكـــرث ما ظهـــر تاثريها يف
ميـــداين املعتقـــدات والعـــادات الشـــعبي�ة .هـــذه العـــادة
املســـيحية ركزت على التأثري العاطفي ألجـــراس الكنائس
على النـــاس ،ولن نفهم مشـــاعرهم وعواطفهـــم بفصلها
عن دينهـــم ألنهم حيبـــون ســـماع موســـيقى األجراس.
ً
خاصـــة أن عـــادة دق الهـــون تمارس بعـــد وقت غروب
الشـــمس حيـــث يظهر ضـــوء الشـــموع واليت توقـــد عادة
ً
يف الكنائـــس ليـــال ،ويكتب فريـــزر أن الناس منـــذ العصور
الوســـطى وحـــىت يف العصـــور احلديثـــ�ة حيبون االســـتماع
إىل صليـــل نواقيـــس الكنائـــس« :يتصورون أن الســـحرة
واملشـــعوذين حيتشـــدون يف صـــور غـــري مرئيـــ�ة يف اجلـــو
ليحتالـــوا حبيلهـــم الرخيصة إلصابـــة اإلنســـان واحليوان
ُ
بالشـــرور وبن�اء على ذلك تقرع األجراس طـــوال الليل أثن�اء
انشـــغالهم بأعمالهم اجلهنمية» [جيمـــس فريزر.]235:
 .9ه .س .هوك 978:م ،ديانة بابل واَشور ،ترجمة نهاد
خياط ،الخرطوم ،العربي للطباعة و النرش و التوزيع.
 . 0الكسندر هجرتي كراب 97 :م ،علم الفولكلور،
ترجمة رشدي صالح ،دار الكاتب العربي ،القاهرة.
 .التجاني املاحي 959:م ،مقدمة يف الطب العربي،
طبعة أوىل ،مطبعة مرص.
12. Amulets, Robert Hale and Company, Lon(don. 12.Micheal Howes: )none
 .جيوفاني فانتيني 978:م ،تاريخ املسيحية يف املمالك
النوبية القديمة والسودان الحديث ،الخرطوم.
 .محمد أدروب أوهاج 97 :م ،من تراث البجا الشعبي،
سلسلة دراسات ىف الرتاث السوداني ،رقم ( ،) 7شعبة
أبحاث السودان ،كلية اآلداب ،جامعة الخرطوم.
 . 5الراوية زينب مكي الصادق ،رشيط رقم :م دأأ/
أرشيف معهد الدرسات األفريقية و االَسيوية ،جامعة
الخرطوم.
 . 6الصادق محمد سليمان  97 ،م ،الحروز يف السودان
أصولها ووظائفها وأغراضها ،بحث لنيل درجة
املاجستري ،قسم الفولكلور ،معهد الدراسات األفريقية
واآلسيوية ،جامعة الخرطوم.

الصور:
-

من الكاتبة.
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موسيقى «السطمبايل»
بن اخلصائص الطقوسية
والدالالت العالجية :مقاربة
أنرثوبوفني�ة

مقدمة:

ُ
تعتـــر طريقة «الســـطمبايل» نمطا موســـيقيا انتشـــر يف تونس
علـــى غـــرار «موســـيقى الديـــوان» يف اجلزائـــر و« فـــن القنـــاوة» يف
ّ
ويتمـــزي هـــذا النـــوع بتعـــدد اإليقاعـــات وبوجـــود مظاهر
املغـــرب،
احتفاليـــة ترتكز علـــى مجموعة من الشـــعائر موجهة باألســـاس حنو
الـــدالالت الروحية اليت تمـــزج بن مضامن دنيوية وأخرى مقدســـة،
ويف إطار شـــعائري تدور أحداثـــه وفق مجموعة مـــن اآلالت املحورية
اليت تســـتن�د عليها هذه الطريقـــة وخاصة آلتا الشقاشـــق والقمري.
ويف هـــذا الســـياق يهتم هـــذا العمل بدراســـة اخلصائـــص اإلثني�ة
ألقليـــة ُعرفـــت بنمـــط موســـيقي لـــه خصوصيـــة مزجت بـــن عدة
1

ضريـح الـويل ُ
اجلـدران ُ
وهـو ُمحـاط بآيـات قرآنيـ�ة يف ُ
المحاذيـة
ُ
ومغطـى بقمـاش أخضـر مـن احلريـر.

إيقاعـــات إفريقية وأخرى شـــرقية متوســـطية ،وقد كشـــف هذا الفن

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

عـــن أهميت�ه تقريبـــ�ا منـــذ ســـتين�ات القرن العشـــرين يف
تونس تأثرا بما شـــهدته الســـاحة الفني�ة من حتوالت عاملية
تزامنت مع الصـــراع يف املجتمـــع األمريكي وبـــروز حركات
حتررالزنوج اليت ســـاهم فيهـــا مارتن لوثر كينـــغ جونيور(،)1
ُ
وهـــو ما أعطى دفعا لمـــا ُيمكن أن نســـميه بالفن اإلفريقي
يف العالـــم الغـــريب .فـــرزت مثـــال موســـيقات «اجلـــاز»
و«الـــروك» و«البلـــوز» و«الريغـــي» يف جنـــوب الواليات
املتحـــدة األمريكية.
وامتـــدت مثل هذه الفنـــون يف العديد مـــن املجتمعات
ّ
وتشـــكلت موســـيقى ُ
الهويات أو األقليات الـــيت أرادت أن
تفـــرض واقعهـــا االجتماعـــي والثقـــايف يف ظـــل التهميش
والدفـــاع عـــن حقوقها من خـــالل تعبريات فنيـــ�ة ُيمكن أن
ندرجهـــا ضمن فنـــون املقاومة وفـــرض الـــذات والهويات
ُ
يف هذه املجتمعـــات .وضمن هـــذا اإلطار تعتر املوســـيقى
«الســـطمبالية» من بن الفنـــون ذات الرصيـــد اإليقاعي
ّ
املمزي بتقني�ات وآالت موســـيقية تقليدية ،تستمد مكوناتها
مـــن بيئـــ�ة أصليـــة إفريقية تهـــم األقليـــة الســـوداء .كما
يتمحـــور حبثن�ا هـــذا يف إطار رؤيـــا إتنوموســـيقية( )2حناول
ُ
ُ
من خاللهـــا أن نســـلط الضوء علـــى مبحث جيســـد تراث
موســـيقي ُمهم خبصائصه اللحني�ة ورصيـــده اإليقاعي مع
العمـــل على ربطـــه باألصـــل اإلتنولويج الذي نســـعى من
خالله الوصـــول إىل اإلطـــار العقائدي لهذه املوســـيقى.
لبلـــوغ األهداف العلميـــة لهذا البحث ســـوف ننطلق
مـــن رصـــد اخلصائـــص اإلتنولوجيـــة لألقلية الســـوداء
بتونـــس بإعتب�ارهـــا املرجـــع األســـايس لهـــذه املمارســـة
ُ
الثقافيـــة ،ولنتطـــرق يف العنصـــر الثـــاين إىل تبي�ان أســـس
النظام العقائـــدي اخلاص بطريقة «الســـطمبايل» ُ
وهما
«اجلـــن»( )3و«البـــوري»( .)4كمـــا حاولنـــا الوقوف على
الم ّ
اخلصائص األنرثوبولوجية ُ
مـــزية لهذا النظام يف مرحلة
أوىل واالهتمـــام جبملـــة املظاهر االحتفاليـــة اخلاصة به يف
مرحلـــة ثانيـــ�ة .لنصـــل يف نهاية هـــذا املبحـــث إىل التأكيد
علـــى أهميـــة دراســـة التث�اقف املوســـيقي ضمـــن فضاء
تعايش املشـــرتك الثقـــايف ،قصد الكشـــف عـــن الرصيد
املرجعـــي والتحـــوالت الوظيفيـــة اليت عرفتهـــا الطريقة.

اخلصائص اإلتنولوجية لألقلية السوداء بتونس:
شـــهدت البالد التونســـية كغريهـــا من بلدان شـــمال
إفريقيا حضـــور مجموعـــات ُم ّ
همة مـــن العبيـــ�د األفارقة
على امتداد قـــرون ،وهي فئة اشـــتهرت لـــدى العامة بأهل
الســـودان أو الســـوادين نســـبة للموطن األصلـــي وبلدان
مـــا وراء الصحـــراء .وقد كانـــوا عبي�دا وقع جلبهـــم إىل البالد
التونســـية عر ما ُيعرف «بتجـــارة العبيـــ�د أو الرقيق» اليت
عرفـــت ازدهارا كبريا دعمتها جتارة القوافـــل الصحراوية(.)5
ُ
ّ
وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن هـــذا النـــوع مـــن التجارة لـــه قواعد
تســـيريية منذ العصر اإلســـاليم الوســـيط.
وقـــد بـــدأ مصطلح جتـــارة الـــرق بـــن إفريقيـــا جنوب
الصحـــراء وبلدان شـــمال إفريقيا إضافة إىل شـــبه اجلزيرة
العربيـــ�ة اإلســـالمية ،حيث ّ
كـــون هـــؤالء ُ
المســـتجلبون
مجتمعـــا ّ
يتمزي خبصائـــص اجتماعيـــة وثقافيـــة مختلفة
ُ
ومتعـــددة تفســـر إىل حد مـــا الرؤية اإلعتقادية للشـــعوب
املحلية لبالد الســـودان .كمـــا تؤكد الدراســـات التاريخية
ّ
والسوســـيوأنرثوبولوجية أن هـــذه األقليـــات الســـوداء قد
عاشـــت يف شـــكل جتمعـــات محـــدودة العـــدد وتوزعـــت
باجلنوب الشـــريق التونيس( )6وبصفاقس ومدن الســـاحل
ّ
وبتونـــس العاصمـــة خاصـــةُ .
والملفـــت لالنتبـــ�اه أن هذه
املجموعات اختارت االســـتقرار يف مناطق حضرية أو شـــبه
ّ
تتمـــزي بدين�اميكية اقتصاديـــة وجتارية خاصة مع
حضرية
إلغـــاء قانون الرق الذي أصدره املشـــري أحمد بـــاي يف جانفي
 .)7(1846وقـــد ســـاهم هـــذا القانون يف حتســـن وضعية
ُ
هـــؤالء ّ
وحتولـــوا بفعل ُ
المشـــرع إىل جتار وفاعلـــن يف الدورة
ّ
االقتصاديـــة خاصة وأن أغلبهم قد كان لهم اتصال مباشـــر
بأعيـــان القـــوم وبالطبقات امليســـورة ،اليت كانـــت تمتلك
النفـــوذ االجتماعـــي والرأســـمال الرمزي وهو ما ســـاهم يف
اكتســـاب هذه األقلية الســـوداء لرصيد مـــادي واجتماعي
مكنهم من فـــرض ذواتهم بعـــد مرحلة العتـــق ،فالوجاهة
الـــيت ورثوهـــا عن أســـيادهم ســـاعدت يف ممارســـة بعض
املهـــن اليت كانـــت من احتـــكارات اجلماعات اليت انتســـبوا
لهـــا وعملوا حتت رعايتهـــا خاصة يف الفضـــاء القبلي طيلة
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قرون .وبقيـــت بعض املصطلحـــات اليت تشـــري إىل أصول
هـــذه املجموعات الســـوداء اإلفريقية مرتبطـــة بالعائالت
أو القبائـــل المالكـــة علـــى غـــرار الورغميـــة والغدامســـية
والورغليـــة الذيـــن امتهنـــوا مهنـــا عديـــدة مثل احلراســـة
واحلمالة واملهـــن اخلدماتي�ة بمختلف أنواعهـــا .ومع مرور
الزمـــن بـــرزت بعض املشـــاكل نتيجـــة اســـتبطان املجتمع
التونيس لفكـــرة الوضعية الدوني�ة للعبي�د رغم ســـن قانون
ُ
إلغـــاء الرق الـــذي حتدثنـــ�ا عنه ســـابقا( .)8وتشـــري املصادر
االســـتعمارية إىل تواصل العبودية تقريب�ا إىل بدايات القرن
العشـــرين وهو مـــا يعكس عـــدم قابلية الذهنيـــ�ة املحلية
للم ّ
ُ
تغـــريات السياســـية والثقافيـــة اليت عرفتهـــا املنطقة.
حيث كشـــفت ثـــورة علي بـــن غذاهـــم ســـنة  1864عن
رفـــض الرعية ملشـــاريع اإلصـــالح والتحديث والتمســـك
بالتقاليـــد واألعـــراف لعـــل أبرزهـــا امتـــالك «الرقيـــق
ّ
ّ
والعبي�د»(ّ ،)9
خاصة وأن هـــذه الفئة مثلت فاعال اجتماعيا
واقتصاديا بالنســـبة للفئـــة املهيمنة أو المالكـــة .فإضافة
لألعمال الفالحية واملزلية إىل «الشوشـــانة»( )10تعرضها
ّ
لشـــىت أنـــواع االســـتغالل واملتعة اجلنســـية ،إذ تكشـــف
املعاجلة األنرثوبولوجية من خالل المأثور الشـــعيب املغاريب
الذي ّ
()11
يشبه الشوشـــانة «يف النهار دابة ويف الليل شابة»
نظـــرا لراعتها يف العمل املـــزيل يف النهـــار واألداء اجلنيس يف
الليـــل املرتبط بتفننها وبإشـــباع رغبة ســـيدها(.)12
تكشـــف العديـــد مـــن املصطلحـــات والتســـميات
عـــن مظاهـــر العنصريـــة والنظـــرة الدونيـــ�ة منهـــا كلمة
«وصيـــف»« ،كحلوش»« ،شوشـــان» ....،ومهما تكون
الوضعيـــة اليت وجد فيهـــا هؤالء «املعاتيق»( )13أنفســـهم
بعـــد خروجهم مـــن ســـلطة أســـيادهم ،لتبقـــى األغلبي�ة
يف وضعيـــة تهميـــش ويف مراتـــب اجتماعية متدنيـــ�ة(.)14
وقد اســـتوطنت هذه الفئات ضمن فضـــاءات التهميش
مثـــل الوكايـــل واملـــالئج والزوايا وهـــي مجـــاالت منبوذة
ومســـتهجنة لـــدى الكثيرين ،حيث تنتشـــر فيهـــا مظاهر
االحنـــراف والســـلوكات الشـــاذة واملنحرفـــة كاإلدمـــان
على تعاطـــي املمنوعات وممارســـة الســـحر والشـــعوذة
واستهالك احلشـــيش واخلمر وتعاطي البغاء وغريها(.)15

ّ
مـــن املهم التأكيد علـــى أن هذه األقليـــة رغم تموقعها
ّ
يف مرتبـــ�ة اجتماعية دونيـــ�ة ،فإنها اســـتطاعت أن حتافظ
علـــى جـــزء ُمهـــم مـــن رصيدهـــا الطقـــويس واإلعتقادي
ّ
()16
املتمزية ولعل أبرزها «البوســـعدية»
وهويتها الثقافية
و«الســـطمبايل» .وزيـــارة األولياء الصاحلـــن اليت كانت
يوما ما مكان اســـتقرار هاته الفئات ّ
خاصـــة يف فرتة ما بعد
العتـــق على غرار زاوية ســـيدي ســـعد شوشـــان بضاحية
مرنـــاق وزاويـــة ســـيدي علـــي األســـمر يف بـــاب اجلديد.
ّ
كمـــا أمكن لهـــا املحافظة على إعـــادة إنت�اج هـــذه الصيغة
املتفردة مـــن املظاهر االحتفالية واألطر الشـــعائرية داخل
إطارهـــا العقائدي.
ُعموما اســـتطاعت هـــذه املجموعات أن تدخـــل الدورة
االقتصاديـــة لـــدى العائـــالت ُ
المرفهـــة للقيـــام باألعمال
املزليـــة والفالحيـــة إىل جانـــب اســـرتقاق بعضهـــم للقيام
باألعمال الشـــاقة( .)17وقد تواصلت جتـــارة الرقيق امتدت
ّ
طيلة قرون « بنســـق تصاعدي حيث تمكن املســـلمون من
هامة من رقيق الســـودان .كما ّ
الظفر بأعداد ّ
أسســـت هذه
املنظومة بمعرفة شـــاملة للشـــعوب واألقاليـــم اإلفريقية
وساهمت يف ســـيطرة ُ
المستكشفن على الطرق واملسالك
التجاريـــة إىل غاية العصـــر احلديث»(.)18
ال يهتم هـــذا البحث باملســـائل األنرثوبوتاريخية ،بقدر
ّ
ما ُيركز على أهمية حضور الســـود يف النســـيج االجتماعي
يف شـــمال إفريقيا بصفة عامة ويف تونـــس بصفة خاصة.
والغـــرض من ذلك اســـتقراء املمارســـات الثقافية واإلرث
ّ
املوســـيقي الذي ُي ّ
مزي هؤالء ،مع العلم أن األقلية الســـوداء
يف تونـــس اســـتطاعت تكويـــن نظـــام ُطـــريق تطـــور عر
الزمان واملـــكان وأصبح عنصرا فاعال يف الرصيد الشـــعيب
الطـــريق التونـــيس .وهـــذا ما ُي ّ
مـــزي البحـــث مـــن الناحية
األنرثوبوثقافيـــة يف املـــوروث العقائـــدي والطقويس الذي
يعتمـــد علـــى ُرؤى ســـحرية وديني�ة وقـــع تطويعها ضمن
ّ
اإلطـــار االجتماعـــي والثقـــايف املحلـــيّ ،
ممـــا مكنهـــا من
ُ
اكتســـاب خطـــوة اجتماعيـــة وعقائدية أصبحـــت بمرور
ّ
الزمـــن من املـــوروث الشـــعيب .وشـــكلت بالتـــايل رصيدا
موســـيقيا يعتمد على ّ
مقومات فنيـــ�ة وجمالية جد مهمة.

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

أسس النظام العقائدي اخلاص

بطريقة «السطمبايل»:
)1

اجلن  /اجلان:

ُيعتر هـــذا املصطلح مـــن أكرث الكلمات املســـتخدمة
للداللـــة علـــى املخلوقات غـــري املرئي�ة ،والـــيت تتمتع بقوى
خارقـــة للعـــادة ميت�اطبيعية حيـــث «اســـتحوذ اإلعتقاد
بوجـــود اجلن والشـــياطن علـــى فكر الشـــعوب القديمة
ّ
ويتمزي
واحلديثـــ�ة بمختلـــف أجناســـها وثقافاتهـــا»(.)19
هـــذا الكائـــن الالمـــريئ بقـــدرة كبرية علـــى تطويـــع حياة
البشـــر والتحكم فيها بطرق مختلفةّ ،
مما يمنحه ســـلطة
وقوة ســـحرية خارقة جتعله مصدر اخلـــوف والرهبة لدى
العامـــة .وتنقســـم املجموعـــات اجلني�ة إىل فـــروع عديدة
وغامضة لكنها تشـــرتك يف وجود قاســـم مشـــرتك يتحكم
يف ُكل فـــرع منها ُي ّ
ســـىم ملكا(.)20
ّ
يتمزي اجلان كذلـــك بقدرته على التفوق على البشـــر.
ّ
لذا يســـتخدم الصـــورة اإلعتقاديـــة يف اجلـــان والتمثالت
ُ
املرتبطـــة بها كخاصيـــة تهدد حياة اإلنســـان إذا ما أســـاء
التعامـــل معها .وحســـب الثقافـــات اإلفريقيـــة ُيمكن أن
ُي ّصنـــف اجلان إىل أربـــع مجموعات كـــرى وهي(:)21
 جان الماء :ويطلق عليـــه محليا مصطلح «البحرية»ّ
«جـــن الغواصـــة» ،حيـــث يرى
أو «البحايريـــة» أو
فيه أغلـــب الناس امتالكـــه القدرة علـــى الغوص يف
أعماق البحـــار واألماكن اليت تتكاثـــر فيها التجمعات
المائيـــ�ة واملجـــاري واألودية واملســـتنقعات .ويعتقد
ّ
األغلبيـــ�ة مـــن البشـــر أن ختطـــي هذه األماكـــن دون
البســـملة املســـبقة بإمكانها أن ُتصيب الفـــرد ّ
باملس
ّ
من اجلنـــون ألنه حـــاول أن يلـــج فضاء تســـكن إليه
هذه الكائن�ات .فالســـبي�ل الوحيـــد للحماية من هذه
املخاطر هو اإلســـتقواء بالبســـملة الـــيت حتفظ وجود
الكائن البشـــري.
 جـــان الهـــواءُ :ويعـــرف هـــذا النـــوع يف التســـميات
العاميـــة «بلريـــاح» أو «اجلـــان الطيارة» ،تســـكن

هذه الكائن�ات املرتفعـــات واألماكن العالية واجلبال.
وتعـــرف بقدرتها علـــى الطريان بســـرعة فائقة وعدم
االســـتقرار يف مـــكان واحد.
 جـــان األرض :وهي األكـــرث تواجدا حســـب الثقافاتاملحليـــة وخاصـــة يف األماكـــن املهجـــورة واخلاليـــة
واألماكـــن البعيدة والنائي�ة يف اجلبـــال والفالة ،حيث
ّ
بأن جـــان األرض بإمكانـــه أن ّ
يتحول
يســـود االعتقاد
إىل حيوانات على غـــرار الكالب والقطـــط أو زواحف
كالثعابـــن واألفاعـــي ،وبإمكان هذا النـــوع من اجلان
أن يتكاثر خاصـــة يف األماكن اليت تكرث فيهـــا الدماء أو
املقابـــر القديمة.
 جـــان النـــار :يعتقـــد يف هـــذا النـــوع مـــن اجلـــان أنيتعايـــش يف املناطـــق احلـــارة أو يف املصـــادر الناريـــة
كاألفـــران واملخابـــز واملردومـــة وهي أماكـــن يصعب
علـــى اإلنســـان التعايـــش فيهـــا(.)22
وبالعودة إىل هذه التصنيفات تتضـــح لنا أهمية ُ
الر ؤيا
التصنيفيـــة الـــيت ُت ّ
مـــزي نظـــرة البشـــر لهـــذه املخلوقات،
فنقطـــة االشـــرتاك بينها هي تعايشـــها مـــع األماكن اليت
تكون غامضة وال يستســـيغها البشـــر .وبقطع النظر عن
هذه االعتبـــ�ارات واألحـــكام التصنيفية ســـوف حناول أن
ُ
نركـــز يف هذا املقال على طبيعة النظـــام العقائدي اخلاص
«بالســـطمبايل» يف عالقـــة بتوظيـــف فكـــرة «اجلـــان»
وتمثالتـــه اخلارقـــة يف الذهنيـــ�ة والتصـــور الـــذي حيمله
األفـــراد عن هـــذه القـــوى الالمرئيـــ�ة .واليت اســـتطاعت
ُ
ُ
أن تؤثـــر وتوجـــه أفـــكار البشـــر حنـــو مســـارات معينـــ�ة.
فهـــذا النظام حيوم حـــول الفكـــرة املهيمنة الـــيت تعتقد يف
«اجلـــان» أو ما يطلـــق عليه بمصطلح «البـــوري» .وهذه
ُ
ّ
الكلمة تشـــكل إىل حد كبري قطب الرىح الـــذي تدور حوله
املمارســـات االحتفالية والطرق العالجيـــة اليت ختص هذه
ُ ّ
الطريقـــة ،حبيـــث تمثل نظاما ُمنســـجما حتكمـــه قوانن
وطـــرق تعامل يف غاية مـــن الدقة واملراتبيـــ�ة .وهذا النظام
شـــبي�ه بـــأن يكـــون نظاما بشـــريا لكونـــه يتمتـــع بإنفتاح
قريب على حياة اإلنســـان يف مســـتوى التنظيـــم واألفكار
املحيطـــة بنظـــام القرابـــة وعالقات الـــزواج ،الـــيت حتكم
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العالقات البشـــرية وبكل خصائصها مثلمـــا «يتجلى هذا
النظـــام العقائـــدي يف االحتفـــاالت الشـــعائرية للطريقة
الـــيت يتم مـــن خاللهـــا اســـتحضار األرواح لطلـــب العفو
وعقد الصلـــح منها .فهي علـــى عادة األوليـــاء الصاحلن
قـــادرة علـــى إتيـــ�ان اخلـــوارق واملعجـــزات ولهـــا القـــدرة
والنفـــوذ علـــى حيـــاة البشـــر»( .)23ويمكنهـــا أن تعقـــد
أحالفا مع أرواح أخرى شـــريرة فتتقمص الســـلوكات غري
ُ
ّ
املرغوب فيهاّ ،
مما جيعلها تشـــكل خطرا على حياة البشـــر
وال يمكن لألشـــخاص العادين أن يتعاملـــوا معها بصفة
ّ
ّ
«املعلم» وهو شخص ّ
يتمزي
مباشـــرة فيوكل شـــيخ ُيدعى
بعلمـــه وحكمتـــه وقدرته علـــى التعامل مع تلـــك األرواح
وترويضهـــا .وبإمكانـــه كذلـــك أن ُيوجـــه اختي�اراتهـــا حنو
تصرفات محـــددة يف جزء كبري منها شـــبيهة بالســـلوكات
البشـــرية .وبالرجوع إىل التســـميات اليت يقع اعتمادها يف
ّ
تصنيف األرواح واآلالت والرتديـــدات يتضح لنا أن أغلبها
ّ
تتمـــزي بالطابع اإلفريقي وفيها إشـــارة إىل أســـماء األمكنة
علـــى غـــرار الســـودان والبعـــض اآلخـــر إىل مصطلحات
غامضة مثـــل «شـــركند»« ،بمـــايش»« ،األرنوات»..
وحتيلنـــا هـــذه املصطلحـــات واأللفـــاظ إىل أهميـــة
الدراســـة اإليتمولوجيـــة للقاموس املســـتعمل يف طريقة
«الســـطمبايل» ،وما يتفرع عنها مـــن إحياءات وخصائص
ُ
ّ
تمزي هـــذا املعتقد .فهـــي إىل جانـــب الدالالت الـــيت تويح
باألصـــل اإلفريقي جنـــد انفتاحـــا على اخلاصيـــة املحلية
وخاصـــة يف بعـــض التســـميات الـــيت حتيـــل إىل أماكـــن
للمدينـــ�ة العتيقـــة بتونـــس العاصمـــة مثل دار شـــعبان
والبطحاء وغريهـــا من األماكن األخـــرى .ويف األثن�اء ُيمكن
لنـــا أن نستشـــف اإلطـــار الوظيفـــي واملراتبيـــ�ة الهرمية
ألرواح «البـــوري» خاصة بالعـــودة للهيكلـــة العامة لهذا
املعتقد ،إذ يت�ألف من خمســـة مجموعات مثلما أشـــار إىل
ذلك األســـتاذ أحمد الرحال( .)24وكل مجموعة أو سلسلة
حتتـــوي بدورها علـــى مجموعة من األرواح حيكمها شـــيخ،
ومنها مثـــال مجموعة «لســـركن كوفـــة»( )25اليت تنتي
ّ
إىل مجموعـــة «األرنـــوات»( ،)26بينمـــا يتحكـــم «معلـــم
ُصوفـــو«( )27يف سلســـلة «البايـــات»(ّ ،)28أمـــا سلســـلة

«البحريات»( )29فيقودها الشـــيخ «دودوا ابراهيم»(.)30
()31
كما جنـــد مجموعـــات أخـــرى على غـــرار «قنديمـــة»
وسلســـلة «الصغار»( .)32فهذه املجموعات أو السالسل
ختضع  -كما أشرنا إىل ذلك ســـابقا  -إىل مراتبي�ة تفاضلية
ُ
وهرميـــة حتددها طبيعة كل سلســـلة يف املعتقد الطقويس
«للبـــوري» .ويتوازى مع ذلك الشـــحنة المـــا ورائي�ة اليت
ُ
حت ّايث تلـــك املجموعات.
وتتصدر علـــى هذا األســـاس ،مجموعـــة «البايات»
و«األرنوات» ُســـلم التقســـيم التفاضلي تليها سلســـلة
ُ
ّ
«البحريات» اليت تشـــكل جزءا ال يتجزأ من سلســـلة من
ّ
«البايـــات» ،بينمـــا تمثل مجموعـــة «األرنـــوات» إطارا
مرجعيـــا لسلســـلة «قنديمـــة» .ليختتـــم هـــذا الرتتيب
ُ
ّ
سلســـلة «الصغـــار» الـــيت تشـــكل آخر حلقـــة لتصنيف
األرواح .مـــع العلم أن كل سلســـلة تتحـــدد بمجموعة من
ّ
املالمـــح وبطرق تعامـــل ختتلف بعضها عـــن بعض .فحىت
املواد اليت تســـتخدم على غـــرار البخـــور وتوقيت التدخل
ختتلـــف وهو ما جيعـــل منهـــا مجموعات مســـتقلة بذاتها
رغـــم الـــوالءات الضمني�ة الـــيت حتدثن�ا عنها ســـابقا.

)2

اخلصائص الطقوسية ملعتقد «البوري»:

تعتمـــد سلســـلة «األرنـــوات» علـــى مجموعـــة ال
حص ــر له ــا م ــن األرواح الس ــوداء ،فه ــي يف الع ــادة نقط ــة
االنط ــالق األوىل املخصص ــة للوضعي ــة االفتت�احي ــة أثنــ�اء
إع ــالن إقام ــة االحتف ــال الش ــعائري اخل ــاص بالطريق ــة.
ُ
ّ
وتشـــري الدراســـات املتخصصـــة يف اإلتنوموســـيقى إىل أن
اجلانـــب االفتتـــ�ايح ضـــروري ملخاطبـــة األرواح ،وتعـــد
املهمـــة األساســـية الـــيت يتحقـــق بهـــا جنـــاح التعامـــل
معهـــا .لذلـــك يكـــون االحتفـــال ُمقرتنـــا بمجموعـــة مـــن
ُ
االختيــ�ارات اللونيــ�ة ال ــيت تم ـ ّـزي املالب ــس .فيق ــع اإلع ــداد
له ــذه الطريق ــة بإحض ــار «دي ــك» يك ــون ّإم ــا م ــن الل ــون
الرم ــادي أو األس ــود ال ــذي ُيمك ــن أن يتواف ــق م ــع ُوس ــطاء
ّ
«اجل ــن» وخاص ــة «املعل ــم» .ويعتق ــد ه ــؤالء ب ــأن أرواح
ّ
«األرن ــوات» تتش ــكل وف ــق ش ــبكة مراتبيــ�ة عل ــى هيئــ�ة
العالقـــات األســـرية املوجـــودة عنـــد البشـــر ،فيمكـــن أن
جنــد مصطلــح األخ حــن يتعلــق األمــر بالسلســلة ُ
المكونــة

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

()33

ملعتقـــد «األرنـــوات» والـــيت تضـــم «اجلانمركـــي»
و«الك ــوري( »)34و«الق ــرويج»( )35و«فالك ــوري»( )36ه ــو
ُ
زوج األم «ينـــ�ة»( )37الـــيت اســـتطاعت أن تنجـــب االبـــن
«ســـيوا»(.)39()38
ُ
تعتـــر هـــذه السلســـلة األصغـــر ضمـــن مجموعـــة
«األرنـــوات» .لهـــذا الســـبب يكـــون تصديرهـــا يف آخـــر
السلســـلة ُ
وهـــو مـــا يؤكـــد على وجـــود عالقـــات تنضيد
ّ
تنبين عليها مجموع السالســـل والنماذج املشـــكلة لإلطار
املرجعـــي لهـــذه املجموعات أو السالســـل .ومـــن املظاهر
االحتفاليـــة اليت تتكـــرر أثنـــ�اء االحتفال بالنوبـــة املتعلقة
بسلســـلة «األرنـــوات» االعتمـــاد علـــى مجموعـــة مـــن
ُ
السلوكات الشـــاذة والغريب�ة على غرار اســـتخدام قارورة
ُ
مـــن اخلمر يرقص بها الشـــخص املصاب ثـــم يتم إفراغها
ُ
يف مـــكان الـــذحب ،وهذه النقطـــة بالذات تســـتخدم كمكان
للذحب بإســـتعمال أضواء خافتـــة أو االكتفاء بضـــوء القمر
ُ
بعـــد منتصـــف الليل ،ثـــم يتم وضـــع كمية مـــن اجلاوي
األكحـــل يف فـــم املريض ويطلـــب منه التفـــوه بمجموعة
مـــن العبارات والطالســـم وأســـايم البشـــر .لتختتم هذه
األهازيج واالحتفـــاالت العالجية(( )40العريفة) ُ
الصوفية
برتديـــد كلمـــة «هللا» العديد مـــن املرات .
ّ
ويعتقـــد بـــأن هـــذه الكلمـــة هـــي األســـاس لطـــرد
ّ
ألنهـــا ال حتبـــذ التكبـــريُ ،
والملفـــت
األرواح الشـــريرة
ّ
للنظـــر يف هـــذه املمارســـات أنهـــا تضـــم مجموعـــة مـــن
املتن�اقضـــات علـــى غـــرار اخلمـــر والقرابـــن والعبـــارات
غـــري املفهومـــة والطالســـم اخلاصـــة وبعـــض األذكار.
ُ
وه ــي ممارس ــات تع ـ ّـر إىل ح ــد م ــا ع ــن املعتق ــد الدي ــين
واملمارســات ُ
المرتبطــة بــه عــن جتليــات مظاهــر التفاعــل
بـــن النـــص الرســـي والطقـــس الصـــويف( .)41وذلـــك
لتضمـــن املحتـــوى الديـــين العـــام يف إطـــار ممارســـات
ّ
بدائيــ�ة ح ــىت يق ــع إكس ــابها الش ــرعية الدينيــ�ة املفق ــودة
يف مث ــل ه ــذه املمارس ــات .وه ــذا ُيذكرن ــا بفك ــرة اإلعتق ــاد
لـــدى الشـــعوب مـــا قبـــل دينيـــ�ة الـــيت يتحـــدث عنهـــا
جيمـــس جـــورج فرايـــزر ومريســـيا إليـــاد ووســـرتمارك يف
تن�اوله ــم ملس ــارات املعتق ــد الثق ــايف ال ــذي يق ــرتن بأس ــس

مرجعيـــة يعـــود األصـــل فيهـــا إىل ممارســـات ســـابقة
لظه ــور األدي ــان مث ــل الطوطمي ــة واإلحيائيــ�ة يف الثقاف ــة
اإلفريقيـــة(.)42
وقـــد اعتمدنـــا يف حبثنـــ�ا هـــذا كذلـــك علـــى قـــراءة
مرجعيـــة للدراســـات( )43إىل جانـــب مجموعـــة مـــن
اللقـــاءات واملقابـــالت الشـــخصية وحضـــور بعـــض
االحتفـــاالت لهـــذه الطريقـــة( )44بمقـــام الـــويل الصالـــح
ســـيدي منصـــور الغـــالم( )45بصفاقـــس .وبينـــت
المعاينـــ�ات امليدانيـــ�ة أهميـــة هـــذا ُ
ُ
المعتقـــد يف حيـــاة
األفـــراد ،حيـــث ال يقـــف مســـتوى القبـــول االجتماعـــي
لهــذه المــادة املوســيقية عنــد اإليقــاع الصــويت واألهازيــج
ُ
المرافق ــة ل ــه .ب ــل يتعداه ــا إىل عين ـ�ات س ــمعية وبصري ــة
وســـائل متعلقـــة بالنظـــام العقائـــدي واملمارســـات
ُ ّ
الشـــعائرية للطريقـــة( .)46وتمثـــل هـــذه األخـــرية ســـندا
أنرثوبولوجيـــا ُمهمـــا لمـــا حتتويـــه علـــى خصوصيـــات
املمارســـات الطقوســـية الـــيت تتجـــاوز حـــدود االنتمـــاء
اجلغ ــرايف لتك ــون بدائ ــل موس ــيقية وتنميط ــات ثقافي ــة
ترتجـــم القواســـم املشـــرتكة بـــن أصـــل منشـــأ هـــذا
الموســـيقى واإلعتقـــادات ُ
النـــوع مـــن ُ
المرافقـــة لهـــا
ُ
والـــيت تســـعى إىل مأسســـة طريقـــة تـــراوح بـــن األداء
املوس ــيقي والوظائ ــف االجتماعي ــة والثقافي ــة ملوس ــيقى
«الســـطمبايل».

املظاهراالحتفاليةلطريقة«السطمبايل»بنيالثابت
ُ
والمتحول :زاوية سيدي منصور الغالم نموذجا:
)1

املوروث االحتفايل واألبعاد االجتماعية:

اعتمدنا يف هذا اجلزء من العمل على دراســـة ميداني�ة
شملت مقام الويل الصالح ســـيدي منصور( ،)47وقد ركزنا
على املظاهر االحتفاليـــة وداللتها الرمزيـــة واالجتماعية،
ُمحاولـــن بذلـــك الوقوف عنـــد الثابـــت واملتحـــول فيه.
وقد كانـــت الفرتة الـــيت أجرين�ا فيها العمـــل امليداين فرصة
للتعرف علـــى الوظائف الشـــعائرية والطقوســـية ّ
املمزية
للطريقـــة واليت بقيـــت تتوارث جيـــال بعد جيل.
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تتعـــدد املظاهـــر االحتفاليـــة اخلاصـــة بطريقـــة
«الســـطمبايل» ،الـــيت تعـــود إىل اختـــالف الطقـــوس
الش ــعائرية والوظائ ــف املم ـ ّـزية له ــا إىل جان ــب املمه ــدات
الـــيت تشـــع حـــول إحيـــاء الوظائـــف وإعـــادة التذكـــري
ّ
به ــاُ .
ويطل ــق عليه ــا مصطل ــح «الوع ــدة» ألنه ــا تك ــون
مس ــبوقة حب ــدث ُيــراد إحي ــاؤه وتك ــون ه ــذه االحتف ــاالت
عامـــة وتقـــام مـــرة كل ســـنة يف الشـــهر األول مـــن
فصـــل الربيـــع( .)48حيـــث يلتقـــي أفـــراد مجموعـــات
«الســـطمبايل» يف إحـــدى الزوايـــا( ،)49ويتـــم يف األثنـــ�اء
القيـــام بت�دريـــب عناصـــر املجموعـــة الذيـــن ســـيتم
ُ
إدراجه ــم يف ُ
الممارس ــات الطقوس ــية .وجت ــدر اإلش ــارة يف
ّ
ه ــذا الس ــياق إىل أن ه ــذه املظاه ــر االحتفالي ــة يت ــم فيه ــا
إع ــادة إحي ــاء عملي ــات التحال ــف م ــع أرواح «الب ــوري»،
ّ
ويعتقـــد أعضـــاء مجموعـــة «الســـطمبايل» أن غيـــاب
عملي ــة اإلحي ــاء ه ــذه ق ــد تك ــون س ــبب�ا يف إي ــذاء املجموع ــة
واحلـــد مـــن ســـلطانها وفقـــدان األهميـــة ورأس المـــال
ال ــذي يكتس ــبه أعض ــاء الفرق ــة يف التعام ــل م ــع األرواح،
وت ــدوم ه ــذه الزي ــارة ثالث ــة ّأي ــام .وتتش ــابه تقريب ـ�ا نف ــس
هـــذه املمارســـات يف بعـــض اجلهـــات األخـــرى ،فمثـــال
حينم ــا ينتق ــل أف ــراد املجموع ــة إىل زي ــارة س ــيدي س ــعد
بضاحيـــة مرنـــاق يف بدايـــة فصـــل اخلريـــف وتســـتغرق
ه ــذه الزي ــارة بدوره ــا ثالث ــة ّأي ــام م ــن كل أس ــبوع وه ــي

ّأي ــام األربع ــاء واخلمي ــس واجلمع ــةُ .
ويطل ــق عل ــى ه ــذا
االحتف ــال ُمصطل ــح «الوع ــدة» أو«الزي ــارة» أي ــن يق ــع
ُ
ُ
ذحب اخلرف ــان وتق ــدم كعط ــاء لل ــز وار درءا ملخاط ــر «أرواح
المـــاء» أو «البحريـــات» الـــيت تتموقـــع يف املجـــاري
ومناطـــق وجـــود امليـــاه.
 رمزيــة الفضــاء :يتموضــع معلــم الــويل علــى طــرفُج ــزء م ــن اليابس ــة ُ
الممت ــدة يف البح ــر .ولع ــل يف اختيـ ـ�ار
املوق ــع ال ــذي يرق ــد في ــه ال ــويل دالالت ــه الروحي ــة وأبع ــاده
التاريخي ــة .فواجه ــة املق ــام م ــن اخل ــارج يطغ ــى عليه ــا
اللـــون األبيـــض واألخضـــر وهـــي ألـــوان لهـــا بعـــد ديـــين
ورويح ارتبطــت بالتصــوف والظاهــرة الوالئيـ�ة يف البلــدان
املغاربيــ�ة .كم ــا يظه ــر أم ــام املق ــام بنــ�اء ضخ ــم يف ش ــكل
ُ
اس ــطواين ُ
وه ــو ُب ــرج غ ــزل ،وق ــد كان يف األص ــل رباط ــا ث ــم
ّ
وق ــع ترميم ــه يف الف ــرتة احلديث ـ�ة ويب ـ�دو أن اختي ـ�ار ال ــويل
لالســـتقرار جبانـــب هـــذا الربـــاط حيمـــل رمزيـــة دينيـــ�ة
ّ
()50
بإعتبـــ�ار أن الرباطـــات ارتبطـــت بظاهـــرة التصـــوف
ّ
ُ
وال ــزتوي حي ــث مثل ــت مج ــال نش ــوء الظاه ــرة.
ُ
نتب ـ ّـن م ــن خ ــالل ُ
الص ــورة اخلصوصي ــة ال ــيت حيظ ــى
ُ
بهــا الضريــح يف الزاويــة حيــث حيــاط باخلشــب املتقاطــع
بالل ــون األخض ــرُ ،
وه ــو عب ــارة ع ــن قف ــص حي ــي الضري ــح
ُ
وخيي ــل ل ــدى الزائ ــر ّأن ُ
احلص ــول
إلعطائ ــه أك ــرث قداس ــة.
علــى الكرامــة وبركــة الــويل ال يمكــن أن يتحقــق بســهولة،
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واجهـة مقـام الويل محاطة باحلجارة املخروطة واملنقوشـة وهي حجارة

ُقبـة الضريـح وتـرز مـن الداخـل أضالعهـا ُ
المتقاطعـة وفـق هندسـة

«الكـذال» اليت اشـتهرت بها املنازل التقليدية بمدين�ة صفاقس.

معماريـة وتقنيـ�ة بنـ�اء تعـود لفـرتات تاريخيـة وسـيطة.

فهنال ــك مس ــافة تفصل ــه ع ــن مرق ــد ال ــويل ُيمثله ــا ذل ــك
ُ
احلاجـــز اخلشـــيبُ ،
وهـــو مـــا يمنـــح الشـــعور بالهالـــة
واالحــرتام ُ
والطمأنين ـ�ة الــيت تتشــكل مــن خــالل االنتقــال
مـــن فضـــاء خـــاريج ُيمثلـــه املـــزل والشـــارع الـــذي ُهـــو
بمثابـــة فضـــاء دنيـــوي ملـــيء بالتوتـــرات والتن�اقضـــات
ومـــا حتملـــه مـــن غيـــاب التـــوازن النفـــيس ،حنـــو فضـــاء
الزاوي ــة ّ
الضي ــق م ــن حي ــث هندس ــته املعماري ــة لك ــن يف
نف ــس الوق ــت الشاس ــع واملل ــيء بالتح ــرر وال ــذي تتحق ــق
في ــه ال ــذات زم ــن التحامه ــا بقداس ــة ُوروحي ــة امل ــكان(.)51

)2

تركيب�ة طريقة «السطمبايل»:

ّ
ُ
نشـــري ُهنا إىل أن تركيب�ة طريقة «السطمبايل» تعرف
نوعـــا من النمذجـــة القائمة علـــى مراتبيـــ�ة وظيفية حتتل
ّ ُ
فيهـــا «العريفـــة» مكانة ُمتمـــزية يليها يف ذلـــك املعلم ثم
الشقاشـــقي ،لتختتـــم هـــذه املراتبيـــ�ة بوجـــود مجموعة
مرافقـــة يطلق عليها األتبـــ�اع .وهذه القاعـــدة التصنيفية
ُ
ســـوف تكون محـــور حتليلنا يف هـــذا العنصر.

)3

«العريفة»:

ُيشـــري هذا ُ
المصطلـــح إىل االســـم الـــدارج يف اللهجة
املحليـــة التونســـية ُ
«عـــرف» أو مـــا ُيقابلهـــا يف املحليات
ّ
املشـــرقية بإســـم «املعلـــم» .وتعـــين امتـــالك املعرفـــة
ُ
والدرايـــة باألشـــياء وخاصـــة الماورائيـــ�ات والقـــدرة
علـــى التخاطـــب مـــع األرواح وتمريـــر املرغوبـــات وعقد
الهـــدن والتقرب منهـــمُ .وت ّ
ســـىم «العريفـــة»( )52أيضا
«بالقوديـــا»(.)53
ّ
متمـــزية يف ُســـلم
حيتـــل مركـــز «العريفـــة» مكانـــة
ُ
الم ّ
املراتبيـــ�ة ُ
مـــزية لطريقـــة «الســـطمبايل» .وتعطـــى
لهـــذه املراتبيـــ�ة وظيفـــة ّ
مهمـــة علـــى غـــرار الوظيفـــة
العالجيـــة حيـــث يمتلـــك «القوديـــا» القـــدرة علـــى
تشــخيص األمــراض وحتديــد الـ ُـر وح الــيت تســببت فيهــا.
ويف األثنـــ�اء يتـــم اســـتخدام التبخـــري أو البخـــور بطريقـــة
ج ـ ّـد معق ــدة ّ
مم ــا يضم ــن جناع ــة التدخ ــل وتمك ــن املع ــين
باألمـــر بالعـــالج املناســـب الـــذي تصاحبـــه يف العـــادة
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أهازي ــج ُموس ــيقية خاص ــة بتل ــك الطريق ــة وم ــن األغ ــاين
املشـــهورة:
نادي عالغالم بابا ديوان
يا بابا سالم عليك
ولد العجمية سيدي منصور
يا بابا سالم عليك
ها يا بابا وجنيك نزور
()54

يا بابا سالم عليك

ويتـــم كذلك ترديد مجموعة مـــن الكلمات الغامضة،
ُ
وتشـــابه يف املمارســـات مـــن حيث العادات
ويف هذا التقاء
واألعـــراف بن هاته األقليات الســـوداء املتواجدة بتونس.
ُ
ُ
ُ
وهو ما نستشـــفه يف غناء «عبي�د غبنـــن» وما حيمله من
معـــاين ورمزيات تمس مختلـــف مظاهر املعيـــش اليويم
وقضايـــا املجتمـــع املحلي مـــن اغـــرتاب ومأســـاة وهجرة
وطالق ،لكـــن ما ُي ّ
مـــزي المأثور الشـــعيب لدى هـــذه الفئة
ُهـــو حضـــور بعـــض األشـــعار ّ
املحملـــة بقضايـــا تغوص
أحيانا يف عمق املســـائل ذات الطابع السوسيوسيايس(.)55
ُ
وتســـتعمل يف الطريقـــة «الســـطمبالية» كذلـــك
ُ
ُجمل ــة م ــن ُ
المف ــردات غامض ــة املع ــاين ُربم ــا تمث ــل آلي ــة
تواصـــل بـــن أفـــراد الفرقـــةُ ،
وهـــو مـــا يمنحهـــا الفـــرادة
ُ
جتع ــل ُ
المتلق ــي يف ح ــرية تدفع ــه لالعتق ــاد يف ق ــدرة ه ــؤالء
عل ــى صن ــع املعج ــزات وامت ــالك الكرام ــات وف ــق أداء ف ــين
ينب ــين عل ــى طق ــس رويح معق ــد أحيان ــا .وق ــد توصل ــت
البحــوث امليداني ـ�ة بعــد تفكيــك احتفاليــة «الســطمبايل»
ّ
إىل أن اخلطـــاب املوجـــه مـــن «القوديـــا» إىل الـــروح الـــيت
ّ
ّ
تملكـــت الشـــخص ُيمثـــل يف مرحلـــة مـــا ســـندا ُمهمـــا
يف مســـار الطقـــس العـــاليج ،لمـــا يمكـــن أن يكســـبه
ُ
ومهادن ــة ال ـ ُـر وح ُ
ه ــذا اخلط ــاب م ــن ثق ــة ُ
المتملك ــة ث ــم
ُمطالبته ــا بعق ــد صل ــح م ــع املص ــاب والك ــف ع ــن إيذائ ــه
للتحضـــري يف مرحلـــة أخـــرى إىل الشـــفاء .ويمكـــن كذلـــك
تقديــم بعــض األدويــة يف شــكل «غلوفــات» (خلطــة مــن
األعشــاب الطبي ـ�ة) ملزيــد حتصــن ووقايــة املريــض جتنب ـ�ا
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واجهـــة الضريـــح ُ
المحاطـــة باخلشـــب املتقاطـــع للـــويل الصالـــح
ســـيدي منصـــور .

إلصابتـ�ه مــن جديــد بمــس األرواح الشــريرة .ويف ســياقات
ُ
احتفالي ــة أخ ــرى كش ــف عنه ــا البح ــث املي ــداين ،حي ــث
تنتظ ــم طريق ــة «الس ــطمبايل» يف ج ــو ُمتوت ــر وصاخ ــب
ُيذكرنـــا أحيانـــا بطقـــس احلضـــرة الـــذي ُيصـــاب فيـــه
ُ
بعـــض الـــزوار حبالـــة مـــن التخمـــري علـــى إيقاعـــات آالت
ّ
ُموســـيقية مثـــل «البن�ديـــر» ،لدرجـــة أن املـــرأة البدينـــ�ة
ُ
ال ــيت كان ــت تواج ــه صعوب ــة يف احلرك ــة أو امل ــي تصب ــح
ُ
قــادرة علــى الرقــص خبفــة وتصــاب حبالــة مــن الهســترييا
اإليقاعيــة ُدون توقــف تنتهــي بإصابتهــا حبالــة مــن الصــرع
ُ
واإلغمـــاء ،تـــويح بنهايـــة الطقـــس وزوال مـــس األرواح
الشــريرة .ورغــم تكــرار هــذه احلالــة مــع بقيــة احلاضريــن
تتع ــاىل أص ــوات ُ
الموس ــيقى الصاخب ــة وال تتوق ــف إىل أن
ُيـــدرك اجلميـــع ذات املصـــري(.)56
هـــذا ُ
وتمـــر عمليـــة تكويـــن «العريفـــة» بمراحـــل
ُمتعـــارف عليها وهـــي مرحلـــة االنتقاء حيث تتـــم عملية
فصـــل العالمـــات اخلاصة والتنبؤ باملســـتقبل ُ
ومســـايرة

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

المـــايض .وتتم العمليـــة أثن�اء االحتفاالت الســـنوية عند
جتســـيد املرتشـــح التخمـــرية ومنها يتـــم االختبـــ�ار برقابة
ُ
«العرايـــف» .ثـــم جيهـــز املعـــين للمـــرور ملرحلـــة اإلعداد
لتملـــك ُ
الطقـــوس والتـــدرب عليهـــا ،وهي مـــن أصعب
ُ
املراحـــل حيـــث يطالـــب الشـــخص الـــذي وقـــع عليـــه
االختبـــ�ار باالختالء بنفســـه يف غرفة ُمظلمة ملـــدة أربعن
يومـــا ،ويقدم لـــه يف األثنـــ�اء وصفة مـــن الغذاء تشـــتمل
على حشـــائش وأعشـــاب وأرواح غذائي�ة بغية اســـتدراج
أحـــد أرواح «البوري» ُوبلـــوغ مرحلة التملـــك .وتلي هذه
املرحلـــة مرحلـــة وضع املرفـــع واختب�ار امليـــدان وهي عبارة
عـــن ُمرور الشـــخص من التـــدرب إىل املســـايرة امليداني�ة.
الـــر وح ومن ُث ّ
ويتـــم تنظيـــم التخمرية وجتســـيد ُ
ـــم تقييم
ّ
ُ
هـــذا األداء مـــن طـــرف «املعلـــم» .وترافق هـــذه العملية
ُموســـيقى النوبة واختي�ار الرقصة األصليـــة للروح .وعند
النجـــاح ُ
يتـــم تمكـــن املرتشـــح من وضـــع املرفـــع بمعىن
تبليغـــه هيـــكل أرواح «البـــوري» وهـــي ُطقـــوس غريب�ة
ّ
نوعـــا ما ألن هذا املرفع من اخلشـــب يتـــم تعليقه بطريقة
خاصـــة يف غرفـــة ُم ّ
مزية يقـــع االختيـــ�ار عليهـــا ،ليتم بعد
ُ
إكســـاؤها رداء حيمـــل اللون اخلـــاص ُ
بالـــر وح اليت
ذلـــك
ُ
اختـــارت أن تتعايش مع املرتشـــح .ويســـتخدم هذا املرفع
كذلك يف تنظيـــم اآلالت املوســـيقية اخلاصـــة بالطريقة
كالشقاشـــق( )57والقمـــري( )58والدنفونـــة(.)59
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ّ
املعلم:

ّ
ّ
«املعلـــم» قائـــد الفرقـــة ُ
الموســـيقية وهـــو
ُيشـــكل
ُ
ال ــذي جيي ــد اس ــتخدام آل ــة القم ــري ،كم ــا بإمكان ــه الع ــزف
علــى الشقاشــق والطبلــة وغريهــا مــن اآلالت ُ
الموســيقية
ّ
وي ّ
ّ
املمـــزية للطريقـــةُ .
ســـىم «املعلـــم» ملعارفـــه املتعـــددة
وامتالك ــه التقني ـ�ات ال ــيت تس ــمح ل ــه التعام ــل م ــع اجل ــن.
ّ
ُ
والمتمعــن يف طريقــة «الســطمبايل» ُيالحــظ أن الوصــول
إىل هـــذه الرتبـــ�ة يســـتدعي املـــرور عـــر مراحـــل إكســـاب
وتدري ــب إىل جان ــب عنص ــر الوراث ــة ال ــذي ُيغ ــين ُ
المت ــدرب
عـــن مراحـــل أخـــرى .كمـــا تتطلـــب عمليـــة بلـــوغ هـــذا
املس ــتوى إتق ــان الع ــزف والغن ــاء والق ــدرة عل ــى التأث ــري يف
أعضـــاء املجموعـــة وتوجيههـــم(.)60
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الشقاشقي:

ُ
وهـــو العنصـــر الـــذي يمتلـــك وظيفـــة ُموســـيقية
باألســـاس ،وال تتطلـــب وظيفتـــه امتـــالك املعـــارف اليت
تســـمح بالتعامـــل مـــع اجلـــن والطقـــوس والشـــعائر.
وعـــادة مـــا تتضمـــن املجموعـــة ُ
الموســـيقية اخلاصـــة
«بالســـطمبايل» ُوجود ما بن أربعة إىل ســـتة شقاشقية.
ّ
ويتم تدريبهم حىت يمتلكون القدرة على مســـايرة النســـق
الغنايئ بشـــكل متن�اهـــي(.)61

)6

األتب�اع:

عـــادة مـــا ينتـــي األتبـــ�اع إىل الفئـــات الفقـــرية
ُ
والمهمش ــة وخاص ــة النس ــاء منه ــم ،وينحص ــر نش ــاطهم
علـــى مســـايرة نســـق الطريقـــة واالنتقـــال معهـــم مـــن
اجلمه ــور ُ
فه ــم بمثاب ــة ُ
م ــكان إىل آخ ــر ُ
المس ــاير لالحتف ــال
ّ
واملحيـــط بأعضـــاء الطريقـــةُ .
ويشـــاع عنـــد هـــؤالء أن
اإلخـــالص ُ
للمعتقـــد ُهـــو الـــذي يفـــرض عليـــه مســـايرة
النش ــاط اخل ــاص بالطريق ــة المت ــالك الش ــحنة الرمزي ــة
وإعـــادة إتب�اعهـــا بـــن أفرادهـــم.

التث�اقف ُ
الموسيقيبنيالرصيد

املرجعي والتحوالت الوظيفية:
ّ
ممـــا ال شـــك فيـــه ،يعـــرف هـــذا النمـــط مـــن
ُ
الموســيقى تغــريات عديــدة حتمتهــا الظــروف التاريخيــة
واالجتماعي ــة للجالي ــات اإلفريقي ــة الواف ــدة عل ــى ش ــمال
القـــارة .ولعـــل التغـــريات الـــيت نتحـــدث عنهـــا لـــم تكـــن
بمعـــزل عـــن املعطيـــات اخلاصـــة الـــيت رافقـــت تواجـــد
هـــؤالء األفـــراد يف مجموعـــات إنتمائيـــ�ة جديـــدة .وقـــد
شـــملت هـــذه اإلحداثيـــ�ات جوانـــب تتصـــل بالظـــروف
االجتماعيـــة والعقائديـــة لهـــذه الطريقـــة .لـــذا حاولنـــا
الرتك ــزي يف القس ــم ّ
األول م ــن ه ــذا العم ــل عل ــى اجلان ــب
التاريـــي لتواجـــد املمارســـة الطرقيـــة والشـــعائرية يف
تونـــس وأهـــم مـــا تقدمـــه مـــن وظائـــف وخاصـــة تلـــك
املتصلـــة باالعتقـــاد يف «اجلـــان».
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ُ
مـــا ُيهمنـــا يف هذا ُ
العنصـــر ُهو الرتكزي علـــى قدرة هذه
األقلية علـــى تنويع اإليقاع املوســـيقي وتوظيفـــه يف إطار
ّ
حىت نســـتطيع ُ
الولوج
االحتفـــاالت والوظائف العالجية،
ُ
إىل الثقافـــة املحليـــة بمرجعياتهـــا المختلفـــة .وقد أمكن
لهـــذه األقلية بتلـــك التوظيفات اكتســـاب القـــدرة على
النفـــوذ إىل املســـتوى العقائدي والشـــعائري ملجال ال بأس
به مـــن الثقافة املحلية للبـــالد التونســـية وخاصة اإلطار
ّ
العاليج الذي ســـلم به جـــل أفراد املجتمع نظـــرا ألهميت�ه
النفســـية وللغمـــوض الـــذي يكتنـــف هـــذه املنظومـــة
العالجية التقليدية اليت ســـمحت بتوظيف وســـائل بالغة
التعقيـــد وبـــأدوات بدائيـــ�ة اســـتطاعت أن تفتـــك مكانة
تتجـــاوز حىت العـــالج احلديث ُ
بالموســـيقى والذي ُيعرف
بإســـم  .Musico-thérapieوعليه يبقـــى هذا الرصيد
ُ
الموســـيقي لطريقـــة «الســـطمبايل» ُمتعدد الـــرثاء ،بل
أمكن لـــه أن يتجاوز واقع التهميـــش واإلقصاء االجتماعي
بقطـــع النظر عـــن االعتبـــ�ارات واألحـــكام اليت تـــرى فيه
ُمجرد إيقاعات وشقشـــقات ال ختضع للنظام ُ
الموســـيقي
ُ
المتعـــارف عليـــه مـــن حيـــث األوزان واألســـس الفني�ة.
ويتضـــح لنـــا ُوجـــود نوع مـــن التقـــارب بـــن نمطن من
ُ
الموســـيقى خيتلفان من حيث األوزان املوسيقية واخلاليا
ّ
ّ
اإليقاعيـــة والدالالت اإلحيائي�ة .إال أنهما يشـــكالن رصيدا
موســـيقيا ثريـــا ُيفـــرز يف النهايـــة مالمح تث�اقـــف حاصل
ُ
الفنون ُ
المتواجدة بشـــمال إفريقيـــا يف إطار التعايش
بن
املشرتك.
ّ
هكذا ُيمكن القول ،بأن ُموســـيقي «الســـطمبايل» قد

العقائـــدي املحلـــي مع اإلبقـــاء علـــى ُ
اجلـــذور اإلفريقية
األصيلـــة الـــيت طوعـــت ُبطـــرق ُمختلفـــة الكتســـاب
ُ
والم ّ
اخلصوصيـــة الثقافيـــة والدينيـــ�ة ُ
قومـــات الفنيـــ�ة
ّ
واجلماليـــة املحليـــةُ .
وهو ما شـــكل اإلطـــار املرجعي لهذا
النمط اإلتنوموســـيقي ُ
المتعـــدد األبعاد.
ُ
وبصرف النظر عن كل االعتب�ارات واألحكام التقييمية
ُلموسيقى «الســـطمبايل» .تبقى هذه ُ
الممارسة الثقافية
يف تواصـــل دائـــم مـــع اإلطـــار الـــذي تعيش فيـــه ضمن
الموســـيقية املتب�ادلـــةُ ،
التأثـــريات ُ
وهو نوع مـــن التث�اقف
النابـــع مـــن ُمخلفات ورواســـب خلليـــط اثـــين ُمتجذر يف
الم ّ
مـــزية لهـــذا النـــوعُ .
الموســـيقية ُ
التقاليـــد ُ
ويعتر هذا
تث�اقـــف حضـــاري ُيـــرثي بـــكل تأكيـــد الرصيـــد اإليقاعي
واملعالـــم االحتفاليـــة إىل جانب العناصر األساســـية لهذا
النمط يف حـــد ذاته وخاصة يف نوعية اآلالت ُ
المســـتعملة
وإمكانيـــ�ة دمجها مع آالت أخرى ُمســـتحدثة قـــادرة على
تطوير فنـــون اإليقاع يف ُ
الموســـيقى.
ُ
كمـــا ُيمكن أن نالحـــظ التث�اقف يف تطـــور عدد عناصر
ُ
الطرافـــة والـــدور الذي يقـــوم بـــه كل عنصـــر ومكانت�ه يف
اإليقـــاع إىل جانب مـــا ُيطلق عليـــه أخصائيو ُ
الموســـيقى
بتنوع اخلاليـــا اإليقاعية والدور النبيض للشقاشـــق ،اليت
ُ
تقدم مـــن الناحية اإليقاعيـــة بني�ة ُمنفـــردة تدمج املحلي
بالوافـــد وتنفتـــح علـــى اســـتيعاب ُممارســـات إيقاعيـــة
ُ
املـــوروث اإليقاعي ُلموســـيقى
أخـــرى قـــادرة علـــى إثـــراء
«ا لسطمبايل».

أثـــرت الرصيد املوســـيقي التونـــيس من خـــالل اإلضافة
النوعيـــة يف مســـتوى اإليقـــاع واألحلـــان واآلالت حيـــث
ّ
ُ
مزجت بـــن املحلـــي والوافـــد ورغم أنهـــا بقيت تـــدور يف
فلك األحلـــان الصوفية املعروفة بإســـم النوبة .لكن يبقى
احلـــد الفاصل بـــن النمطن واضـــح املعالـــم وخاصة يف
طبيعة الطريقة وقـــدرة األقليات الســـوداء على أن جتعل
منهـــا نظاما طرقيـــا يتطور باســـتمرار مع الزمـــان واملكان،
بالمحيـــط االجتماعـــي والثقـــايف(ُ .)62
بـــل ويت�أثـــر ُ
وهو ما
ُي ّ
مـــزي هذه الطريقة الـــيت أمكن لها كذلك احتـــواء ُ
املوروث

خاتمة:
شـــمل هـــذا البحـــث مجموعـــة مـــن اخلصائـــص
اإلتنولوجيـــة والعقائديـــة والطقوســـية ُلموســـيقى
«الســـطمبايل» واليت ارتبط ُو ُجودها باألقليات الســـوداء.
وقد حاولنـــا أن ُن ّبن مـــدى ارتب�اط هذا النوع ُ
الموســـيقي
باألصـــول اإلفريقيـــة ســـواء عـــر املمارســـات ُ
ُ
الطرقيـــة
والشـــعائرية أو من خالل النظام العقائدي الذي يشـــتمل
علـــى االعتقـــاد يف اجلن بنـــ�اء علـــى ُمقاربـــة أنرثوبوفني�ة

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

حتاول ُمعاجلة هذا النمط ُ
الموســـيقي مـــن خالل البحث
يف الرتكيبـــ�ة االجتماعيـــة واإلثنيـــ�ة ومختلف ممارســـاتها
الثقافية اليت قد تكشـــف عن مظاهر التعايش واملشـــرتك
يف املـــوروث احلضـــاري التونيس .
ّ
ويبقى هذا النـــوع مقرتنا بالرتاث الالمـــادي لألقليات
ّ
تمكنـــت مـــن ُ
المحافظة علـــى االرتب�اط
الســـوداء والـــيت
الوثيق بن املمارســـة الشـــعائرية لطريقة «السطمبايل»

الهوامش
 .أحد أبرز الناشـطني السياسـني الذيـن عُ رفوا
بمطالبتهـم بإنهـاء التمييـز العنـرصي ضد
السـود ،كمـا اعتـرب مـن الشـخصيات التـي
ناضلـت يف سـبيل الحريـة ووقـع اغتياله يف
شـهر أفريـل . 968
 .تهتـم اإلتنوموسـيقى بدراسـة الـدالالت
املوسـيقية لألنمـاط العرقيـة يف سـياقات
الطقـوس واألبعـاد السـيميولوجية.
- Jean - Jacques Nattiez, " Ethnomu; " sicologie et significations musicale
in L’Homme n° 171-172, Musique et
anthropologie, Texte intégral, 2004,
p.5 -8 .
 .يتميّـز بقـدرة خارقـة عـىل تطويـع حيـاة
الكائـن اإلنسـاني والتحكـم فيهـا.
 .يُمثّل "البـوري" ركيزة أساسـية تقوم عليها
جل املمارسـات العالجيـة الخاصة بالطريقة،
وهـو عبـارة عن نظـام مقنن ومراتبـي قادر
عـىل تمثـل األرواح عـىل أنّهـا عبـارة عـن
شـخصيات آدمية.
 .5اسـتمرت العالقـات التجاريـة بـني إفريقيـا
السـوداء وشـمال إفريقيـا عـرب مـا يُعـرف
بتجـارة العبور التـي تمر عرب طـرق صعبة.
وقد أمكـن لهؤالء االسـتقرار يف هـذه املناطق
التـي مـروا عربهـا .راجع:
- Zouhir Gouja, Aperçu sur la musique
et la transe dans le rite de possession
Stambali, Dess, Ethnométhodologie

والوظائـــف العالجيـــة مـــن خـــالل التعامـــل مـــع اجلان
ّ
وتسخريه خلدمة البشـــر .ولقد ارتأين�ا أن هذه اخلصائص
ّ
تتطلـــب املزيـــد مـــن البحـــث وأن الرصيـــد املرجعـــي
«لســـطمبايل» يعرف مجموعة من التحـــوالت واالنفتاح
على أنواع ُموســـيقية أخرى ،حيث أمكـــن لنا الوقوف على
خصائص اإليقـــاع اجلديدة وتوظيف آالتها ُ
الموســـيقية
اليت لم تكـــن دارجة يف هذا النوع ُ
الموســـيقي باإلضافة إىل
الم ّ
تعـــدد املظاهر االحتفاليـــة ُ
مزية لهـــذا النظام.
et informatique, Paris, Université
Paris 8, 1997.
 .6انظـر ملزيد اإلثـراء :محمـد الهـادي جوييل،
مجتمعـات للذاكـرة ،مجتمعـات للنسـيان:
دراسـة مونوغرافيـة ألقلية سـوداء بالجنوب
التونـيس ،تونـس ،سـرياس للنـرش. 99 ،
 .7انظـر ملزيـد اإلثـراء :أحمد بن أبـي الضياف،
إتحـاف أهـل الزمـان بأخبـار ملـوك تونس
وعهـد األمان ،تونـس ،الدار العربيـة للكتاب،
 ، 990ص.97 .
 .8راجـع  :توفيـق عامـر ،الحضارة اإلسـالمية
وتجـارة الرقيق خالل القرنـني الثالث والرابع
للهجـرة ،أطروحـة دكتـوراه دولـة ،تونـس،
كليـة العلوم اإلنسـانية واالجتماعيـة بتونس،
سلسـلة  ،8مج ّلـد . 996 ،7
 .9الهـادي التيمومـي ،تونـس والتحديـث :أوّل
دسـتور يف العالـم اإلسـالمي ،صفاقـس-
تونـس ،دار محمـد عـيل للنـرش. 009 ،
 . 0يُسـتخدم هـذا املصطلـح محليـا للداللة عىل
العبيـد الذيـن تمتعـوا بقانـون إلغـاء الـرق
الـذي أصـدره املشـري أحمـد باي.
 .عبـد الواحـد املكنـي ،الجـدران الالمرئيـة:
العنرصيـة ضد السـود (" - )6الشوشـانة":
سـوداء يف النهـار حمـراء يف الليـل ،..ضمـن
موقـع األوان 08 ،ديسـمرب . 0
 .عبـد الواحـد املكني ،الجـدران الالمرئيـة،....
مصـدر سـبق ذكره.
 .يُسـتعمل هـذا النعـت للداللـة عـىل الخادمة
ذات البـرشة السـوداء ،وتُدعـى كذلك للمكانة
الدونيـة التـي تحتلهـا يف ذاكـرة األفـراد يف
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فرتات الرق.
14. Abdelhamid Larguèche, Les ombres
de Tunis : Pauvres, marginaux et minorités au XVIIIème et XIXème siècles, Paris, Arcanteres éditions, 2000.
15. Bernard Lewis, Race et couleur en
pays d’Islam, Paris, Payot, 1982, p.46.
 . 6تُشـري الروايات الشـعبية املتداولـة قديما ّ
بأن
هـذا الشـخص ُهـو راقص مـن ُ
السـود عىل
الطريقة "السـطمبالية" .حيث ُروي عنه بأنّه
وقع اختطاف ابنته سـعدية مـن طرف تجار
العبيـد ،فقـ ّرر التنكر للبحث عنهـا حيث قام
بتغطيـة وجهـه بقنـاع  ،كما يـروي البعض
اآلخـر أنّـه كان ملـك مدينـة مـايل حيـث تم
خلعه مـن منصبـه فأخـذ يجوب املـدن بعد
فقدانـه ملكانتـه ونفـوذه .ومنذ تلـك اللحظة
أصبـح مـن أهـم الشـخصيات التـي تتكوّن
منها موسـيقى" السـطمبايل" .ونُشري يف هذا
السياق إىل ّ
أن شـخصية "بوسعدية" تُعد من
الركائز األساسـية ملكونات العـرض وأطرفها
المتالكهـا القدرة عىل شـد املتفرج ملـا تُقدمه
مـن عـروض خارقـة للعـادة .وهـي رقصة
متعلقـة بالفلكلـور التونـيس وتُصنّف ضمن
الـرتاث الشـفوي .اعتمدنـا يف هـذا التحليـل
عـىل :زاهر كمـون" ،أغاني الزنـوج يف تونس
أو السـطمبايل" ،ضمـن صفحـة ثقافـة za-
 herkammoun.com ، 08مـاي . 0 6
 . 7ذكـرت ليسـات فالنيس مجموعة مـن األعمال
التـي اقرتنـت بالعبيـد املتواجـدون بتونـس
يف تلـك الفـرتة ووصفـت أغلبها بأنّها شـاقة
وتحتـوي عـىل مضامـني عنرصيـة .راجـع
ملزيـد اإلثراء:
- Lucette Valensi, " Esclaves chrétiens
et esclaves noirs à Tunis aux XVIIIème
siècles " ; in Annales. Economies, Sociétés, civilisations, 22e année, N° 6,
Paris, Armand colin, 1967, p.12671288.
 . 8األمجـد رحيم ،طريقـة السـطمبايل يف تونس
(دراسـة ميدانيـة تحليليـة) ،تونـس ،كليـة

العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة بتونـس،
 ، 00 - 00ص. .
 . 9خالـد فريد مصطفـى عياش ،الجـن يف األدب
الشعبي الفلسـطيني ،مذكرة ماجستري بحث
يف اللغـة العربيـة وآدابها ،فلسـطني ،جامعة
النجـاح الوطنية يف نابلـس ، 0 8 ،ص. 9.
 . 0تُشـ ّكل هـذه األفـكار حُ كما ال يقبل الشـك
عنـد أصحابهـا ،وينشـأ جـراء تكرارهـا عرب
املمارسـة معتقدا مبنيا عـىل براهني منطقية،
فهـي بمثابـة القـوة اآلمـرة والقاهـرة التـي
تتحكـم يف حيـاة هؤالء.
 .اعتمدنا يف هذا عىل:
- Mourad Siala, La Hadra de sfax : rite
sofi et musique de fête, )Thèse de
Doctorat(, Paris, Université Paris 10,
99 .
 .اعتمدنـا يف هـذا التصنيف عـىل مجموعة من
الدراسـات املتخصصـة يف هذا املجـال ومنها:
- Mohamed Guettat, La musique classique du Maghreb, Paris, Bibl. arabe
Sindbad, 1980.
- Zouhier Gouja, Aperçu …, op.cit.
 .محمـد الخشـناوي ،الرصيـد اإليقاعي لنمط
السـطمبايل ،مذكـرة ماجسـتري بحـث يف
املوسـيقى ،تونـس ،املعهد العايل للموسـيقى
بتونـس ، 0 ،ص. .
24. Ahmed Rahal, Les Bilaliens de Tunis,
Ethnographie des pratiques d’une
confrérie afro-maghrébine, thèse de
doctorat en Ethnologie, Paris, Université Paris 7, 1990.
 . 5تسـتخدم هـذه املصطلحـات للداللـة عـىل
التسلسـل املراتبي يف مجموعـات األرواح التي
يحكمهـا شـيخ مسـن .وتُشـ ّكل مجموعـة
األرواح السـوداء وهـي سلسـلة افتتاحيـة.
 . 6تمثّل سلسـلة "األرنوات" العائـالت املحورية
يف معتقـد "البوري".
 . 7مع ّلم سلسلة "البايات".
 . 8تُشـ ّكل هذه املجموعة جُ ـزءا مهما من الهيكل
العـام ملعتقـد "البـوري" ،وتأتـي يف املرتبـة
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الثانيـة مـن حيـث األهميـة .وتضـم األرواح
ّ
وتتجـىل خاصيتها من خـالل األلوان
البيضـاء
املميّـزة لـألرواح وهمـا األبيـض واألصفر.
 . 9تُمثـل مجموعـة األرواح املائيـة وتتواجـد يف
مناطـق امليـاه.
 . 0قائد سلسلة "البحريات".
 .يُمثّـل أعـىل هـرم السلسـلة وهـو جنـس من
صنـف الذكـور.
 .آخر تصنيف يف املجموعات "السطمبالية".
 .جنس ذكر من سلسلة "األرنوات".
 .جنس ذكر من سلسلة "األرنوات".
 . 5جنس ذكر من سلسلة "األرنوات".
 . 6جنس ذكر من سلسلة "األرنوات".
 . 7تنتمـي إىل جنـس اإلنـاث مـن سلسـلة
"األرنـوات".
 . 8جنس ذكر من سلسلة "األرنوات".
 . 9مُقابلـة أجريت مع مُسـتجوب بالـويل الصالح
سـيدي منصـور بصفاقـس يـوم الخميـس
مـارس  . 0 9وحفاظـا عـىل املعطيـات
الشـخصية اقترصنـا عىل ذكـر مـكان املقابلة
وتاريخها.
40. Hélène Tissieres, Ecritures en transhumance entre Maghreb et Afrique
subsaharienne, Paris, L’Harmattan,
2007, p.36.
 .عـيل املـربوك ،قـراءة أنثروبولوجيـة ملفهومي
السـحر والديـن مـن خـالل كتابـات إدمونـد
دوتي ومريسـيا إليـاد ،مذكرة ماجسـتري بحث
يف علم االجتماع ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية
بصفاقـس ، 0 ،ص. 7 .
 .وجدنـا تشـابها واضحا بني هـذه املرجعيات
املاقبـل دينية والطبيعة ا ُملميّـزة للطريقة .ملزيد
اإلثـراء راجع:
 عـيل املـربوك ،الطوطميـة واإلحيائيـة يف الفكراألنثروبولوجـي املعـارص :إيفانـز بريتشـارد
ومريسـيا إلياد وجيمـس جورج فرايـزر مثاال،
أطروحـة دكتـوراه يف األنثروبولوجيـا ،كليـة
اآلداب والعلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة باجي
مختار  -عنابة وكلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية
بصفاقـس. 0 8 ،

 .تُعـد دراسـة كريسـتان بوشـاي وجـون ملبار
أحـد أهـم املصـادر التـي اهتمت بالدراسـات
اإلتنوموسـيقية ا ُملميّزة للعالـم العربي والعالم
اإلسـالمي وقد أفردت موسـيقى "السطمبايل"
بإهتمـام خاص يف هـذه الدراسـة .انظر:
- Christian Poché, Jean Lambert, Musiques du monde arabe et musulman
: Bibliographie et discographie, Paris,
Librairie orientaliste P. Geuther, 2000.
 .لقـاء ُقمنـا به مـع مسـتجوب مع ّلـم وعازف
قمربي بمقـام الـويل املذكور يـوم الجمعة
مـارس . 0 9
 . 5مـن أشـهر األوليـاء الصالحـني بتونـس عامّ ة
ّ
خاصـة .ويقـع مقامـه
وبمدينـة صفاقـس
باملنطقـة املعروفة الناظـور التي تبعـد قرابة
عرشة كيلـو مرتات عـىل الطريق الـذي يعرف
حاليـا بإسـمه ،كمـا عُ ـرف سـيدي منصور
الزنجـي بفضائلـه ويُروى أنّه كان يشـتغل يف
غـزل الصـوف ليال عند سـيّده .وقد اشـتهرت
زاوية سـيدي منصـور الغالم بعـالج األمراض
النفسـية وطـرد الجـن عـىل إيقاع املوسـيقى
"السـطمبالية" حتـى يصـل املريـض حـد
التخمـر والـرصع .اعتمدنـا يف هـذا التحليـل
عـىل :زاهر كمـون" ،أغانـي الزنـوج يف تونس
أو السـطمبايل" ،مصـدر سـبق ذكره.
46. Georges Lapassade, Les Rites de Possession, Paris, Anthropos, 1997, p.43.
نقال عن:
- Zineb Majdouli, Trajectoires des musiciens gnawa : Approche ethnographie des cérémonies domestiques et
des festivals de Musiques du Monde,
Paris, L’Harmattan, 2007.
 . 7امتـد العمـل امليداني خـالل الفـرتة ا ُملمتدة ما
بـني شـهري مـارس وأفريـل  0 9بمقـام
الـويل املذكور .
 . 8تزامـن العمل امليدانـي مع زيارة خالل شـهر
مارس . 0 9
 . 9حسـب ا ُملقابالت التـي أجريناها مـع مجموعة
ّ
الخاصـة بالـويل
مـن فرقـة "السـطمبايل"
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الصالـح سـيدي منصـور ،حيث أكـد أغلبهم
عـىل وُجود تشـابه.
 .50ناجي جلـول ،الرباطـات البحريـة بإفريقية
يف العرص الوسـيط ،تُونس ،املطبعة الرسـمية
للجمهورية التونسـية. 999 ،
 .5ملزيـد التعمـق يف رمزيـة املكان راجـع :عماد
صولـة" ،سـريورة الرمـز مـن العتبـة إىل
وسـط الدار :قـراءة أنثروبولوجية يف السـكن
التقليـدي التونيس" ،ضمن املجلـة الجزائرية
يف األنثروبولوجيـا والعلـوم االجتماعيـة
إنسـانيات ،العـدد  ، 005 ، 8ص. - 5 .
52. Collectif, Hamadcha du Maroc, Rituels musicaux, Mystiques et de
possession )coordonné par Brigitte
Maréchal et Felice Dassetto(; in
Presses Universitaires de Louvain,
Belgique, 2014, p.114.
تعنـي ُ
القـدرة عـىل قيـادة الجُ نـون
.5
و تو جيههـم .
 .5أغنيـة مـن الـرتاث الشـعبي املشـهورة
بالجهـة .انظر  :زاهر كمـون" ،أغاني الزنوج
يف تونـس أو السـطمبايل" ،مصـدر سـابق.
 .55محمد الهـادي جوييل ،مجتمعـات للذاكرة،
مجتمعات للنسـيان ،.....مصدر سـابق.
56. Ahmed Rahal, La communauté Noire
de Tunis, Thérapie initiatique et rite
de possession, Paris, L’Harmattan,
2000 - cité dans Le Stambali, rituel
de possession en Tunisie, article publié le 23 Juin 2008 ; in Lost Night in
Orient.
 .57هـي آلـة مُوسـيقية مـن النحـاس وتُسـمّ ى
أيضـا القرقبـو وهـي مـن اآلالت ا ُملميّـزة
ملوسـيقى "السـطمبايل".
 .58هـي آلـة مُوسـيقية فريـدة تُسـتخدم يف
مُوسـيقى "السـطمبايل" وتتكـوّن مـن دف
وعـود بثالثـة أوتـار وصنـدوق خشـبي.
 .59هي آلة مُوسيقية شبيهة بالطبل.
 .60أجرينـا لقاء مـع مُسـتجوب بالـويل الصالح
سـيدي منصور بصفاقـس يـوم األربعاء 7

مارس . 0 9
 .6لقـاء قمنا بـه مع مُسـتجوبة بنفـس الزاوية
السـابق ذكرهـا يـوم الجمعـة  9مـارس
. 0 9
62. Hamdi Makhlouf, Aspects musicaux
du rituel thérapeutique chez le Stambali de Sfax, Paris, Université Paris 8,
2004, p.55.
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أحمـد بـن أبـي الضيـاف ،إتحـاف أهـل الزمان
بأخبار ملـوك تونس وعهـد األمان ،تونـس ،الدار
العربية للكتـاب. 990 ،
األمجـد رحيـم ،طريقـة السـطمبايل يف تونـس
(دراسـة ميدانية تحليليـة) ،تونس ،كليـة العلوم
اإلنسـانية واالجتماعيـة بتونـس. 00 00 - ،
الهـادي التيمومي ،تونس والتحديث :أول دسـتور
يف العالم اإلسـالمي ،صفاقـس -تونس ،دار محمد
عيل للنرش. 009 ،
زاهـر كمـون" ،أغانـي الزنـوج يف تونـس أو
السـطمبايل" ،ضمن صفحة ثقافة (zaherkam-
 moun.com(، 08مـاي . 0 6
توفيـق عامر ،الحضارة اإلسـالمية وتجارة الرقيق
خـالل القرنني الثالـث والرابع للهجـرة ،أطروحة
دكتـوراه دولـة ،تونـس ،كليـة العلوم اإلنسـانية
واالجتماعيـة بتونس ،سلسـلة  ،8مجلـد . 996 ،7
خالـد فريـد مصطفـى عيـاش ،الجـن يف األدب
الشـعبي الفلسـطيني ،مذكرة ماجسـتري بحث يف
اللغـة العربيـة وآدابها ،فلسـطني ،جامعة النجاح
الوطنيـة يف نابلـس. 0 8 ،
محمـد الخشـناوي ،الرصيـد اإليقاعـي لنمـط
السـطمبايل ،مذكرة ماجسـتري بحث يف املوسيقى،
تونـس،املعهدالعـايلللموسـيقىبتونـس. 0 ،
محمـد الهـادي جويـيل ،مجتمعـات للذاكـرة،
مجتمعات للنسـيان :دراسـة مونوغرافيـة ألقلية
سـوداء بالجنـوب التونـيس ،تونـس ،سـرياس
للنـرش. 99 ،
ناجـي جلـول ،الرباطـات البحريـة بإفريقيـة
يف العـرص الوسـيط ،تونـس ،املطبعـة الرسـمية
للجمهوريـة التونسـية. 999 ،
عمـاد صولـة" ،سـريورة الرمـز مـن العتبـة إىل
وسـط الـدار :قـراءة أنثروبولوجيـة يف السـكن
التقليـدي التونيس" ،ضمـن املجلـة الجزائرية يف
األنثروبولوجيـا والعلـوم االجتماعيـة إنسـانيات،
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Louvain, Belgique, 2014.
6. Christian Poché, Jean Lambert, Musiques
du monde arabe et musulman : Bibliographie et discographie, Paris, Librairie orientaliste P. Geuther, 2000.
7. - Georges Lapassade, Les Rites de Possession, Paris, Anthropos, 1997.
8. Hamdi Makhlouf, Aspects musicaux du
rituel thérapeutique chez le Stambali de
Sfax, Paris, Université Paris 8, 2004.
9. Hélène Tissieres, Ecritures en transhumance entre Maghreb et Afrique subsaharienne, Paris, L’Harmattan, 2007.
10. - Jean -Jacques Nattiez, "Ethnomusicologie et significations musicales"; in L’Homme n° 171-172, Musique et anthropologie, Texte intégral, 2004.
11. - Lucette Valensi, "Esclaves chrétiens et
esclaves noirs à Tunis aux XVIIIème siècles " ; in Annales. Economies, Sociétés,
civilisations, 22e année, N° 6, Paris, Armand colin, 1967.
12. Mohamed Guettat, La musique classique
du Maghreb, Paris, Bibl. arabe Sindbad,
980.
13. Mourad Siala, La Hadra de sfax : rite sofi
et musique de fête, )Thèse de Doctorat(,
Paris, Université Paris 10, 1994.
14. Zineb Majdouli, Trajectoires des musiciens gnawa : Approche ethnographie
des cérémonies domestiques et des festivals de Musiques du Monde, Paris, L’Harmattan, 2007.
15. Zouhir Gouja, Aperçu sur la musique et la
transe dans le rite de possession Stambali,
Dess, Etnomethodologie et informatique,
Paris, Université Paris 8, 1997.

: الصور
.عدسة كامريا الكاتبة

-

. 005 ، 8 العدد
 قراءة أنثروبولوجية ملفهومي السـحر، عيل املـربوك.
والدين مـن خالل كتابـات إدموند دوتي ومريسـيا
، مذكـرة ماجسـتري بحـث يف علـم االجتماع،إليـاد
. 0 ،كليـة اآلداب والعلوم اإلنسـانية بصفاقس
 الطوطميـة واإلحيائيـة يف الفكـر، عـيل املـربوك.
 إيفانز بريتشـارد ومريسيا:األنثروبولوجي املعارص
 أطروحـة،إليـاد وجيمـس جـورج فرايـزر مثـاال
، الجزائـر- تونـس،دكتـوراه يف األنثروبولوجيـا
كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية واالجتماعية باجي
 عنابـة وكليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية-مختـار
. 0 8 ،بصفاقـس
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د.محمد رمصيص  -املغرب

خصوصية الرقص
الشعيب املغريب

1

ال يشء يمنـــح اإلنســـان إحساســـا باحلريـــة العفويـــة كالرقص؛
إبانـــه فقط تتحول اليدان جلناحن واجلســـد لطائـــرة من ورق تتطلع
للســـماء قصد توديع شـــرور عوالـــم األرض ..بل يمكن اعتب�ار شـــعر
املرأة الراقصة مثال يدا ثالثة –دون مبالغة-يضفي ســـحرا آســـرا على
اجلســـد من خالل اخنفاضه وارتفاعه وفق حاالت الـــروح الداخلية..
رقص بقدر مـــا جيعل الراقصة ممتلئة ومنتشـــية بكينونتهـــا بقدر ما
جيعلها تنتصر علـــى رتابة الواقع املمـــل بتكراره  .الرقـــص بهذا املعىن
شـــعر خاص يكتب�ه الوجـــه واجلذع وتوقعه اجلواحن واجلوارح  ،شـــعر
يوفق يف كشـــف لبس املوســـيقى ولغز اجلســـد امللبـــوس وامللتبس.
بالرقص يصري اجلســـد لســـانا أكرث بالغة مـــن الكالم اللفظـــي ،وبه
كذلـــك يتحرر الراقـــص وحيرر الـــرايئ الذي يكف عن كونه مســـتهلكا
إذ بنظـــرات اإلعجـــاب يمده بقـــوة إنت�اج أحســـن ما عنـــده من فرجة
بصرية..بالرقص تمدد فرتة الشـــباب واليفاعة وتؤجل الشـــيخوخة

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

إىل حـــن ،وهو الســـبب األســـاس الـــذي جيعـــل الراقص
ينتصـــر إليـــه ويشـــجب الســـكون والثبـــ�ات إذ بدونـــه
يموت رمزيـــا جزء من اإلنســـان ويطلق اجلســـد احلركي
عنفوانه..حلظـــة تكون فيها الروح يف حالة طريان بســـبب
تن�اغمها مـــع املوســـيقى والشـــعر والغناء .الرقـــص بهذا
املعىن أغني�ة اجلســـد وحنـــت الفضاء باحلركة .ممارســـة
إذا أداها الراقص بشـــغف تظهر اجلـــزء اخلفي واملثري فيه،
إذ لم نقل أنهـــا خترنا بت�اريخه وانتظاراتـــه كلها ..والرقص
لهـــذه االعتبـــ�ارات كلها أكـــرث اللغات صدقا وشـــفافية يف
تبليـــغ مـــا جيـــول بالداخل.قـــال الـــروايئ كازانزتاكي على
لســـان بطل روايتـــ�ه «زوربا»«:يب�دو يل  ،هكـــذا أنين أفهم
شـــيئ�ا ما ،لكن لو حاولت أن أقولـــه لهدمت كل يشء وذات
يـــوم عندما أكون مســـتعدا ،ســـأرقص لك».
تاريخيـــا ظهـــرت لغـــة الرقـــص قبـــل لغـــة الكتابـــة
وهـــي أكـــرث عفويـــة يف التعبـــري عـــن مشـــاعر الراقـــص،
مشـــاعر تضفي على الفضاء مشـــهدية خاصـــة .واألدلة
األركيولوجيـــة بإحـــدى مغـــارات الهند قبل تســـعة آالف
ســـنة شـــاهدة على أقدم نقش لراقصة يف حالة انتشـــاء.
واألمـــر ذاته يقـــال عن لوحـــات القبـــور الفرعوني�ة حيث
تظهر نســـاء عاريـــات يرقصـــن أمـــام احلجـــارة املنحوتة
كنشـــاط للتقرب بـــه من اآللهـــة املصرية القديمـــة .أدلة
تاريخيـــة حتيـــل علـــى أن الرقـــص وجملـــة مـــن الفنـــون
املجاورة نشـــأت أول األمـــر يف حضن الديـــن» .فالظاهرة
اجلمالية نشـــأت أول ما نشـــأت يف أحضان املعبد ،فظهر
فـــن املعمار ،ثم ظهـــرت احلاجة إىل تزين جـــدران املعابد
بالنقـــوش والتماثيـــ�ل فظهـــر فـــن النحـــت ،ولمـــا كانت
العبادة تســـتلزم إقامة االحتفاالت الدينيـــ�ة ،فقد ظهرت
علـــى التعاقب فنون الرقص املقدس واملوســـيقى والغناء،
فالديـــن عمل على ظهـــور الفن وتطـــوره وترقيتـــ�ه»(.)1
وإذا كانـــت حركـــة اجلســـد الراقـــص – يف مســـتوى
أول-تصريفـــا النفعـــاالت وطاقـــات اجلســـد اإلنســـاين
فإنهـــا هـــي بالـــذات اليت حولتـــه من مجـــرد كتلـــة خامة
إىل غابة مـــن الرمـــوز علينـــ�ا تفكيكها حىت نفهـــم نداءات
اجلســـد وانتظاراته«..فالرقـــص لغـــة بـــال كالم ولغة ما

بعد الـــكالم وتفجري لغريـــزة احلياة التواقـــة للتخلص من
االزدواجيـــة  ،لـــه وظائـــف أســـطورية ودينيـــ�ة وغرامية،
وهـــو ذاكرة تاريخية مهمـــة جدا ومجال ثـــري لعدة أحباث
ودراســـات»( .)2بـــل إن وظائفه أكر مـــن أن تعد أو حتىص
يف دراســـة مماثلـــة .فهـــو نشـــاط ترفيهي ومصـــدر متعة
حســـية ووجدانيـــ�ة ،وتمريـــن ريـــايض ووســـيط للحلـــم
والتخييـــ�ل وطريـــق موصـــل للغبطـــة يكفـــي أن نعلم أن
اجلســـد حلظة الرقـــص يفرز هرمونـــات الســـعادة ومن
ثـــم ينتصـــر الراقص على ملـــل الواقع املتكـــرر؛إذ به حيقق
بعـــض املتع ويـــرئج التفكري يف ســـؤال املـــوت والفناء .هو
كذلك ممارســـة وقائيـــ�ة للنفس من االكتئـــ�اب ومخلص
للجســـد من الرتهل والتوتر.ممارســـة تزيد اجلســـد ليونة
وحيوية وختلصه مـــن الرقابة املجانيـــ�ة والرزانة املزعومة؛
فالرقص حييل اجلسد لمادة أكرث ســـيولة ألن احلركة بكل
بســـاطة ختفض من مســـتويات القلق والتوتر .أما نفسيا
فيمكـــن اعتب�اره لغـــة خفية للروح به خيفـــف الراقص من
أعبـــاء احلياة اليوميـــة «.كما أن للرقـــص وظيفة ال يمكن
التعبري عنهـــا بالـــكالم ،وهي اإلضـــاءة الرمزيـــة للحقائق
اإلنســـاني�ة  ،والـــيت تتم من خـــالل املزاوجة بـــن الوظيفة
التعبرييـــة واحلركـــة الدالـــة ،والـــيت تتمثـــل يف حـــركات
وإشـــارات وإيماءات مفعمة بالرموز ،هذه احلركات تشـــري
إىل معـــان مكثفـــة ومركـــزة تعـــر عـــن آراء أفـــراد املجتمع
وإرادتهـــم وميولهم ،وتتم بهـــا عملية االتصـــال»(.)3
خنلـــص مرحليـــا إىل أن «فـــن الرقـــص حيتـــوي على
العديـــد مـــن احلـــركات ،والـــيت هـــي عبارة عـــن دالالت
رمزيـــة ،يســـتخدمها اإلنســـان بصـــورة فنيـــ�ة كنوع من
التعبـــري عـــن ذاته ،وكذلـــك إليصـــال معـــان يفهمها كل
أفـــراد جماعته ،من خـــالل إدراكه (تأدية) وإعـــادة إنت�اج
(جتســـيد شـــعوريا)؛إذ يرتبط فيـــه التجســـيد اخلاريج
بالتعبري اجلســـدي ،وتصبح خصائص احلركـــة األدائي�ة
وســـيلة اتصال شـــعورية وطاقة معرة عـــن احلياة»(.)4
بـــل إن التعبـــريات احلركيـــة يف الرقـــص رســـائل ترتجم
كنـــه اإلنســـان الذي يمارســـها وهـــي بمثابة نظـــام رمزي
مركـــب يمنعنـــا مـــن اعتبـــ�ار الرقـــص «مجـــرد حركات
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متن�اســـقة تنســـاب على إيقاعات متب�اين�ة ،بل هو شـــكل
تعبريي تكـــون فيه اإليماءة والزي ولونـــه وطبيعة ارتدائه
داللة موغلـــة يف الذاكـــرة اجلماعية ،ويكـــون لإليقاع هو
اآلخـــر حمولة بـــن طبقـــات تاريـــخ األجيال وشـــعوب
تصـــل المـــايض بالراهـــن ،وتمنـــح للذاكـــرة اجلماعيـــة
حريـــة اإلبـــداع واإلضافة علـــى األشـــكال التعبريية اليت
ال تعـــرتف حبـــق اإلبـــداع الفـــردي لكونهـــا تعكـــس رغبة
اجلماعـــة يف الزمان واملـــكان»(.)5
وإذا كان التوصيـــف أعـــاله حيـــاول االقـــرتاب مـــن
الرقـــص يف عموميتـــ�ه فإن الرقص الشـــعيب «يســـتخدم
بصفـــة عامـــة لوصف أشـــكال الرقـــص املتعـــارف عليها
بن الشـــعوب واليت تكون ذات أصول متشـــابهة يتوارثه
جيـــال بعـــد جيل.ولذلك يعـــد الرقـــص الشـــعيب بصفة
عامـــة وســـيلة مهمـــة لرتجمـــة أحاســـيس ومعتقـــدات
الشـــعوب»( .)6الرقـــص الشـــعيب باملعىن أعـــاله طقس
قبـــل أن يكون فرجـــة عابرة أو عرضـــا مجاني�ا ،هـــو حكاية
تنقل خرة شـــعب وتمثل حضـــارة معين�ة للـــذات واآلخر
والعالقـــة بينهمـــا .رقـــص يرصـــد أدق تفاصيـــل احلياة
ويقـــدم تمثـــال للزمن مثال وذلـــك باحتفائه بقـــدوم فصل
الشـــتاء أو انتشـــاء باملطـــر الـــذي ينـــئ بمحصـــول وفري،
كما حيضر حلظـــة انتصار يف حـــرب أو جنـــاح رحلة صيد..
لذلـــك نتصـــوره بمثابة نظام رمزي ونســـق ذهـــين غاية يف
الرتكيب يكفـــي أن نعلم أن الراقص يقـــدر تقليده الطيور
وهـــي تطري أو هـــو حياكـــي دوران الكواكب بقـــدر إفصاحه
عن مشـــاعره اخلبيئـــ�ة .رقص جيمع بن حركات اجلســـد
اخلارجيـــة وعواطـــف الداخل ألنه ممارســـة اســـتثن�ائي�ة
يصري فيها اجلســـد شـــفافا ومضيئ�ا وكاشـــفا لمـــا يعتمل
باألعمـــاق ..بالنتيجة الرقص الشـــعيب هو فن احلياة وهي
تتشكل وتشـــكل وجدان الناس وجزءا أساســـيا من تاريخ
الشعوب..ممارســـة احتفالية يصري فيها اجلسد أبلغ من
الشـــعر وأعمق من األســـطورة وأعرق مـــن التاريخ؛ يكفي
أن نســـتحضر أن رقصة واحدة تصري عنـــوان حضارة وبلد
من البلـــدان كإحالة الســـامبا على الرازيـــل والفالمينكو
على اســـباني�ا واحليدوس على املغـــرب وهكذا «.والرقص

الشـــعيب عامة هو إبداع اإلنســـان وهو أيضا نتـــ�اج احلياة
نفســـها ،انبثق من نشـــاطات اإلنســـان ليعكس أعمالهم
الـــيت يقومون بهـــا ونشـــاطاتهم الفنيـــ�ة مـــن احتفاالت
باألعياد ومواســـم الزواج وطقوســـهم اليت يمارســـونها..
بـــل هـــو مـــرآة تعكـــس تاريخهـــم ومواقفهم مـــن مظاهر
الطبيعـــة والبيئـــ�ة اليت يعيشـــون فيها»(.)7
ســـياق حضـــاري عـــام جيعلنا نعتـــر الرقص الشـــعيب
املغريب تمثي�ال شـــفافا لرتاثن�ا البصري البالغ الـــرثاء والتنوع
واملتـــوزع بن العمـــق اإلفريقـــي والصحراوي واملتوســـطي
واألندليس واألمازيغي والعريب .واحلفـــر الراهن واملتواصل
يف خطـــاب الرقـــص الشـــعيب غايتـــ�ه اســـتعادة املدلـــول
األصلـــي للرقصـــات وعـــدم اعتب�ارهـــا فرجـــة للتســـلية،
فالرقـــص الشـــعيب خيتلـــف عـــن الرقـــص التعبـــريي أو
التجرييب مثـــال ال يف اللباس وألوانه فقـــط ولكن يف األدوات
املصاحبـــة وطرق العـــزف وماهية الشـــعر املنشـــد ،بل هو
خيتلف حىت يف حركات الراقص وســـكونه باملعىن الفلسفي
العميـــق للمفردتـــن :فاملوت ســـكون دائـــم واحلركة حياة
دائب�ة وطاقة متجددة «.إن الراقصة ليســـت امرأة ترقص،
ومـــن أجـــل هـــذه املعارضة فهـــي ليســـت امـــرأة ،ولكنها
اســـتعارة تلخـــص مظهرا مـــن املظاهـــر الثانوية لشـــكلها
كســـيف ،قدح ،وردة الخ.وإنهـــا ال ترقص وإنمـــا تويح عر
كل الصور املدهشـــة واملختصرة واالندفاعات وعر كتابتها
اجلســـدية ،بمـــا تتطلبه من نشـــر وحـــوار ووصـــف لغاية
التعبـــري .إنهـــا باألحرى قصيـــدة متخلصة من يـــد خطاط.
فالوجـــود الراقـــص هو حد نظـــري للغة ،أو هـــو بدقة أكرث،
حييا مـــن هذه احلرية بـــن الـــكالم والكتابة ،إذ أن اجلســـم
الراقـــص يكتـــب الـــكالم وحيطمـــه ،جيـــرد مـــن الفضـــاء
هندســـة دقيقة ومتعـــددة األصوات ،إنه زوبعـــة القوانن،
انعـــكاس اخلطوط ،ومحـــو األثر الـــذي بواســـطته ينطق
األصل(اجلســـم) ويمحق»(.)8

رقصة «احلضرة»/أو «اجلذبة» املغربي�ة:
تعتـــر رقصـــة احلضـــرة املغربيـــ�ة رقصـــة طقوســـية
عالجيـــة تـــروم طـــرد األرواح الشـــريرة حبـــركات عنيفـــة
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غايتهـــا تطهـــري ســـريرة الراقـــص أو الراقصـــة مـــن
اإلحس ــاس بالذن ــب وذل ــك بالس ــفر م ــن خ ــالل الرق ــص
العني ــف عل ــى أنغ ــام موس ــيقى صاخب ــة تمام ــا وأش ــعار
شـــعبي�ة تن�اشـــد األوليـــاء الصاحلـــن علهـــم يعيـــدون
الراقــص لزمــن الصبــا حيــث الطهراني ـ�ة ويفصلونــه عــن
الزمـــن الراهـــن املغـــرق يف اخلطايـــا ..ورقصـــة احلضـــرة
املغربيــ�ة تمث ــل بقاي ــا ع ــادات وممارس ــات قديمة.رقص ــة
تش ــرتك م ــع رقص ــة ال ــزار بمص ــر يف الكث ــري م ــن املالم ــح
ومنهـــا االنفعـــاالت العنيفـــة للراقـــص واألداء احلركـــي
الق ــوي .رقص ــة يستش ــعر فيه ــا الراق ــص كون ــه مس ــكونا
بـــروح شـــريرة لذلـــك اعترناهـــا رقصـــة استشـــفائي�ة
تطمـــح حتريـــر اجلســـد مـــن كل القيـــود والدفـــع بـــه
ملعانقـــة درجـــات عليـــا مـــن التحـــرر واالنتشـــاء احلـــيس
واملعن ــوي وإن كان البع ــض يربطه ــا بالس ــحر ألنه ــا ت ــروم
التأثــري علــى النــاس ضمــن ســياقات طقوســية معروفــة.
تقام رقصـــة «احلضرة» عـــادة بطلب مـــن املريض
أو طالـــب الراقـــص (املكتئـــب ،املزعـــج ،الضجـــر
واملمســـوس حـــىت ،أو بطلـــب مـــن ذويـــه )..أو طالبت�ه
بصـــرف النظر عن اجلنـــس والعدد ..يقـــام هذا الطقس
يف ســـكن يكون عـــادة لرئيـــس الفرقـــة أو شـــيخها الذي

خيزتن خـــرة ومراحـــل الرقـــص االستشـــفايئ تفاديا لكل
مكـــروه محتمل أثنـــ�اء الرقصة.
تقـــف دوافـــع كثرية خلـــف اخنـــراط البعـــض يف هذه
الرقصـــة ومنها :تأخر الزواج أو النحـــس أو املرض النفيس
وما شـــابه ذلك..يرجع أكســـندر كراب«جذور املمارســـة
الطقسية ..للشعائر الطقســـية الراقصة اليت كان البدايئ
يقيمهـــا لتحقيـــق النجاح يف اصطيـــاد احليوانـــات بتقليد
حـــركات األخـــرية ،أو إلنمـــاء الـــزرع ووفرتـــه ،أو من أجل
غايات أســـىم :مثل توهم البعض بأن األجرام الســـماوية
يف ارتعـــاش حركاتهـــا حتتاج لـــيء من التشـــجيع حىت ال
تتب�اطـــأ حركتهـــا ،أو قد تقام لطـــرد األرواح الشـــريرة درءا
لألمراض» (.)9
تب�دأ رقصـــة احلضرة املغربي�ة عادة بإشـــباع فناء املزل
بالبخـــور ووضـــع صحـــون من احلنـــاء يف ســـاحة الرقص
للتـــرك بهـــا حيـــث تضمـــخ أيـــادي الراقصن بهـــا على
اعتبـــ�ار أنها فـــأل حســـن يف التمثل الشـــعيب ..كما توضع
دائـــرة من احلناء علـــى رأس الذبيحـــة واآلالت اإليقاعية،
تـــوزع أعالم بألـــوان مختلفة جبـــوار صحـــون احلناء وحنن
نعلم التأثـــري النفيس للـــون.يف صبيحة يـــوم الرقص تهيأ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺮﻗﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
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أطعمـــة شـــعبي�ة مختلفـــة ختتلط راحئـــة توابلهـــا القوية
براحئـــة البخـــور النفـــاذة خالقة أنفـــاس خاصـــة يف رحبة
الرقص ..تب�دأ الرقصات عشـــية بطيئـــ�ة مصحوبة بأذكار
وأشـــعار هـــي أقـــرب إىل النحيب منهـــا إىل الغناء ،أشـــعار
مبهمـــة املعـــىن يف الغالـــب ســـرعان مـــا تتـــوارى لصالح
نغمـــات نـــاي ودفـــوف كبرية(طـــارات) حتـــدث رهبة يف
األجواء وتدفـــع الراقصن دفعا للرقـــص املحموم.ترقص
النساء بشـــعر منسدل تعاضدهن مســـاعدات الشيخ أو
الشيخة(رئيســـة الفرقة) حلفظ توازنهن على الوقوف..
رقصة حيرك فيها الراقصات والراقصون رؤوســـهم بعنف
تـــارة حنو الشـــمال وتارة حنـــو اليمن..وبعضهـــن يرقصن
بشـــكل دائري وهنا حيضر البعد املقـــدس يف الرقصة حيث
يقلـــد الراقـــص أو الراقصـــة دوران الكواكـــب أو الطواف
حول الكعبة.ســـياق جيعل مـــن رقصة احلضـــرة املغربي�ة
حصة استشـــفاء حقيقية يت�داوي فيهـــا الراقص باحلركة
واالنغماس الكلـــي يف رقص طقويس جيعـــل من تموجات
اجلســـد بديال عن الـــكالم أو مكمال له ..حـــركات فائضة
عـــن املعـــىن الواحد..بالنتيجـــة رقصة احلضـــرة املغربي�ة
هي طقـــس عاليج حيضـــر فيها الغنـــاء والرقـــص واألداء
احلركي واملالبس الرمزيـــة ذات األلوان الدالة ...إن رقصة
احلضرة املغربي�ة إىل جانب بعدها الطقويس تشـــتمل على
بعد درايم يتمثـــل يف حضور املمثلن(الراقص والعازف)..

واملشـــاهدين ورئيس الفرقـــة باعتب�اره مخرجـــا إىل جانب
املرددين لألشعار الشـــعبي�ة والواقفن على شاكلة كورال
املســـرح اإلغريقي حتت ضوء خافت تزيـــده أدخنة البخور
التب�اســـا..فرجة ينخرط فيها العازف والراقص واملشـــاهد
بقصد ختفيـــف توتر طالـــب الرقصة املتصفـــة بمقامات
وإيقاعات وأشـــعار خاصة .فالراقص معين بشكل مباشر
بالعبور مـــن املرض للعافية بواســـطة الرقـــص االنفعايل
القـــوي والذي جيعل اجلســـد يف حالة هيجـــان تنتهي عادة
بســـقوط الراقص(ة) مغىم عليـــه جراء املجهـــود البدين
املبـــذول ،وحالة االندمـــاج مع املوســـيقى العالية الصوت
واإليقـــاع  .إن جلوء الراقـــص لتعذيب(إلمتاع) اجلســـد
بب�ذل جهد فـــوق الطاقة الغاية منه طرد األرواح الشـــريرة
الـــيت حلـــت بـــه كمـــا يعتقد..لكن قبـــل حلظـــة اإلغماء
تكرر مســـاعد(ة) رئيس الفرقة املوســـيقية على مســـامع
الراقصـــة أو الراقص اســـم الهديـــة املطلوبـــة وإحضارها
مـــن اجلـــان إن هو/هـــي أرادت التخلـــص مـــن املرض/
والروح الســـاكن جبســـدها ،وعادة ما يكـــون الطلب ديكا
أو تيســـا أو خروفا وما شـــابه ذلك.علما أن األرواح اليت يتم
اســـتدعاؤها تتوزع بـــن األرواح الطبيعية أو جـــين النار أو
الماء واألرواح املعتقدية كملة اجلن (نصراين ،مســـلم)...
أو أرواح يتقاطـــع فيهـــا األســـطوري بالتاريي (عيشـــة/
عائشة قنديشـــة وغريها)..
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خنلـــص إىل أن هذه الرقصة االستشـــفائي�ة تنفتح على
العـــالج النفـــيس والعضـــوي ،يقصدها أفراد مـــن العامة
كمـــا النخبـــة والبعض ممن ألـــم به صداع الـــرأس املزمن
أو حالـــة اكتئ�اب وما بينهما  .ولذلـــك فهي تتموقع يف قلب
الطـــب الشـــعيب الذي اعتمد منـــذ أن كان علـــى املالحظة
العفويـــة لتشـــخيص الظاهرة وإجيـــاد مخارج لهـــا ومنها
رقصـــة احلضرة..

رقصة «هوارة» أو رقصة األفعى:
تتعـــدد أصـــول ومصـــادر رقصـــة «هـــوراة» أو رقصة
األفعى األمـــر الذي جيعل احلســـم يف مصدرها ومنشـــئها
األول أمـــرا صعبا..فهنـــاك مـــن يرجعهـــا حلكايـــة أفعـــى
احتلـــت الطريـــق الوحيـــد الـــذي يربـــط قبيلة«هـــوارة»
بالعالـــم ،وبعد معانـــاة العزلة ارتأت القبيلة ترشـــيح ثالثة
شـــبان حلل مشـــكل العزلة بقتل األفعى الـــيت قتلت اثنن
منهـــم وأغرمـــت بالثالث .ويرجعهـــا البعض اآلخـــر إىل أن
ســـكان القريـــة اختنقـــوا بعزلتهم بســـب األفعـــى املحتلة
للطريق فاستدعوا«عيســـاويا/عازفا مجذوبا» لســـحبها
بواســـطة العزف على املزمار حيث توفق ســـحر املوســـيقى
بتخديرهـــا فارتىم العـــازف املجـــذوب على رأســـها وقتلها
وظلت الرقصة تعاد مـــرات ومرات لتذكري ســـكان القبيلة

أن اخلطـــر مؤجل بســـبب جتوال ذريـــة األفعـــى باجلوار..
وحكايات أخرى تســـري يف نفـــس األفق الـــذي يتحدث عن
أصـــل الرقصة..وإن كانت الرواية األوىل أكرث انتشـــارا حيث
تنتهي القصة بال غالب وال مغلـــوب وذلك من خالل وقوع
األفعـــى يف غرام أحد الشـــبان الثالث .ولهـــذه الرقصة عدة
تســـميات منها «اللغطـــة» وهي تســـمية محلية للرقصة
احلاضرة بقوة يف األعراس الهوارية واملناســـبات اجلهوية.
وتســـىم كذلك بـ«الدقة الهوارية» واليت تســـتعمل آالت
إيقاعية (الطـــارات والكورال) إىل جانـــب الضرب باألكف
واألرجـــل .وتقـــام عـــادة بعـــد كل موســـم فاليح مـــن أجل
التعبري علـــى التعـــاون والتضامن ويف مناســـبات أخرى.
تتكـــون رقصـــة «هـــوارة» أو الدقـــة الهواريـــة مـــن
الرقص واإليقـــاع الهواري والنتف الشـــعرية املغناة واليت
يقـــول بعضها:
واضوي يالكمرة واهيا الالة
والزين بغا يتسارا واهيا الالة
رقصـــة ذات عمـــق أســـطوري تقـــود فيها املـــرأة دفة
الفرجـــة .رقصـــة تراثي�ة تـــدون تاريـــخ منطقـــة فالحية
تبعـــد عـــن مدينـــ�ة أكادير جنـــوب املغـــرب ب44كلمرت..
تتشـــكل فرقـــة «الدقـــة الهواريـــة» عـــادة من خمســـة
عشـــر رجال وامـــرأة ،والهيمنـــة العددية ترجمـــة لهيمنة
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺮﻗﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
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رقصة هوارة

الرجـــل يف املجتمـــع الذكـــوري املغـــريب .رقصـــة تســـتمد
اســـمها من قبيلة هوارة املوجودة بســـوس بـــن تارودانت
وأكادير(جنـــوب املغـــرب) وإن تـــم ترحيلهـــم علـــى عهد
املوىل إســـماعيل إىل الغرب والشـــمال الغريب ..قبيلة ذات
جـــذور أمازيغية لكنها عربت ألســـباب سياســـية يف الفرتة
الســـعدية حســـب ابن خلدون وإن كان املختار الســـويس
يـــرى أنهـــا ذات أصول عربيـــ�ة .واملثـــري لالنتبـــ�اه أن قبيلة
هـــوارة موزعة علـــى وفرة من دول شـــمال إفريقيـــا ومنها
علـــى اخلصوص:ليبيـــ�ا وتونـــس واجلزائـــر ومصر.
تقفـــز املرأة يف رقصة هـــوارة رفقة رئيـــس الفرقة عاليا
خبفة ورشـــاقة الفتة لالنتبـــ�اه على إيقاعـــات (الطارات )
 .نقـــرات بارزة علـــى دفوف صغـــرية مصحوبـــة بأصوات
الضـــرب علـــى ناقوس معـــدين يف مشـــهد يمكـــن اعتب�اره
حوارا حركيا بـــن الرجل واملرأة .أمـــا الراقصة فتكرر رفعها
لقطع قماش أكمام يدي لباســـها التقليدي (التكشـــيطة)
عاليا محولـــة إياه ألجنحـــة وكأنها تود الطـــريان عن عيون
العســـس وحـــراس حركيـــة اجلســـد وحتـــرره ..فالرقص
بالنســـبة للمرأة حلظة اســـتثن�ائي�ة تعترها حلظة منفلتة
مـــن قبضـــة الرقابة ..تســـىم هـــذه املحطة مـــن الرقصة
«الركـــزة» غـــري أنـــه قبلهـــا ويف مســـتهل الرقصـــة تؤدي

الفرقـــة مواويل تتغىن بعالقة اإلنســـان بـــاألرض وعالقة
املرأة بالرجل وحثها على العناية بالبيت والزوج انســـجاما
والقيـــم الذكوريـــة الســـائدة عمومـــا يف املجتمـــع املغريب.
يتوحـــد الرجـــال بلبـــاس أبيض ،لبـــاس موحد يشـــري إىل
االصطفـــاف الرمزي يف وجـــه العدو أو الدخالء كما يشـــري
إىل ذائقـــة الراقـــص وحالتـــه النفســـية..تعلق اخلناجـــر
بأحزمـــة الرجال ،خناجـــر تظهر براعة الصانـــع التقليدي.
واخلنجـــر عموما رمـــز الشـــجاعة والشـــهامة والرجولة.
يذهـــب الباحـــث عبـــد هللا الهـــاليل يف خالصة دراســـته
لرقصـــة هـــوارة إىل أنها« :عـــرض تت�داخل فيـــه مجموعة
مـــن األنســـاق الســـيمولوجية؛ تكمـــن داللتهـــا ،بالدرجة
األوىل ،يف ذاتهـــا ،ويتحقـــق هذا املســـتوى الـــداليل حينما
حيـــس املتلقي بالعدوى احلركيـــة للراقصن وهي جتتاحه،
وتكمن أيضـــا يف اإلحيـــاءات اليت ختلقها الوحـــدة احلركية
األكـــرث تمـــزيا علـــى املســـتوى االســـتطيقي ،ممـــا جيعلها
ذروة الرقـــص بؤرتهـــا الرمزية ،ومركـــزا مرجعيا للوحدات
احلركيـــة األخرى؛يمثـــل راقصـــو «اللغتـــة» أجســـادا
حاضـــرة تكتب عن حركات أجســـاد أخرى غائبـــ�ة ،وهكذا
فقد قادنـــا البحـــث عـــن الداللـــة اإلحيائيـــ�ة لـ«اللغتة»
إىل أن العالمـــة املركزيـــة الـــيت يمكن االنطـــالق منها هي
احلـــوار الكوريغرايف بـــن الراقـــص والراقصـــة ،ذلك أنه
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يضعنـــا أمـــام ذاتـــن:ذات معاقبـــة تعـــر حركاتهـــا عـــن
«اجللد»أو «الرجـــم»وذات معاقبة تتلـــوى وترتحن بفعل
األلـــم اجلســـدي الـــذي يلحقها.وتلعب «التكشـــيطة»
الـــيت ترتديهـــا الراقصـــة دورا وظيفيـــا يف إبـــراز احلركات،
وتضخيمهـــا ،وإبطاء تالشـــيها أمـــام نظر املتفرج ،ورســـم
احلـــدود احلركية للجســـد الذي يتســـرت فيهـــا»(.)10

رقصة كناوة:
جتدر اإلشـــارة بداية إىل أن «كناويـــة» أو الزعة الزجنية
باملغـــرب هـــي طريقـــة صوفية أكـــرث ممـــا هي رقصـــة أو
موســـيقى روحيـــة أو أذكار ديني�ة فحســـب ..فقـــط ارتأين�ا
تســـليط الضوء على التعبري احلركـــي ملريديها خلصوصية
رقصهم املصحـــوب بأغـــاين الوجـــع والتغين بـــآالم مايض
العبودية والتهجري القســـري الذي عانت منه هذه الطائفة
الزجنية.رقص مفعـــم باحلركة واخلفـــة واحليوية ،رقص
طقـــويس علـــى إيقاعـــات الطبـــل الكبـــري و«الهجهـــوج»
و«القراقـــب» .رقص يمارس ســـحرا خاصا علـــى املتلقي
ويقـــرتب مـــن «اجلذبة»اليت تعـــين التحرر والشـــفاء من
الروتـــن اليويم وختليـــص الـــذات من خدوشـــها .رقص
يب�دأ عادة من الشـــارع العـــام وينتهي إما بالزوايـــا أو بيوت
«املعلمـــن»يف حفلـــة خاصة وفـــق طقوس دقيقـــة تنفذ
بدقة حليـــازة شـــفاء الراقص/املريض..
لكن قبل االسرتســـال يف رصد خصائص هذه الرقصة
نرى لزاما علين�ا حتديد التســـمية «كنـــاوة» مفردة يرجعها
الدكتور عبـــد الرزاق املصبايح إىل أن «اســـم(كناوة) الذي
أطلـــق عليهم واملشـــتق من العبـــارة األمازيغيـــة (أكناو)
يعين (األبكم) ،وهي عبارة تبخيســـية ،قد تكون بســـبب
صعوبـــة لهجـــات األفارقة املنتمـــن إىل بلدان الســـاحل،
الذيـــن اســـتقدموا باعتب�ارهـــم عبيـــ�دا للعمـــل يف قصور
امللـــوك والســـادة يف شـــمال إفريقيـــا .وهنا وجه الشـــبه
بن زنوج شـــمال إفريقيا الذيـــن أبدعوا «كنـــاوة» وزنوج
أمريـــكا الذيـــن عانـــوا العبوديـــة إىل وقـــت متقـــدم .لكن
تســـمية (أكناو)تبقـــى مجـــرد افـــرتاض مادامـــت هناك
روايـــات أخرى تنســـب هـــذا الفـــن إىل دولة غينيـــ�ا»(.)11

6

رقصة كناوة

وهناك من يرجع مفـــردة «كناوة»إىل حتويـــر لكلمة غيني�ا
البلـــد اإلفريقي املعـــروف .كما أن الباحـــث الفرنيس روين
بايس انتهى يف حبثـــه إىل أن كلمة«كناوة»تعين أرض الرجل
األســـود ،وهو اســـم أطلقه أهل اجلزائـــر ومناطق جنوب
ليبي�ا علـــى أرض إفريقيا...و«كناوة»عموما هم مجموعة
إثنيـــ�ة يف املغرب ينحـــدرون من ســـاللة العبيـــ�د األفارقة
الذيـــن اســـتجلبوا يف العصر الذهـــيب املغريب نهايـــة القرن
الســـادس عشـــر امليالدي من إفريقيا السوداء(السودان،
غانا ،غيني�ا)..
يف ذاكـــرة املغاربـــة ارتبطـــت الطريقـــة «الكناويـــة»
بالرقص املشـــفي من املس باجلن واألمراض النفســـية.
طريقة تتبـــع طقوس راقصة ال ختتلف عـــن طرق صوفية
شـــعبي�ة مغربي�ة أخرى إال قليال مثل «عيســـاوة وحمادشة
وغريهمـــا» طقـــس رويح راقـــص وهو حســـب املريدين
واملتعاطفن يشـــفي املـــرىض الذين يعجـــز الطبيب عن
عالجهم والســـبب موســـيقى هذه الطريقة الروحية ذات
العمق اإلفريقي؛ موســـيقى تشـــبه إىل حد بعيد موسيقى
أمريـــكا الالتينيـــ�ة( :كوبـــا والرازيل حتديدا) .موســـيقى
تدخل املســـتمع يف حالـــة روحية خاصة ،موســـيقى تقبل
التحـــاور مـــع العديد مـــن األصنـــاف املوســـيقية العاملية
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺮﻗﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
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رقصة كناوة

حيـــث بتن�ا أمام ثن�ائيـــ�ات عدة منها:كناوة/جـــاز وكناوة/
الريغي وكناوة/البلوز ..مروحة من األشـــكال املوســـيقية
اليت ناهضـــت االســـتب�داد واحتفت بالنصر وتقـــول ما ال
تقوله الكلمـــات بالرقص واحلـــركات الدالـــة على الوجع
وفجيعـــة االجتث�اث مـــن اجلذور..
وجتـــدر اإلشـــارة هنا أنـــه إبان رقصـــة «كنـــاوة» تثور
كل طاقـــة اجلســـد الروحيـــة والعضوية وتفـــرغ الطاقة
اجلنســـية وحتررها يف نفـــس الوقت من اللعنة النفســـية
واخلمـــول علـــى اعتب�ار أنهـــا رياضـــة جســـدية حقيقية
موزعـــة على عشـــر مقامات «محـــالت لونيـــ�ة» (محلة
األبيض واألســـود واألزرق واألحمر واملرقش واألخضر ثم
األبيض واألســـود واألبيض واألصفر).رقصة حياكي فيها
الراقـــص طـــريان النوارس وخفقان أشـــرعة الســـفن اليت
حملتهم من ســـواحل إفريقيا الغربيـــ�ة إىل مدين�ة الصويرة
قبل أربعـــة قرون خلـــت مصفدين باألغـــالل .فقط جتدر
اإلشـــارة هنـــا أن الفرجـــة «الكنـــاوة» لم تعـــد مقصورة
علـــى مدينـــ�ة الصويـــرة فهي موجـــودة بمدن أخـــرى مثل
مراكش ومكنـــاس .وحبكم وجود ضريح «ســـيدي بالل»
بالصويـــرة وهو املرجـــع األعلى عندهم تعتر هـــذه املدين�ة
مركزا محوريا لهـــم إىل اآلن.

ترافـــق رقصـــة «كنـــاوة» أذكار وصلوات علـــى النيب
محمـــدﷺ واألولياء والصاحلن ،كما تـــردد الفرقة ترانيم
تنم عن معاناة االســـتعباد والفراق ،مناشـــدة قيم السالم.
تعـــر الرقصـــة عـــدة محطـــات حيـــث يتصاعـــد اإليقاع
ليدخـــل املريـــدون الذيـــن وصلـــوا إىل احلالة واســـتجابوا
روحيا للخالص وتســـافر موســـيقى «كناوة» بالراقصن
إىل عوالم غري مرئي�ة.رقص يت�أســـس علـــى توافق حركات
اجلســـد الراقص مع إيقاعات محددة ينتجها «الكنري»
وهو آلة وترية مـــن ثالثة أوتار وآلـــة إيقاعية «الدربوكة»
إىل جانـــب «القراقب»
ومعل ــوم أن رقص ــة «كنـــاوة» وموس ــيقاها حظي ــت
بشـــهرة واســـعة بعـــد إطـــالق مهرجـــان الصويـــرة ســـنة
 1997بعـــد أن كانـــت فرجـــة حبيســـة الزوايـــا ومنـــازل
«املعلمـــن» وإن كانـــت فرجتهـــا الطقوســـية كاملـــة ال
تقــام إال ليلــة «دردبــة» باملنــازل اخلاصــة ال باملهرجانــات؛
فهنـــاك ليلـــة خاصـــة بعشـــاق الفرجـــة ،وليلـــة أخـــرى
تســـىم ليلـــة املريـــض ،هنـــا حيـــرتم املريـــض الطقـــوس
املتع ــارف عليه ــا ويؤديه ــا كامل ــة طلب ــا للش ــفاء ،وه ــذه
الطقـــوس :هـــي إحضـــار الذبيحـــة والبخـــور والشـــموع
والرق ــص عل ــى أنغ ــام املوس ــيقى الكناوي ــة ح ــىت اإلغم ــاء
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للوصـــول إىل النشـــوة واالكتفـــاء ،وهـــذا مـــا يســـىم
بالدارجـــة املغربيـــ�ة «اجلذبـــة» وهنـــا يعتقـــد املريـــض
أن ــه ق ــد ش ــفي م ــن مرض ــه .ب ــل هن ــاك م ــن يص ــل لدرج ــة
فقـــدان الوعـــي أو ضـــرب الـــذات بآلـــة حـــادة أو املـــي
ف ــوق ش ــظايا الزج ــاج ..فم ــع املوس ــيقى الكناوي ــة يتح ــول
الرق ــص م ــن ت ــرف إىل ع ــالج وبلس ــم جل ــرح االجتثــ�اث،
ويمكننــ�ا الق ــول دون مبالغ ــة إن ه ــذه اجلماع ــة العرقي ــة
تفوقـــت علـــى جـــرح االســـرتقاق القديـــم بالرقـــص
واملوســـيقى.كما يمكـــن اعتبـــ�ار الرقـــص واملوســـيقى
واألش ــعار واألع ــالم امللون ــة واألخب ــرة» أقنع ــة طقوس ــية
تمثـــل رمـــوزا تعبرييـــة تكشـــف تـــدرج أهـــواء وأحـــوال
الــذوات الكناويــة ،وكذلــك تشــكل رمــوزا حتيــل علــى روح
األســـالف والقـــوى اخلفيـــة الـــيت تســـتوطن اجلســـد يف
حالـــة جذبـــة»(.)12
خنلـــص إىل أن رقصة «كنـــاوة» تروم اخنراط اجلســـد
يف اجلذبـــة ،باعتب�ارها رقصة طقوســـية ،تطهـــره من جرح
األمس ،وتعاجله من ألم االنفصال عن أرض األســـالف.
بل يمكننـــ�ا القول إن رقصـــة كناوة تصري بالنســـبة ألتب�اع
هذه الطائفـــة خريطة طريق للتصالح مـــع النفس.تقول
إحدى املـــرددات الكناوية يف «محلـــة أوالد بامبارا»:
جابونا من السودان
السودان يا يمة
السودان غري عبي�د
السودان يا السودان
جابوين وباعوين
فارقوين على حبايب
إن الرقص»الكنـــاوي» العنيـــف بالنتيجـــة يشـــكل
شـــرطا إلزاميـــا جلعل اجلســـد يتحرر مـــن قيـــود الوعي
الشـــقي بت�اريخ االســـتعباد واالجتثـــ�اث ،وإن كان األتب�اع
يتوســـلون يف ذلـــك كائن�ات غائبـــ�ة حاضـــرة وذات قدرات
خارقة ،وبســـبب هذا فهي رقصة تطهرييـــة توفق غالبا يف
«محو الشـــعور بالذنب وتيســـر التوبـــة»(.)13

رقصة الكدرة.
تنتســـب رقصة «الكدرة» للرتاث احلساين الصحراوي
املغريب.نشـــأت يف منطقـــة واد نون (جنـــوب املغرب) ومن
هنـــاك انتشـــرت يف بـــايق اجلهـــات الصحراوية.اختلـــف
الباحثـــون حـــول ســـبب تســـميتها بـ«الكـــدرة» فإبراهيم
احليســـن مثال يرى أن التســـمية مشـــتقة مـــن «الكادرة»
أي املـــرأة القـــادرة واملقتـــدرة علـــى إدارة دفـــة الرقصـــة
والتحكـــم يف تمفصالتهـــا إىل جانب (النـــكار) العازف على
«الكـــدرة» .وهنـــاك مـــن يرجعهـــا للقـــدر أي ذاك اإلنـــاء
الطيـــين املغطـــي مـــن جهة واحـــدة جبلـــد املعـــز واملحدث
ألصـــوات إيقاعيـــة منغومـــة ..و«الكـــدرة» عمومـــا هي
اآللة اإليقاعية األساســـية يف موســـيقى رقصة «الكدرة».
ومكوناتهـــا :الطن وجلد املعز  ،مكونـــات حتيل على ارتب�اط
الفـــرد الصحـــراوي بـــاألرض تماما كمـــا هو حرصـــه على
إقامـــة هـــذه الرقصة حتـــت اخليـــام حيث كؤوس الشـــاي
تزيد الفضـــاء دفئا .تبـــ�دأ رقصة«الكدرة» بأمـــداح وأذكار
نبويـــة وتنتهـــي بـ«هيا هيـــا» والقصد بهـــذه اجلملة (هيا
أقبـــل) وهي موجهـــة من الراقصـــة لرجل بعين�ه كـــي يب�ادر
لالرتبـــ�اط الشـــرعي بهـــا .حتضـــر الراقصة عـــادة بصيغة
املفرد ويف حـــاالت بصيغة املثـــىن :تكون إحداهـــن مبت�دئة
واألخرى محرتفـــة (القادرة) مقتدرة تشـــكل محط اهتمام
رجـــال الفرقة ألنها خبرتهـــا تدفعهم دفعا إلعطـــاء أجود ما
عندهـــم .وحضور املـــرأة عادة يرفع من منســـوب األداء كما
يف الرقصات الســـابقة ..يشـــتبك يف هـــذه الرقصة التعبري
اجلســـدي والقول الشـــعري واملوســـيقى ،كما حتتكم هذه
الرقصة لنظام عـــرويض صارم ،فهناك مقـــام «احلماية»
وهـــو بطـــيء ،وبعده يـــأيت مقام متوســـط الســـرعة خالفا
للمقام الثالث ويســـىم «التهوهي» وهو سريع جدا.تؤدى
أشـــعار رقصة «الكدرة»باللسان احلساين كدارجة محلية.
يرجـــع بعض الباحثـــن شـــكل رقصة «الكـــدرة» إىل
اقتب�اســـها مـــن رقصـــة النعامة وذلـــك من خـــالل إخفاء
الراقصة لرأســـها يف مســـتهل الرقص ،وهناك من شبهها
برقصـــة الثعبان يف قبيلـــة «كاليبيـــ�اس» الهندية.رقصة
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رقصة الكدرة

تقلـــد فيها املـــرأة حـــركات األفعى وترتدي لباســـا أســـود
حييـــل الذهن علـــى ثعبـــان «الكوبـــرا» ..رقصـــة تتمايل
فيهـــا الراقصة وســـط جمـــوع املعجبن منتجة إحساســـا
ملتبســـا :فهي تعجـــب وختيف يف اآلن نفســـه.
ترقـــص راقصة الفرقـــة -واليت تكـــون عـــادة عزباء أو
مطلقة ونـــادرا ما تكـــون مزتوجـــة -بأقدام حافيـــة ابتغاء
تماس مباشـــر مع رمـــال الصحـــراء (األم املجاليـــة األوىل
لإلنسان)  .راقصة تتوســـل لتواصلها مع اآلخرين إشارات
األصابع وحركـــة األذرع وتلوحيات الضفائـــر يف لعبة إغواء
دقيقة وهي ترســـم جبسدها وتشـــكل الفضاء وفق رغبات
ختتلـــف باختالف الســـياق.تؤثت هـــذه الرقصـــة عموما
األعـــراس الصحراوية واحلفـــالت املحلية.يرافق الرقص
نتف شـــعرية غزلية لإلثارة وحث اجلميـــع على االخنراط
الكلي يف رقص ســـاخن.تقول إحـــدى «التحميات»:
طفيلة وين بيك مزين خدك وعينيك
اخلد ياحيلة خديد الكحلة والنيلة
ختضع هذه الشـــذرات لتقســـيم حيث يلقي «النكار»
الشـــطر األول ويرد عليه بايق أفراد الفرقـــة ببقية البيت..
تدخـــل بعدهـــا الراقصـــة إىل احللقـــة لتأخذ مكانهـــا أمام
«النكار»وهـــي بزيهـــا الصحـــراوي األصيـــل (امللحفة).
كمـــا أن الرجـــال حيرصـــون أشـــد احلـــرص علـــى ارتداء

«الضراعـــة» الزرقاء أو البيضاء لونـــان يتكامالن مع ألوان
الصحـــراء املغلقـــة ،ويتم شـــد الـــرأس بعصابـــة خاصة.
وتب�دأ هـــي يف الرقص وتشـــجيعا لها توضـــع أوراق نقدية
بعنقهـــا كدليل رمـــزي على الرغبـــة يف االرتب�اط الشـــرعي
بهـــا .أمـــا «النكار» فيهتـــم بتوجيه بـــايق أفـــراد املجموعة
ويثـــري االنتبـــ�اه إىل تفادي األخطـــاء املحتملة.
إن رقصة «الكـــدرة»يف واقع األمر مســـرحية مرجتلة،
تقـــدم على شـــكل حوار بـــن شـــعر الرجل ورقـــص املرأة
وإن كان االهتمـــام ينصـــرف يف املقـــام األول لـ«خطـــاب
اجلســـد (باعتبـــ�اره) موضـــوع اإليمـــاءة ومركـــز الرؤية
ومصـــدر احلركـــة يف أهـــم تمفصالتـــه وتمظهراته ضمن
ســـياقات كوريغرافية كثرية ومتنوعـــة يتكامل فيها الديين
واجلمـــايل وامليت�افزييقـــي واألســـطوري ..بـــل وتقوم على
ســـيميائي�ة الرقـــص الفـــردي داخل حـــوار جماعـــي يعج
بالكلمـــة والنغمة واحلركـــة والقول الشـــعري»(.)14
خنلـــص إىل أن رقصة«الكـــدرة» إذا كانـــت تمثل إحدى
الرقصـــات الشـــعبي�ة املغربي�ة الـــيت تلطف حيـــاة البدو يف
الصحـــراء وتكســـر رتابة اليـــويم واملتكـــرر ،فـــإن الرقص
عموما يظل مظهرا من مظاهر االحتفال باعتب�اره «تظاهرة
حســـية تعر من خاللها احليـــاة عن وجودها واســـتمرارها
وجتددها-وهـــي كذلك-تظاهـــرة محركهـــا األســـاس هو
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اإلنســـان اليح ،هذا اإلنســـان الذي يعقل األشـــياء وحيسها
ويغضب ويقلـــق وحيزن ،والـــذي يرتجم هذه األحاســـيس
الالمرئيـــ�ة إىل فعل حيس متطور ،وهو رقـــص حين�ا أو عناء،
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أ .هشام املكي  -املغرب

حنو هوية مستدامة
للمدين�ة العربي�ة:
رؤية فكرية
عابرة للتخصصات

مقدمة:
كانـــت املدينـــ�ة العربيـــ�ة علـــى الـــدوام منـــارة للعلـــم واحلضارة
واألمان ،حتيطها األســـوار املنيعة ،وتشـــقها األنهار اجلارية ،وحيتضن
ُ
َ
مركزها املســـجد اجلامع ،حيث تتعانق رمزية الـــرويح باملعريف .وهذه
َ
ويشـــت ُّم َ
عبقهـــا كل من جتـــول يف إحدى املدن
املعـــاين اجلليلة يدركها
العربي�ة القديمة وجاب أزقتها وشـــوارعها ،ســـواء يف عمـــان ،أو فاس،
أو القاهرة ،أو دمشـــق...
لكن الواقـــع يصدمنا بمفارقة قاســـية ،فاملدين�ة اليت شـــيدت يف
األصـــل لتوفـــري األمـــان واحلماية لســـكانها ،أصبحـــت اآلن مصدرا
لإلزعاج والتهديـــد لقاطنيها؛ ففـــي كل املدن العربي�ة حـــارات وأزقة
ينصـــح بتجنبهـــا؛ ومدارات طرقيـــة مزدحمـــة ترهـــن مرتاديها ،لذا
دبدو

ثـقـافـة مـاديـة

حيـــرص امليســـورون علـــى اقتنـــ�اء منـــازل يف اإلقامـــات
املحروســـة ،حيث الطمأنين�ة واألمن وكامـــريات املراقبة،
فــــ «لقـــد زاد عامـــل اخلـــوف ،ويظهـــر ذلـــك يف زيـــادة
الســـيارات املقفلـــة ،وأبواب املنـــازل املقفلـــة ،واألنظمة
األمنيـــ�ة ،والشـــعبي�ة املزتايـــدة لمـــا يســـىم األحيـــاء
الســـكني�ة املغلقة واآلمنة ،واملراقبـــة املزتايدة للفضاءات
العامـــة ،ناهيـــك عما تبث�ه وســـائل اإلعالم مـــن تقارير ال
نهائيـــ�ة عن اخلطـــر»(.)1
فما الذي حـــدث للمدينـــ�ة العربيـــ�ة؟ وكيف حتولت
مـــن مدينـــ�ة اجلمـــال واجلـــالل ،إىل مدينـــ�ة عاديـــة
يتعكـــر جاللهـــا بالعنـــف واالزدحـــام ،ويتشـــوه جمالها
بالعشـــوائي�ات والفـــوىض؟
لإلجابـــة علـــى هذا الســـؤال ،ســـننطلق مـــن تعريف
مركـــب لهويـــة املدينـــ�ة ،جيمـــع بـــن العناصـــر الثقافية
والقيميـــة وبـــن جتســـدها المـــادي العمـــراين يف الفضاء؛
لنبن أن احلفـــاظ على هويـــة املدين�ة العربيـــ�ة ال يتحقق
باالقتصـــار على التدخـــالت ذات التوجـــه العمراين فقط،
مثل عمليات ترميم األســـوار القديمة أو تصميم واجهات
املبـــاين على النمط العمراين اإلســـاليم؛ بـــل يتطلب األمر
عمليـــات مركبة تـــوازي بـــن التدخـــالت العمراني�ة وبن
إعـــادة إحيـــاء القيم العربيـــ�ة األصيلة واحلفـــاظ عليها.

أوال -ما الذي يشكل هوية املدين�ة العربي�ة؟
رغـــم اخلصوصيـــات الثقافية املحلية ،فـــإن احلواضر
العربي�ة الكرى تتشـــابه يف كثري من الســـمات ،لعل أبرزها
املـــزج اجلميل حينـــ�ا والفظ أحيانـــا بن مظاهـــر احلداثة
واألصالـــة يف أشـــكالها العمرانيـــ�ة ،باإلضافـــة إىل وجـــود
املدينـــ�ة القديمـــة «التقليديـــة» حيث البن�اء اإلســـاليم
خبصائصه املعماريـــة اجلميلة ،تنمو علـــى ختومها مدين�ة
عصريـــة حديثـــ�ة حيـــث الشـــوارع الواســـعة والبن�ايات
الشـــاهقة واألســـواق الكرى.
لكن ما الذي يشـــكل هوية مدين�ة؟ هـــل هوية املدين�ة
عمرانيـــ�ة فقط؟ تقوم على األشـــكال العمرانيـــ�ة املوجودة

بها باإلضافـــة إىل نمط التصميم احلضري الســـائد؟ أم أن
هوية املدين�ة أكـــر من ذلك؟
ُ
إنن�ا نعجـــب يف الغالـــب باملدينـــ�ة العربيـــ�ة القديمة،
ونمـــدح مـــا تعكســـه مـــن قيـــم حضاريـــة ،وتوجهـــات
جماليـــة وفنيـــ�ة ...لكـــن هـــذا التقييم «الفـــين» لقطعة
فنيـــ�ة تاريخية كبـــرية (املدين�ة القديمة) هـــو تقييم الحق
على مرحلـــة البنـــ�اء والتشـــكل احلضري ،وهـــو باألحرى
حكـــم قيمة جمـــايل يف الغالـــب وأخـــاليق أحيانا؛ لـــذا فهو
يغفل ســـياقات التشـــكل ،بل ويوقعنا يف مفارقات الفهم
املجـــزتئ للعالقة بـــن املدين�ة العربيـــ�ة القديمـــة والقيم
العربيـــ�ة األصلية.
إذ نتحـــدث يف الغالـــب بقدر كبري مـــن العاطفية وحنن
نت�ذكـــر أبواب البيـــوت وواجهات املنـــازل يف مدين�ة تطوان
املغربيـــ�ة القديمـــة( ،)2وكيـــف كانـــت موحـــدة ال تعكس
فروقات املســـتوى االجتماعي بـــن األغنيـــ�اء والفقراء ،إذ
كانـــت مظاهـــر الغىن شـــأنا داخليـــا خاصا وليـــس مدعاة
للتفاخـــر االجتماعـــي؛ كما نتحـــدث بتقدير عـــن النوافذ
اخلشـــبي�ة لبيـــوت القاهـــرة القديمـــة يف مصـــر ،حيـــث
تســـتطيع نســـاء البيـــت مراقبة الشـــارع وأحوالـــه ،دون
أن ُيكشـــف ســـرتهن بفضل الزخرفة اخلشـــبي�ة البديعة
للنوافذ ،اليت كانت تدمج بن اجلمال واحلشـــمة بشـــكل
متقن؛ كما نت�ذكـــر بقدر كبري من احلنـــن غرف الضيوف
يف كل املنـــازل القديمـــة يف العالـــم العـــريب ،وكيـــف كانت
دائمـــا أجمـــل غرفـــة وأكر غرفـــة ..وهـــي غرفـــة محرمة
على األطفـــال وعبثهم ،ومجهـــزة دوما الســـتقبال األهل
واملعـــارف وإكرامهم ...وقد نشـــعر ببعـــض احلزن وحنن
نقارنها ببني�ة الشـــقق العصرية املشـــيدة بكفاءة وظيفية
عصرية تســـتثين الكرم!
إن مراعـــاة مشـــاعر اجلـــريان الفقـــراء أو احلشـــمة
واحليـــاء أو الكرم واحلفـــاوة بالضيف أو غريهـــا من القيم
العربيـــ�ة األصيلـــة ،كانت دومـــا يف عمق ثقافتنـــ�ا العربي�ة
األصيلـــة ،وشـــكلت موجهـــا ثقافيا للنشـــاط اإلنســـاين؛
وبالتـــايل فإنها اســـتن�دت دومـــا إىل مجموعـــة قيم موجهة
للســـلوك اإلنســـاين عامة بكل مســـتوياته وجتلياتـــه .لذا
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فإن اإلنســـان العـــريب الـــذي كان يتبىن الذوق واحلشـــمة
والكـــرم يف ســـلوكه اليـــويم ،كان مدفوعـــا بشـــكل تلقايئ
لتجســـيد هـــذه القيـــم األصيلـــة يف نمطـــه املعيـــي عر
تشـــكيالت عمرانيـــ�ة وعالقـــات اجتماعية.
بمعـــىن أن التجســـيد العمـــراين لهـــذه القيـــم لم يكن
مـــن قبيـــ�ل التكلـــف والتصنـــع ،بـــل كان عمـــال عفويـــا
وتلقائيـــ�ا لتوفـــري فضاء عمـــراين حيتضن املعيـــش اليويم
بطقوســـه القائمة .لـــذا ال ينبغي أن يقتصـــر فهمنا لهوية
املدين�ة العربي�ة علـــى النمط العمراين فقـــط ،بل ينبغي أن
يتســـع الفهم ليشـــمل التصميم العمـــراين والقيم الكامنة
فيـــه ،وهـــي القيـــم نفســـها املشـــكلة ألنمـــاط العالقات
االجتماعيـــة القائمة وأســـس املعيش اليـــويم وتصوراتن�ا
عـــن العالم وأدوارنا فيـــه ،ومعايرينا اجلماليـــة والوظيفية
للوجـــود يف الفضاء ،فالعمارة جتســـد فكرتنـــ�ا عن الفضاء
بتعبري فيليب بـــودون(.)3
حينما نبين املدين�ة ،فنحن ال نبـــين فقط جدرانا ومنازل،
بل نبين «الطبائع ،نبين الشـــخصية ،نبين األخالق ،ولذلك
فإن بنـــ�اء املدين�ة ليـــس باألمر الهن الذي بمســـتطاعنا أن
نقـــوم به بـــكل ســـهولة ،إن ختطيـــط املدينـــ�ة ال يعين عمال
عشـــوائي�ا مرجتال حيتاج ألسبوع ،أو لشـــهر أو لسنة ،ولكنه
عمل حيتاج لدراســـة مســـتقبل األيام»(.)4
فالقيـــم نفســـها الـــيت تظهـــر يف حتيـــة وابتســـامة،
جتدهـــا يف طقوس احتفـــال ،كما جتدهـــا يف مطلع قصيدة
شـــعرية ،ويف تصميم بيت أو زقاق ..فلـــكل مدين�ة هويتها
املتفردة ،وهـــي حاصل تفاعـــل القيم والثقافـــة واألخالق
االجتماعيـــة والتفضيـــالت اجلماليةُ ،
والبـــىن العمراني�ة:
«كل مدينـــ�ة يف حد ذاتهـــا فريدة ،فالثقافـــات والوظائف
والتاريـــخ ،مجتمعـــة مع بعضها هـــي ما يمنحهـــا فرادتها
وهويتها» ( . )5
يقـــول إدريس مقبول« :كان للمدينـــ�ة العربي�ة (بغداد
وفـــاس والقاهرة والقـــريوان وغريها) يف التاريخ الوســـيط
طابع عمـــراين وهويـــة عمرانيـــ�ة تعكس فلســـفة الوجود
واإلنســـان ورؤيتـــ�ه النســـبي�ة املنســـجمة لقيـــم اجلمال

واآلخـــر واألخـــالق ،ولتنظيم مركب لقطاعـــات االقتصاد
والتجـــارة والصناعـــة والفالحـــة وغريهـــا ،باإلضافـــة إىل
انســـجام ذلك مع منـــاخ اجلغرافيا العربيـــ�ة»(.)6
وتقودنـــا املقارنـــة إىل مالحظـــة الفـــارق الواضـــح بن
مركـــزي املدينـــ�ة احلديثـــ�ة والقديمـــة :ففـــي املدينـــ�ة
القديمـــة ،كان املســـجد «اجلامـــع» دومـــا قلـــب املدين�ة
ومركزهـــا( ،)7ومنه تتفرع الشـــوارع الرئيســـة( .صورة :2
الربـــاط -املدين�ة القديمة) ومركزية املســـجد هي مركزية
عمرانيـــ�ة وثقافيـــة أيضـــا ،يف مجتمعات تقـــدس روحية
ُ
املســـجد الديني�ة وتستمد منها الســـلطة مشروعيتها .وال
يتعلق األمر فقـــط بمركزية الديين ،بل هـــي أيضا مركزية
العلـــم واملعرفة يف النســـق احلضـــاري اإلســـاليم ،حيث
زاوج املســـجد دوما بـــن الدورين الديـــين والعلي ،ففيه
كانـــت تقام الصلـــوات وتلقـــى الـــدروس واملحاضرات.
أمـــا مركـــز املدينـــ�ة احلديثـــ�ة فيمثـــل هذه املـــرة قيم
الســـوق واالســـتهالك :فـ«وســـط البلـــد» هـــو مركـــز
التســـوق ،حيـــث املحـــالت التجاريـــة واألســـواق الكرى
والشـــوارع الواســـعة واملطاعـــم واملقاهـــي .إن مجتمـــع
االســـتهالك احلديث يؤســـس مركزيت�ه العمراني�ة بشكل
مختلف :إنها مركزية االســـتهالك والرتفيـــه .وحيثما حيل
الســـوق بقيمه االســـتهالكية ،فـــإن المـــآيس االجتماعية
تتفاقـــم وتتضاعـــف ،وتصبح حيـــاة اإلنســـان احلضري
متاحـــة للبيـــع والشـــراء واالســـتغالل البشـــع لالقتصاد
الرأســـمايل(.)8
وال ينبغـــي أن ننـــىس أن التأســـيس األول للمدينـــ�ة
القديمة ،كان محل إجماع مجتمعـــي وكان تنظيما عمراني�ا
واعيـــا بالقيم اليت يعر عنها ويمثلهـــا؛ مقابل توجه عمراين
تســـويقي يف املدينـــ�ة احلديثـــ�ة ،هـــو يف الغالـــب نتيجـــة
الجتهـــاد تراكي لألســـواق واملتاجر يف التموقـــع املرحب أكرث
مـــن كونه توجهـــا مجتمعيا واعيـــا أو مؤسســـيا يهدف إىل
توطن «بن�ايات» االســـتهالك والرتفيـــه يف قلب املدين�ة؛
ولعل هذا مـــا يعر عنه أغلب الباحثـــن بالفوىض يف املدن
احلديثـــ�ة اليت نمت بشـــكل عشـــوايئ يصعـــب أن حيتويه
ختطيـــط منطقي(.)9

ثـقـافـة مـاديـة

لهذا يصـــف بعض الباحثن ســـاكن املدينـــ�ة القديمة
وبانيهـــا بالكائـــن الثقـــايف ،فيقـــول مقارنـــا بـــن املدينتن
ُ
النـــاس معنيـــن بلوحة
القديمـــة واحلديثـــ�ة« :كـــم كان
ً
ً
املدينـــ�ة !...كـــم كان كل منهـــم مثقفـــا طبيعيـــا !...كان يف
املهنـــدس (كائـــن ثقـــايف) وكان يف القايض (كائـــن ثقايف)..
ُ َ ِّ
َ َّ
ومشـــذب احلجـــارة وجنـــار النوافذ اخلشـــبي�ة
البنـــ�اء
ويف
ومنفذ التهوية الذاتيـــ�ة ومصمم القســـاطل وقنواتها ..يف
ْ
ُ
َّ َ
هـــذا َ
ُ
الكائن وإال مـــا خرجت املدين�ة
اجل ْم ِع ِكل ِه تشـــكل هذا
ً
ْ
ُ
مفعمة بـــاألرواح واألزمان ..فكانت املدين�ة بالنســـبة إليهم
ُ
كلها عمـــارة ..وكل مـــا ينضاف إليـــه الفن فهـــو عمارة..
ُ
(غ َ
ـــرف ومنافع وموزع)
ومـــا ليس فيه فن فهـــو مجرد
وجيـــش من املكاتب العقارية واملشـــتغلن بهـــا وحولها!!
يف هذه املكاتـــب اليت تشـــكل بورصات وبازارات الســـكن
يف املدينـــ�ة العربي�ة (احلديثـــ�ة) يعمل املدرســـون والتجار
وأصحـــاب رؤوس أمـــوال مـــن مســـتويات مدهشـــة يف
التب�ايـــن واالختـــالف ..هـــذا اجليش الفوضـــوي ليس له
ً
َ
أن يضيـــف شـــيئ�ا ..وليـــس له مـــن األمـــر يشء ..وليس
فيـــه أو لديـــه يشء ..نقاط متشـــابهة ســـوداء تصطاد يف
َ
َ
ُ
الفـــراغ عبث الـــرتدي والوهـــم ..وتزيـــد تعاســـة العمارة
احلزين�ة» ( .)10
ولعله الرأي نفســـه الـــذي يذهب إليـــه كاتب مصري
آخر ،حينما يعتر أنه حىت وإن ســـلمنا بـــأن املدين�ة القديمة
يف القاهـــرة مثـــال تعـــج بالفوىض ،فـــإن املدينـــ�ة اجلديدة
املجـــاورة لها هـــي قطعا أكـــرث فوضوية(.)11
ويلخـــص ادريـــس مقبـــول املقارنـــة بـــن النمطـــن
العمرانيـــن املتجاورين يف املدن العربيـــ�ة :املدين�ة القديمة
واحلديثـــ�ة بقولـــه« :وعلى قدر وفـــاء العمارة بالشـــروط
الفني�ة واحلاجـــات األصيلة لصانعي احلضـــارة والثقافة
ً
ً
ولســـاني�ا يف الفضاء
عمراني�ا
ينعكس ذلك على« املتجلي»
الهنـــديس والتواصلـــي ،ويف املقابـــل تعكس االســـتعارات
املعمارية «غـــري الواعية» وغري املدروســـة خارج ســـياقها
ً
ً
واضحـــا يف الـــذوق والفكـــر والتخطيـــط ،وهو ما
تدهـــورا
ً
تقريب�ا مـــن أزمة عمارة
تعانيـــ�ه اليوم جميع املـــدن العربي�ة
()12
بســـبب دخول فن العمـــارة الغربي�ة عليهـــا» .

خنلـــص هنـــا إىل أن هويـــة املدينـــ�ة العربي�ة هـــي هوية
مركبة ،جتســـد عالقة متداخلة ومتب�ادلة بـــن العمران من
جهـــة ،وبـــن قيم املجتمـــع وثقافته مـــن جهة ثانيـــ�ة؛ وكل
رؤية حتصـــر هوية املدين�ة يف طبيعـــة البن�ايات وختطيطها،
فإنهـــا نظرة اخزتاليـــة جتانب الصـــواب .فاملدينـــ�ة العربي�ة
نتـــ�اج للقيم العربي�ة األصيلة ،وهـــي يف نفس الوقت ضامن
الســـتمرار تلـــك القيـــم واحلفاظ عليهـــا .لذا فـــإن «مدى
اســـتلهام النموذج احلضاري والثقايف للهندســـة املعمارية
كان املؤشـــر على أصالـــة الهويـــة املعمارية وتماســـكها أو
تفككهـــا ،يف إطار مـــن تقويـــم النظرية املعماريـــة يف ضوء
اخلصائص البيئيـــ�ة واحلضارية املحليـــة»(.)13

ثاني�ا  -هوية املدين�ة العربي�ة :الواقع والتحديات
خلصنـــا فيما ســـبق إىل أنـــه ال يمكن النظـــر إىل هوية
املدينـــ�ة بمعـــزل عن قيم أهلهـــا؛ حبيث نشـــأت بن هوية
املدينـــ�ة وقيم أهلها عالقـــة دائرية لتأثـــري متب�ادل يصعب
حتديد بدايتـــ�ه :فاملدينـــ�ة ببن�اياتها وختطيطهـــا احلضري
جتســـيد فضايئ للقيـــم اليت يؤمـــن بها ســـكانها؛ حيث تم
تشـــيي�د املدين�ة وفـــق قيم وقناعـــات أخالقيـــة وجمالية
ووفق رؤيـــة معين�ة للحيـــاة والوجود.
لكـــن يف املقابل؛ فـــإن املدين�ة أيضا تصبـــح حامية لقيم
اجلماعة وضامنـــة الســـتمرارها من خالل آليتـــن :اآللية
األوىل هـــي تعزيز قيم اجلماعـــة من خالل كـــون فضاءات
املدينـــ�ة محضنـــا ضامنـــا الســـتمرار القيـــم االجتماعيـــة
واحلفـــاظ عليهـــا عر توجيـــه أنمـــاط العيـــش ومختلف
أشـــكال التواصل االجتماعي بما ينســـجم حصـــرا مع قيم
اجلماعـــة؛ واآلليـــة الثاني�ة هـــي إدمـــاج األفـــراد اجلدد يف
املجتمع ،ســـواء األطفـــال أو الوافدين علـــى املدين�ة ،يف قيم
اجلماعـــة احلضريـــة من خـــالل تكريس النمـــط العمراين
لتوجيهـــات معينـــ�ة للســـلوك االجتماعـــي وفـــق القيـــم
ا جلماعية.
بهذا املعىن ،فالقيم تشـــكل املدين�ة وتشيدها ،واملدين�ة
حتافظ على القيم وتضمن اســـتمرارها ،وتســـتمر بها.
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لكن ما الـــذي تغري يف هذه العالقة القديمة املســـتمرة،
حبيـــث صـــارت املدينـــ�ة العربيـــ�ة األصيلة ذكـــرى جميلة
نستعيدها بنشـــوة وحسرة؟
يتحـــدث اجلميع عـــن املدينـــ�ة العربي�ة بشـــكل تغلب
عليه الســـلبي�ة والســـوداوية ،خصوصا وأن مشـــاكل املدن
العربيـــ�ة واحـــدة تقريبـــ�ا ،تشـــمل االكتظـــاظ واالزدحـــام
والتخطيط العشـــوايئ وتنـــ�ايم البطالة وارتفـــاع معدالت
اجلريمـــة والعنـــف ...لدرجـــة أن «التقابل بـــن احلضارة
والبربريـــة قـــد انعكس؛ فحيـــاة املدينـــ�ة تتحـــول إىل حياة
الطبيعة اليت تتسم بســـطوة الرعب وهيمنة اخلوف»(.)14

حلفـــظ التماســـك العائلـــي ،واالجتماعـــي عـــره ،وكـــرم
الضيافـــة ونقلهـــا إىل األطفال .كمـــا أن بني�ة قاعـــة األفراح
تفـــرض جلســـة موحـــدة للنســـاء والرجـــال ،ممـــا يفوت
طقوس احلفـــل «املزدوج» حن كان للنســـاء طقوســـهن
املختلفـــة عن طقـــوس الرجال ،حبيـــث كان احلفل يمتد يف
عدة مســـارات متوازية.
ومـــن عيوب اســـتخدام قاعـــات األفراح بـــدل البيت،
تعطيل إرادة اخلـــري اجلماعية وتعميم الركـــة ،حيث كان
ذلك يتم يف املغـــرب( )15من خالل اختتـــ�ام الوليمة ببعض
اآليـــات القرآني�ة والدعـــاء ألهل البيت .وهـــو الدعاء الذي
كان جميـــع احلاضرين يؤمنـــون عليه ،حيث كان يشـــمل
صاحـــب البيت ،واملحتفـــى به يف الوليمة (العريســـن ،أو
املولـــود اجلديد )...كما يشـــمل النســـوة اللـــوايت طبخن
ُ
الطعـــام وكل الذين ســـاعدوا بالتنظيم ،ثم خيتـــم بالدعاء
جلميـــع احلاضريـــن الذين يعـــر عنهم يف صيغـــة الدعاء
بلفـــظ «اجلماعة».

ويعـــود ذلـــك إىل تغيري مـــزدوج أصاب طـــريف العالقة
اإلثنـــن :قيم اجلماعة ،وبني�ة املدينـــ�ة ...لهذا فإن ضريب�ة
التغيـــري ومضاعفاته كانـــت كبرية جدا ومتســـارعة .فعلى
مســـتوى بني�ة املدين�ة ،تضم أغلب املـــدن العربي�ة الكرى
مدينتـــن ضمن املدينـــ�ة الواحـــدة« :املدينـــ�ة القديمة»
بأســـوارها احلاميـــة وأزقتهـــا الضيقة وأســـواقها اجلميلة
ومنازلهـــا القديمـــة ،باإلضافـــة إىل «املدينـــ�ة اجلديدة»
ذات النمـــط العمـــراين الغـــريب احلديث ،حيث الشـــوارع
الواســـعة والعمارات الشاهقة واألســـواق الكرى .ويربط
الباحثـــون بدايـــات هـــذه االزدواجيـــة بفـــرتة االســـتعمار
الذي طـــال أغلب البـــالد العربيـــ�ة ،وأدخل معـــه أنماطه
العمرانيـــ�ة الوافدة.

إن هذا الطقـــس االجتماعي يرمـــز إىل وحدة اجلماعة،
وتعبريهـــا الصريح عـــن تضامنها ومشـــاركتها الفعلية يف
األفراح واألحـــزان ،كما يعر أيضا عن مســـألة مهمة وهي
اإلرادة الرمزيـــة اجلماعيـــة والطوعيـــة وغري املشـــروطة
لتعميـــم اخلـــري ..غـــري أن كل هـــذه املعـــاين ختتفـــي -مع
األســـف -بمجـــرد تغيري الفضـــاء احلاضن.

إن نمطـــي العمـــارة املتقابلن ،يعكســـان أيضا نمطن
متقابلن مـــن القيـــم ،حيـــث أن النمط العمـــراين اجلديد
للمدين�ة احلديثـــ�ة ،جلب معه قيمه اخلاصـــة؛ فليس من
املمكن مثـــال إقامة مناســـبة اجتماعية يف شـــقة صغرية يف
عمارة ســـكني�ة؛ لذا يلجأ األفـــراد يف الغالـــب إىل قاعة أفراح
وحفـــالت ،حيث جيـــري احلفـــل وفـــق طقـــوس جديدة:
فزمـــن االجتمـــاع العائلي هو نفســـه زمن احلفـــل حتديدا،
َ ُّ
حبيـــث ينفـــض اجلمـــع بانتهـــاء احلفـــل ،وختتفـــي بذلك
طقوس اجتماعية من الكـــرم والتالحم العائلي كانت تظهر
يف اســـتقبال أفـــراد العائلة أيامـــا قبل احلفـــل ،والتعاون يف
اإلعـــداد له ،والتعاون يف تنظيمه ،ثـــم التعاون على تنظيف
البيـــت بعـــده ...حبيث تشـــكل هـــذه الطقوس مؤسســـة

من جهـــة أخرى ،فقـــد عرفت أغلـــب البـــالد العربي�ة
تنـــ�ايم الهجـــرة حنـــو املـــدن ،نتيجة ألســـباب عـــدة ،من
أهمهـــا توايل ســـنوات اجلفاف وقلـــة األمطـــار يف البوادي
واألريـــاف ،ممـــا جعـــل احليـــاة أكـــرث صعوبـــة ،ودفـــع
القرويـــن إىل الهجـــرة حنـــو املدن حبثـــا عن عمـــل .غري أن
أفـــواج املهاجرين احلاملن بنعيـــم املدين�ة قد اســـتقروا يف
جتمعات ســـكني�ة عشـــوائي�ة على أطـــراف املدينـــ�ة ،نظرا
لظروفهم المادية املتعســـرة ،اليت تمنعهم من االســـتقرار
يف منـــازل الئقـــة ،لذا ســـرعان ما بـــرز نمط عمـــراين ثالث
إضافة إىل النمطن الســـابقن :املدين�ة القديمة ،واملدين�ة
احلديثـــ�ة؛ وهـــو مـــا يعـــرف بالعشـــوائي�ات( :)16هو نمط
عمراين مشـــوه ،نما بشـــكل فطري ،دون ختطيـــط ،ويفتقر

ثـقـافـة مـاديـة

طنجة

إىل مقومـــات الســـكن الالئـــق ســـواء مـــن حيـــث غياب
التجهزيات األساســـية اليت تشـــمل الربط بالكهرباء ومياه
الشـــرب وقنـــوات الصرف الصـــيح ،أو من حيـــث غياب
التصميم احلضـــري احلديث ،فترتاكـــب البيوت وتضيق
األزقة وتنعدم التهوية املالئمة وتغيب أشـــعة الشمس أو
تكاد ..باإلضافة إىل البيوت اليت بنيت جدرانها وســـقوفها
يدويـــا من الطـــن أو غريه مـــن املـــواد «البدائي�ة».
إن الهجرة القروية غري املدروســـة ،واالتساع العشوايئ
للمدن ،أحدثت�ا تشـــوهات عدة على مســـتوى بني�ة املدين�ة
العربي�ة وعالقاتها ،حيث أفـــرزت «غيتوهات» طوعية يف
أطراف املدين�ة وهوامشـــها تعيش مكانها اخلاص وزمنها
املســـتقل ،خارج التطور العمراين احلاصـــل يف املدين�ة؛ كما
شـــملت أيضا ظواهـــر اجتماعيـــة مقلقة ،مثـــل االزدحام
يف املواصـــالت العامـــة ،وتنـــ�ايم البطالة ومـــا ينتج عنها
من مظاهـــر اإلجرام والتســـول ..بل إن العشـــوائي�ات اليت
ُحجبت نســـبي�ا عـــن النظر بفعـــل بعد املســـافة عن مركز
املدينـــ�ة وظلت مشـــكلة مؤجلـــة إىل حن ،قـــد أصبحت
تدريجيا مشـــكلة ُملحة نظرا للتوســـع العمـــراين للمدين�ة
الـــيت التقـــت بن�اياتهـــا احلديثـــ�ة بأكـــواخ العشـــوائي�ات

البئيســـة لتشـــكل نشـــازا بصريـــا غريبـــ�ا لم تســـلم منه
معظـــم املدن العربيـــ�ة الكرى.
وهـــذا مـــا ضاعف على الســـلطات املســـرية لشـــؤون
املدين�ة أعبـــاء التخلص من هذا النشـــاز ،والتفكري يف هدم
العشـــوائي�ات وحث ســـكانها علـــى االنتقـــال إىل مناطق
ســـكني�ة مجهزة ...وهي جهـــود محمودة ،جنحـــت إىل حد
كبـــري يف إزالة العشـــوائي�ات ،لكنها لم توفـــق إىل حد اآلن يف
نزع «العشـــوائي�ة» من عقول الســـكان َّ
املهجرين ،الذين
يأخذون معهـــم عاداتهم ومشـــاكلهم إىل األحياء اجلديدة.
يطلـــق الباحثـــون علـــى مشـــاكل املدينـــ�ة وصـــف
«أعـــراض مـــرض التمـــدن» ،الـــيت ُي ِّ
فصلهـــا إدريـــس
مقبول بقولـــه« :ذلك أن املشـــكالت اليوميـــة واملصريية
الـــيت أضحت ســـمة بـــارزة للمدينـــ�ة العربي�ة يف املشـــرق
العـــريب كما يف املغـــرب العـــريب جبميـــع رهاناتهـــا الهائلة،
هـــي يف النهاية محصلة فـــوىض عارمة ،ومدنيـــ�ة معتقلة
داخل اإلســـمنت ،ومواطنـــون يعانون «املدنيـــ�ة» ،حيث
أصبـــح املواطـــن يف بن�اهـــا فاعال وضحيـــة يف آن معـــا(،)17
حيث أعـــراض التمدن تمتد مـــن التن�اقضـــات العمراني�ة
الصارخـــة( )18إىل نقـــص امليـــاه والشـــروط الصحيـــة،
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إىل اســـتغالل األطفـــال والنســـاء ،إىل برامـــج التهميـــش
واإلقصـــاء والتضييق على احلريـــات ،إىل تراجيديا التلوث
البيـــي وإىل جميع ســـوءات املدينـــ�ة»(.)19
وتنضـــاف إىل مـــرض التمدن إشـــكاالت أخـــرى ذات
طبيعـــة عومليـــة ،تعـــاين منهـــا املـــدن العربي�ة كمـــا تعاين
منهـــا معظـــم حواضـــر العالـــم .وهـــي ترتد إىل إشـــكال
رئيس وتتن�اســـل عنه ،وهو ضعف البنيـــ�ات االجتماعية
املشـــكلة لقيم اجلماعة والضامنة للتضامن االجتماعي،
وهـــو مـــا يعتـــره زيغمونـــت باومـــان نتيجـــة لتحوالت
جوهريـــة خلقـــت وضعا جديدا لطـــرق احليـــاة الفردية:
«هو انتقـــال احلداثة من مرحلـــة «الصالبة» إىل مرحلة
«السيولة»؛ فاألشـــكال االجتماعية ،بمعىن األبني�ة اليت
حتـــدد االختيـــ�ارات الفردية ،واملؤسســـات الـــيت تضمن
دوام العـــادات وأنماط الســـلوك املقبول ،لـــم تعد قادرة
(وال أمـــل بأن تكون قـــادرة) على االحتفاظ بشـــكلها زمنا
طويال؛ إنها تتحلل وتنصهر بســـرعة تفـــوق الزمن الالزم
لتشـــكلها ،وليـــس مـــن املتوقـــع أن تنعم تلك األشـــكال
القائمة أو املرتقبـــة بوقت كاف يســـاعدها على االنتقال
إىل احلالـــة الصلبـــة ،وليـــس بوســـعها أن تصبـــح أطـــرا
مرجعيـــة ألفعـــال البشـــر واالســـرتاتيجيات االجتماعية
طويلـــة املـــدى بســـبب عمرها القصـــري؛ فعمرهـــا أقصر
مـــن الزمن املطلوب الســـتحداث اســـرتاتيجية متســـقة
ومتماســـكة ،بـــل وأقصر ممـــا يتطلبه حتقيق «مشـــروع
حياة»» ( .)20
وأم ــام تس ــارع التغي ــريات وم ــا تف ــرزه م ــن حتدي ــات،
فإن ــه م ــن الصع ــب ج ــدا حتدي ــد البداي ــات؛ فنتيج ــة لم ــا
عرفـــه العالـــم العـــريب يف نهايـــات القـــرن المـــايض مـــن
انفت ــاح للمجتمع ــات العربيـ ـ�ة ،وم ــن تنـ ـ ٍ�ام للهج ــرة حن ــو
امل ــدن وتوس ــع للحواض ــر نتيج ــة األوض ــاع االقتصادي ــة
واالجتماعيـــة اخلاصـــة ،فقـــد بـــدأت األســـرة املمتـــدة
ال ــيت تش ــمل األبوي ــن واجلدي ــن واألبنـ ـ�اء م ــن مختل ــف
األعمـــار (وبعضهـــم مزتوجـــون) يف الرتاجـــع تدريجيـــا،
أم ــام تصاع ــد األس ــر النووي ــة ال ــيت تتش ــكل فق ــط م ــن
األبويـــن وأطفالهمـــا.

واملؤسســـة االجتماعيـــة األساســـية الـــيت حتفـــظ
التضامـــن االجتماعـــي وحتـــرص علـــى االلـــزتام بتقاليد
األجـــداد وقيـــم اجلماعة هـــي األســـرة املمتـــدة باعتب�ارها
عائلـــة صغـــرية؛ حيـــث كانـــت األســـرة املمتـــدة والعائلة
تمتصـــان كل أشـــكال العجز والعســـر المادي واملشـــاكل
اليت قد تصيـــب أفرادها بفضل التضامـــن والتكافل الذي
كان دومـــا تلقائيـــ�ا ،ويقدمه األفراد بشـــكل عفـــوي نظرا
لطبيعة الرتبي�ة والتنشـــئة االجتماعية الـــيت خضعوا لها.
فالعائلة مســـؤولة تلقائي�ا عن التكفـــل باألرملة اليت مات
زوجهـــا وعن تربيـــ�ة أبن�ائهـــا؛ بل ويف أســـر مغربيـــ�ة كثرية
(وعربي�ة على األرجح) ،كان الشـــاب يـــزتوج تلقائي�ا أرملة
أخيـــه اليت قد تكره ســـنا حلمايتها والتكفـــل بأبن�ائها؛ كما
كان العامل الوحيد يف األســـرة مســـؤوال عـــن إعالة والديه
وتعليـــم إخوتـــه وتزويـــج أخواتـــه واإلنفـــاق علـــى أخيه
العاطـــل ،خصوصـــا وأنـــه (أو زوجتـــه على األقـــل) يقيم
رفقـــة والديه.
ُ َ ِّ
إن البني�ة الديموغرافية للمدين�ة تغلب األســـر النووية،
ألســـباب عدة ،ســـواء تعلقـــت بالوافدين من البـــوادي ،أو
املزتوجـــن حديث�ا الـــذي انفصلوا عـــن مـــزل آبائهم طوعا
أو مجبرين لصغر مســـاحات الشـــقق ،أو املوظفن اجلدد
الذين حلـــوا باملدين�ة اســـتجابة لتعيين�اتهم .فغالء أســـعار
العقـــار ،والطابـــع الوظيفـــي للســـكن احلضـــري ،يفرض
الشـــقق العملية صغـــرية املســـاحة ..إن العنصـــر الدال يف
مختلـــف هذه احلـــاالت هـــو أن األفـــراد وجدوا أنفســـهم
مجبريـــن على العيش بعيدا عن العائلة ،ســـواء لوحدهم أو
رفقة أســـرهم الصغرى..
وال يتعلـــق األمـــر فقـــط بالبعد املـــكاين عـــن العائلة،
بل هـــو أيضا بعـــد إجبـــاري عـــن التضامن وااللـــزتام جتاه
العائلـــة ،فكلفـــة العيـــش يف الزمـــن املعاصر كبـــرية جدا،
تدفـــع األفـــراد إىل اللهـــاث وراء لقمـــة العيـــش بشـــكل
مستمر ،وبالكاد يســـتطيعون تأمن حاجياتهم األساسية
ناهيك عـــن تقديـــم العـــون إىل آخرين .ولعلهـــا املالحظة
نفســـها اليت يشـــري إليها جورج زيمل حينما يعتر أن هوية
ّ
املدينـــ�ة احلديث�ة أثرت بعمـــق يف العالقـــات االجتماعية،
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وجعلت الفـــرد أكرث ً
وعيـــا بذاته وبفردانيتـــ�ه بفعل عاملي
«املســـافة» و«االســـتقاللية» ،لكنها جعلتـــه يف الوقت
نفســـه أضعف من ناحيـــة العالقة باآلخـــر(.)21
إن تفكك البـــىن االجتماعية احلاضنـــة لقيم اجلماعة
عمليـــة بطيئـــ�ة وحثيثـــ�ة ،تفـــيض إىل تقويـــض القيـــم
اجلماعيـــة وإعـــالء مصلحـــة الفـــرد ..ويف املقابـــل ،فـــإن
ســـيادة الزعة الفردية تهـــدم ما تبقى من حصـــون القيم
اجلماعية .وما خنســـره نتيجة تفـــكك الروابط االجتماعية
وانكمـــاش كل األشـــكال التقليديـــة واألصيلـــة للتضامن
االجتماعي هو باهض الكلفة ويرهن املســـتقبل للمجهول
ولفقـــدان األمان.

تعلـــق األمر بالتغطية الصحية أو أنظمـــة التقاعد أو غريها
من املجـــاالت ...كما تشـــمل زعزعة األنظمـــة التقليدية
واألصلية للتضامن االجتماعـــي من جراء التفكك املتن�ايم
للنســـيج األســـري والقبائلي واإلثين(.)23
وأمـــام هذه الوضعيـــة ،يبقى الرهان على السياســـات
كاف ،إذ البد مـــن تكاثف اجلهود،
العموميـــة وحدها غـــري ٍ
وإعادة إحياء كل أشـــكال التضامن االجتماعي الشـــعبي�ة،
اليت تســـاهم يف التخفيف من بعض املشـــاكل االجتماعية
أو يف حلهـــا؛ كما تعمل على احلفاظ على تماســـك املجتمع
وتعزيـــز الهويـــة الوطني�ة ،كمـــا ينبغي إعـــادة االعتب�ار إىل
أســـبقية اجلماعة علـــى الفـــرد ،وتقليم الزعـــة الفردية،
اليت «تعـــوق إمكانيـــ�ة األمن الوجـــودي الـــذي يقوم على
األســـس اجلمعية ،وال حتض علـــى أفعـــال التضامن ،بل
حتث علـــى االهتمـــام بالبقاء الفـــردي وفق مبـــدأ «نفيس
نفـــيس» ،يف عالـــم بلغ مـــن التشـــظي والتشـــرذم منتهاه
حـــىت صار شـــديد التقلـــب وســـريع التغيـــري»( )24وذلك
يف مدينـــ�ة حديثـــ�ة أصبحت فيهـــا «الروابط اإلنســـاني�ة
فضفاضة تماما ،ولهذا الســـبب نفســـه ال يمكـــن الوثوق
بهـــا بت�اتا ،كمـــا أن التكافل تصعب ممارســـته ألن فوائده،
بـــل وفضائلـــه ،يصعـــب فهمهـــا»( )25يف هـــذا الســـياق
املحمـــوم الذي يغلـــب املصلحة الفرديـــة العاجلة.

فاملشـــكالت الـــيت تواجـــه احليـــاة املعاصـــرة تصبـــح
دوليـــة يومـــا بعـــد يـــوم ،وبذلـــك مـــن الصعـــب التعامـــل
معهـــا وابتـــ�داع حلـــول ســـريعة وفعالـــة لهـــا :فنقـــص
املي ــاه ،ونض ــوب امل ــوارد ،وتنــ�ايم االس ــتهالك ،واخنف ــاض
مســـتوى التعليـــم ،وغـــالء املعيشـــة ...هـــي مشـــاكل
معوملـــة ،وتراجـــع شـــبكات التضامـــن االجتماعـــي وقيـــم
اجلماعـــة يضاعفـــان آثارهـــا الســـلبي�ة بشـــكل مهـــول:
فاحلكومـــات املحليـــة تعمـــل جاهـــدة علـــى حـــل هـــذه
اإلشــكاالت وجتاهــد للتقــدم يف مســار التنميــة؛ لكــن كانــت
العدي ــد م ــن احل ــاالت لتكتش ــف وتعال ــج محلي ــا وتلقائي ـ�ا
بفضـــل آليـــات التضامـــن التقليديـــة :العائلـــة واجلـــريان
واملع ــارف؛ لك ــن م ــع تراج ــع ه ــذه األخ ــرية ،ف ــإن األف ــراد
جي ــدون أنفس ــهم مجبري ــن عل ــى مواجه ــة إش ــكاالت أك ــر
م ــن طاقته ــم عل ــى الفع ــل واملقاوم ــة ،ب ــل ه ــي إش ــكاالت
ِّ
املســـرية لشـــؤون املدينـــ�ة؛
أكـــر حـــىت مـــن املؤسســـات
فقـــد «صـــارت السياســـة املحليـــة ،ال ســـيما السياســـة
احلضريـــة ،محملـــة بأحمـــال ثقيلـــة للغايـــة ،بمـــا يفـــوق
طاقتهـــا االســـتيعابي�ة وقدرتهـــا علـــى األداء»(.)22

وأمـــام تراجـــع التكافـــل االجتماعـــي وانعـــزال األفراد
املدافعن بشراســـة عـــن أنانيتهم الفرديـــة يف مجتمعات
الســـوق املفتوحـــة على كل التقلبـــات ،فإن «انعـــدام أمن
احلاضر وعـــدم ضمان املســـتقبل يولدان أبشـــع مخاوفنا
وأشـــدها؛ ففقـــدان األمـــان يف احلاضـــر وعـــدم ضمـــان
املســـتقبل ،يصدران بدورهما عن شـــعور بالعجـــز ،ويب�دو
أننـــ�ا لـــم نعـــد نســـيطر على مجـــرى األمـــور ،ســـواء على
املســـتوى الفردي أو اجلمعـــي»(.)26

وقـــد اعتـــر اللقـــاء األول جلهـــة الشـــرق األوســـط
وشـــمال إفريقيا للمجلس العالي للعمـــل االجتماعي ،أن
التحديات األساســـية اليت يواجهها العالم العريب تشـــمل
األزمـــة املتن�امية الـــيت تعرفها األنظمة الوطنيـــ�ة للحماية
االجتماعيـــة ،واحتدام العجـــز المايل الذي يمزيها ،ســـواء

ولعـــل تطـــور تكنولوجيـــا االتصـــال ســـاهم كثـــريا يف
اإلجهـــاز علـــى ما بقي مـــن مقاومـــة للتكافـــل االجتماعي
والقيـــم اجلماعيـــة ،رغم أن أننـــ�ا يف الغالب ال نـــدرك هذا
التأثـــري نتيجـــة انبهارنـــا املتكـــرر بتكنولوجيـــا االتصـــال
وافتت�اننـــ�ا بإمكاناتهـــا()27؛ حيـــث نغفـــل عـــن تأثرياتهـــا
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فاس

َُ ُ
نـــن احليـــاة االجتماعيـــة ،وتعيد ترتيـــب القيم
الـــيت تب ِ
والعالقـــات االجتماعيـــة والتوازنـــات داخـــل املجتمـــع؛
فتكنولوجيـــا االتصال ليســـت مجرد أداة «بـــل هي تقني�ة
منظمـــة للبنيـــ�ات .فهي حتـــاول أن تغـــري تشـــكل الزمان
ِ
واملـــكان االجتماعين ،واحليـــاة اليومية ،تبعـــا للتوازنات
اجليوبوليتكيـــة»(.)28
وال أحد جيـــادل يف الفائدة الكبرية اليت أصبحت تقدمها
مواقـــع التواصـــل االجتماعي للحمـــالت التضامنيـــ�ة؛ إذ
أصبح من الســـهل عـــرض احلاالت اليت حتتـــاج إىل الدعم
والتضامـــن على مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي ،وإعالن
بي�انات االتصـــال ،لتت�دفق املســـاعدات المادية والعيني�ة.
وهـــذه الطريقـــة أبانت عـــن جناحها يف حـــاالت اجتماعية
كثـــرية مثـــل التكفـــل بمصاريف العـــالج واالستشـــفاء،
أو جمـــع ترعـــات لتوفـــري مســـكن ملحتـــاج أو غريهـــا من
احلاجيـــات املختلفة.
ومن املعلـــوم أن تمثـــل الفـــرد للهوية ودوائـــر انتمائه
أســـايس يف إنت�اج الســـلوك التضامـــين وحتديـــد دائرته ،إذ
أننـــ�ا نتضامن يف العادة مـــع األفراد الذين نتشـــارك معهم
الهويـــة واالنتماء :فنتضامـــن مثال مع أفراد األســـرة ألنن�ا
ننتي معهـــم إىل نفـــس األســـرة ،ونتضامن مـــع اجلريان
ألننـــ�ا ننتي معهـــم إىل نفس الـــيح ،ونتضامن مـــع زميلنا
ألننـــ�ا ننتي معـــه إىل نفس مؤسســـة العمل.

لكـــن تكنولوجيـــا االتصـــال وإن قدمت «مســـاعدة
تقني�ة» يفـــرتض بها تعزيـــز الهويات القائمـــة من خالل
تمكـــن أعضائهـــا مـــن التواصـــل فيمـــا بينهـــم وتقوية
الروابـــط العاطفيـــة الـــيت جتمعهـــم؛ فإنهـــا يف املقابل ،قد
رفعـــت ســـقف «الـــرتف الهويايت» حبيـــث صـــار األفراد
متطلبـــن جـــدا وهـــم يتجـــاوزون الهويـــات األصليـــة
(املجتمـــع ،الديـــن ،الثقافـــة )...وينغمســـون يف هويات
ً
إعالء للمشـــرتك والتماثـــل :فبفضل اإلنرتنت
صغرى أكرث
وشـــبكات التواصل االجتماعي ،صار من الســـهل البحث
عن مجموعـــات هوياتي�ة صغرى أفرادها يشـــبهونن�ا أكرث،
يف األذواق والهوايـــات واألفكار ،والتماهي معهم بســـهولة
أكرث مـــن اجلريان أو األقارب أو «العرب» أو «املســـلمن»
أو أبن�اء الوطن ،الذين يشـــاركونن�ا االنتماء لكنهم خيتلفون
عنا أكرث مما يشـــبهونن�ا؛ إن الهويـــات الرقمية مغرية :هي
ممتعة بما تتيحه من ترفيه وتســـلية رقميـــة ،وهي مرحية
بمـــا تقدمه من عضويـــة مجاني�ة ال ترتتب عنهـــا أي أعباء
اجتماعيـــة وال الزتامـــات ،وهـــي دافئة بما تقـــوم عليه من
مشـــرتك واســـع بن أعضائها.
يف املقابـــل فإن الهويات الفعليـــة متعبة :يتعن عليك
إثبـــ�ات انتمائك مـــن حن إىل آخـــر عر ســـلوكات وأفعال
جســـدية ومادية ومعنويـــة ،إذ حتتاج إىل بذل املســـاعدة،
والتنقل حلضور املناســـبات السعيدة أو احلزين�ة ،وتقديم
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التهنئـــ�ة أو التعزية ،وإقـــراض المال ألفـــراد قد يماطلون
يف أحســـن األحـــوال ويؤجلـــون الســـداد ،وحتمـــل أقربـــاء
مزعجـــن ال حتبهم فرضتهـــم القرابة عليـــك ،والدخول يف
ســـياقات اجتماعية عديـــدة ...فظاهر الهويـــات الفعلية
تعـــب دائم والـــزتام فعلي إلثبـــ�ات االنتمـــاء؛ مقابل متعة
بـــال الزتام مـــع الهويات الرقميـــة ..فأيهما خيتـــار املرء؟!
ولعـــل الواقـــع االجتماعـــي يســـعفنا بإجابـــة فعليـــة
عـــن ذلـــك الســـؤال :واملثـــال باجلـــوار؛ حيـــث ســـاهم
التغيـــري العمراين واالجتـــاه حنو البنـــ�اء العمـــودي يف املدن،
يف إنتـــ�اج مجموعـــة مـــن القيـــم التعاقدية الـــيت عوضت
القيـــم الرتاحمية للجـــوار ،فتجد الشـــخص ال يكاد يعرف
جـــاره يف العمـــارة اليت يقطنهـــا ،وال يتجـــاوز تواصله معه
ابتســـامة مجاملة ســـطحية حينما يلتقيـــان يف املصعد أو
يف مدخل العمـــارة ،لكنـــه يف املقابل يدخـــل يف دوائر انتماء
متعددة ومجموعات تواصل اجتماعي جتمعه بأشـــخاص
يشـــرتكون معه يف اهتمامات معين�ة ،لكن تفصلهم مئات
أو آالف الكيلومـــرتات ،إن الهويـــة املشـــرتكة يف اإلعـــالم
االجتماعـــي جـــد غريبـــ�ة :قـــد تضيـــق وال تتقبـــل اجلار
القريـــب الذي يشـــاركك الدين والثقافـــة واللغة والوطن
والســـكن؛ لكنها تتســـع لتحتضن آخرين من بالد بعيدة!
أمـــا الصداقـــة باعتب�ارهـــا إحـــدى محاضـــن التضامـــن
االجتماعـــي األصيل ،فقـــد اخرتقتهـــا تكنولوجيا االتصال
أيضا؛ فشـــتان بـــن الصديـــق بمعنـــاه التقليـــدي ،الذي
يالزمـــك ويؤنســـك وحتـــرص علـــى لقائه بشـــكل دوري؛
والصديق املســـلي أو املرح يف موقع التواصـــل االجتماعي:
فالثاين قد يؤنســـك بـــل ويفيـــدك يف أحيان كثـــرية ،لكنه
أبـــدا ال يدعـــوك لبيتـــ�ه ملشـــاركته يف وجبـــة غـــذاء ،كما
أنـــك لن جتـــده إىل جانبك يف محنـــة أو مصيبـــ�ة :يزورك يف
مرضـــك ،ويقرضـــك يف أزمتـــك المالية.
إن الصديـــق «االفـــرتايض» يف اإلعـــالم االجتماعي،
هـــو النقطة األخـــرية ربمـــا ،اليت تغلـــق دائرة حتـــول قيم
التضامـــن االجتماعي من صيغه المألوفة املســـتمدة من
الديـــن والتقاليـــد الثقافية العربي�ة األصيلة ،إىل أشـــكال
تضامنيـــ�ة جديـــدة ومعاصـــرة؛ فحينما يغطـــي التأمن

علـــى املـــرض وعلـــى الوفـــاة كل عســـر مـــادي محتمـــل
بســـبب مرض مفـــائج أو وفـــاة معيـــل األســـرة ،وحينما
توفر القـــروض البنكية االســـتهالكية خدماتها بســـرعة
قياســـية ،تســـتلم فيهـــا القرض يف نفـــس اليـــوم أحيانا،
وحينما يمكنـــك إحضار جزار متخصـــص لذحب أضحيتك
وإعدادهـــا بـــدل االســـتعانة جبـــارك ،وحينمـــا يوفر لك
موقـــع إلكـــرتوين كل أخبار العالـــم ومعينـــ�ا ال ينضب من
التســـلية ...حينها ،يبـــ�دو الصديق االفـــرتايض على أحد
مواقـــع التواصـــل االجتماعي أكـــرث من كاف!

كيف ندعم هوية املدين�ة العربي�ة وحنافظ عليها؟
خلصنا فيما ســـبق إىل أن هويـــة املدينـــ�ة العربي�ة أكر
من أن حتصر يف أشـــكال عمراني�ة وتصاميـــم حضرية ،إنها
مزيـــج من أشـــكال العمـــران وقيـــم اجلماعـــة؛ حيث ُبين
العمران باعتب�اره جتســـيدا فضائي�ا لقيم اجلماعة ،وموجها
عمليا لكل أشـــكال احليـــاة االجتماعية بما ينســـجم َ
وقيم
اجلماعـــة .ويف نفس الوقت ،أصبح العمران أيضا وســـيلة
حلفظ قيم اجلماعة واستمرارها واســـتمدادها يف اليويم.
لـــذا فـــإن كل اجلهـــود اليت تســـعى إىل احلفـــاظ على
هوية املدينـــ�ة العربي�ة من خـــالل ترميم بن�اياتهـــا ،وإعادة
إحيـــاء التصاميـــم العمرانيـــ�ة األصيلـــة ومحاكاتهـــا يف
البن�ايـــات اجلديـــد والتخطيـــط احلضـــري احلديث ،هي
جهـــود مهمـــة وأساســـية للحفـــاظ علـــى هويـــة املدين�ة
العربيـــ�ة وال بد من االســـتمرار فيهـــا؛ لكنها غـــري كافية إذا
لم ترافقهـــا عمليات «ترميـــم» القيم العربيـــ�ة وإحيائها؛
َّ
فبـــدون أفراد يتمثلون القيم العربيـــ�ة األصيلة وحييون بها،
فـــإن كل التدخـــالت واجلهـــود العمراني�ة ســـتفرز بن�ايات
بـــدون روح؛ لـــن تفلح يف مقاومـــة املد االســـتهالكي الذي
يقـــوض كل جماليـــات احلضارة.
وعليه ،فإن تعزيـــز هوية املدين�ة العربي�ة واســـتدامتها
يتحقـــق فقـــط باملزاوجـــة بـــن احلفـــاظ على األشـــكال
العمرانيـــ�ة األصيلـــة وإحيائهـــا؛ وبـــن دعـــم الهويـــة
اجلماعية وقيمها يف املجتمعـــات العربي�ة ،وذلك من خالل
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تعزيز البني�ات املجتمعية املحافظـــة على القيم اجلماعية
واجلماليـــات األصيلـــة واملؤسســـة لتقاليدهـــا وأعرافها
احلاميـــة .فكيف يتحقـــق ذلك؟

)1

استلهام األنماط العمراني�ة التقليدية
والتصاميم األصيلة يف املدين�ة العربي�ة:

إن املدينـــ�ة العربيـــ�ة احلديثـــ�ة تشـــكل خليطـــا غـــري
منســـجم بن بنيـــ�ات عمراني�ة تقليدية صيغـــت وفق قيم
أصيلة هـــي يف تراجـــع اآلن ،وبن�ايـــات حديثـــ�ة تقوم على
قيم حداثي�ة وظيفية قد ال تكون ســـائدة اجتماعيا بشـــكل
فاعل ،وبن�ايات عشـــوائي�ة نمت تدريجيـــا دون ختطيط وال
رؤية اســـرتاتيجية.
لذلــك ،ينبغــي االنتبـ�اه إىل أن كل شــكل عمــراين يتجــاوز
تعينــ�ه الم ــادي باعتبــ�اره فض ـ ً
ـاء إس ــمنتي�ا ،ليعك ــس قيم ــا
وتص ــورا معين ـ�ا للعالق ــات والوج ــود واختي ـ�ارات جمالي ــة،
َ
ُ
رتجـــم عال ًمـــا
وعلـــى رأي جـــان بودريـــار « فـــإن العمـــارة ت ِ
بأكمل ــه»( .)29فنم ــط العم ــارة الغ ــريب ،ينس ــجم تمام ــا م ــع
القي ــم الغربيــ�ة ال ــيت نم ــت تدريجي ــا يف حض ــن املجتم ــع،
وكان يعك ــس دوم ــا وم ــا يــزال هوي ــة املجتمع ــات الغربي ـ�ة،
ل ــذا فبامل ــوازاة م ــع األدبيــ�ات املبش ــرة بم ــا بع ــد احلداث ــة
يف الس ــياق الغ ــريب ،ظه ــرت من ــذ الس ــتيني�ات م ــن الق ــرن
المـــايض تصاميـــم هندســـية وإبداعـــات فنيـــ�ة مـــا بعـــد
حداثي ـ�ة ،تســتلهم روح وقيــم مــا بعــد احلداثــة( ،)30حيــث
«خيلـــص جيمســـون( )31مـــن حتليلـــه للطـــراز املعمـــاري
للفن ــدق [يقص ــد فن ــدق بونافنت ــور « »Bonaventura hotel
ِّ
ُ
ذو التصمي ــم م ــا بع ــد احل ــدايث] إىل أن ــه جي ِّس ــد «التجل ــي
وهيمنتـــ�ه
املعمـــاري ملفهـــوم ســـقوط ســـلطة اإلنســـان
ِ
عل ــى الوج ــود؛ إذ ل ــم َي ُع ــد ه ــو مح ــور احلي ــاة ومركزه ــا».
ُّ
وقـــد َّ
املعماريـــون ذلـــك املعـــىن عـــن طريـــق عمـــل
كـــرس
واجهـــات زجاجيـــة مرآويـــة عاكســـة ضخمـــة ،حبيـــث
َيق ــف ال ــرايئ عن ــد مدخ ــل البن�اي ــة ف ــريى انع ــكاس العال ــم
واألبنيــ�ة ُ
المقابل ــة للمب ــىن ،ويــرى صورت ــه كذل ــك فيج ــد
ً
ً
ُّ
ِّ
نفســه ضئي ـ�ال موغــال يف التقــزم والتشــظي وســط العالــم
والضجي ــج املنعك ــس أمام ــه .وحبس ــب جيمس ــون ،ف ــإن

واجهـــات الزجـــاج العاكـــس للفنـــدق إنمـــا تهـــدف إىل
ً
ًّ
خارجيـــا»؛ إلبقـــاء الـــرايئ بعيـــدا مـــن أن
«طـــرد املدينـــ�ة
يــرى ،وجع ــل صل ــة الفن ــدق باجل ــوار أق ــرب إىل «القطيع ــة
ٌ ُ
اخلاص ــة م ــن دون م ــكان» (وه ــو ط ــرد تماثل ــه النظ ــارات
الشمس ــية العاكس ــة ال ــيت جتع ــل م ــن ُ
المس ــتحيل عل ــى
محدث ــك رؤي ــة عيني ــك ،مم ــا َيمنح ــك أفضلي ــة وس ــلطة
عليـــه)»(.)32
لـــذا فحينمـــا يتـــم تقليـــد هـــذا النمـــط يف املدينـــ�ة
العربيـــ�ة ،فإنه جيلـــب معه إطـــارا موجها ناعمـــا ،يفرض
قيمه وتفضيالتـــه اجلمالية ..هـــذا اإلطـــار املوجه يعمل
ببطء إضافـــة إىل عوامل أخـــرى ،على إحالل قيـــم البن�اية
احلديثـــ�ة يف منظومـــة القيـــم املجتمعية؛ وهـــذا ما مثلت
له ســـابقا بصغر الشقق اليت تمنعنا قســـرا من استضافة
عـــدد كبـــري مـــن أفـــراد العائلـــة ،ومـــا يرتتـــب عـــن ذلك
مـــن ممارســـات تفـــيض إىل تراجع قيـــم الكـــرم ،واإليث�ار،
والتعـــاون ،والتكافـــل ،وروح اجلماعة...
لـــذا فنحـــن «يف حاجة ماســـة إىل أن نفيـــد يف ختطيط
مدنن�ا من اســـتلهام الروح العربي�ة يف الصياغة والتشكيل،
ألن لكل أمة روحها ،منها الروح املوســـيقية والشـــعرية يف
ً
تن�اســـقها ،مع االعتمـــاد أيضا على ما يفرتضه املســـتقبل
من حاجات مســـتجدة يدفع يف اجتاهها العصـــر والتطور،
ذلك أنه ال يمكننـــ�ا أن ننفصل عن العالـــم ،بي�د أن اتصالنا
واع ويح»(.)33
بـــه جيب أن يكون مـــن موقـــع ٍ

)2

تعزيز القيم االجتماعية واجلمالية العربي�ة:

ينبهنـــا كل من رتشـــارد ثالر وكاس سنشـــتاين إىل أنن�ا
نتعرض يوميـــا إىل كثري من التوجيهـــات اخلفية خصوصا
مـــن الشـــركات التجاريـــة ،والـــيت تدفعنا دون أن نشـــعر
إىل اختاذ قـــرارات معينـــ�ة والقيام بتفضيـــالت قد ال ختدم
مصلحتنـــ�ا يف الغالـــب ،وقـــد وســـع الباحثان دراســـتهما
لتحليـــل كل التوجيهـــات الكامنـــة يف تصميـــم اخليارات
املختلفـــة ،ويف تصميـــم البن�ايـــات واألبـــواب واألدوات؛
وأوضحا كيف يمكـــن لطريقة عرض اخليـــارات أن تكون
موجهة لنا  -دون أن نشعر -حنو اختي�ارات بعينها.

ثـقـافـة مـاديـة

وقـــد كانـــت اســـرتاتيجيات التنبيـــ�ه الـــيت اقرتحهـــا
الباحثـــان ملهمـــة للعديـــد من السياســـين عـــر العالم؛
وحنن نقـــرتح اإلفـــادة منها يف تصميـــم اخليـــارات عموما
والبن�ايـــات خصوصـــا بشـــكل يســـتلهم القيـــم العربيـــ�ة
األصيلـــة ،ويعززها من خـــالل توجيه األفراد حنـــو االلزتام
بها .فاحلفاظ علـــى هوية املدين�ة العربيـــ�ة ،يتطلب أيضا
احلفاظ على القيم املشـــكلة لهذه الهويـــة .لذا نقرتح على
املســـؤولن اعتماد تصاميـــم عمراني�ة وتصاميـــم خيارات
وإجـــراءات موجهة لألفـــراد حنـــو الســـلوكات النابعة من
القيم العربيـــ�ة األصلية.
وحنن نقرتح أن تقوم اجلهات الوصية واملسرية لشؤون
املدينـــ�ة بتحديـــد القيـــم العربيـــ�ة األصيلـــة والتوجهات
اجلمالية اليت تعكســـها املدين�ة العربيـــ�ة التقليدية وتقوم
عليهـــا( ،مثل :التوازن بـــن اجلمال والوظيفـــة ،والنظام،
والتن�اســـق ،وأســـبقية اجلماعة علـــى الفـــرد ،والتواصل
اإلنســـاين ،واالحرتام ،والتضامن ،وترشـــيد املـــوارد )...ثم
حتاول أن تب�دع يف جتســـيدها من خـــالل تصاميم عمراني�ة
وختطيطـــات حضرية تســـتلهمها؛ ألن تعزيز هـــذه القيم
يضمن للمدينـــ�ة العربي�ة روحها واســـتمرارها.
دبدو

وفيمـــا يتعلـــق بالعمـــران حتديـــدا ،يقـــول الباحثـــان:
«وكمـــا يعلـــم املعماريـــون البارعـــون ،يكـــون للقـــرارات
االعتب�اطيــة يف الظاهــر ،كتحديــد مــكان وجــود احلمامــات،
تأث ــري دقي ــق عل ــى كيفي ــة تفاع ــل م ــن يس ــتخدمون املب ــىن.
ف ــكل زي ــارة للحم ــام تتي ــح االلتق ــاء بصدي ــق (س ــواء أكان
ذلـــك جيـــدا أم ســـيئ�ا) .املبـــىن اجليـــد ال يكـــون جذابـــا
فحســـب ،وإنمـــا حيـــدث تفاعـــال أيضـــا .إن التفاصيـــل
الصغ ــرية وغ ــري املهم ــة يف الظاه ــر ق ــد تك ــون ذات تأث ــريات
كب ــرية يف س ــلوك الن ــاس .والقاع ــدة العملي ــة اجلي ــدة ه ــي
أن نف ــرتض أن «كل يشء يه ــم» .ويف كث ــري م ــن احل ــاالت،
تتــ�أىت ق ــوة ه ــذه التفاصي ــل الصغ ــرية م ــن ترك ــزي اهتم ــام
املســـتخدمن يف اجتـــاه معـــن»(.)34

ويمكـــن اعتمـــاد مجموعة تصاميـــم عمرانيـــ�ة حتاكي
النمـــط العمراين العـــريب األصيـــل ،وإلـــزام األفـــراد الذين
يشـــيدون منازلهـــم الفرديـــة باالختيـــ�ار حصرا مـــن بينها؛
وبنـــ�اء وتصميم جميـــع بن�ايـــات الدولة ومؤسســـاتها وفق
النمـــط العريب األصيل .مع احلرص على تشـــجيع االمتداد
األفقـــي يف البن�اء من خالل اســـتصالح البلديـــات لألرايض
وتســـويتها وتشجيع املستثمرين على االســـتثمار يف البن�اء
األفقـــي من خـــالل اعتماد التصاميـــم العربيـــ�ة ،وذلك ألن
البنـــ�اء األفقي حيفظ قيم اجلـــوار عكس البنـــ�اء العمودي.
وذلـــك باملـــوازاة مع االهتمـــام بتعزيز املكـــون األخاليق
والقيي يف املناهج التعليمية؛ واعتماد حمالت للتســـويق
االجتماعيـــة ،لتعزيز القيـــم العربي�ة والســـلوك املتحضر
بن األفـــراد؛ واإلكثـــار من احلدائـــق العامـــة واملنزتهات،
وتصميمها بشـــكل حيث على اللقـــاء والتواصل ،مع جتنب
تزويدهـــا خبدمـــات الوايفـــاي (عكـــس التوجه الســـائد
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حاليـــا) الـــيت تـــؤدي إىل انفصـــال النـــاس عـــن بعضهم
وانعزالهـــم وعـــدم تمتعهم جبمـــال احلدائق؛

حياة اجتماعيـــة تكافلية ختفف صعوبة احليـــاة املعاصرة
وتمتـــص الكثري مـــن أزماتها.

كانـــت هذه بعـــض األمثلة لما تســـتطيع الســـلطات
املحليـــة القيام به دعمـــا للقيـــم العربي�ة األصيلـــة ،واليت
كلما كانـــت حاضرة أكـــرث يف الفضاء االجتماعـــي للمدين�ة
العربيـــ�ة ،إال وكانـــت هوية املدينـــ�ة العربي�ة أكرث تماســـكا
وأكـــرث قربا مـــن نموذجها النقـــي واألصيل.

فرقعة الفقر تتســـع يوميـــا ،والطبقة املتوســـطة تزداد
هشاشـــة ،واملشـــاكل لـــم تعـــد محلية فقـــط ،بـــل عاملية
تتضاعف بشـــكل يفـــوق قدرة الدولـــة علـــى احتوائها؛ لذا
فاحلاجة ملحـــة أكرث إىل تماســـك املجتمـــع وتضامنه؛ ألن
كيانـــات الدفاع اجلمعي وحدها تســـتطيع صناعة الفارق.

خاتمة
إننـــ�ا نبتعد يوما بعد يـــوم عن قيمنا العربيـــ�ة األصيلة
ونمـــط عيشـــنا التقليـــدي؛ مفتونـــن بغوايـــة احليـــاة
املعاصـــرة ،ومشـــدوهن أمـــام رســـائل وســـائل االتصال
املعوملـــة؛ يف حن يثبـــت الواقع يوميـــا ،أن قيمنـــا العربي�ة
األصيلـــة ونمط عيشـــنا التقليـــدي هما الكفيـــالن فقط
بت�دبري أمثـــل للموارد الطبيعيـــة واحلياة الكريمـــة ..وكما
تتحدث األدبيـــ�ات االقتصاديـــة عن التنمية املســـتدامة
باعتب�ارهـــا تنميـــة تضمـــن لألجيـــال احلاليـــة العيـــش
الكريم ،وحتفـــظ لألجيال املقبلة حقهـــم يف موارد طبيعية
متوافـــرة وســـليمة؛ فإنين أدعـــو أيضا إىل اســـتدامة هوية
املدينـــ�ة العربي�ة ،باعتب�ارها ضامنا حلـــق األجيال املقبلة يف
العيش الكريـــم يف فضاءات عمرانيـــ�ة جميلة؛ وحلقهم يف
الهوامش :
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نعتـرب ذلك سـمة عامـة للمدينـة العربيـة ،حيث أشـارت
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أ .محمد عبد احلميد نعمان – اليمن

مساكن القش والطن
يف تهامة اليمن
1

كوخ ذو مسقط رباعي الزوايا وسقف جملوين يسىم عريش

تهامـــة هي الســـهل الســـاحلي الغريب لليمـــن واملمتـــدة من عدن
ً
ً
جنوبـــا حـــىت حـــدود اململكـــة العربيـــ�ة الســـعودية شـــماال ،ويرتاوح
عرضهـــا مـــن  40إىل  60كم وطـــول  350كم ويقع علـــى خط طول
ً
ً
 43درجـــة شـــرقا ودائرة عـــرض  25درجة شـــماال(.)1
ونشـــأت معظم مدن وقـــرى تهامة نتيجة عوامـــل مختلفة أهمها
االلتفـــاف حـــول ضريـــح ويل أو صالـــح حيـــث كان بعـــض األوليـــاء
خيتـــارون أماكـــن نائيـــ�ة عن الســـكان للعبـــادة واخللـــوة ،وبعد موت
الرجـــل الصالـــح يتم عمـــل ضريح له ثـــم ما يلبـــث أن يبـــ�دأ بعض
النـــاس يف مجاورتـــه ثـــم ما تلبـــث أن تتوســـع فتتحـــول إىل قرية ،ثم
أصبحـــت مدينـــ�ة صغرية.
2

كوخ دائري املسقط ذو سقف مخروطي يسىم عشه

ومن األمـــور اليت تتحكم يف نشـــوء املدن املوقع اجلغـــرايف احليوي
الـــذي يلـــيب احتي�اجات النـــاس األساســـية يف الماء والغـــذاء ،فكانت

ثـقـافـة مـاديـة

مختلـــف العلـــوم اإلســـالمية يف القـــرون الماضية،
وتمـــزيت مبانيهـــا بفنـــاء مفتـــوح تطل عليـــة الغرف
املختلفـــة ،وتتمـــزي مباين زبيـــ�د بتشـــكيالت زخرفية
متفـــردة تغطـــي الواجهـــات الداخليـــة واخلارجية.
 عمارة مـــدن مـــوائن وهي :اللحيـــة واملخـــا واحلديدةوكلهـــا تقع علـــى البحـــر األحمر.
 األكواخ املبنيـــ�ة من الطن والقش وفروع األشـــجار.وســـيتم الرتكزي يف هذا البحث على احلزيات املختلفة
لعمارة القـــش ،واملواد املســـتخدمة يف بن�ائهـــا ،واهم
العناصـــر الزخرفية فيها.

املناخ:
تنتشـــر أكواخ القش والطن يف مختلف أرجاء تهامة،
ً
تعرف محليا باســـم «عشـــة للمبىن ذي املســـقط الدائري
والقـــوام املخروطي ،و«عريش» للمســـتطيلة املســـقط
وذات ســـقف جملوين كمـــا يف الصورتن رقـــم ( )1و(.)2
ويفضـــل الســـكان املحليـــون اســـتخدامها خلصائصهـــا
ً
ً
املناخية الـــيت توفر قـــدرا كبريا مـــن الراحة.

3

خارطة إقليم تهامة ومراكز املدن فيها باللون األسود.

ضفـــاف األودية هو اخليار األمثل لنشـــوء القـــرى واملدن،
فمدين�ة الزهـــرة بالقرب مـــن وادي مور وكل مـــن الزيدية
والضيح بالقرب من وادي ســـردود ومدينـــ�ة زبي�د بالقرب
مـــن وادي زبيـــ�د( .)2والشـــكل رقم ( )3يوضـــح اهم املدن
على خارطـــة تهامة.
ويمكن تقسيم عمارة هذا اإلقليم إىل ثالثة أنماط هي:
 عمـــارة الطـــوب (الطن املحـــروق) ويكرث انتشـــارهايف مدينـــ�ة زبيـــ�د وبيـــت الفقيـــه واشـــتهرت مدين�ة
زبي�د كمركـــز تنوير علـــي ومقصد لطالـــيب العلم يف

وأشـــكال التســـقيف مثـــل املخـــروط أو الهـــريم،
هـــي أشـــكال مثاليـــة يف املناطـــق احلـــارة ،إذا إن زيـــادة
مس ــاحة الس ــطح املقب ــب بالنس ــبة إىل مس ــقطة األفق ــي
واالس ــتدارة يف الش ــكل ،ي ــؤدي إىل تقلي ــل ش ــدة اإلش ــعاع
الشـــميس الســـاقط علـــى وحـــدة املســـاحة فيـــه بغـــض
النظـــر عـــن التوجيـــه ،ومـــن ثـــم تقليـــل معـــدل درجـــة
ح ــرارة الس ــطح ،وزي ــادة تأث ــري حرك ــة اله ــواء يف تري ــده،
ويكـــون ذلـــك نتيجـــة تعـــرض أحـــد أوجـــه العشـــة إىل
أش ــعة الش ــمس املباش ــرة وس ــقوط ج ــزء منه ــا يف الظ ــل
يف آن واحـــد ،فتنشـــط حركـــة الهـــواء مـــن اجلـــزء املظلـــل
إىل اجل ــزء املش ــمس فيه ــا ،مم ــا يس ــاعد عل ــى التخل ــص
م ــن اله ــواء الس ــاخن املالص ــق للج ــزء املش ــمس وبالت ــايل
التخلـــص مـــن مضاعفاتـــه احلراريـــة باســـتمرار .كمـــا
ت ــؤدي زي ــادة مس ــاحة الس ــطح إىل فق ــدان كمي ــة كب ــرية
مـــن احلـــرارة ،بت�أثـــري اإلشـــعاع الليلـــي املفقـــود.
ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻘﺶ واﻟﻂﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻬﺎﻣﺔ اﻟﻴﻤﻦ
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ً
ويف األش ــكال املذك ــورة س ــابقا يص ــل احلج ــم إىل أق ــل
قيمـــة ممكنـــة ،وحيقـــق أقـــىص كفـــاءة لتقليـــل التبـــ�ادل
احل ــراري بالتوصي ــل ب ــن الداخ ــل واخل ــارج( .)3وحوائ ــط
ً
املنــازل وأســقفها تكــون غالبــا مكســوة حبصائــر مصنوعــة
مـــن جريـــد النخـــل أو يغطـــى الســـقف باحلصائـــر
واحلوائ ــط بالط ــن أو يغط ــي كل م ــكان بامل ــزل بالط ــن.
وكل ه ــذه امل ــواد ذات حساس ــية بالنس ــبة لرطوب ــة اله ــواء
فعندم ــا يــراد زي ــادة التهوي ــة والرطوب ــة تتج ــاوب ُ
احل ُص ــر
مـــع املنـــاخ بامتصاصهـــا الرطوبـــة مـــن الهـــواء ،المـــار إىل
داخ ــل املب ــىن م ــن خالله ــا ،مم ــا يقل ــل م ــن الرطوب ــة داخ ــل
ً
ً
ً
الغرفــة ،كمــا تعــد احلصــرية موصــال حراريــا ضعيفــا ألنهــا
ذات مس ــام فه ــي ت ــرد إىل أق ــل م ــن درج ــة ح ــرارة اله ــواء
بتبخ ــر الرطوب ــة ال ــيت امتصته ــا م ــن اله ــواء ،وب ــذاك ي ــرد
ً
اله ــواء الم ــار م ــن خالله ــا ،فض ــال ع ــن ذل ــك ف ــإن حص ــرية
كثيف ــة احلياك ــة وذات ألي ــاف مفكك ــة النس ــيج وحب ــال
ً
خش ــنة ،تعم ــل عل ــى اع ــرتاض الغب ــار أيض ــا(.)4

خامات وأساليب البن�اء:
ختتلف اخلامات املســـتخدمة يف عمارة القش حسب
توفرهـــا يف البيئ�ة املحيطة ،فتســـتخدم جـــذوع النخيل يف
ُ
ليفقة واجلـــاح .ويكون قطر اجلذع  30ســـم،
منطقـــة غ ِ
وفـــروع األشـــجار والطـــن يف وادي مور وســـماكة اجلدار
 60-50ســـم ،ويســـتخدم القش والقصب على ســـبي�ل
املثـــال يف ريـــف اللحية ويبلغ ســـمك اجلدار30ســـم(.)5
ويف بيـــت الفقيـــه يبـــىن اجلـــدار باحلجـــارة يف الغالـــب
ً
لتوفرهـــا هنـــاك لقربها مـــن اجلبـــال ،ومؤخرا يســـتخدم
الطـــوب اإلســـمنيت يف بعض احلـــاالت ،وبداية يتـــم بن�اء
اجلدران بالطـــن املخلوط «بالذبـــل»( )6و«احلمط»(،)7
ً
وبعد خلطـــه جيدا يبـــ�دأ بالبنـــ�اء على مراحـــل حىت ينهي
اجلزء األســـفل يليهـــا بن�اء اجلـــزء املخروطي من العشـــة
أو اجلملـــون يف حالـــة العريـــش ،ويبـــ�دأ بعمل احلـــرزة أو
العمامـــة (حـــزام دائري مـــن فـــروع األشـــجار وتكون من
أعواد الشـــجر املتوفـــرة باملكان) وتوضع علـــى قمة اجلدار
وتربـــط باحلبـــال ،وبعدهـــا توضـــع الضلوع من خشـــب

4

عشه قيد اإلنشاء توضح تركيب اجلزء املخروطي من الداخل

الضرح املقـــاوم لألرضـــة أو غريها من األخشـــاب املتوفرة
باملـــكان ،ويكـــون الهيـــكل األســـايس احلامـــل للعشـــة،
وبعـــده يأيت حـــزام مـــن أعـــواد رقيقـــة ولين�ة من أشـــجار
املـــض وغريه وتوضع بشـــكل دوائـــر وتب�دأ بأعلى العشـــة
الـــيت تعـــرف «بالقباعـــة» صـــورة رقـــم ( )4وتصـــل إىل
اجلـــدار وتربط باحلبـــال ،يليها احلرزة الثانيـــ�ة ،وهو حزام
أعلـــى مـــن احلـــرزة األوىل ،وتربط باحلبـــال املصنوعة من
ُ
جريد النخيـــل ،املرحلـــة األخرية يكـــون الغشـــاء وهو من
القصـــب «العجـــور» أو نب�ات الثمـــام وهو أفضـــل أنواع
ً
الغشـــاء ،والذي يربـــط باحلبال أيضـــا ،وبعدها يـــأيت دور
التلبيـــس الداخلـــي بمالط الطـــن اليت يليهـــا طبقة من
اجلبس(النـــورة)
يت ــم بنــ�اء النوع ــن املختلف ــن م ــن األك ــواخ بطريق ــة
بنـــ�اء واحـــدة بعنايـــة فائقـــة وأثنـــ�اء فـــرتة البنـــ�اء ،توضـــع
أعم ــدة مؤقت ــة يف الوس ــط ،ويوض ــع عم ــود واح ــد فق ــط
داخــل العشــة الدائريــة ،ووضــع عموديــن أو ثالثــة أعمــدة
داخـــل العريـــش ،تـــؤدي هـــذه األعمـــدة وظيفـــة مهمـــة
يف تقويـــة البنـــ�اء مـــن جهـــة ،ويف تنصيـــب الصقـــاالت
داخ ــل العش ــش م ــن جه ــة أخ ــرى ويتطل ــب ذل ــك وج ــود
األخش ــاب الطويل ــة الرفيع ــة .بع ــد االنته ــاء م ــن عملي ــة
بنـ�اء العشــة ،ترفــع األعمــدة املؤقتــة مــن أماكنهــا لتوســيع
احلـــزي الداخلـــي (. )8
يصـــل ارتفـــاع العشـــش إىل  6مـــرت ولكل عشـــة باب
ً
ً
خـــاريج ،ونـــادرا ما يوجـــد فيها شـــبابيك ( ، )9ولكـــن غالبا
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5

مجمع سكين من القش والطن لعائلة يف وادي مور.

6

مجمع سكين جنوب احلديدة وجذوع النخيل هي المادة االساسية للبن�اء.
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7

جدار الفناء بارتفاع ال يسمح بمشاهدة الداخل ويضم مجموعة من العشش

ما توجد فتحات بارتفاع الســـرير وبأشـــكال مختلفة ،ويف
بعض مناطـــق الزهـــرة اليت زارهـــا الباحث تقوم النســـاء
ببن�اء اجلزء األســـفل من العشـــة والذي يتكون من الطن
ويقـــوم الرجـــال ببن�اء اجلـــزء املخروطي والـــذي يكون من
األعـــواد والقـــش .وبعـــد انتهـــاء الرجـــال من هـــذا اجلزء
تقـــوم النســـاء بـــدور رئيـــس يف عمـــل اللياســـة الداخلية
ونصب «املـــوايف» ،وختميش األرضية ،وفـــرش احلصري،
َ
وتنظيـــف املـــزل من مخلفـــات البنـــ�اء ،وتزيـــن اجلدران
باأللـــوان املختلفـــة حســـب ذوقهـــن أو طلـــب صاحـــب
العشـــة .والعمر االفرتايض للعشة  40ســـنة ،بعدها تب�دأ
العشـــش باالنهيار ويف هذه اللحظة يستعد السكان لبن�اء
عشـــش جديدة جبانب العشـــش اليت تهدمـــت (.)10

عناصر احلزي الداخلي:
عـــادة ما تبىن الغـــرف ضمن مخطـــط تنظيي مفتوح
يشـــملها احلائـــط اخلـــاص باملجمـــع الســـكين صـــورة
رقم( ،)7وتبىن املنازل القشـــية إما بشـــكل منفـــرد أو مع
عدد مـــن الوحدات والشـــكل رقـــم ( )5يوضح مســـكن
لعائلـــة يف اجلـــاح وهـــي منطقـــة تقـــع جنـــوب احلديدة
وبالقرب من بســـاتن النخيل مما جعل المادة األساســـية

َ َ
الم ْوىف
املطبخ يف أركان الفناء ومفتوح على السماء و فيه

8

يف البنـــ�اء بأشـــجار النخيـــل ،ومعظـــم املباين مســـتطيلة
املسقط ،والشـــكل رقم( )6مجمع ســـكين لعائلة يف وادي
مور شـــمال احلديـــدة ،وغالبا ما تبىن اجلـــدران من الطن
بينما تســـتخدم األشجار لبن�اء الســـقف .والقاعدة العامة
ً
ملكونات املســـكن هي نفســـها تقريب�ا يف احلالتن وحتتوي
هذه املســـاكن علـــى وحدة أو أكـــرث تســـتخدم للجلوس أو
ً
النوم للرجال أو النســـاء كال على حدة ســـواء كانت عشـــة
َ
ً
أو عريش ،ومـــكان للطهي( َم ْوىف)( )11وغالبـــا ما يوضع يف
الفناء .صـــورة رقم(.)8
ووحدة غري مســـقوفة تســـتخدم كمرحاض أو بغرض
الوضـــوء َ
«م َ
ـــروش» .ووحدة تســـتخدم لتخزيـــن أدوات
الزراعـــة والصيـــد ويف الغالـــب تكـــون مبنيـــ�ة كاملـــة من
الطـــن( )12صـــورة رقـــم ( ،)9وســـقيفة وهي عبـــارة عن
ســـقف بأربعة أضـــالع قائمة علـــى أربعة أوتاد خشـــبي�ة
وعليها عـــوارض من اخلشـــب ،ويوضع علـــى العوارض
حصـــرية مصنوعـــة من ســـعف النخيل والـــدوم ،ويوضع
ً
فوقها نبـــ�ات الثمام ،وأحيانـــا يوضع الثمام مباشـــرة على
العـــوارض بدون حصـــرية وترتبـــط بضفائر مـــن احلبال،
ً
وغالبا ما تســـتخدم حظائر للموايش ويســـتخدمها العامة
مكانا للراحـــة ،لما تتمتع بـــه من تي�ار هـــواء خيفف من حر
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9

املخزن وأحيانا يكون بال فتحات

10

السقيفة وهي مكان القيلولة يف ايام الصيف احلارة

الصيـــف صورة رقـــم ( .)13( )10ويقـــدر العمر االفرتايض
للعشـــة  40ســـنة ،إال ان هـــذا ال ينطبق على كافـــة أحناء
ً
تهامة ،وغالبـــا ما ختضع العشـــش للصيانـــة كل عام(.)14

عناصر التشكيل:
وتنقسم إىل:

)1

عناصر تشكيل خارجية:
املدخل والسطح:

حتظـــى البوابـــة باهتمـــام كبـــري يف تهامـــة باعتب�ارهـــا
واجهة املزل ،ولمـــا تقوم به مـــن دور بالرتحيب بالضيف،
ً
وكانت ســـابقا تصنع من االخشـــاب أمـــا يف الوقت احلايل
فغالبيـــ�ة األبـــواب مـــن احلديـــد ،ويفصل بـــن احلائط
والســـطح بواســـطة خيوط النايلـــون بألوان مثـــل األحمر
واألصفـــر ،واألخضـــر صـــورة رقـــم ( ،)11وهـــي عالقات
بن األلـــوان احلارة والبـــاردة وكلها ألوان ترمـــز إىل البهجة
واخلري والنماء .ويســـتخدم هذا الفاصل وســـيلة للتهوية
ومنـــع مياه األمطـــار من التســـرب إىل اجلـــدران ،وكذلك
يوجد تنويعات شـــكلية يف معاجلة نســـيج أسقف املنازل
اخلارجيـــة باســـتخدام القـــش حيـــث أن املنـــازل الواقعة

11

تشكيالت لوني�ةخبيوط النيلونيف مدخل العشش

شـــمايل تهامة هي أفضل مثـــال على ذلك كمـــا هو احلال
يف مدينـــ�ة الزهرة بالنســـبة للمنازل ذات الشـــكل الدائري
(العشـــة) صورة رقم ( ،)12ويف مدين�ة اللحية بالنســـبة
للمنازل رباعية املســـقط (العريش) وامللمـــس والزخرفة
أكـــرث دقـــة والتفاصيـــل متقنة حتققـــت مع أشـــكال ربط
احلبـــال والطالء والزينـــ�ة( .)15ويالحـــظ يف مدين�ة اللحية
ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻘﺶ واﻟﻂﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻬﺎﻣﺔ اﻟﻴﻤﻦ
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12

أشكال احلبال من اخلارج

13

اشكال مختلفة من اسلوب الزتين على احلائط الداخلي للمجمع السكين

كيـــف تمت ترجمة األشـــكال البن�ائي�ة والفنيـــ�ة المأخوذة
عـــن « منازل البحـــر األحمر» يف داخل العشـــش(.)16

التشكيل على حائط الفناء:
يبـــىن احلائط مـــن أعواد األشـــجار واحلبـــال بطريقة
منتظمة أو من الطن املســـتخدم يف بن�اء العشـــش ويرسم
عليـــه تشـــكيالت زخرفيـــة مختلفـــة( .وأحيانـــا تعمـــل
فتحات غـــري نافـــذة على جـــدار الفنـــاء حلفـــظ األدوات
وينتهـــي حائط الفنـــاء بنهايات من الطن بأشـــكال دوائر
أو مثلثات تشـــبه الشـــرفات يف عمارة الطـــوب ،وغالبا ما
يرســـم على جدران الفنـــاء اشـــكال مجردة من األشـــجار
واحلبـــال باإلضافة إىل األشـــكال الدائرية واملســـتطيلة.
صور رقـــم (.)13
14

)2

عناصر تشكيل داخلية:
الرسومات امللونة:

يعتـــر تلوين األســـقف ســـمة ممـــزية لعمـــارة تهامة
حيـــث جنـــده يف مختلـــف مـــدن تهامة مثـــل زبيـــ�د وبيت
الفقيـــه واللحيـــة ،ويف أكـــواخ القـــش تلـــون األســـقف
واجلدران بأشـــكال متنوعـــة ذات رموز ودالالت شـــعبي�ة
أو دينيـــ�ة ،وتـــأيت عمليـــة التلوين بعـــد اســـتكمال البن�اء،

سقف "عريش" من تهامة وقد زين بمختلف األشكال اليت ظهرت يف
مرحلة بعد الثورة.

حيث تلبس احلوائط باســـتخدام مـــالط الطن ثم يرتك
حـــىت جيف ثـــم تـــأيت مرحلـــة التلويـــن ،وتزيـــن اجلدران
بالرســـومات املختلفـــة ،وتنتـــج عـــن ذلك أســـقف ذات
قيمـــة فني�ة عاليـــة مزين�ة بألـــوان زاهيـــة ،ونفذت معظم
الزخارف على ســـقف ووجدران العشـــة مـــن الداخل على
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16

15

رسوم حيوانات ونب�اتات وطيور على جدران العشة

رسوم حيوانات ونب�اتات وطيور على جدران العشة

هيئ�ة أشـــرطة متقاطعة تشـــكل مســـاحات مســـتطيلة
أو مربعة ،تســـتغل هـــذه املســـاحات( ،)17وعـــدد كبري من
الرســـومات مـــن األيقونات الـــيت عرفت بعد قيـــام الثورة
اليمنيـــ�ة مثـــل النســـر اجلمهـــوري واألعـــالم والطائرات
والســـيارات واملدافع ،والطيور ،باإلضافة إىل تشـــكيالت
زخرفية مختلفة مثـــل املثلثات وباقات الـــورود والنب�اتات
ً
واألعـــالم واآليات القرآني�ة ،فضال عن أشـــكال أخرى مثل
خطـــوط لوني�ة تشـــبه قـــوس قـــزح أو القوالـــب المألوفة
لشـــكل اجلامـــع وبعـــض املبـــاين احلكومية الـــيت ظهرت
بعـــد الثورة ،واســـتخدمت األلوان الصرحيـــة مثل األخضر
واألحمـــر والرتقـــايل صورتان رقـــم ( )14و(.)15

جـــزءا مـــن التشـــكيل ،وأحيـــان يبـــىن رف دائـــري بارتفاع
مترين يف معظم العشـــش خاصة يف أريـــاف بيت الفقيه،
حيث تبىن رفـــوف دائرية داخل الغرف ،علـــى ارتفاع 2.5
َ
مرت تقريبـــ�ا ،وتوضـــع داخل هـــذه األرفف املرايـــا واألواين
ومختلـــف األشـــياء األخرى اليت تـــدل على غىن األســـرة،
صورة رقـــم (.)18

الزتيني باألطباق على اجلدران:
تعـــرف األطبـــاق املعلقـــة علـــى اجلـــدران يف تهامـــة
بالتشـــريعة وهي جزء مـــن جهاز العروس حســـب تقاليد
الـــزواج يف تهامـــة وتعتـــر من أهـــم عناصر الزينـــ�ة حيث
تعلـــق يف اجلـــزء األســـطواين من العشـــة وهي عبـــارة عن
مجموعـــة مـــن األطبـــاق الصينيـــ�ة املزخرفة ،الـــيت تعلق
على مشـــجب خشـــيب مثبت باجلدار ورســـم حوله شكل
زهـــرة( )18صورة رقم ( )17حبيث يكون املشـــجب نفســـه

17

مشـــاجب خشـــبي�ة تثبـــت باجلـــدار ويرســـم حولها شـــكل وردة
وتوضـــع فيهـــا األطبـــاق الصينيـــ�ة اليت تعـــد من وســـائل الزتين
املهمـــة يف معظـــم أحنـــاء تهامة

األثاث:
)1

األسرة:

ً
يمكـن القـول إن القطعـة األكرث انتشـارا يف تهامة السـرير
الـذي يعرف محليا «بالقعادة» يف حـال كان بدون ظهر واملنر
ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻘﺶ واﻟﻂﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻬﺎﻣﺔ اﻟﻴﻤﻦ
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18

19

الق َعـادة الوحـدة
واجهـة أماميـة ومسـقط أفقـي ملنـر وتعتـر مـع ِ
الرئيسـية لألثـاث يف تهامـة.

خزائـن جداريـة توجـد يف النوعـن مـن االكـواخ اجلملـوين واملخروطـي
ويف احلالتـن جنـد نفـس اسـلوب الزتيـن.

يف حـال كان لـه ظهـر شـكل رقـم ( ،)18ويف احلالتـن يصنـع
مـن إطـار خشـيب جيمـع بطريقـة النقـر واللسـان مـن جـذوع
األشـجار بقطـر مـن  8-4سـم وجلسـة السـرير مـن احلبـال
املنسـوجة اليت تصنع من أشـجار النخيل والدوم ،وتستخدم
ً
حبـال النايلـون أحيانـا ،ويشـد احلبـل علـى اإلطار اخلشـيب.
ً
وتسـتخدم اجللـوس أو النـوم ،وأحيانـا تكـون بظهر أو مسـند
للذراعن ،وترتب األسـرة على اجلدران .ويف العشش الكبرية
يف وادي مـور ترتـب األسـرة يف صفـن حبيـث تكـون األسـرة يف
ً
الصـف األمـايم أقـل ارتفاعـا مـن الصـف اخللفـي .ويصبـح
اجلدار بمثابة السـاند يف الكثري من احلاالت ،ويوضع السرير
علـى احلائـط مباشـرة حـىت يأخـذ احلـد األدىن مـن املسـاحة.
اجلانـب اآلخـر املهـم هـو إن هـذا األثاث متحـرك وقابل للنقل
ً
مـن الداخـل للخـارج وفقـا لمـا يقتـيض املنـاخ .واحيانـا تبـىن
مصطبـة دائريـة أمـام بـاب العشـة جتلـس عليهـا العائلـة يف
املسـاء حيث الهـواء النقـي(.)19

الزينـــ�ة .وتتكرر فيهـــا نفس مواضيع الرســـم الســـابقة،
ً
مثـــل رســـومات الســـيارات ،وأشـــكال الـــورود وغالبا ما
تســـتخدم األلـــوان احلارة الصرحيـــة ،صورة رقـــم (.)19

)1

اخلزائن اجلدارية (الطاقات)

ً
حتتـــوي املنازل علـــى خزائن جدارية مـــن الطن وغالبا
مـــا تكون فوق البـــاب أو جبانـــب املدخل ،ويتـــم عمل هذه
اخلزائـــن لتوضـــع فيها بعـــض األدوات املزليـــة أو أدوات

يف الســـنوات األخرية بـــدأت أكواخ القش تنحســـر من
املـــدن واقتصر وجودها على أريـــاف تهامة ،واعتمدت طرق
البن�اء على نفـــس الطـــرق التقليدية ،وهذه املبـــاين الزالت
ً
مزدهـــرة وتلقى إقبـــاال كبـــريا يف املناطق القريبـــ�ة من وادي
مور مثل الزهرة .ويب�دو أن الســـبب األســـايس الســـتمرارها
هو رخـــص التكلفـــة مقارنة مـــع مباين الطوب اإلســـمنيت
خاصة أن األشـــجار متوفرة هنـــاك ،ويف بيت الفقيه جنوب
احلديدة يســـتمر بن�اء العشـــش مـــع إدخال مـــواد بن�اء غري
ً
تقليديـــة ،مثل األغطية البالســـتيكية للســـقوف بدال من
ً
احلصري ومواســـري احلديد بدال من األخشـــاب مـــع أنها غري
مالئمـــة للمناخ وتؤثـــر بدرجة كبرية على الشـــكل اجلمايل.
ً
ومـــا يثـــري القلـــق أن املواطنـــن يف وادي مور مثـــال يتمنون
البن�اء بالطوب اإلســـمنيت ،ويعترون أن مبانيهم أقل أهمية
مما يســـتدعي بذل الكثري مـــن اجلهود لتوعيـــة املواطنن
بأهمية مســـاكنهم من حيث املعاجلـــات املناخية والبيئي�ة
باإلضافـــة اىل ما حتتويه من قيـــم جمالية.
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«القربان البديل »
طقوس املصاحلات الثأرية
يف جنوب مصر

ً
كثريا مـــا جلأ اإلنســـان إىل العنف املضاد كوســـيلة لـــردع العدوان،
ً
وقمـــع العنف ،وكثريا ما كان العنف املضاد وســـيلة ملضاعفة املشـــكلة
ً
َّ
ً
منهجا آخـــر ملواجهة العنف
بدال من حلهـــا  .جبوار ذلك ،قدم اإلنســـان
بالالعنف ،وهذا املنهج راســـخ يف الثقافة اإلنســـاني�ة لكنه حباجة ملزيد
مـــن االهتمام والرتســـيخ ،خاصة أن مشـــكلة العنـــف تتفاقم بمنتهى
َّ
الغرابة يف عصرنـــا احلايل ،الذي يقوم على العقالنيـــ�ة ويدعي انفصاله
الهائل عن العصور الوحشـــية والبربرية .
يف هـــذا اإلطار ،تأيت هذه الدراســـة اليت حتـــاول رصد وحتليل منهج
َّ
الالعنـــف يف الثقافـــة الشـــعبي�ة ،كمـــا يتجلـــى يف فـــض اخلصومات
ً
الثأرية ،وقد اختذت من املمارســـات الثأرية يف جنـــوب مصر ميدانا لها،
الذي َيشـــتهر باختـــاذ العنف املضاد وســـيلة وحيدة للتصدي ملشـــكلة
ً
العنف ،وتلك الشـــهرة تتجاهل منهجا آخر يقوم على التصدي للعنف

فضا النشر

ُُ
األمر الذي شـــجع علـــى ُ
الميض قد ًمـــا يف تلك الدراســـة .
َّ
واحلقيقة أن طقس القودة يتسم ببن�اء معقد ،وحيتوي
َ
عناصر طقســـية كثرية ،ويت�داخل مـــع طقوس أخرى،
على
كالطقوس التكفرييـــة ،وطقوس املوت ،وامليـــالد ،والزواج،
ورفع املكانة أو خفضها ،أي أنه على املســـتوى الفين طقس
ًّ
ثري جدا ،وحنـــن نتعجب من عدم دراســـته حىت اآلن .
ْ
وذكر
بـــدأ الباحـــث يف الفصـــل األول بتعريف القربـــان ِ
أنواعـــه ،مـــرورا بالقرابن اإلنســـاني�ة يف ثقافـــات مختلفة
بهدف تقديـــم خلفية تســـاعدنا على اســـتيعاب موضوع
الدراســـة بشـــكل أفضل ،خاصة فيما يتعلق بعمق الوجود
القرباين يف املســـرية البشـــرية وما حتويه الرموز من سلطة،
والطقـــوس ِمـــن فاعلية قويـــة ،ثـــم انتقلت الدراســـة إىل
فحص عالقـــة القرابـــن بمفهـــويم الطهارة والنجاســـة،
وكذلك فكـــرة القربان احليـــواين البديل ،وعالقـــة القرابن
بمشـــكلة العنف وصلة الدم ،ثم توقف املؤلـــف يف النهاية
أمـــام األفكار القربانيـــ�ة اليت تقف وراء املمارســـات الثأرية .

ِّ
َّ
احلكمة
ِمن خـــالل الالعنف ،وهـــو منهج فعال ،يعـــر عن ِ
ْ
ٌ
والعقالنيـــ�ة ،وقـــد حتققـــت ِمن خاللـــه إجنـــازات اعترها
ًّ َ َّ ْ
خصومات
مؤلـــف البحث احلـــايل ضخمة جـــدا ،فضـــت
ٍ
ْ
ْ
َ
وتن�احرات كثـــرية ،وحافظت على أرواح ،وأوقفت ســـيالن
دماء غزيرة .
ُ َ
ويطلق على ذلك املنهج اســـم « ردم حفـــرة الدم» وهو
َّ
يقوم على مجموعة كثرية ومركبة ِمن العناصر الطقســـية
َ
ُ َ
كشـــف طقس القـــودة عن أهم
تعرف باســـم القـــودة .وي ِ
ملمـــح يف منهـــج الالعنف ،وهـــو الصـــر ،وعـــدم اليأس،
ً
وغالبا ما تكـــون تلك ُ
مهما كانت ُ
المحبطات
المحبطـــات،
شديدة القســـوة ،خاصة يف البداية ،وبشـــكل يدعو لليأس
ً
ًّ
فعـــال ،لكن النهايـــة ً
غالبا ما تكون ســـعيدة جـــدا؛ فالعمل
ً
بســـيطا ،يؤدي إىل
الهـــادئ والصبور واملتواصـــل ،مهما كان
َ
معجـــزات ،وهذا درس ِمـــن دروس القودة ،مـــا أحوجنا إليه
يف حياتن�ا احلالية !
ً
أصـــف هذا
يقـــول املؤلـــف  :ربمـــا أبـــدو مبا ِلغـــا وأنـــا ِ
َ
النموذج الشـــعيب بالفذ ،لكن هذا الوصـــف – يف اعتقادي –
ً
أقل ِمن املناســـب ألكرث ِمن ســـبب؛ فهو أوال يواجه طبيعته
الراســـخة ويتمـــرد على نفســـه؛ فالثب�ات أهـــم خصائص
الطقوس بشـــكل عـــام ،ووظيفته األساســـية هـــي تثبيت
ممارســـة معين�ة ،واإلبقاء على اســـتمراريتها ْ َ
عـــر القرون؛
َ
َ
ً
شـــبابا
القدم،
فالطقوس تمنـــح الفعـــل األول ،واملوغل يف ِ
ً
متجـــددا ،وهي خبالف األســـاطري اليت تعتمـــد على اجلهد
ً
َ ُ
ً
واســـعا ،لكنها ختفت وتتحول
النظري؛ فتنتشـــر انتشـــارا
ِمـــن حكاية مقدســـة إىل مجـــرد حكايـــة نقابلهـــا بقدر من
االســـتخفاف أو حىت االحرتام ،لكنن�ا ال نستطيع تقديسها،
أمـــا الطقـــوس فال تعتمـــد على اجلهـــد النظـــري ،بل على
ممارســـة دائمة ،ويتســـلمها االبن ِمـــن األب ،واحلفيد ِمن
اجلـــد بشـــكل آيل ال انقطاع فيه ،وهـــذا الثبـــ�ات يف تقديرنا
ً
عمـــال ً
رائعا على
عقبة هائلة ،ال شـــك أن احلـــوار معها ُيعد
املســـتوى الفكري .

ويف الفصل الثـــاين ،بدأ بتعريف طقس القودة وحتديد
الســـمات القربانيـــ�ة فيـــه ،وحتديـــد العناصر الطقســـية
ُ
عناصر كثـــرية ،عمل على
اليت تقـــوم بـــدور القربان ،وهـــي
فصلهـــا لتميزيها ،وقام بتســـميتها ،وتن�اول تلـــك العناصر
يف ضوء ثن�ائيـــ�ة الثابت واملتغـــري ،مع العبور علـــى املؤثرات
ً
الـــيت لعبـــت دورا يف التغيري ،وما تكشـــف عنه من ســـمات
العقليـــة اجلنوبي�ة ،ولـــم يكن وصفه للعناصر الطقســـية
َّ
ُ
اهتمامه على الرســـالة
انصـــب
هـــو الهـــدف الوحيد ،بـــل
َّ
الرمزيـــة اليت حيويها اخلطاب الطقـــيس ،ولما كان الوصول
إىل تلك الرســـالة يتطلب اخللفية الثقافيـــة املرتبطة بتلك
العناصـــر؛ فقـــد حـــاول املؤلـــف إلقـــاء الضوء علـــى تلك
اخللفيـــة ،على أمل اســـتيعاب الطقس بأكـــر قدر ممكن،
خاصـــة أن اخلطـــاب الطقيس يعتمد علـــى التلقي احليس
الذي خياطـــب املشـــاعر ،ال األفكار النظريـــة املجردة .

لـــكل ذلك وغريه ،يوضـــح املؤلف كيف يبـــ�دو العكوف
ً
ً
مطلوبـــا؛ ألنـــه يتعلق
علـــى دراســـة طقس القـــودة أمـــرا
ً
ً
بممارســـة شـــعبي�ة حية ،ومـــع ذلك جنـــد قصورا شـــديدا
يف دراســـته ،وحســـبن�ا قراءة عمل موســـوعي عـــن العادات
والتقاليد الشـــعبي�ة دون أن جند إشـــارة لهذا الطقس املهم،

أمــا الفصـل الثــالث فقـد خصصـه لعالقـة الطقـس
حامـل للهويـة ،بـل هـي
بالهويـة؛ فالطقـوس ليسـت مجـرد
ٍ
تبـين الهويـة كمـا تغذيهـا باسـتمرار ،وبـدأ بتحديـد هويـة
الطقـس يف إطـار منظومـة الطقوس اإلنسـاني�ةَ ،
وجــدارتــه
ً
ً
كبنـ�اء طقـس فريـد يف أن حيتـل موقعـا متمـزيا بـن تلـك
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الطقـوس ،لكنه لألسـف ال يوجد يف تلك املنظــومة بســبب
قصــور مــن باحثين�ا أو مؤسساتن�ا البحثي�ة ،وكــأنه جيسـد –
ٍ
بشـكل غري مباشـر – إهمــال اجلنوب ،بل يدل وجوده بشكل
مباشـر علـى قصـور شـديد يف دمـج اجلنـوب يف منظومـة
الدولـة بشـكل حقيقـي أو سـليم .
واستكمــل رحلـة الــدراسة مـع هويـة الطقـس بالبحث
ً
عـن هويتـ�ه الثقافيـة؛ حيـث بـدأ بهويتـ�ه اإلسـالمية؛ نظـرا
َ
مظاهـر إسـالمية كثـرية ،رغـم وجـود حـاالت
الحتوائـه علـى
القـودة عنـد املسـيحين ،لكنهـا نـادرة ،وحـاول توضيـح
طبيعـة العالقـة بـن الطقـس والثقافـة اإلسـالمية لبيـ�ان
مظاهـر اتفاقـه واختالفـه معهـا ،وقـد أفـىض ذلـك إىل وجـود
ً
إشـكاليات ثقافيـة ترتبـط حبياتنـ�ا عمومـا وتؤثـر فيهـا ،وكان
حتليـل الطقـس ِمرآة لهـا ،كما تنـ�اول عالقة الطقـس بثقافة
ً
العـرب قبـل اإلسـالم ،انطالقـا مـن شـعور قـوي يف مجتمـع
القـودة بانتمائـه العـريب ،كمـا تنـ�اول عالقـة الطقـس بثقافـة
مصـر القديمة ،واكتشـف أن جـذوره احلقيقية ترجـع إليها،
وأن هويتـ�ه مصريـة ،لدرجـة القـول ،بشـجاعة  :إن القـودة
طقـس مصـري أصيـل .
ثم نظر املؤلف فتيح عبد السميع بعد ذلك يف الطقس
بوصفه مرآة كاشفة ،ووقف باختصار شديد عند الهوية
العامة اليت تظهر يف صورة منظومة متن�اغمة ،تن�دمج فيها
الدوائراإلسالمية،والعربي�ة،واملصرية،بشكلعجيب،ووقف
بشكل خاص مع الهوية اخلاصة ،وهي الهوية اجلنوبي�ة،
وكيفتظهر يفالطقسحاملةخصوصيةمعين�ة،يظهر فيها
الق َيم ،مثل  :الوفاء،
اجلنويب كحارس ملجموعة معين�ة من ِ
والشهامة ،والنخوة ،وغريها  ..صحيح أن تلك القيم ليست
َ
خاصةبدائرةاجلنوب،لكنهاتظهر منحيثالكيفيةوالدرجة
ً
ًّ
ً
دامغا على ُّ
تمزي
كق َيم خاصة جدا ،والطقس يقدم لنا دليال
ِ
اجلنويب يف التمسك بتلك الصفات ،واحلرص على ما حتمله
ِمن قيم معنوية سامية ،ويكفي أنه يرفض الدية يف مقابل
العفوعنالقاتل،رغمأندين�هحيللها،ورغمأنهيفحاالتكثرية
ً
يبلغ من الفقر درجة تكون فيها قيمة الدية المادية ُحلما من
ً
األحالماملستحيلة،لكنهيرفضهاَ ،
ويقبلأفعاالرمزيةيقومبها
ًّ
القاتل يف مقابل العفو عنه  .وتلك األفعال تعد بسيطة جدا يف
حساباتن�ااملنطقية،لكنهابالنسبةللجنويبتعدمسألةحياةأو
موتباملعىنالصريحللعبارة.
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كما يكشـف طقس القـودة عن عالقة اجلنـويب بالدولة،
وهـي عالقـة مأزومـة لألسـف ،بـل ِّ
تعـر عـن رفـض صريـح
للسـلطة؛ فالقانـون نفسـه َّ
مهمـش ،والسـلطة املعنويـة
للشخصيات اجلنوبي�ة العامة أقوى من السلطة القضائي�ة،
ورفـض دور الدولـة يف حـل مشـكلة القتـل ال ِّ
يعـر عـن قصور
ِ
ً
هذا الدور فقط ،بل يعد أيضا وسـيلة احتجاج ورفض ،وهذا
الرفض – كما سـيذكر املؤلف يف نهايـة الكتاب – ال يتعارض
واملتـوارث ْ
َ
عر عصـور القهـر املتوالية ،بل
مـع الطبع الصبـور
هـو رفـض فطـري وماكـر؛ فطـري ألنـه يرتبـط بغريـزة احلياة
الـيت يهددهـا القتل ،وماكـر ألنه يتخذ من حـدث القتل عصا
يسـتن�د عليها وهـو يعلن عـدم اعرتافـه بالدولة .
ويف الفصل الرابع ،حاول الكاتب أن يسهم يف دعم فن
املصاحلاتالثأرية،منخاللمناقشةثن�ائي�ةالثأر والتسامح،
وتفني�دماسماه«أسطورةالتسامحاملستحيل»؛ألنهاواسعة
االنتشار،وهيتقومعلىاعتقادأنالتسامحمستحيل،وتذكر
كلمة االعتقاد هنا ألن الشخص الذي يقول عبارة «التسامح
ً
مستحيل» يكون صادقا مع نفسه عندما يقول تلك العبارة،
ويعر عن شعور داخلي حقيقي ،ورغم حقيقة ذلك الشعور
باستحالة التسامح ،خاصة مع وقائع العدوان الكبرية ،وإن
ً
كان البعض يشعرون به يف وقائع صغرية أيضا ،فإن احلكم
باستحالة التسامح ينتج عن خطأ يف حتديد ذلك الشعور
الذي يرتكه العدوان ،كما ينتج عن خطأ يف ربط عالقة ذلك
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الشعور بالتسامح ،ومن هذا اخلطأ تنتج األسطورة أو الفكرة
السحرية اليت تقول باستحالة التسامح ،وهي فكرة سحرية
ألنها تعتمد على منطق السحر ،ال على املنطق العقالين أو
املوضوعي؛ فالسحر – كما هو معروف – علم كاذب ،أما
العلم احلقيقي فيقوم على املوضوعية والتميزي بن األمور،
ً
والعدوان علين�ا بشكل عام يرتك أثرا يف نفوسنا ،ويبلغ هذا
األثر حد املرض يف بعض احلاالت ،كما هو احلال يف املرض
املعروف باسم «مشاعر ما بعد الصدمة» ،وتلك املشاعر اليت
َّ
ترتكها الصدمات معقدة ،وقد تستمر حىت بعد زوال السبب؛
ً
فشعورنا بآالم نتيجة قتل أحد أقربائن�ا ،مثال ،ال ينتهي حىت
لو قتلنا القاتل ،أو أسرفنا يف القتل؛ فاملشكلة تظل قائمة يف
ً
نفوسنا ،خــاصــة أننــا خنلـص كثـريا للمـوتـى ،وتـلك املشـاعر
ً
معقــدةوتتطلــبقــدرامــنالــوعــيوالفنيفالتعاملمعها.
وقد قام املؤلف بمحاولة للتميزي بن عدد من األمور اليت
خنلط بينها فتظهر أسطورة التسامح املستحيل ،كفكرة
مهيمنة ،وغري قابلة للنقاش يف كثري من األحيان ،وقد اعتمد
يف ذلك التميزي على القرآن الكريم؛ حيث الحظ املؤلف وجود
عدوان ما على محارم هللا ،عز
عدد من الكلمات اليت تايت بعد
ٍ
وجل ،وكل عدوان على إنسان عدوان على محارم هللا ،وتلك
الكلمات هي  :كظم الغيظ والغضب ،والعفو ،والصفح،
والصفح اجلميل ،والغفران ،والرحمة ،واملحو ،أي محو أثر
العدوان ًّ
نهائي�ا  .وقد الحظت أن تلك الكلمات ترد يف القرآن
الكريم برتتيب ثابت يف كل اآليات؛ فالعفو يسبق الصفح،
ويسبقالغفران،ويسبقالرحمة،وكأنن�اأماممحطاتتفصل
بينها مسافات بعيدة ،وتظهر أسطورة التسامح من خالل
وضع تلك املحطات البعيدة كلها يف مكان واحد ،وهنا يصيح
ً
املرء قائال« :التسامح مستحيل» بينما الشعور الذي جيعله
ينطق بتلك العبارة ال عالقة له بالتسامح ،بل بمحطة أخرى
الحقة قد تأيت بعد فرتة طويلة ،وقد تكون مستحيلة بالفعل؛
فمحو أثر العدوان ًّ
نهائي�ا مستحيل ،بل الغفران مستحيل،
كما سيتضح ،والصفح اجلميل غاية يف الصعوبة ،والصفح
صعب وحيتاج إىل زمن ،أما العفو فهو سهل للغاية ،وواقعي
ُّ
ً
ناس قاموا بالعفو عن
تماما؛ بدليل وجود حاالت ال حصر لها ال ٍ
القاتل،وهومنأكراألمور اليتيعز فيهاالتسامح،ويفالنهاية
قمنا بوقفة سريعة مع حكاية قتل حمزة بن عبد املطلب
وحتليلها وفق تلك الرؤية .

أمـــا الفصـل اخلــامس واألخـري فقــد وقــف املـؤلف فيه
أمـام عـالقــة املـصـالـحــات الـثـأريــة بالفـن ،بـوصــفه مــن
الـوسـائــل املـهمــة الــيت تـصنــع رقــي األفـراد واملجتمعـات،
ًّ
وقـد اعتـر املصاحلـات الثأرية فنـا؛ فهي بوصفهـا تقوم على
عناصـر طقسـية متعـددة؛ فإنهـا تتضمـن الفـن بالضـرورة،
وكل الفنـون خرجـت مـن رحم الطقـوس ،كما أن قضـاة الدم
ً
تعامـال ًّ
فني�ا،
واألجاويـد يتعاملـون مـع اخلصومـات الثأريـة
ً
وقد ينظر إلـــى قــايض الدم باعتب�اره فنانا بالــدرجة األولــى،
وكـــذلك األجــاويـــد الــذيـــن يعملـــون معـــه ،بل هم أكـــرث
ً
ً
والــزتامـــا بطبيعة الفـــن ورســالـــته من هـؤالء الذين
وعيــا
نطلق عليهم اسم الفنانن ،ونقصد بهم الــذين يعملون فــي
صناعـة األفـالم واملسلسـالت.
وأحـد أهـم أهـداف الكتـاب هـو لفـت انتبـ�اه الفنانـن
ِّ
حلكمـة الصعيـدي وفنـه ،ويكفيـه أنـه يواجـه القتـل الثـأري
باملصاحلـات الثأريـة والتعامل مع موتورين يشـعرون بالعار
ويعانـون مشـاعر أليمـة ُيطالبـون بتجاهلهـا ،ولـوال مهـارة
َّ
قضـاة الـدم واألجاويـد الفنيـ�ة لمـا تمكنـوا مـن التعامـل مـع
تلك املشـكلة الصعبة واملعقدة ،لكنهم يتجـاوزون الصعاب
حبيـل فنيـ�ة  ،بينمـا جنـد األفـالم واملسلسـالت تهتـم فقـط
بالقتـل الثـأري ،وال تهتـم باملصاحلـات الثأريـة ،رغـم حاجتن�ا
لهـا لدعـم ثقافة التسـامح يف املجتمـع العـريب ككل ،ومن هنا
تطرق الكتـاب لتن�اول األعمال الفني�ة لظاهـرة القتل الثأري،
ً
وكشـف عـن قصورهـا الفكـري والفـين معـا ،واختذ مـن فيلم
ً
«دمـاء على الني�ل» ،للمخرج ني�ازي مصطفى ،نموذجا ،وقام
ً
حتليـال ًّ
ثقافيا ،ونأمـل أن يكون ذلك الكتـاب قد جنح
بتحليلـه
يف لفـت انتب�اه صناع األفالم واملسلسـالت لضـرورة مواجهة
القتـل الثـأري ،عـن طريـق الرتكـزي علـى املصاحلـات الثأرية،
ً
ً
مجـاال ًّ
واسـعا ،يمكـن توظيفـه يف
دراميـا
خاصـة أنهـا تقـدم
عـدد كبـري مـن األعمـال ،الـيت يمكـن أن تسـهم يف التكريـس
لثقافة التسـامح ،واليت تتعرض إىل تـآكل أليم ين�ذر بعواقب
ًّ
وخيمة جدا؛ فوطن بال تسـامح وطن مفتت وقابل للضياع؛
فالتسـامح يصنع الوحدة بن أفراد املجتمـع ،ووحدة الوطن
ال تقـوم إال علـى وحـدة أفـراده ،ومنـاخ التسـامح وحـده هـو
مـا يشـجع املجتمعـات ويدفعهـا للـريق ،وارتقـاء املجتمـع،
ً
عمومـا ،يعتـر مـن غايـات الفن الكـرى .
واإلنسـاني�ة
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أ .فاطمة الزهراء بكوش -املغرب

تقرير حول كتاب
«يهود املغرب واألندلس»
لـ حاييم الزعفراين

تمهيد:
م ــن خ ــالل ه ــذا املق ــال ،س ــنقدم عرض ــا لكت ــاب «يه ــود املغ ــرب
واألندل ــس» لصاحب ــه حايي ــم الزعف ــراين.
وق ــد اخرتن ــا ه ــذا الكت ــاب ،باعتب ـ�اره أه ــم املص ــادر املتاح ــة ح ــول
الثقافـــة الشـــعبي�ة اليهوديـــة املغربيـــ�ة ،وجمـــاع لـــكل مـــا قدمـــه
صاحبـــه يف كتبـــ�ه الســـابقة.

التعريف بالكتاب:
قـــدم هـــذا الكتـــاب ســـنة  1996باللغـــة الفرنســـية ،وترجمـــه
أحمـــد شـــحالن ســـنة .2000
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وكان الهــدف مــن ورائــه اإلحاطــة التامــة باملجتمعــن
اليهـــودي األندلـــيس واليهـــودي املغـــريب؛ مـــن حيـــث
تاريخهمـــا ،فلســـفتهما ،املعـــارف والعطـــاءات الفنيـــ�ة
ال ــيت أنتجه ــا كل منهم ــا ،ثقافتهم ــا واحلي ــاة االقتصادي ــة
والديني ـ�ة ،والتجــارب االجتماعيــة الــيت مــر بهــا كل منهمــا
أثن ـ�اء احتكاكــه باملجتمعــات والثقافــات املجــاورة لــه ،مــع
إب ــراز نق ــط االلتق ــاء واالخت ــالف بينهم ــا.

موضوعات الكتاب:
قس ــم ه ــذا الكت ــاب إىل تمهي ــد وس ــبعة فص ــول ث ــم
خاتمـــة ،ســـنتطرق إىل أهـــم العناصـــر الـــيت وردت يف كل
منه ــا.

تمهيد :مجتمعان متوازيان:
كتمهي ــد للكت ــاب ،يوض ــح الزعف ــراين أن اله ــدف م ــن
ه ــذا العم ــل ،ه ــو إب ــراز التش ــابه املوج ــود ب ــن املجتم ــع
اليهـــودي األندلـــيس قبـــل التهجـــري مـــن األندلـــس،
واملجتمـــع اليهـــودي املغـــريب بعـــد التهجـــري.

الفصل األول :مصري يهودية الغرب اإلساليم:
خـــالل هـــذا الفصـــل ،يعيدنـــا صاحـــب الكتـــاب إىل
أهـــم املحطـــات يف تاريـــخ اليهـــود املغاربـــة علـــى أرض
املغ ــرب وإس ــباني�ا .فعل ــى مس ــتوى املغ ــرب يعت ــر اليه ــود
ث ــاين مجموع ــة إثني ـ�ة تس ــتقر عل ــى أرض ــه بع ــد األمازي ــغ.
لكــن الشــواهد التاريخيــة املتوفــرة ،الــيت تؤكــد وجودهــم
يف املغـــرب تعـــود إىل العهـــد اإلغريقـــي الرومـــاين .أمـــا
علـــى مســـتوى شـــبه اجلزيـــرة اإلبرييـــة فيقـــول حاييـــم
أن وجودهـــم يعـــود إىل العهـــد الفينيقـــي مـــع احلـــركات
التجاريـــة.

الفصل الثاين :اليهودية املغربي�ة بني
املشرق واألندلس:
تـــدور موضوعـــات هـــذا الفصـــل ،حـــول فكـــرة
رئيس ــة مفاده ــا أن املوق ــع اجلغ ــرايف املتم ــزي ال ــذي حيتل ــه
املغ ــرب ب ــن قطب ــن ،الش ــرق بعلوم ــه الدينيــ�ة والغ ــرب
األندلـــيس بعطاءاتـــه الفنيـــ�ة والفكريـــة والفلســـفية؛

س ــيجعل م ــن ه ــذا البل ــد موطن ــا متم ــزيا عل ــى املس ــتوى
االجتماعـــي والســـيايس والثقـــايف بالنســـبة لليهـــود
الذي ــن اس ــتقروا في ــه ،حي ــث س ــرتافقهم ه ــذه الثن�ائيــ�ة
واالزدواجي ــة بش ــكل دائ ــم وتؤث ــر عل ــى مس ــارهم الفك ــري
واالجتماعـــي والثقـــايف.

الفصل الثالث :احلوار املجتمعي والثقايف
اليهودي اإلساليم يف األندلس واملغرب:
يســـتمر حاييـــم يف هـــذا الفصـــل ،يف وصفـــه لصـــور
التعايـــش االجتماعـــي والثقـــايف اليهـــودي اإلســـاليم
عل ــى أرض املغ ــرب واألندل ــس ،م ــرزا كي ــف اس ــتطاعت
الطائفـــة اليهوديـــة يف األندلـــس واملغـــرب أن حتقـــق
ازدواجيـــة داخليـــة وتكامـــل بـــن هويتهـــا الدينيـــ�ة
وطبيع ــة مجتمعه ــا؛ إذ حافظ ــت عل ــى تش ــبثها بديانته ــا
ومبادئهـــا التشـــريعية ،ويف نفـــس الوقـــت اندمجـــت
وارتبط ــت بمجتمعه ــا املحل ــي ومتغريات ــه الداخلي ــة م ــن
جغرافيـــا وتاريـــخ ولغـــة وثقافـــة ومؤسســـة حاكمـــة.
وأك ــد الزعف ــراين عل ــى أن الس ــبب الرئي ــيس لتحقي ــق
هـــذا التعايـــش والتحـــاور كان تســـامح الســـالطن
املغارب ــة م ــع اليه ــود وخاص ــة منه ــم الس ــالطن واملل ــوك
العلويـــن.
ينتق ــل بنـ ـ�ا املؤل ــف إىل عن ــوان جدي ــد ه ــو“ :ملتق ــى
األفـــكار والثقافـــات :الـــرتاث األندلـــيس املوريســـكي،
مرج ــع أول لإلب ــداع األديب اليه ــودي املغ ــريب” ،أك ــد في ــه
علـــى الـــدور الكبـــري الـــذي لعبتـــ�ه املدرســـة األندلســـية
بالنس ــبة للعلم ــاء اليه ــود املغارب ــة؛ فق ــد كان ــت حاض ــرة
وبقــوة يف مجاميــع الفتــاوى اجلماعيــة والفتــاوى الفرديــة
ال ــيت أقروه ــا ،ومص ــدرا ال غ ــىن عن ــه.
ونظـــرا إليمـــان الكاتـــب بذلـــك التشـــابه بـــن
املجتمعـــن املســـلم واليهـــودي فإنـــه حـــاول تقديـــم
نق ــاط التقاط ــع بينهم ــا عل ــى املس ــتوى األديب ،اللغ ــوي،
التصـــوف وغريهـــا.
فعلـــى املســـتوى التعليـــي كان هنـــاك تشـــابه كبـــري
بـــن مراحـــل التعلـــم الـــيت يمـــر بهـــا كل مـــن التلميـــذ
املســـلم واليهـــودي ،إذ يبتـــ�دأ مســـار املتعلـــم اليهـــودي
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﻛﺘﺎب »ﻳﻬﻮد اﻟﻤﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ« ﻟﺤﺎﻳﻴﻢ اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻲ
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بالتحاق ــه «باحل ــدر» وه ــو بمثاب ــة مدرس ــة أولي ــة ،يك ــون
الرتكـــزي الكبـــري فيهـــا علـــى احلفـــظ والتعلـــم بالطريقـــة
التقليدي ــة املعتم ــدة عل ــى الذاك ــرة ،وه ــو نف ــس ال ــيء
ال ــذي يعتم ــده التعلي ــم يف َ
«الم ِس ــيد» عن ــد املس ــلمن.
ينتقـــل بنـــ�ا الكتـــاب إىل املقارنـــة بـــن ما هـــو فكري
وثقـــايف يف املجتمـــع اليهـــودي واإلســـاليم يف األندلـــس
واملغـــرب ،على مســـتوى املجـــال اللغـــوي واألديب .حيث
أوضـــح التن�اغـــم املوجـــود بن هذيـــن املجتمعـــن فيه،
فقـــد اختذ اليهـــود اللغة العربيـــ�ة لغة ألعمالهـــم األدبي�ة
واملعرفيـــة الدينيـــ�ة والدنيويـــة ،كمـــا اعتمـــدوا اللغـــة
العربيـــ�ة بـــدل اآلراميـــة يف تـــالوة النصـــوص التوراتي�ة.
وتوج هذا التن�اغم بـــن املجتمعن بإنتـــ�اج معاجم عربي�ة
خبـــط عري منهـــا معجـــم داوود بـــن إبراهـــام الفايس.
أمـــا علـــى املســـتوى الفلســـفي فقـــد كان للفكـــر
الفلس ــفي اإلس ــاليم أك ــر ح ــزي م ــن الظه ــور يف الفلس ــفة
اليهوديـــة باألندلـــس .هـــذه الفلســـفة الـــيت ســـتعرف
ازدهـــارا وتوســـعا بفضـــل نفـــود العلـــم ومنهـــج التفكـــري
اإلغريقـــي إليهـــا عـــن طريـــق الكتابـــات العربيـــ�ة.
وقـــد طـــرح يف هـــذا الصـــدد الكاتـــب قضيـــة مهمـــة أال
وهـــي بلـــورة الفلســـفة اإلســـالمية للمعـــاين الفلســـفية
اإلغريقيـــة يف قوالـــب تتمـــاىش مـــع مفهـــوم التوحيـــد،
وه ــو م ــا أزال ذل ــك ال ــرتدد ال ــذي كان موج ــودا من ــذ الق ــدم
لـــدى اليهـــود جتـــاه احلضـــارة اإلغريقيـــة الوثنيـــ�ة.
يتطـــرق الكتاب بعد هـــذا إىل عنوان جديـــد« :الوعي
والذاكرة األندلســـية املوريســـكية يف تقاليد يهود املغرب
الشـــعرية واملوســـيقة» ،وخالله يدخلنا إىل تاريخ الشعر
واملوســـيقى األندلســـية اليهودية واملغربي�ة اليهودية ،من
حيث مواضيعها أشـــكالها وأهم روادهـــا وأعالمها.
يف املحــور املــوايل واملعنــون «بمجــال الـتـصـــوف وأدب
الـقـبـ ــاال ،الـتـ ــراث األندل ــيس» ،تط ــرق الكات ــب لتاري ــخ
التصـــوف اليهـــودي ،وأوضـــح أن أبـــرز املحطـــات الـــيت
عاشـــها هـــي الـــيت كانـــت باجلنـــوب املغـــريب وبالضبـــط
درع ــة وبع ــض املناط ــق الش ــرقية ث ــم مدينــ�ة الصوي ــرة،
حيـــث أصبـــح لكتـــاب الزهـــار عنـــد أهلهـــا مكانـــة جـــد
عالي ــة ت ــوازي مكان ــة التلم ــود الدينيـ ـ�ة .وصاح ــب ه ــذا

االهتمـــام بالتصـــوف عنـــد األهـــايل إنت�اجـــات إبداعيـــة
غزيـــرة يف نفـــس الســـياق.
ثـــم تطـــرق للعالقـــة بـــن الســـحر والديـــن ســـواء
اليهـــودي أو اإلســـاليم يف املغـــرب ،وحـــاول إبـــراز نقـــاط
االختـــالف والتشـــابه بـــن الســـحر اليهـــودي يف املغـــرب
والســـحر اإلســـاليم(.)1
وانتق ــل بع ــد ذل ــك إىل مح ــور عنون ــه «باملج ــال األديب
الع ــايم والش ــعيب» ،تط ــرق في ــه إىل أهمي ــة اإلبداع ــات
األدبيـ ـ�ة الش ــعبي�ة اليهودي ــة املغربيـ ـ�ة ،وأه ــم ممزياته ــا.
ونوض ــح ه ــذه املم ــزيات فيم ــا ي ــأيت:
 إبداع شفهي. تعكس املعارف واألعراف املوجودة يف املجتمع. تؤدي وظيفة الرتبي�ة والتعليم والرتفيه. موضوعاتهـــا متنوعـــة ،كالتاريـــخ ،الديـــن ،العـــرقواملجتمـــع.
 تطغى عليها العاطفة ،والتعبري الصادق.تتمـــزي بثن�ائيـــ�ة املشـــرتك واخلـــاص ،فقـــد اشـــرتكت
م ــع األدب الش ــعيب املغ ــريب يف اس ــتعمال نف ــس وس ــائل
التعب ــري ،ويف املواضي ــع كاحل ــب والغ ــزل والف ــراق مث ــال
قصيـــدة املحبـــوب والقفطـــان ،إال أنـــه حافـــظ علـــى
خصوصيتهـــا الذاتيـــ�ة ،الـــيت تظهـــر بشـــكل واضـــح يف
اجلانـــب الديـــين منهـــا.
أم ــا أخ ــر مج ــال تط ــرق إلي ــه الكت ــاب يف ه ــذا الفص ــل
فق ــد عن ــون باملج ــال القض ــايئ الن ــوازل الربيــ�ة والفت ــاوي
يف األندل ــس واملغ ــرب ،أك ــد م ــن خالل ــه حايي ــم عل ــى أن ــه
مـــن خصائـــص التشـــريع اليهـــودي املغـــريب ،انضباطـــه
للع ــرف والع ــادات املغربي ـ�ة م ــن جه ــة ،وم ــن جه ــة أخ ــرى
تأث ــره باملدرس ــة األندلس ــية.

الفصل الرابع« :التهجري من إسباني�ا والربتغال ،العالم
العريب يفتح األذرع»
املوضـــوع األســـايس يف هـــذا الفصـــل األخـــري مـــن
اجلـــزء األول ،هـــو قضيـــة تهجـــري اليهود مـــن األندلس،
حنـــو األرايض املغاربي�ة ابت�داء من ســـنة  1492إىل ســـنة

فضا النشر

 الطوائـــف الناطقـــة باألمازيغية :اســـتقروا يفالغالـــب باألطلس وســـوس.
 الطوائـــف الناطقـــة باإلســـباني�ة :اســـقروابالشـــمال املغـــريب.
 -الهجرات الداخلية:

 ،1497والصعوبات اليت رافقتهم أثنـــ�اء التهجري ،وكيف
ترســـخ هذا احلدث املؤلـــم يف الذاكرة اجلمعيـــة لليهود،
وبلورته يف حـــركات فكرية كبرية.
بالنس ــبة لليه ــود الذي ــن ت ــم اس ــتقبالهم يف املغ ــرب،
فـــإن عددهـــم غـــري محـــدد بصفـــة دقيقـــة ،وهنـــاك
تضـــارب بـــن املؤلفـــات واحلوليـــات التاريخيـــة ،لكـــن
املؤكـــد هـــو قضيـــة تســـامح الســـلطان محمـــد الشـــيخ
الوطـــايس معهـــم؛ حبيـــث فتـــح أمامهـــم أبـــواب جميـــع
املـــدن املغربيـــ�ة.

الفصل اخلامس :املجتمع اليهودي املغريب
شـــكلت معطيـــات التوزيـــع اجلغـــرايف واملجـــايل
واملعطيـــات االقتصاديـــة اخلاصـــة بيهـــود املغـــرب
واألندلـــس املوضـــوع األســـايس لهـــذا الفصـــل.
وأهم عناوين�ه ،هي:
 األهايل وأماكن استقرارهم: قدم يف هـــذا املحور الكاتب ،تقســـيما لغويـــا لليهوداملغاربـــة ،وقد جـــاء كما يلي:
 الطوائـــف الناطقة بالعربي�ة :تنتشـــر هذه املجموعةيف مختلـــف مناطق املغرب.

تطرق الكاتب يف هذا املحور ،إىل أشـــكال الهجرات
اليت قـــام بهـــا اليهـــود داخـــل حـــدود املغـــرب .وقد
تمزيت هـــذه الهجرات بتعـــدد اجتاهاتهـــا ،رغم ندرة
املواصـــالت .وكان من أســـبابها :التهجـــري اإلجباري
بســـبب الثـــورات ،اجلفـــاف واألوبئـــ�ة واملجاعات،
زيـــارة األضرحة واملـــزارات ،الهجرة لطلـــب العلم ،أو
لطلـــب تعلم حرفـــة ،أو طلب فتـــوى يف نازلة معين�ة.
وعلى العمـــوم فقد كانت الهجـــرات الداخلية لليهود
يف املغـــرب ،مرتبـــط ارتب�اطـــا مباشـــرا بما هـــو ديين،
ســـيايس ،اجتماعـــي ،اقتصادي ،جتـــاري أو بيي.
 الطائفة األوروبي�ة أو املهجرون ،البلديونأو األصليون وغريهم:
يف هــذا املحــور تطــرق حاييــم إىل الطائفتــن العرقيتــن
اليهوديت ــن باملغ ــرب؛ وهم ــا املهج ــرون والبلدي ــون .هات ــان
املجموعت ــان طب ــع تاريخهم ــا املش ــرتك االخت ــالف الثق ــايف
والفكـــري واملعـــريف واخللفيـــة االجتماعيـــة الـــذي كانـــت
حتملهـــا كل منهمـــا ،وهـــو مـــا جعـــل العالقـــة بينهمـــا يف
أحي ــان كث ــرية تك ــون مضطرب ــة ومعق ــدة .ولق ــد عاش ــت
الطائفتـــان معـــا يف إطـــار قانـــون الـــذيم الـــذي يعطيهـــم
اس ــتقاللية دينيــ�ة ،إداري ــة ،قضائيــ�ة.
 احلياة االقتصادية:أوضـــح الكاتـــب يف هـــذا املحـــور علـــى أن املجتمـــع
اليهـــودي يف املغـــرب ،ينقســـم علـــى مســـتوى البنيـــ�ات
االجتماعيـــة املكونـــة لـــه ،إىل فئتـــن رئيســـتن ،همـــا:
الطبقة الرجوازية:
يدخـــل فيهـــا الشـــيوخ واألعـــوان الكبـــار والعائـــالت
الغني ـ�ة واملوظف ــن الس ــامن ،أغلبه ــم ينتم ــون عرقي ــا إىل
يه ــود األندل ــس .وحتتك ــر ه ــذه املجموع ــة رؤوس األم ــوال
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واألعم ــال التجاري ــة الك ــرى ،ويمول ــون احل ــرف املحلي ــة،
ويجهـــزون اجليـــش امللكـــي .وتمثـــل هـــذه املجموعـــة
حس ــب الزعف ــراين األقلي ــة.
الطبقة العاملة:
وهي املجموعة الغالبة ،يدخل فيها الطبقة املتوســـطة،
الطبقـــة الفقرية .وهي املســـؤولة عن توفري شـــروط احلياة
الماديـــة للطائفـــة ،وذلـــك عـــر امتهانها للحـــرف اليدوية
والصناعات املختلفة ،والتجـــارات الصغرية.
كمـــا تطـــرق الكاتـــب إىل محـــور عنونـــه بالتجـــارة
والصناعـــات احلرفيـــة عنـــد الطائفـــة ،أكـــد فيـــه علـــى
أن االســـتقاللية الـــيت عاشـــها اليهـــود يف ظـــل وضـــع
الـــذيم يف املغـــرب ،وتوفـــر املـــواد اخلـــام ،ســـاهمت يف
ازده ــار التج ــارات والصناع ــات احلرفي ــة عن ــد الطائف ــة.
كتج ــارة الذه ــب ،صناع ــة املع ــادن ،عص ــر الزي ــت ،جت ــارة
احلبـــوب والنســـيج.

الفصل السادس :املجتمع اليهودي واملتخيل
االجتماعي اليهودي املغريب:
شـــكل املتخيـــل الشـــعيب اليهـــودي املغـــريب موضـــوع
هــذا الفصــل ،ومــن أهــم املحــاور الــيت تطــرق إليهــا ،جنــد:

 امليالدحتـــدث يف هـــذا اجلانـــب الكاتب ،عـــن العوائـــد اليت
تقـــوم بها الطائفة اليهودية املغربيـــ�ة أثن�اء احلمل (تقطيع
َْ َ
القمـــاط أو «لكـــد ْاو ْر») ،أو أثنـــ�اء الوضـــع (كتابة تمائم
«شـــمرياه» امليســـرة للوضـــع) ،أوبعد الوضـــع (طقس
التحديـــد حلماية املولـــود من اجلنيـــ�ة ليليت).
 اخلتان أو املهيلة:يقـام يف اليـوم الثامـن بعـد الـوالدة ،حيـث جيلـس جـد
الطفـل فوق كريس يدعى كريس النـيب إيلياُ ،
ويجلس الطفل
علـى ركبتـ�ه ،ثـم يـأيت ُ
«الموهـل» ويقطـع جـزء مـن القلفـة.
 الزواج:ُ
تطرق الكتاب إىل حفل طلب يد الفتاة «شـــيدوخن»
أو اخلطوبـــة وكيـــف أن هـــذا االختيـــ�ار حتـــدده شـــروط
اجلماعـــة ،وحيكـــم اجتماعيـــا .أما حفـــل الزفـــاف ،فيمر
حســـب الكاتب مـــن املراحـــل اآلتي�ة:
ْ َ
 سبت االختي�ار أو سبت ِإ ْسالن أو ال ْعز َارا:يف هـــذا اليـــوم جيتمـــع العروســـان والشـــباب العزاب
لالحتفـــال يف بيت العروســـة.
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 خميس ازموميغ(:)2أهـــم طقس يف هـــذا اليوم هو كســـر بيضة فوق شـــعر
العـــروس املســـدل ،ووضـــع احلناء فوق رأســـها ثم شـــده
بمنديـــل أبيض.
 يوم االثنن أداء اليمن:ـــيب َ
نهار ش ُ
وعا أي اليمـــن ،أو نهار «القنيـــ�ان» بمعىن
ِ
التملـــك الشـــرعي .وهو يـــوم حترير عقـــد النـــكاح .فبعد
قبولهما لشـــروط العقد ،يشـــد الزوجان معا منديال يكون
العدول ســـبق أن بسطه.
َ َ
الط ِبيلة واحلناء:
 -ثالثاء يوم احلمام أو

علـــى األقل ،ثم يقرأ جهـــارا وتتلى املباركات الســـبع ويدور
العريـــس والعروســـة ســـبع دورات يف صحـــن البيـــت ثم
حتمل العروســـة إىل بيتهـــا اجلديد.
كمـــا قـــدم الكتاب يف هـــذا اجلانـــب ،نمـــاذج متعددة
لقصائـــد العـــرس اليهودية املغربيـــ�ة ،الـــيت تعكس ذلك
التكييـــف الذي قام بـــه يهود املغرب ،بن شـــعر البيوطيم
الديين واملوســـيقى األندلســـية ،وأنتجوا بذلك موســـيقى
مطبوعـــة باملحلي الشـــعيب والديين.
 الطالق:تط ــرق ه ــذا املح ــور إىل أس ــباب الط ــالق ال ــيت يقدمه ــا
ال ــزوج ،وه ــي:

خالل هذا اليوم تغتســـل العروســـة بصهريج الطائفة
باملـــالح ،وحيضـــر بشـــكل قـــوي الســـحر واجلـــن؛ فعلى
النســـاء املرافقات للعروســـة حمايتها بتقديم قربان للجن
املوجـــود بالصهريج.

 .3العيب أو العاهة أو العقم.

 -يوم األربعاء يوم املباركات السبع:

 .4مخالفة الشرع واألدب.

تســـتوي خـــالل هـــذا اليـــوم ،العروســـة علـــى كريس
الزوجيـــة ذي األصل اإلســـباين ،وهـــي ترتدي «الكســـوة
الكبـــرية» .وحترر الكتوبـــة( )3بوجود عشـــرة رجال بالغن

 .5رفـــض الزوجـــة مصاحبـــة زوجهـــا يف البحـــث عـــن
رزقـــه.

 .1الزنا.
 .2االمتن�اع عن املعاشرة.

 .6إذا اعتنق الزوج أو الزوجة اإلسالم أو مذهبا اخر.
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 املوت:ق ــدم يف ه ــذا اجل ــزء الكات ــب ،كل م ــا اطل ــع علي ــه م ــن
شـــعائر وطقـــوس تقـــام أثنـــ�اء االحتضـــار وبعـــد املـــوت،
انطالق ــا مم ــا ش ــاهده أو ق ــرأه يف كت ــب األحب ــار املغارب ــة.
ويمكـــن أن نقســـم هـــذه الشـــعائر الـــيت تن�اولهـــا
الكتـــاب يف هـــذا الصـــدد إىل مـــا يلـــي:
 .1قبل خروج الروح:
حتضـــر جمعيـــة إخـــوان الرحمـــة ملواســـاة املحتضـــر
وعائلتــه ،وتســاعده أثن ـ�اء نطقــه للشــهادة أو الشــماع(،)4
ويف ه ــذه اللحظ ــات يع ــرتف املحتض ــر بذنوب ــه.
 .2بعد خروج الروح:
يغلـــق الولـــد البكـــر عيـــين أبيـــ�ه أو أمـــه ،ويف هـــذه
االثن ـ�اء ترت ــل بع ــض االبته ــاالت واملزام ــري جبان ــب املي ــت.
يم ــر املي ــت بعده ــا بطق ــس الغس ــل أو التطه ــري ،ث ــم
التكفــن ،ثــم حيمــل علــى النعــش ويغطــى بثــوب أســود.
بعدهـــا يمـــزق أقاربـــه ثي�ابهـــم( ،)5ثـــم يصرفـــون امليـــاه
املوج ــودة يف امل ــزل.
ُ
ـوفر»،
ويعل ــن ع ــن موك ــب اجلن ــازة بالب ــوق أو «الش ـ ِ
وعل ــى كل م ــن م ــر ب ــه ه ــذا املوك ــب مصاحبتــ�ه.
عن ــد وص ــول النع ــش إىل م ــكان الدف ــن يق ــام طق ــس
َ َ ُ
«هاقافـــوت» إلبعـــاد الشـــياطن؛ وهـــو ســـبع دورات
بالنعـــش.
وأثنـــ�اء الدفـــن ختلـــط الرتبـــة ببعـــض مـــن رمـــال
األرض املقدســـة(القدس) ،وهـــذا العتقادهـــم بـــأن لـــه
القـــوة علـــى التكفـــري عـــن الذنـــوب.
 .3طقوس احلداد:
يق ــدم يف ليل ــة الوف ــاة عش ــاء املواس ــاة ،ال ــذي يتك ــون
مــن البيــض الــينء والزيتــون األســود ،وتشــعل شــمعة يف
غرف ــة املي ــت س ــنة كامل ــة.
وتنقســـم فرتة احلداد إىل ثالث مراحل ،األوىل تســـىم
احلـــداد األكر «شـــفعاه» ،ومدتها ســـبعة أيـــام ،يمتنع
فيها أهـــل املتوىف عـــن التجـــارة واألعمـــال اليدوية وعن

االغتســـال أو احللـــق ،ويمشـــون حفـــاة وتغطـــى كافـــة
املرايـــا يف مـــزل الفقيد .ويف اليوم الســـابع تقـــام الذكرى
الســـبعية للفقيد ،عر اإلنشـــاد وقراءة نصـــوص معين�ة
مـــن التـــوراة ،ترحمـــا علـــى روح الفقيـــد .وتمتـــد فـــرتة
احلداد الثاني�ة ثالثن يوما ،والثالثة ســـبعة أو تســـعة أو
أحد عشـــر شـــهرا ،عند انتهـــاء كل فرتة تقـــام صالة على
روح الفقيد وتـــوزع الصدقات .وحتـــي الطائفة اليهودية
املغربيـــ�ة الذكرى الســـنوية للميـــت عر الصـــوم وترتي�ل
«القاديـــش» أو صـــالة امليت.
ويف إط ــار حديثــ�ه ع ــن ذك ــرى امل ــوت ،تط ــرق الكت ــاب
إىل احتفـــال «الهيلولـــة» أو عيـــد األمـــوات ،الـــذي يتـــم
خالل ــه زي ــارة أضرح ــة األولي ــاء ،لق ــراءة الت ــوراة والص ــالة،
والغنـــاء والرقـــص بطريقـــة صوفيـــة ،اعتقـــادا منهـــم
بـــأن روح الـــويل ســـزتورهم يف منتصـــف الليـــل لتحقـــق
أمني�اتهـــم.

الفصل السابع :احلياة الديني�ة والشعائر
خالل هـــذا الفصل األخري من الكتـــاب ،أبرز الزعفراين
تلـــك العالقـــة املوجـــودة بـــن الشـــريعة اليهوديـــة،
ومتطلبـــات الواقـــع املحلـــي املغـــريب وما يســـتدعيه من
اجتهادات تشـــريعية.
فاإلنســـان اليهـــودي حســـب تعريـــف الكتـــاب ،هـــو
الش ــخص ال ــذي يعي ــش يف ظ ــل الت ــوراة والتلم ــود ،لك ــن
مـــن جهـــة أخـــرى هنـــاك العـــرف أو العـــادة أو املنهـــاج،
املتبـــع يف البلـــد الـــذي يســـتقر فيـــه اليهـــود ،والـــذي
يف ــرض خصوصيتـ ـ�ه .وق ــد أعط ــى الكات ــب أمثل ــة ع ــن
االجته ــادات التش ــريعية ال ــيت ق ــام به ــا األحب ــار ليواكب ــوا
الواق ــع املحل ــي ،كالس ــماح بتن ـ�اول «الكس ــكس» يف عي ــد
الفص ــح ،بالرغ ــم م ــن أن الش ــريعة حتت ــم إخ ــالء من ــازل
اليهـــود يف الغـــداة مـــن كل طعـــام قابـــل للتخمـــر ،وأكل
اجل ــراد يف س ــنوات اجلف ــاف رغ ــم أن الش ــريعة حترم ــه.
ومن املحاور املدرجة يف هذا الفصل ،جند:
 .1السبت:
قـــد تطـــرق الكتـــاب يف هـــذا الصـــدد إىل عـــادات
وتقالي ــد ي ــوم الس ــبت (غس ــل اليدي ــن إلزال ــة جناس ــتهما
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واحلص ــول عل ــى املبارك ــة ،إع ــداد خزت ــن ل ــكل وجب ــة،
تنـــ�اول ثـــالث وجبـــات ،إشـــعال املصابيـــح إلنـــارة
المائــدة ،)...ورؤيــة اليهــود املغاربــة الصوفيــة اجتــاه يــوم
الســـبت يف حـــد ذاتـــه واجتـــاه شـــعائره.
 .2ميمونة:

بـــأوراق خضـــراء وخمـــس حبـــات مـــن الفـــول وخمـــس
َ ُْ َ
«المفلوت ــة»
بيض ــات وخم ــس قط ــع ذهبيـ ـ�ة ،وكذل ــك
ْ ِّ ْ
«الرتيـــد».
أو

خاتمة :طائفة ممزقة

خ ــالل ه ــذا الي ــوم خيتت ــم اليه ــود املغارب ــة أف ــراح عي ــد
الفصـــح وحيتفلـــون بالعـــودة إىل تنـــ�اول اخلـــز املخمـــر.
ومـــن خـــالل هـــذا املحـــور أزال الكاتـــب االلتب�اســـات
املوجـــودة حـــول مصطلـــح ميمونـــة ،واعتـــرأن إرجـــاع
ُ َ
«إمونـــه» العريـــة الـــيت تعـــين
هـــذا االســـم إىل كلمـــة
االعتق ــاد ،أو إرجاع ــه إىل م ــوىس اب ــن ميم ــون ال ــذي أق ــام
ف ــرتة باملغ ــرب ،أم ــر خاط ــئ .فاألص ــل واألص ــح يف حتدي ــد
معـــىن هـــذه الكلمـــة هـــو بإرجاعهـــا إىل املعـــىن الشـــعيب
والعـــايم ،حيـــث تشـــري كلمـــة «ميمونـــة» بالدارجـــة
املغربيـــ�ة إىل ســـيدة احلـــظ ،وهـــي وليـــة يف املتخيـــل
الش ــعيب تقاب ــل مل ــك اجل ــن «ميم ــون» ،تنش ــر الس ــعادة
واخلـــري والنجـــاح.

أنهـــى الزعفـــراين ،عملـــه هـــذا خباتمـــة مطولـــة عـــر
فيه ــا ع ــن رأي ــه يف العدي ــد م ــن القضاي ــا ،خاص ــة تهج ــري
يهـــود املغـــرب إىل فلســـطن ،واألســـباب الـــيت أدت إىل
ذلـــك والـــيت علـــى رأســـها االضطهـــاد الفرنـــيس مـــع
حكوم ــة في ــي ،االس ــتعمار وظه ــور احلرك ــة الوطنيــ�ة.
كم ــا أك ــد م ــن خالله ــا عل ــى التعاي ــش الكب ــري ال ــذي كان
ب ــن الطائف ــة اليهودي ــة واملس ــلمة عل ــى أرض املغ ــرب،
واالندمــاج الكبــري الــذي وقــع بينهمــا حــىت أصبــح الــرتاث
الشـــعيب اليهـــودي جـــزأ ال يتجـــزأ مـــن الـــرتاث املغـــريب.
وتط ــرق أيض ــا إىل ال ــدور ال ــذي لعب ــه الس ــلطان محم ــد
ب ــن يوس ــف ،يف حماي ــة حق ــوق ه ــذه الطائف ــة الدينيـ ـ�ة
واالجتماعيـــة.

كمـــا وصـــف الزعفـــراين بعـــض املمارســـات
الشـــعبي�ة الـــيت تصاحـــب هـــذا اليـــوم ،كـــرتك األبـــواب
مفتوحـــة لدخـــول الركـــة ،تبـــ�ادل التهـــاين بعبـــارة
ْ
َ ْ
ُ
«ت ْر ُحب ــو ْوت ْس ـ ْـعدو» ،وحتض ــري احلل ــوى املحلي ــة خاص ــة
ْ
ْ ْْ ْ
«ش َ
و«الســـفنج» وحتضـــري ســـمك مزيـــن
ـــب ِاك َية»

ض ــم الكت ــاب يف األخ ــري ملحق ــن ،فه ــرس لألع ــالم،
ببليوغرافيـــا ومجموعـــة متنوعـــة مـــن الصـــور ليهـــود
مغاربـــة ،وملعالـــم ختصهـــم ســـواء مالحـــات أو بيـــع أو
منـــازل ،وكـــذا صـــور لعقـــود زواج .ثـــم اختتـــم بفهـــرس
ملواضيـــع الكتـــاب.

الهوامش
 .سحر إسالمي بمعنى تستخدمه الطائفة املسلمة.
 .أ ْزمُوم ْ
ِيغ هي لفظة أمازيغية معناها الربط.
.
 .الشـماع :أية التوحيـد عند اليهود ،وهي" :اسـمع يا
إرسائيل الرب إلهنـا رب واحد".
 .5تمزيـق الثـوب :بعـد وضـع الجثمـان يف التابوت،
يمـزق أقارب املتـوىف ثيابهم ،ويتلـون صالة خاصة
تسـمى صالة التمزيق .وأصل هـذه العادة مقتبس
مـن سـفر التكويـن  ، 7/حيـث مـزق يعقوب
ثيابـه بعـد أن رأى قميـص ابنـه امللطـخ بالـدم.

وكذلـك مـن سـفر صموئيـل الثانـي /
مـزق داوود ثيابـه بعد وفـاة امللك شـاول.

حيث
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أ .محمد صالح غازي  -مصر

عرض لكتاب :
«األسـساإلثنوتاريخية»
تأليف  :أوريلو ريكوىل
ترجمة  :مالك الواسطى
الناشر  :الهيئ�ة املصرية العامة للكتاب 2017

1

لقــد احتــل التاريــخ مزلــة مهمــة يف حقــل الدراســات التاريخيــة،
الســـيما وانـــه املســـتودع الرئيـــيس جلميـــع األحـــداث والتصـــورات
واألفـــكار الـــيت شـــهدت والدتهـــا أحقابـــا زمنيـــ�ة ســـبقت زمـــن
التوثيـــق أو الزمتـــه ،إضافـــة إىل أن التاريـــخ كان ومـــا يـــزال امللمـــح
الرئي ــيس لم ــا يق ــع يف الزم ــن احلاض ــر ال ــذي يك ــون ه ــو اآلخ ــر ماضي ــا
حلاض ــر آت يلب ــس يف احلاض ــر صف ــة املس ــتقبل  .فاملس ــتقبل بذات ــه
مرتب ــط ،كم ــا تبين ـ�ه الدراس ــات ،بمس ــتوى العالق ــة القائم ــة ب ــن م ــا
نس ــميه حاض ــرا وم ــا يكتنف ــه الم ــايض م ــن صراع ــات وتص ــورات،
ً
تلـــزم احلاضـــر يف إعـــادة بن�ائهـــا وخلقهـــا لتكـــون حاضـــرا مســـتقال
ع ــن الم ــايض ومول ــدا لم ــا س ــيكون علي ــه املس ــتقبل  .م ــن هن ــا ت ــأىت
أهمي ــة كت ــاب األس ــس االثنوتاريخي ــة للروفيس ــور أوريل ــو ريك ــوىل،
وال ــذي نقل ــة م ــن اإليطالي ــة إىل العربيـ ـ�ة دكت ــور مال ــك الواس ــطى
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أســـتاذ الدراســـات الشـــرقية جامعـــة نابـــويل ،والصـــادر
ضم ــن سلس ــلة الثقاف ــة الش ــعبي�ة ع ــن الهيئــ�ة املصري ــة
العامـــة للكتـــاب .2017
إن األســـاطري ومصـــادر النقـــل الشـــفاهى ،يمتلـــكان
قـــدرة هائلـــة علـــى اعتمـــاد ذات التقنيـــ�ة املحصـــورة
بعنصـــري النقـــل الشـــفاهى والذاكـــرة ،ويمثـــالن يف
الواقـــع وحـــدة القـــص القـــادرة علـــى حتريـــر مجموعـــه
م ــن الص ــور ال ــيت تب ــن ع ــر منه ــج املنط ــق التماثل ــي ،م ــا
يمكــن أن يكشــف عــن التضــاد والرتابــط الــذي يهــدف يف
النهايــة إىل وضــع نــواة هيكليــه لظاهــرة الشــر كمنطلــق يف
بنــ�اء هيكلي ــه ظاه ــرة اخل ــري وكل ه ــذا الب ــد م ــن أن يك ــون
نت ـ�اج ميكانيكيــة دقيقــة متولــدة عــن القــص نفســه كمــا
يذكره ــا لن ــا ع ــر مفه ــوم طق ــوس التح ــرر م ــن الس ــلب
«أن فع ــل الش ــر يض ــم يف داخل ــه ن ــواة والدة ال ــال ش ــر».
إن الطريـــق الـــذي يســـلكه الكائـــن غـــري الشـــرير،
انطالق ــا م ــن ال ــال كائ ــن ،يمكن ــه بالض ــرورة إلغ ــاء الكائ ــن
احلاضـــر يف زمـــن المـــايض وداخـــل زمـــن احلاضـــر وىف
الزم ــن املس ــتقبلي وه ــذا يع ــىن يف النهاي ــة إلغ ــاء الف ــراغ
ذات ــه م ــن خ ــالل إع ــادة بنــ�اء الكائ ــن لهيكلي ــه املس ــتقبل
الدائ ــم الوج ــود  .وه ــذا يع ــىن ب ــأن التش ــابه القائ ــم ب ــن
األس ــطورة ومص ــادر النق ــل الش ــفاهي ،تب ــين ،بالض ــرورة،
ذلـــك البعـــد التخيلـــي الـــذي يكـــون مصـــدرا ومنطقيـــا
حقيقيــا إلعــادة بنـ�اء التاريــخ والثقافــة والهــادف إىل عــدم
االن ــزواء يف ق ــراءة األح ــداث لوحده ــا ب ــل لق ــاءه ومعرف ــة
الكائ ــن نفس ــه اي اإلنس ــان م ــن خ ــالل طرح ــة كعنص ــر
« مب ــدع» طالم ــا ق ــد وج ــدت الدراس ــات االنرثوبولوجي ــة
املعاصـــرة والدراســـات التاريخيـــة اليـــوم بعـــدا جديـــدا
يدع ــم فك ــرة االنفت ــاح حن ــو بنــ�اء اس ــرتاتيجيات منهجي ــة
جديـــدة تســـري يف خلـــق وبنـــ�اء حالـــة ترمـــزي جديـــدة
لإلنس ــان ولواق ــع حيات ــه الكلي ــة.
م ــا يمك ــن تس ــميتها بالتاري ــخ ،ق ــد احتضنه ــا التفك ــري
الشـــعيب وأصبحـــت جـــزءا مـــن التقاليـــد الشـــعبي�ة
املعروف ــة يف جزيــرة صقلي ــة  .وه ــذه القصائ ــد أو األعم ــال
الش ــعرية تك ــون ق ــد بني ــت عل ــى ش ــكل ش ــعري مغاي ــر
ومختلف ــا يف بنــ�اء املوس ــيقى لذل ــك ف ــإن ه ــذه النص ــوص
تكش ــف ع ــن بنــ�اء جدي ــد يف هيكلي ــة البنــ�اء القص ــيص،

كمـــا أن األوزان الشـــعرية األكـــرث انتشـــارا يف بنـــ�اء
مثـــل هـــذه النصـــوص هـــو ذلـــك الـــوزن املعـــرف باســـم
«التثمـــن الصقلـــي» املبـــىن علـــى قاعـــدة ،الـــيت تتمـــزي
بوجـــود قافيتـــن متكررتـــن ألربـــع مـــرات.
وهـــذه الروايـــات الشـــعبي�ة الشـــعرية ،قـــد تن�اولـــت
موضوعـــات عـــدة منهـــا الدينيـــ�ة وغـــري الدينيـــ�ة ؛ ففـــي
املوضوعـــات غـــري الدينيـــ�ة نقلـــت لنـــا هـــذه احلكايـــات
ً
أحداث ــا تاريخي ــة ارتبط ــت بظواه ــر طبيعي ــة واجتماعي ــة
كاجلفـــاف واألوبئـــ�ة والغـــارات العســـكرية البربريـــة
والفيضان ــات وال ــزالزل والث ــورات وكذل ــك نقل ــت ه ــذه
النصـــوص وقائـــع تعلقـــت حبيـــاة اللصـــوص وقطاعـــي
الطـــرق والصعاليـــك الذيـــن تتطابـــق شـــخصياتهم
ً
وش ــخصية روب ــن ه ــود األس ــطورة ال ــذي أصب ــح رفيق ــا
للفقـــراء واملظلومـــن واملدافـــع عنهـــم وهـــذا مـــا يؤكـــد
ً
أيض ــا انتق ــال ه ــذه الش ــخصيات إىل رم ــوز ش ــعبي�ة كم ــا
اهتم ــت النص ــوص بتس ــجيل وقائ ــع وأح ــداث ترك ــزت
علـــى موضوعـــة احلـــب المأســـاوي بينمـــا تلـــك الـــيت
احنصـــرت يف املوضوعـــات الدينيـــ�ة فقـــد اســـتلهمت
أح ــداث الق ــص الت ــورايت كم ــا قام ــت بنق ــل س ــرية حي ــاة
الس ــيد املس ــيح ع ــر تصوي ــره بش ــكل تراجي ــدي وذل ــك
م ــن خ ــالل الصفت ــن األساس ــيتن اللت ــن ارتبطت ــا به ــذه
الش ــخصية أي حادث ــة الصل ــب وظاه ــرة احل ــب املطل ــق
فالنص ــوص يف بنيته ــا الكلي ــة تب ــن اعتماده ــا عل ــى نظ ــم
تتحكـــم يف بن�ائهـــا الهيكلـــي والتصـــوري للحـــدث.
فعندمـــا يبـــ�دأ الشـــاعر بصياغـــة حـــدث النـــص
يبـــ�دأ عـــادة ببنـــ�اء مدخـــل للنـــص يتضمـــن بالدرجـــة
األوىل مقدمـــة اســـتغفار للـــرب ودعـــوة ملنـــال رحمتـــه
حي ــث جيع ــل م ــن ه ــذا املدخ ــل نقط ــة ج ــذب واهتم ــام
تث ــري املس ــتمع ال ــذي يواص ــل إنصات ــه إىل م ــا ي ــود نقل ــه
الشـــاعر عـــر غنائـــه الـــذي يتحـــول إىل ســـاحة لقـــص
الواقع ــة ولكن ــه يف قص ــه ه ــذا ال يل ــزتم بالتت�اب ــع الزم ــين
والتاريــي لوقائــع احلــدث بــل جيتهــد يف عرضــه للحادثــة
ً
كله ــا أو ج ــزءا منه ــا وم ــن ث ــم ينتق ــل بق ــص اجلزئي ـ�ات أو
مـــا يمكـــن تســـميت�ه باإلطـــار العـــام الـــذي يكـــون ثـــوب
النهـــايئ حلدثـــه الرئيـــيس وبهـــذا األســـلوب حيـــاول أن
يثـــري اهتمـــام اجلميـــع حـــول موضوعـــه الرئيـــيس الـــذي
ﻋﺮض ﻟﻜﺘﺎب »اﻷﺳـﺲ اﻹﺛﻨﻮﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ«
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أراد بنـــ�اءه ضمـــن الهيكلـــة األســـطورية الـــيت صاغـــت
حكايتـــ�ه .وىف املقطـــع األخـــري مـــن عملـــه جنـــد عـــادة
احللـــول النهائيـــ�ة لعقـــدة احلـــدث الشـــعري .
إضاف ــة إىل الش ــكر ال ــذي يطلق ــه املؤل ــف لس ــامعيه
الذيـــن واصلـــوا اإلنصـــات إليـــه ومتابعتـــه أثنـــ�اء قصـــه
الغن ــايئ حلكايتــ�ه كذل ــك نتمك ــن يف املقط ــع األخ ــري م ــن
الق ــص الش ــعري العث ــور عل ــى اس ــم املؤل ــف وإىل بع ــض
صفات ــه كذل ــك إىل موق ــع وزم ــن الق ــص واملناس ــبة ال ــيت
دفعـــت الشـــاعر إىل كتابـــة هـــذا النـــص  .وعـــن البنـــ�اء
ً
الداخلـــي للنـــص يكتـــب قائـــال« :هنـــاك ظاهرتـــان
ً
ً
تؤث ــران تأث ــريا واضح ــا عل ــى بنيــ�ة األس ــطورة أو الق ــص
الشــعيب الصقلــي  :األوىل هــي الشــعور الديــين واألخــاليق
ً
ً
الـــذي كان واضحـــا ومنتشـــرا يف جميـــع املوضوعـــات .
وه ــذا األث ــر الواض ــح واملؤث ــر عل ــى جمي ــع املؤلف ــن ل ــم
يمنـــع هـــؤالء مـــن أن يصفـــوا بعـــض رجـــاالت الديـــن
ً
ً
وصفـــا ســـلبي�ا  .فقـــد كان البعـــض مـــن رجـــال الديـــن
يســـتغلون موقعهـــم االجتماعـــي والديـــين لتنفيـــذ مـــا
ً
يرغبـــون بـــه شـــخصيا  .أمـــا الظاهـــرة الثانيـــ�ة الـــيت كان
ً
له ــا أث ــر واض ــح أيض ــا عل ــى مؤلف ــي الق ــص ،فه ــي تل ــك
ال ــيت عرف ــت بالش ــعور الوط ــين املتعل ــق بالوف ــاء واحل ــب
للوطـــن والرفـــض الكامـــل لدكتاتوريـــة احلكـــم».
ً
ً
ه ــذان العام ــالن ق ــد ارتبط ــا مع ــا وق ــد أس ــهما مع ــا
يف خلـــق الكثـــري مـــن القـــص الشـــعري الشـــعيب الـــذي
ت ــم االحتف ــاظ ب ــه لس ــنن طويل ــة ،وبه ــذا تمك ــن ه ــذا
الق ــص م ــن أن يك ــون وع ــاء للتاري ــخ الش ــعيب وللذاك ــرة
ً
اجلماعيـــة محتفظـــا بالكثـــري مـــن األحـــداث التاريخيـــة
الـــيت كـــون شـــخصيتها الرئيســـية أنـــاس عاديـــون أو
لصـــوص أو ثوريـــون :فقاطـــع الطريـــق الصقلـــي (
الصعلـــوك ) الهـــارب مـــن العيـــش يف املجتمـــع املـــدين
خلط ــأ ارتكب ــه أو لفش ــله يف كث ــري م ــن األحي ــان بال ــزواج
م ــن امل ــرأة ال ــيت أحبه ــا أو البتع ــاده ع ــن املجتم ــع لع ــداوة
يصعـــب مواجهتهـــا مـــن خـــالل النظـــم االجتماعيـــة
ً
ً
الس ــائدة ل ــم يتص ــف بكون ــه رج ــال ش ــريرا بطبع ــه وم ــا
هـــو ببخيـــل أو محـــب إلســـالة الدمـــاء بقـــدر مـــا كان
شــخصية قــد خلقــت نفســها بمــا تؤمــن بــه دون الرجــوع
إىل األعـــراف العامـــة .

ً
ً
فهــو قــد كان علــى طريقتــه اخلاصــة كريمــا وشــجاعا
ً
ً
وصاح ــب قي ــم إنس ــاني�ة ومؤمن ــا بدين ـ�ه إال أن ــه كان ع ــدوا
ً
لألغنيـ ـ�اء واملتحكم ــن وحامي ــا للفق ــراء والضعف ــاء م ــن
جنس ــه  ..ه ــذه اخلصائ ــص ال ــيت تمتع ــت به ــا ش ــخصية
الصعلـــوك الصقليـــة جعلـــت منـــه شـــخصية محببـــ�ة
لـــدى العامـــة مـــن النـــاس  .ومـــن املالحـــظ ىف األعمـــال
الشـــعرية الـــيت تقـــص حيـــاة الصعاليـــك ومغامراتهـــم
بـــأن الشـــاعر ال يذكـــر اســـمه بـــل تبقـــى هـــذه األعمـــال
لشـــعراء مجهولـــن وهـــذا ممـــا جيعلهـــا ترتكـــب علـــى
بني ـ�ة ش ــعرية خاص ــة جتعله ــا س ــهلة التنق ــل ب ــن الن ــاس
ً
كذل ــك احل ــال ىف األعم ــال الش ــعرية ال ــيت تق ــص أحداث ــا
سياســـية يصعـــب علـــى أي ســـلطة سياســـية إيقـــاف
ً
تنقلهــا وانتشــارها وذلــك النتســابها رمزيــا إىل جميــع مــن
يقـــص احلـــدث ومـــا هـــي إال وعـــاء جلميـــع التصـــورات
املعارض ــة والرافض ــة س ــواء لألع ــراف أو لطبيع ــة احلك ــم
ً
ً
الســـائد وبهـــذا تكـــون أيضـــا أكـــرث تأثـــريا يف الذاكـــرة
اجلماعيـــة .
وبع ــد جم ــع ق ــام ب ــه الباح ــث مارين ــو ق ــال « :إن ه ــذه
املجموع ــة م ــن األس ــاطري ال ــيت ت ــم جمعه ــا تمث ــل «اإلرث
الشــعيب» احلقيقــي الــذي عــاش ىف الذاكــرة اجلماعيــة».
ً
وبعـــد تأكيـــده هـــذا قـــال أيضـــا« :وأنـــا اليـــوم أمتلـــك
الكث ــري م ــن النص ــوص الش ــعرية القصصي ــة ال ــيت تتم ــزي
بفضــاء موضوعاتهــا ودقــة وجمــال هيكلتهــا غــري أنهــا لــم
تتمك ــن م ــن احت ــالل موق ــع مه ــم ىف الذاك ــرة اجلماعي ــة
لهــذا فقــد قمــت باســتبعادها عمــا نشــر كنمــاذج شــعرية
قصصي ــة ش ــعبي�ة أث ــرت يف الذاك ــرة اجلماعي ــة» وخيت ــم
هـــذا الباحـــث نصـــه ىف القـــول :إن األســـاطري الشـــعبي�ة
الـــيت حصرتهـــا ىف اثنـــن وســـتن أســـطورة شـــعرية قـــد
قم ــت بنش ــرها بع ــد جمعه ــا مباش ــرة خ ــالل الس ــنوات
املنحص ــرة ب ــن ع ــام  1865وع ــام  ،1880وق ــد الزتم ــت
بنقـــل تلـــك النصـــوص حرفيـــا وحـــىت وإن كان البعـــض
منه ــا ضعيف ــا أو خارج ــا ع ــن منظوم ــة ال ــوزن الش ــعري،
كمـــا الزتمـــت يف هـــذا النقـــل باملحافظـــة الكليـــة علـــى
االخت ــالف الظاه ــر يف النط ــق ب ــن قري ــة وأخ ــرى أو ب ــن
بل ــد وآخ ــر أي إن ــين عمل ــت عل ــى تصويــر الن ــص الش ــعري
القصــيص يف شــكليه الكتــايب والنطقــي وبهــذا اســتطعت

فضا النشر

بع ــد صحف ــي عصره ــم فكان ــوا يقص ــون أحداث ــا تتع ــدد
مشـــاربها منهـــا مـــا كان موضوعـــه متعلقـــا حبـــروب
ومغامـــرات قاطعـــي الطـــرق ومنهـــا مـــا كان متعلقـــا
بالكـــوارث واألوبئـــ�ة الـــيت حتـــل بالنـــاس كذلـــك مـــآيس
الطبقـــات الفقـــرية ومـــآيس العشـــاق  .وقـــد أصبحـــوا
نتيجـــة ملهنتهـــم الصـــوت املعـــر عـــن أحـــزان اجلميـــع
وغضـــب الطبقـــات الفقـــرية كاحلرفيـــن وكذلـــك قـــد
كانـــوا الصـــوت اجلماعـــي املعـــارض والرافـــض لمـــا
يق ــوم ب ــه رج ــال الدول ــة كاحلس ــبة الذي ــن كان ــوا يثقل ــون
بضرائبهـــم املرتفعـــة كاهـــل مزارعـــي األرز الذيـــن لـــم
يتمكنـــوا مـــن تســـديد تلـــك الضرائـــب الثقيلـــة .

يف النهاي ــة م ــن التوثي ــق الفعل ــي لم ــا ه ــو قائ ــم يف الذاك ــرة
اجلماعيـــة وهـــذا جيعـــل هـــذه النصـــوص مصـــدرا يف
الدراســـات التاريخيـــة والشـــعبي�ة واللغويـــة أيضـــا .
فالتاريــخ بوقائعــه يســتمد هيكلتــه مــن بني ـ�ة القــص
وطبيعـــة الـــوزن الشـــعري املختـــار والنمـــوذج الـــذي
يس ــتخدمه املغ ــىن يف ق ــص األح ــداث وه ــذا م ــا يذكرن ــا
بمغـــين القـــرن الرابـــع عشـــر واخلامـــس عشـــر الذيـــن
كانـــوا يملـــؤون ســـاحات مدينـــ�ة فلورنســـا ويقومـــون
بقـــص أحـــداث عصرهـــم برفقـــة املوســـيقى  .ومـــن
الطبيع ــي االس ــتنت�اج يف الق ــول ب ــأن خلف ــاء م ــا س ــموا بـــ
(  .)Histrionesوبال ــرواة املتجول ــن (.)Circulators
الذي ــن انتس ــبوا إىل العص ــور الوس ــطى ه ــم مغن ــو الق ــص
املوس ــيقي الذي ــن تنس ــب له ــم أول القص ــص املوس ــيقية
الـــيت تن�اولـــت موضـــوع الفروســـية.
ه ــذا الق ــص ال ــذي وج ــد يف ش ــخصية ال ــرواة الحق ــا
أي أولئـــك الذيـــن يـــروون التاريـــخ يف األماكـــن العامـــة
دون االس ــتعانة باملوس ــيقى وس ــيطا جدي ــدا يف الوص ــول
إىل مســـامع العامـــة  .غـــري أن مغـــين القـــص التاريـــي
قـــد ختصصـــوا عـــر مهنتهـــم هـــذه حـــىت أصبحـــوا فيمـــا

فالق ــص ال ــذي ي ــروي أحداث ــا أس ــطورية أو أحداث ــا
واقعيـــة ســـعيدة كانـــت أم حزينـــ�ة ،شـــخصية كانـــت
أم جماعيـــة ،قـــد كان املصـــدر الرئيـــيس للـــرواة الذيـــن
وجـــدوا يف هـــذا القـــص مصـــدرا ال ينضـــب لنشـــاطهم
ك ــرواة لألح ــداث وخاص ــة بع ــد ظه ــور الطباع ــة  .وم ــع
بدايـــات القـــرن الرابـــع عشـــر أخـــذ الـــرواة ينخرطـــون
ىف عال ــم الطباع ــة والنش ــر حي ــث ب ــدؤوا يكتب ــون عل ــى
صفحـــات منفـــردة قصصهـــم الـــيت أخـــذت تتنقـــل
بـــن القـــراء بشـــكل ســـريع وفعـــال كمـــا ضمـــت هـــذه
الصفح ــات بع ــض األعم ــال الكاريكاتريي ــة ال ــيت كان ــت
جـــزءا مـــن املوضـــع ذاتـــه شـــجع العامـــة علـــى شـــرائها
 .وقـــد اســـتطاع هـــذا النشـــاط الصحفـــي أن جيـــد لـــه
وســـيطا آخـــر يف نشـــر القـــص وذلـــك مـــن خـــالل بنـــ�اء
صفحـــات كبـــرية تكتـــب عليهـــا األحـــداث وتعلـــق ىف
األماك ــن العام ــة  .وق ــد ضم ــت ه ــذه الصفح ــات أه ــم
األح ــداث كذل ــك بع ــض القص ــص الطويل ــة مختص ــره
بذكـــر أحداثهـــا الرئيســـية .
فاحلكايـــات الـــيت جمعهـــا الباحـــث الشـــعيب تعتـــر
الي ــوم م ــن املص ــادر املهم ــة ال ــيت تمث ــل (مص ــادر نصي ــة)
أساســـية يف البنـــ�اء التاريـــي وذلـــك لوصفهـــا الكلـــى
للحيـــاة اليوميـــة املعاشـــة مـــن قبـــل املجتمـــع ىف تلـــك
األحقـــاب .ومـــن هـــذا املنطـــق فـــإن هـــذه األســـاطري أو
القصــص التاريخيــة قــادرة علــى منــح الدارســن نوعــن
مـــن اخلطـــوط املعلوماتيـــ�ة :األوىل طريقـــة معايشـــه
الشـــعب لألحـــداث وطبيعـــة التاريـــخ املعـــاش .
ﻋﺮض ﻟﻜﺘﺎب »اﻷﺳـﺲ اﻹﺛﻨﻮﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ«
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أمـــا اخلـــط الثـــاين فيمتـــد بالكشـــف عـــن طبيعـــة
اخت ــالف األس ــاليب ال ــيت حي ــاول الش ــعب م ــن خالله ــا
رس ــم «التاري ــخ» مقارن ــة بذل ــك التاري ــخ الرس ــي كم ــا
إن ه ــذه املص ــادر تف ــيض إىل خل ــق مس ــار فك ــرى نظ ــري
يضـــم االختـــالف والتطابـــق بـــن التاريـــخ الرســـي
والتاريـــخ املنتســـب إىل الطبقـــات املتدنيـــ�ة اجتماعيـــا
وال ــيت اس ــتبعدت كلي ــا ع ــن األح ــداث املكون ــة للتاري ــخ
وذل ــك العتب�اره ــا أحداث ــا خالي ــة م ــن دالئ ــل مهم ــة له ــذا
فم ــن الصع ــب أن يمك ــن األخ ــذ به ــا فاالكتش ــافات ال ــيت
ج ــاءت به ــا األس ــاطري -الق ــص التاري ــي تعت ــر بدالئله ــا
«مص ــادر» تاريخي ــة «مضاف ــة» ق ــد وقف ــت ش ــامخة
أمـــام الباحـــث التاريـــي الـــذي ال يمكـــن لـــه اليـــوم
جتاهله ــا ب ــل ق ــد جع ــل منه ــا م ــادة إلحي ــاء «التاري ــخ»
يف بع ــده اجلدي ــد ال ــذي تمك ــن م ــن جم ــع كل العناص ــر
املكون ــة ل ــه وم ــن ضمنه ــا املتخي ــل اجلماع ــي .
إن كتابـــة التاريـــخ الســـحري الـــذي اعتمـــد علـــى
تنـــ�اول ودراســـة مـــا يقـــع فعـــال ىف الظواهـــر الدينيـــ�ة
وم ــا يراف ــق ه ــذه الظواه ــر م ــن أعم ــال وح ــركات تب ــين
األط ــر العام ــة للمش ــهد الدي ــين الش ــعيب ق ــد اتس ــمت
ح ــىت نهاي ــة اخلمس ــيني�ات م ــن الق ــرن الم ــايض بميوله ــا
املثاليـــة  .األدبيـــ�ة ،حيـــث عمـــل هـــذا التيـــ�ار أو االجتـــاه

البحـــي إىل نقـــل تلـــك اللحظـــات الشـــعبي�ة العامـــة
وصياغتهـــا مـــن جديـــد عـــر أســـاليب جتعـــل منهـــا أن
ترتقـــي إىل املســـتوى الثقـــايف األكـــرث علـــوا  .وهـــذا ممـــا
جعـــل اي ناقـــد «موضوعـــي» يصـــف هـــذا النـــوع مـــن
الكتابـــة التاريخيـــة يف كونـــه ( التاريـــخ غـــري امللـــزتم)
وذلـــك لمـــا اعتمـــده مـــن أســـاليب ســـطحية ىف توثيـــق
احلـــدث التاريـــي االثنوبولـــوىج لتلـــك الوقائـــع .
غ ــري أن كتاب ــة التاري ــخ الس ــحري املتعل ــق بالوقائ ــع
واألحـــداث واملراســـيم الدينيـــ�ة يف الســـنوات الـــيت
حلقـــت أعـــوام اخلمســـين�ات مـــن القـــرن المـــايض،
قـــد اســـتطاعت أن تتجـــاوز يف توثيقهـــا التاريـــي ذلـــك
البع ــد الرومانتيك ــى ،مم ــا أدى إىل نق ــل البح ــث اللغ ــوي
األدىب إىل مســـتويات وآفـــاق جديـــدة تتقاطـــع والبعـــد
االجتماعـــي االثنوبولـــوىج  .وهـــذا النـــوع مـــن البحـــث
ال يغيـــب عـــن وجهـــة نظـــر الباحـــث املوضعـــي مـــن أن
يعت ــره حبث ــا ملزتم ــا وذل ــك لتطابق ــه ومناه ــج البح ــث
االثنوبولوجي ــة التطبيقي ــة ال ــيت ترتك ــز بالدرج ــة األوىل
إىل عنص ــري احلاج ــة  /الواج ــب ىف تراك ــم الوثائ ــق م ــن
اج ــل التحق ــق يف واقعي ــة البع ــد االجتماع ــي الس ــيايس.
وهـــذا األســـلوب يف الكتابـــة التاريخيـــة الـــذي

فضا النشر

يعطـــي أهميـــة قصـــوى للبعـــد التحليلـــي االجتماعـــي
االثنوبولـــوىج يف تنـــ�اول األحـــداث والوقائـــع املتداخلـــة
قياس ــا باألس ــلوب األول ال ــذي وص ــف بع ــدم االل ــزتام.
يمكـــن أن حيمـــل الصفـــات ذاتهـــا وذلـــك لعـــدم خلـــوه
مـــن البعـــد األيديولـــويج ( هـــذا البعـــد الـــذي يصعـــب
علـــى اي باحـــث التخلـــص منـــه طالمـــا يمثـــل البعـــد
التصـــوري املركـــزي ملكونـــات ثقافـــة الباحـــث  .الـــذي
يس ــهم يف بنــ�اء هيكلي ــة ق ــراءة أحادي ــة البع ــد ىف تنــ�اول
وتفس ــري الظواه ــر املتع ــددة إىل درج ــة اإلقن ــاع  .إذا كان
ه ــذا اإلق ــرار مع ــرا عن ــه ضمنيــ�ا ،لوج ــود واق ــع مت ــدن
البـــد لـــه مـــن أن يعـــود بمصدريـــة وجـــودة إىل تصـــور
أح ــادى تكش ــف عن ــه املع ــاين الدال ــة يف مكون ــات اللغ ــة
املس ــتخدمة واملع ــرة ع ــن تل ــك الواقع ــة حي ــث تك ــون
مخت ــارة م ــن عال ــم المتن ـ�اه م ــن ال ــدالالت والتفس ــريات
املتع ــددة للظاه ــرة ذاته ــا  .ه ــذا الن ــوع م ــن الدراس ــات
يتعـــرض هـــو اآلخـــر إىل نقـــد واضـــح وذلـــك الحتوائـــه
علـــى بعـــض الثغـــرات الـــيت تدفعـــه إىل الفصـــل بـــن
املنهـــج االثنوبولـــويج والعالـــم الشـــعيب املتـــدين ممـــا
جيعل ــه متقارب ــا وذل ــك املنج ــز املتمث ــل ببع ــده التحليل ــي
الـــذي يهـــم يف تقليـــل مصـــادر الظواهـــر املتعـــددة
وحصره ــا يف مس ــبب�ات أحادي ــة جامع ــة تول ــد يف الع ــن
املحللـــة لهـــا صـــدى لفكـــرة واحـــدة ؟
وكل هـــذا يلزمنـــا أن نتخـــذ جانـــب الرفـــض لـــكل
«الكتاب ــات التاريخي ــة ال ــيت تث ــري الغثيــ�ان والضع ــف».
واملعتم ــدة عل ــى ال ــذوق «الزتي ــن والتأط ــري» واملدافع ــة
ع ــن رج ــال الدي ــن الطيب ــن ،كم ــا نل ــزم أنفس ــنا باخت ــاذ
الرفـــض موقفـــا أمـــام الكتابـــات الغثـــة الـــيت بقيـــت
مغلقـــة يف ذلـــك القـــص املجـــزأ الـــذي يعـــود إىل القـــرن
التاســـع عشـــر ،ذلـــك القـــص الـــذي ظـــل بعيـــدا عـــن
املناه ــج احلديثــ�ة وع ــن تط ــورات األس ــاليب الدراس ــية
األكـــرث عصريـــة يف حتليلهـــا للوثائـــق التاريخيـــة  .وال
يمكننـــ�ا إال أن نرفـــض أيضـــا تلـــك الدراســـات الـــيت
نهجـــت أســـاليب البحـــث احلديـــث االجتماعـــي
االثنوبولـــوىج لكنهـــا بقيـــت حبيســـة التصـــور
اإليديولـــويج ،ذلـــك التصـــور الـــذي ألزمهـــا التحديـــد
واختـــاذ املواقـــف املســـبقة يف االســـتنت�اج .

إن كل م ــا ت ــم ذك ــره فيم ــا يتعل ــق بطبيع ــة الدراس ــات
واملناه ــج املعتم ــدة يف ه ــذا احلق ــل ،يدفعن ــا إىل اق ــرتاح
منهـــج جديـــد خيتـــص يف تنـــ�اول هـــذه الظواهـــر
«املعتق ــدات الش ــعبي�ة» يتكف ــل في ــه الباح ــث اس ــتبعاد
كل م ــا يمك ــن أن يمث ــل مص ــدرا إيديولوجي ــا ،ال ــيت أش ــار
إليهـــا ماريـــين وتلـــك الـــيت تمثلـــت باعتقادهـــا ( الـــال
دي ــىن) ،وذل ــك يف اخت ــاذ البح ــث لنفس ــه مزل ــة البح ــث
املعـــاش أو اخلـــر املعـــاش واملكـــون ملنهـــج االثنولـــوىج
عـــر جمعـــه لـــكل دالئـــل الظاهـــرة املتن�اولـــة ىف الـــدرس
ابتـــ�داء مـــن األصـــوات واالعتبـــ�ارات والتقديـــرات
موظفـــا بذلـــك األســـلوب املنهـــي المايوتيكـــى اى
األس ــلوب الس ــقراطي ال ــذي ينحص ــر يف دف ــع البح ــث
داخـــل موضوعـــه عـــر موضعـــه أمـــام أســـئلة تلزمـــه
صياغ ــة إجاب ــات تكش ــف ع ــن حقيق ــة م ــا تكن ــه النف ــس
مـــن معتقـــدات والقـــدرة علـــى الكشـــف عـــن املعرفـــة
اإليديولوجيـــة لإلنســـاني�ة مـــن خـــالل الشـــخصيات
الـــيت تكـــون أساســـيا يف والدة احلـــدث أو الواقعـــة .
إن م ــا جن ــده ض ــرورة يف اقرتاح ــه ،يف ــرتض دون ش ــك
أن يكـــون املراقـــب «الباحـــث االثنوبولـــوىج» ،قـــادرا
عل ــى تغيي ــب ،ح ــىت وان كان ذل ــك بش ــكل اف ــرتايض ،كل
قناعات ــه وانطباعات ــه املس ــبقة وذل ــك م ــن خ ــالل وض ــع
مكنونـــات الثقافـــة موقـــع جـــدل أويل كذلـــك احلـــال
فيمـــا يتعلـــق بأســـاليب�ه يف ترجمـــة وتفســـري الظاهـــرة
بغيـــة الوصـــول إىل اســـتخالص مختصـــر وناضـــج
يت�داخ ــل ويكش ــف ع ــن الماهي ــة احلقيقي ــة والواقعي ــة
للحـــدث نفســـه .
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معايري اجلمال يف وادي أومو
السفلي يف أثيوبي�ا

كان الشـــغف ملشـــاهدة الرامـــج الوثائقيـــة وخصوصـــا عـــن
الشـــعوب وعاداتهـــم و تقاليدهـــم األثـــر الكبـــري علـــى توجهـــايت
املس ــتقبلية .كن ــت والزل ــت أعش ــق متابع ــة املصوري ــن الوثائقي ــن
يف رحالتهـــم للتصويـــر حـــول العالـــم و التحديـــات والصعوبـــات
الـــيت تواجههـــم و النتـــ�اجئ امليدانيـــ�ة الـــيت خرجـــوا بهـــا يف نهايـــة كل
رحلـــة.
يف ابري ــل  2015قم ــت برحل ــة استكش ــاف وتصويــر اىل منطق ــة
وادي أوم ــو الس ــفلي جن ــوب إثيوبيـ ـ�ا للتع ــرف عل ــى نم ــط احلي ــاة
عن ــد مجموع ــة م ــن القبائ ــل البدائيــ�ة مث ــل قبيل ــة امل ــريس ،الهم ــر،
ال ــكارا و قبيل ــة الداس ــانيش .قب ــل الرحل ــة ب ــدأت أحب ــث ع ــن املزي ــد
م ــن املعلوم ــات ع ــن ه ــذه القبائ ــل و تدوينه ــا .أثنــ�اء زي ــاريت و م ــن
خ ــالل مالحظ ــايت املباش ــرة و النق ــاش م ــع مديــر الش ــركة املنظم ــة
يف أثيوبي ـ�ا و اخلب ــري يف ع ــادات و تقالي ــد ه ــذه القبائ ــل اس ــتطعت أن
أوث ــق ج ــزءا م ــن حياته ــم م ــن حي ــث اس ــلوب املعيش ــة و طريق ــة
لبس ــهم و أعماله ــم اليومي ــة.

أصدا

لقـــد نشـــأ الكثـــري منـــا يف املجتمعـــات احلديثـــ�ة حيـــث
النظـــرة الضيقـــة ملعايـــري اجلمـــال وقـــد يرجـــع ذلـــك إىل
وســـائل اإلعـــالم الـــيت تقصفنـــا بصـــور عارضـــات األزيـــاء
النحي ــالت الل ــوايت يتمتع ــن بش ــعر طوي ــل ومكي ــاج ص ــارخ.
فمــا هــو اجلمــال؟ نســاء القبائــل يف وادي أومــو الســفلي قــد
ّ
يغـــرين مفهـــوم اجلمـــال ويســـاعدن علـــى إعـــادة تعريفـــه،
اجلمـــال كلمـــة حتمـــل جوانـــب متعـــددة ختتلـــف باختـــالف
األشـــخاص.

وعندم ــا يبلغ ــن م ــن العم ــر ً 15
عام ــا  ،يقطع ــن ش ــفاههن
الس ــفلية الرت ــداء األل ــواح اخلش ــبي�ة امللون ــة ال ــيت اش ــتهرن
بهـــا .إنهـــن يقمـــن بهـــذه التغيـــريات لتعزيـــز جمالهـــن
اجلس ــدي ومهاراته ــن يف اإلغ ــواء .يق ــال إن لوح ــات الش ــفاه
تـــم اخرتاعهـــا جلعـــل نســـاء مـــريس أقـــل جاذبيـــ�ة لتجـــار
العبيـــ�د آنـــذاك .يف وقتنـــ�ا الراهـــن كلمـــا كـــر حجـــم لوحـــة
الشـــفاه كلمـــا كانـــت أجمـــل يف نظـــر شـــباب القبيلـــة وكان
مهرهـــا أكـــر مـــن البقـــر والقطيـــع عنـــد الـــزواج.

نه ــر وادي أوم ــو الس ــفلي يف جن ــوب غ ــرب إثيوبيـ ـ�ا ه ــو
موط ــن لثمانيــ�ة قبائ ــل مختلف ــة يبل ــغ ع ــدد س ــكانها ح ــوايل
 .200000لقـــد عاشـــوا هنـــاك لقـــرون ومازالـــت هـــذه
القبائـــل حتافـــظ علـــى إرثهـــا الثقـــايف حـــىت وقتنـــ�ا احلـــايل.
لنســـتعرض معايـــري اجلمـــال املختلفـــة عنـــد النســـاء يف
بعـــض هـــذه القبائـــل.

النس ــاء يف قبيل ــة م ــريس مبدع ــات للغاي ــة يف زخارفه ــن.
ً
جبانـــب لوحـــة الشـــفاه امللونـــة ،فهـــن يســـتخدمن أيضـــا
طـــالء الوجـــه واجلســـم .بعـــض نســـاء وفتيـــ�ات القبيلـــة
يســـتخدمن النب�اتـــات اجلافـــة واألغصـــان و أجـــزاء مـــن
احليوانـــات وجلودهـــا يف تزيـــن رؤوســـهن وبذلـــك تكـــون
زينـــ�ة ملونـــة وغريبـــ�ة.

تشـــتهر نســـاء قبيلـــة مـــريس يف جميـــع أحنـــاء العالـــم
بارت ــداء لوح ــات خش ــبي�ة أو طينيــ�ة يف ش ــفاههن الس ــفلية.
ُ
يف ســـن العاشـــرة  ،ختـــرق فتيـــ�ات مـــريس شـــحمة األذن ،

كذلــك يســتخدمن اخلــرز امللــون كزين ـ�ة ويصنعــن منهــا
القالئـــد واألســـاور .البعـــض منهـــن تقمـــن بشـــق اجلـــزء
األم ــايم م ــن جل ــد الص ــدر أو الي ــد وتقم ــن بإدخ ــال يرق ــات
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بإمكان املـــرء تميزي نســـاء قبائل
الهمر جبمالهـــن ومكياجهن الرتقايل
على وجوههن وأجســـادهن .نســـاء
هـــذه القبيلـــة يســـتخدمن الطـــن
كنـــوع مـــن أدوات التجميـــل حيث
يتـــم وضعه على الشـــعر ليســـاعد
علـــى تســـرحيه وتمشـــيطه ويعتر
تصفيـــف الشـــعر مـــن مقومـــات
ا جلما ل .
يتـــم اســـتخراج الطـــن مـــن
مناطـــق حـــول نهـــر «أومـــو»
وتقـــوم النســـاء بوضعـــه علـــى
شـــعرهن ويمتـــاز بلونـــه األحمـــر
المائـــل إىل اللـــون الرتقـــايل ،ومـــن
ّ
خاللـــه يتفـــن بعمـــل التســـرحيات
املختلفـــة كوســـيلة جلـــذب
الرجـــال .النســـاء غـــري املزتوجـــات
يك ـ ّـورن ش ــعرهن بالده ــن إىل ك ــرات
صغ ــرية ث ــم يت ــم تغطيته ــا بالط ــن.
هـــؤالء النســـاء يغـــرين تصفيفـــة
ش ــعرهن بع ــد ال ــزواج ع ــن طري ــق
تغيـــري الكـــرات إىل خيـــوط طويلـــة
ملتويـــة يفركنهـــا بالطـــن .وعـــادة
مـــا يلبســـن طـــوق مـــن اخلـــرز
امللـــون علـــى رؤوســـهن .ال يقتصـــر
اســـتخدام هـــذا الطـــن للشـــعر
فقـــط ،بـــل تقـــوم نســـاء القريـــة
خبلط ــه م ــع الس ــمن ووضع ــه عل ــى
وجوههـــن وأجســـامهن للحصـــول
ّ
ورونـــق أخـــاذ.
جســـم ناعـــم
علـــى
ٍ
ٍ
احلش ــرات وم ــن ث ــم إغ ــالق اجل ــرح ،بع ــد ف ــرتة م ــن مقاوم ــة
اجلســـم لهـــذا الـــي الغريـــب ،تمـــوت الريقـــة وتبقـــى
كعالم ــة جم ــال ب ــارزة يف اجلس ــم .أولئ ــك النس ــوة يعتق ــدن
ً
بأن ــه كلم ــا زادت الزخرف ــة عل ــى اجلس ــم كلم ــا زادت جم ــاال
وجاذبيـــ�ة للرجـــال.

نســـاء الهمـــر يرتديـــن فســـاتن
مصنوعـــة مـــن جلـــد الماعـــز
ّ
املزيـــن باخلـــرز ،ويغطـــي اجلـــزء العلـــوي مـــن أجســـادهن
وهـــو لباســـهن التقليـــدي ،كمـــا ّ
تزيـــن النســـاء أنفســـهن
باألصـــداف والزجـــاج والبـــذور واخلـــرز املعـــدين .املـــرأة
البالغ ــة ّ
تزي ــن نفس ــها حبلق ــات حديدي ــة س ــميكة مكدس ــة

أصدا

علـــى أذرعهـــا وأرجلهـــا ويمثـــل ذلـــك عـــدد اإلخـــوة لديهـــا،
أمـــا النســـاء املزتوجـــات فريتديـــن طوقـــن مـــن احلديـــد
الثقي ــل ح ــول العن ــق ،وتتم ــزي الزوج ــة األوىل بارت ــداء ط ــوق
ً
إض ــايف ي ــرز من ــه قطع ــة م ــن احلدي ــد .تق ــوم النس ــاء أيض ــا
بعم ــل ن ــدوب ب ــارزة عل ــى أجس ــادهن وه ــي م ــن عالم ــات
اجلمـــال جلـــذب إهتمـــام رجـــال القبيلـــة.
قبيلـــة كارا يتمـــزيون عـــن القبائـــل األخـــرى مـــن خـــالل
الرســـم علـــى اجلســـم والوجـــه .تزيـــن النســـاء وجوههـــن
بالطباشـــري البيضـــاء املوجـــودة يف املنطقـــة والصخـــور
املعدنيـــ�ة الصفـــراء والفحـــم .هـــذه العمليـــة متقنـــة
بتصامي ــم تتن ــوع م ــن حي ــث النق ــاط البس ــيطة والدقيق ــة
إىل اخلط ــوط اخلش ــنة ال ــيت يت ــم تتبعه ــا بأش ــجار النخي ــل
أو األصاب ــع م ــن أج ــل ج ــذب الرج ــال .تق ــوم النس ــاء أيض ــا
خب ــدش صدوره ــن معتق ــدات أن ــه جيعله ــن جمي ــالت .أم ــا
بالنس ــبة لتصفيف ــة الش ــعر املفضل ــة ل ــدى نس ــاء قبيل ــة كارا
ً
ه ــي حل ــق ال ــرأس أو ت ــرك الش ــعر قص ــري ج ــدا أعل ــى ال ــرأس
مغطـــى بطبقـــة مـــن الطـــن والدهـــون .عـــادة مـــا ترتـــدي
ً
ً
ً
ً
نس ــاء كارا م ــزئرا جلدي ــا مزينــ�ا باخل ــرز؛ كم ــا يرتدي ــن ع ــددا
ً
كب ــريا م ــن اخل ــرز املل ــون الطوي ــل ح ــول العن ــق.
ً
كثـــريا بمظهرهـــم
أفـــراد قبيلـــة داســـانيش يهتمـــون
اخلـــاريج ،ترتـــدي النســـاء العديـــد مـــن اإلكسســـوارات
ً
مثـــل القالئـــد واألســـاور واألقـــراط؛ ويقمـــن أيضـــا بعمـــل

الهوامش:
1. )BBC HD( Tribal Wives, the Hamar,
Ethiopia S02E06 Series Two Episode
Six - YouTube
2. Mursi Tribe of the Omo Valley, South
Ethiopia - YouTube
 3. Lip plates of suri women - TribeBBC - YouTube
BBC - Tribe - Hamar

4.

تســـرحيات شـــعر معقـــدة لتحديـــد وضعهـــن االجتماعـــي.
يتـــم ختـــان الفتيـــ�ات يف داســـانيش يف ســـن العاشـــرة أو
الثاني ـ�ة عش ــرة .عندم ــا يت ــم االنته ــاء م ــن طق ــوس اخلت ــان،
ُ
تهـــدى الفتـــاة قـــالدة مـــن والدتهـــا .ومنـــذ ذلـــك احلـــن،
يس ــمح له ــا بارت ــداء تن ــورة جلدي ــة لتظه ــر أنه ــا اآلن بالغ ــة.
ً
غالبـــا مـــا يتـــم زواج الفتيـــ�ات بعـــد ذلـــك بوقـــت قصـــري.
ُيطل ــق عل ــى الفتيـ ـ�ات غ ــري املختون ــات حيوان ــات أو فتيـ ـ�ان
وال يســـتطعن الـــزواج أو ارتـــداء املالبـــس.
مالبـــس نســـاء قبيلـــة داســـانيش بســـيطة للغايـــة،
َ
فه ــن يرتدي ــن تن ــورة م ــن جل ــد البق ــر ذات ثنيــ�ات وقالئ ــد
ُ
وأس ــاور م ــن اخل ــرز .تع ــرف الفتيــ�ات اليافع ــات يف القبيل ــة
بشـــعرهن املســـتعار اجلميـــل املزخـــرف واملصنـــوع مـــن
غط ــاء املش ــروبات .نظ ـ ًـرا ألن القبيل ــة تعي ــش ش ــمال حب ــرية
توركان ــا ،تزي ــن بع ــض نس ــاء داس ــانيش أنفس ــهن بأص ــداف
البح ــر ال ــيت ت ــم جمعه ــا م ــن البح ــرية.
زي ــاريت ل ــوادي أوم ــو الس ــفلي ولق ــاء نس ــاء ه ــذه القبائ ــل
ً
ُ
ُ
كان ــت جترب ــة فري ــدة وال تن ــىس .لق ــد تعلم ــت منه ــن درس ــا
ً
جميـــال مـــن خـــالل تذكـــريي حبقيقـــة بســـيطة ولفتـــة
ً
إنس ــاني�ة نمي ــل أحيان ــا إىل نس ــيانها :معاي ــري اجلم ــال نس ــبي�ة
ً
ألنه ــا تتعل ــق أساس ــا بثقاف ــة الف ــرد وبيئت ـ�ه .فلنس ــتمتع بم ــا
منحن ــا هللا م ــن جم ــال وال حنك ــم عل ــى اآلخري ــن بمعايرين ــا
الشـــخصية املتأثـــرة بثقافتنـــ�ا وبيئتنـــ�ا.

5. https://www.jimmynelson.com/
6. https://www.nationalgeographic.com/travel/countries/ethiopia-photos/#/8382.jpg
7. h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=S50LA6CvwmI&has_veri=fied
8. https://vimeo.com/5 9
9. https://kwekudee-tripdownmemorylane.blogspot.com/ 0 / 0/hamer-people-ethiopian-tribe-with.html
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إٔ .ابراهيم سند  -مملكة البحرين

الشارقة تت�ألق
بملتقى الراوي
برعايــة كريمــة مــن معــايل الشـــيخ ســـلطان بــن أحمــد بــن ســـلطان
القاســـي نائب حاكم الشــارقة تم افتت�اح النســخة  21من ملتقى الشــارقة
الــدويل للــراوي الــذي ينظــم ســـنويا من قبــل معهد الشــارقة للــرتاث يف مركز
إكســبو الشــارقة بمشــاركة أكــرث مــن  38دولــة مــن مختلــف أحنــاء العالــم.
ويف كلمــة إفتتـ�اح امللتقــى أكــد الدكتــور عبدالعزيــز املســلم رئيــس معهد
الشــارقة للــرتاث علــى الــدور الهــام الــذي يمثلــه هــذا امللتقــى باعتبـ�اره رحلــة
ثقافيــة معرفيــة متمــزية ،تتجــدد كل عــام يف رحــاب الــرتاث الثقــايف يتــم مــن
خاللهــا اســـتكشاف معــارف جديــدة يف حقــل الــرتاث الثقــايف مــن مختلــف
أحنــاء العالــم ،وفعاليــات ملتقــى هذا العــام تعــد إضافة جديــدة ونقلة مهمة
تضــاف إىل ســـريته الرثيــة ومســريته الزاخــرة بالنجــاح والتقــدم واإلزدهــار،
ً
فقد حتول شـــهر ســـبتمر كامال إىل شـــهر الــراوي.
ً
وأضــاف املســـلم بــأن امللتقــى يســـعى دومــا إىل لفــت األنظــار ألهميــة
املــوروث الشــفاهي ،وضــرورة االهتمــام حبملتــه مــن الكنــوز البشــرية
ً
ً
ً
احليــة .كمــا أصبــح تقليــدا تراثيـ�ا راســـخا ضمــن مناســـبة تتجــدد ســـنويا
حافلــة بتشـــكيلة مبتكــرة مــن الفعاليــات الرتاثيـ�ة املهمة ومحتفيــة بالكنوز
البشــرية الثمينـ�ة .وهــو محطــة يتجــدد فيهــا اللقــاء مــع الــرواة واإلخبارين
واحلكواتيــن ويؤمهــا حملــة الــرتاث الشـــعيب ومحبــوه مــن كل مــكان .فهــا
ً
هــو امللتقــى حيلــق عاليــا مــن املحليــة ليصــل إىل اإلقليميــة والعامليــة ليصبــح
ً
ً
ً
ملتقــى دوليــا وحدثــا ثقافيــا يرتقبــه اجلميــع.

أصدا

وقــد احتفــى امللتقــى يف نســخة هــذا العــام جبمهوريــة الســودان
كضيــف شـــرف ممثلــة يف الدكتــور أحمــد عـــبدالرحيم نصــر،
ً
الشـــخصية الفخريــة املكرمــة لهــذا العــام ،تقديــرا إلســهاماته يف
مجــال الــرتاث الشـــعيب.
كمـــا احتفـــى امللتقـــى باحلكـــوايت التونـــيس عــــبدالعزيز
ً
الع ــروي ،بوصـ ــفه الشـ ــخصية اإلعتب�اري ــة إحتف ــاءا بم ــا ترك ــه
مـــن مـــوروث حـــكايئ زاخـــر .وشــــهد امللتقـــى حضـــورا حبرينيـــ�ا
متمـــزيا بمشـــاركة خنبـــة مـــن اخلـــراء والباحثـــن والكتـــــاب
واحلكواتي ــن ،حي ــث شـ ــارك األسـ ــتاذ عل ــي عـ ــبدهللا خليف ــة
رئي ــس املنظم ــة الدولي ــة للف ــن الشـ ــعيب ،والدكت ــور راشـ ــد جن ــم
األم ــن الع ــام ألسـ ــرة األدب ــاء والكت ــاب ،والدكت ــور الناق ــد فهـ ــد
حسـ ــن ،والدكت ــورة أنيسـ ــة فخ ــرو والدكت ــورة صـ ــفاء العل ــوي
مديـــرة األرشــــيف الوطـــين بمركـــز عيـــىس الثقـــايف ،والدكتـــور
يوسـ ــف النشـ ــابة ،والفن ــان البحري ــين املع ــروف محم ــد خليف ــة
ياســـن (بابــا ياســـن) والفنانــة ســـناء يونــس واألســـتاذ إبراهيــم
سـ ــند واحلكواتيـ ـ�ة أم ــرية أم ــري الزرق ــاوي.
ّ
وعلى صـــعيد الرنامج الفكري للملتقى قـــدم الفنان البحريين
(بابــا ياســن) والفنانــة ســـناء يونــس بمشــاركة الفنــان اإلمــارايت
جاســـم الزعــايب محاضــرة بعنــوان «قصــص احليــوان يف الدرامــا
اخلليجيــة» .كمــا ســـاهم الدكتــور فهـــد حســـن بتقديــم ورقــة
معنونــة بإســـم «أنسســة احليــوان يف الروايــة العربي ـ�ة» ،يف حــن
ّ
قـــدمت الدكتــورة أنيســـة فخــرو ورقة بعنــوان «احليــوان يف الرتاث
الشـــعيب» ،أمــا الدكتــور يوســـف النشــابة فقــد ســـاهم بتقديــم
ورقــة بإســـم «احليوانــات والطيــور يف املــوروث الشـــعيب».
وعلــى مســتوى العــروض املختصــة (باحلكــوايت) قدمــت
احلكواتيــ�ة البحرينيــ�ة الشـــابة أمــرية أمــري الزرقــاوي حكايــة
شـــعبي�ة عرضهــا تلفزيــون الشـــارقة قبيـ�ل حفــل افتتـ�اح امللتقــى،
كمــا ســـاهمت بتقديم عـــدة جلســـات روت من خاللهــا احلكايات
الشـــعبي�ة البحرينيــ�ة باللغتــن العربيــ�ة واالجنلزييــة.
كمــا اشـــتمل الرنامــج الفكــري علــى محاضـــرات متنوعــة
ونــدوات متخصصــة وجلســات حواريــة ومقهــى ثقــايف وركــن
خــاص بتوقيــع إصـــدارات امللتقــى .وباإلضافــة إىل الرنامــج
الفكــري تــم عــرض مجموعــة متنوعــة مــن الفعاليــات والــورش
حــول صـــناعة الــدىم الرتاثي ـ�ة ،وعــروض (احلكــوايت) وصناعــة
احليوانــات خبيــوط الصــوف والرســـم والتلوين وصـــناعة التدوير.
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ً
أمــا احلــدث األبــرز ثقافيــا يف امللتقــى فهو قيــام الدكتورة أنيســة
فخــرو بت�دشــن كتابهــا اجلديــد «موســوعة األمثــال واألقــوال
الشـــعبي�ة يف اخلليــج العــريب» وتتكــون هــذه املوســوعة مــن ثالثــة
ً
ً
أجــزاء وحتتــوي علــى  2162مثــال خليجيــا حيــث قامــت الكاتب ـ�ة
بت�دوينهــا وتوثيقهــا علــى مــدى ســـنوات طويلــة مــن البحــث
والدراســـة والعمــل الشـــاق.
وبعــد أيــام حافلــة بالعطــاء ومليئـ�ة باإلجنــازات أســـدل الســـتار
ً
ً
عــن أهــم فعاليــة حتتفــي بالــراوي عربيــ�ا وعامليــا وتعتــره ثــروة
وطني ـ�ة وقوميــة ال يقــل أهميــة عـــن بــايق الــرثوات يف املجتمــع.
ويف حفــل اخلتــام تفضــل الدكتــور عـــبدالعزيز املســلم رئيــس
معهــد الشــارقة للــرتاث بتقديــم الــدروع وشــهادات التقديــر لــكل
املشــاركن واملســاهمن يف إجنــاح هـــذا امللتقــى الرائــد ،كما تقدمت
األســـتاذة عائشـــة احلصــان الشــاميس بعــرض توصيــات امللتقــى
الــيت تضمنــت دعــوة املؤســـسات والهيئــ�ات العامــة يف مجــال
الــرتاث إىل تبــين املشــروعات الكــرى للفولكلــور العــريب واإلهتمــام
بهــا ونشــرها علــى أوســع نطــاق حــىت تعــم الفائــدة ،إضافــة إىل
االهتمــام بمشـــروع تصنيــف مــواد الرتاث الشــعيب يف كتــب الرتاث
العــريب القديــم وتســجيل وتوثيــق قصــص احليــوان وتقديمهــا
يف قالــب جديــد ومشــوق والســعي إىل إدراج احلكايــة الشـــعبي�ة
ضمــن الرامــج التعليميــة للمــدارس ،وإجنــاز دراســـات مقارنــة بن
حكايــات الشـــعوب ملعرفــة مظاهــر التشــابه ومواطــن االختــالف
وتقييــم األوراق العلميــة املقدمــة ضمــن الرنامــج الفكــري
ً
املصاحب للملتقى ونشــرها ضـــمن كتــاب جامع حىت يكــون عامال
ً
ً
حبثيـ�ا وعلميــا يعتمــد عـــليه.
ً
وأخــريا تعزيــز التواصــل والتنســيق بــن مختلــف املؤسســات
الرتاثيــ�ة والثقافيــة يف العالــم العــريب ،ممــا يســـهم يف حفــظ
الــرتاث وصونــه.
وحنن بدورنا نهئن الشارقة على النجاح الباهر الذي حققه
ملتقى الشـارقة الدويل للراوي يف دورته  21بفضل الدعم والرعاية
الدائمة من قبل راعي الثقافة والعلم واملعرفة صاحب السـمو
الشـيخ الدكتور سـلطان بن محمد القاسـي عضو املجلس
األعلى حاكم الشـارقة .كما نب�ارك للدكتور عـبدالعزيز املسـلم
رئيس معهد الشـارقة للرتاث ولكل فرق العمل اليت أسـهمت
مساهمة فعالة يف إجناح هـذا امللتقى الدويل املتمزي ،آملن لهم
دوام النجاح والتوفيق يف الدورة القادمة للملتقى حيث تم اختي�ار
ً
ً
موضوع (البحـر) ليكون عنوانا رئيسـيا جلميع فعالياته.
اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺗﺘﺄﻟﻖ ﺑﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺮاوي
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le premier est la consolidation des
valeurs du groupe, les espaces de
la ville représentant le terreau qui
perpétue la continuité et la sauvegarde
des valeurs sociales en organisant les
modes de vie et les différentes formes
de communication sociale, de façon
à les faire coïncider exclusivement
avec les valeurs du groupe. Le
deuxième mécanisme est l’intégration
des nouveaux membres, enfants ou
migrants, à la société et dans la sphère
des valeurs citadines du groupe, en
consacrant le modèle urbain à orienter
les comportements sociaux dans le sens
des valeurs qui sont celles du groupe.
Sur cette base, ce sont les valeurs qui
dessinent et édifient la ville, et c’est de
son côté la ville qui perpétue les valeurs
et en garantit la durée, laquelle garantit
à son tour la permanence de la ville.
L’identité de la ville est un concept
trop ample pour être réduit à
des formes d’urbanisme ou à une
topographie de la cité. C’est un
mélange de formes architecturales et
de valeurs collectives, les bâtiments
ayant été édifiés pour matérialiser
dans l’espace les valeurs du groupe,
en étant en pratique orientés de
façon à ce que la vie sous toutes ses
formes s’harmonise avec les valeurs
du groupe. Dans le même temps,
l’urbanisme est devenu un moyen pour
préserver, perpétuer et étendre au
quotidien les valeurs constitutives du
groupe.
C’est pourquoi tous les efforts
qui sont déployés pour conserver
l’identité de la ville arabe à travers
la réhabilitation de ses bâtiments, la
restauration des anciennes formes
urbaines, la reproduction de ces formes
dans les nouvelles constructions et
planifications urbaines constituent
autant de contributions essentielles à

la sauvegarde de l’identité de la ville
arabe. De tels efforts doivent certes
se poursuivre, mais ils ne peuvent
suffire s’ils ne s’accompagnent pas
d’un travail de "réhabilitation" et de
"promotion" des valeurs arabes. S’il n’y
a pas de citoyens capables d’intérioriser
les valeurs arabes pour en faire leur
vivre, tous les efforts et interventions
urbanistiques ne pourront donner que
des bâtiments sans âme qui ne pourront
résister face au flux consumériste qui
sape à la base toutes les beautés de la
civilisation.
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POUR UN IDENTITÉ DURABLE
DE LA VILLE ARABE :
Une lecture pluridisciplinaire

Hichem El Mekki - Maroc
L’identité d’une ville est une identité
complexe. S’y matérialise un rapport
d’interaction et d’interpénétration
entre la démographie d’une part, les
valeurs et la culture d’une société
d’autre part. Toute vision enfermant
l’identité d’une ville dans la nature et
la planification de ses bâtiments ne
peut être qu’une vision synthétique
qui fausse la perspective. La ville
arabe est en effet la quintessence
des valeurs arabes authentiques
dont elle garantit en même temps la
préservation et la durabilité. C’est
pourquoi " le degré d’assimilation
du modèle culturel et civilisationnel
de l’architecture constitue un
indicateur de l’authenticité et de la
cohérence de l’identité urbanistique
de la ville ou, le cas échéant, de sa
décomposition, dans le cadre d’une
évaluation de la vision architecturale
à la lumière des spécificités

environnementales et civilisationnelles
locales. "
On ne peut considérer l’identité d’une
ville sans tenir compte des valeurs
qui sont celles de ses habitants.
Entre la ville et les valeurs dont se
réclament les siens il s’est noué
une relation circulaire d’influence
réciproque dont il est difficile de saisir
le commencement. La ville avec ses
bâtiments et sa planification urbaine
est la matérialisation dans l’espace
des valeurs auxquelles adhère sa
population, la cité ayant été édifiée
conformément à des valeurs et à des
certitudes éthiques et esthétiques mais
aussi à une vision déterminée de la vie
et de l’existence.
C’est, en revanche, à la ville qu’il
incombe de protéger les valeurs du
groupe et d’en garantir la permanence,
et ce au moyen de deux mécanismes:
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LA MUSIQUE STAMBALI ENTRE PROPRIÉTÉS
RITUELLES
ET CONNOTATIONS THÉRAPEUTIQUES
Une approche anthropo-artistique

Ali Mabrouk - Tunisie
L’étude porte sur le style musical
propre à la minorité de race noire en
Tunisie. Ce modèle est caractérisé par la
multiplicité de ses variations rythmiques
et par ses vertus curatives. Ce style
musical particulier constitue en soi un
système thérapeutique qui n’a cessé
d’évoluer dans le temps et l'espace, sous
l’influence de l'environnement culturel
propre à la Tunisie.
Il est à noter que cette étude sur le
"Stambali" s'ouvre sur une lecture
anthropo-artistique du contenu des
croyances et des rites hérités du
passé qui consistent en un ensemble
de pratiques religieuses et magiques
d'origine africaine. Celles-ci ont été
adaptées au cadre socioculturel, ce qui
leur a conféré une légitimité en tant que
genre musical populaire relevant d’une
tariqa à l’instar d'autres genres tel que le
Malouf.
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populaire sont en effet, fort souvent,
interdépendantes et recouvrent plus d’un
champ de savoir.
Les douleurs de dos sont traitées selon un
protocole où le guérisseur se sert d’une
pièce de monnaie telle que l’actuelle
guinée soudanaise ou toute autre pièce
métallique suffisamment lourde pour
rester fixée sur sa base et ne pas glisser
au cours du traitement sur le corps du
patient au risque de le brûler. Cette pièce
est recouverte d’un tissu en coton ; celui-ci
est roulé de façon à ce que ses deux bouts
se dressent vers le haut comme deux
bougies ; ils sont alors imbibés d’huile, le
coton ayant pour caractéristiques, d’une
part, de ne pas se froisser et, d’autre
part, d’absorber cette huile qui contribue
à la combustion et à l’entretien de la
flamme. La pièce (de monnaie ou autre)
enveloppée de tissu est alors posée sur
l’emplacement de la douleur, les bouts
sont allumés au moyen d’une allumette,
d’un briquet ou, parfois, d’un morceau de
papier enflammé, le tout est alors plaqué
au corps du patient au moyen d’un hun en
cuivre.
Dans le cas de la femme qui souhaite
enfanter, une guérisseuse dont l’art est
transmis de mère en fille applique al
hun au bas du dos de la femme dans
la zone du coccyx, ayant au préalable
diagnostiqué que le dos de cette femme
est fatîh (littéralement : ouvert), ce qui
signifie qu’elle est incapable de procréer
ainsi qu’en témoignent, entre autres,
les douleurs intenses que cette patiente
ressent au bas du dos ? C’est là une
tradition curative fort connue et encore
pratiquée de nos jours qui consiste à
appliquer tôt le matin, trois jours à la suite,
al hun sur cette partie du dos de la femme,
qui doit être à jeun.
Battre al hun selon le rite appelé al harjiletk
entre dans la catégorie des croyances et
coutumes populaires mais également dans

celle des arts de la représentation, car
ce rite se développe sous la forme d’un
drame où les rôles sont distribués entre
la mère en couches, le nouveau-né et les
invités. Divers rituels accompagnent cette
représentation, comme le port de bougies,
les rondes effectuées à travers la maison et
les textes scandés lors de la célébration du
Septième jour, le tout sur fond de musique,
tandis que la mère et l’enfant sont exposés,
revêtus d’habits de cérémonie.
Le rite consistant à frapper al hune pour le
faire retentir se déroule après le coucher
du soleil. Or, nous savons que c’est la nuit
que les bougies sont traditionnellement
allumées dans les églises et que cette
coutume, liée au départ au christianisme
avec toute la spiritualité qui en émane,
a influé sur diverses composantes de la
culture soudanaise, en particulier dans les
deux domaines des croyances et coutumes
populaires. La tradition chrétienne a en
effet mis l’accent sur l’impact affectif des
cloches qui sonnent, et la ferveur des
chrétiens ne peut se comprendre si l’on
sépare leur foi de ce chant des carillons.
Le traitement médical au moyen d’al
hune relevait dans le passé des actions
caritatives. Le patient payait ce qu’il
pouvait pour le traitement reçu. Ce
paiement s’appelait, selon l’expression
populaire, attiyat mezaïen – littéralement :
le don à celui qui embellit –, le mezaïen (ou
coiffeur) empochait ce qu’on lui donnait
sans en vérifier le montant. Mais, au jour
d’aujourd’hui, beaucoup de guérisseurs
fixent, à l’instar des médecins, les
honoraires de la consultation, laquelle est
perçue d’avance car ce travail est devenu
leur gagne-pain.
Si les multiples fonctions d’al hun se
trouvent aujourd’hui classées dans
différents domaines du folklore, il peut
arriver que certaines se chevauchent et
couvrent plus d’un domaine.
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LES UTILISATIONS DE L’OUTIL EN CUIVRE
APPELÉ AL HUN
DANS LES CROYANCES ET COUTUMES
POPULAIRES SOUDANAISES
Salwa Abdemaguid Ahmed Al Mechli - Soudan
L’étude porte sur l’outil appelé al hun qui
est un vieil instrument manuel importé
d’Égypte que les habitants du pas du Nil
utilisent pour le concassage ou comme
que mortier à piler. Il sert également dans
les pays du Golfe à moudre des épices
comme le safran.
L’auteur s’est appuyée dans la collecte
des données relatives à cet outil sur
la méthode historique, descriptive et
analytique et sur le collationnement
des récits oraux recueillis sur le terrain
en s’appuyant sur les techniques de
l’entretien, de l’observation ou de la
conjugaison des deux approches. L’analyse
historique a permis de remonter aux
origines culturelles de l’utilisation d’al hun
dans les coutumes et les croyances.
Cet outil de forme ronde a une largeur
d’environ dix centimètres et une épaisseur
de moins d’un centimètre. Il est fabriqué
en cuivre, un long bras vertical y est
introduit qui permet de l’utiliser pour
battre ou piler, le poids du cuivre est d’un
kilogramme et plus.
Al hun entre dans la catégorie de la culture
matérielle. Il sert de diverses façons à
piler les épices de la cuisine soudanaise,
comme la coriandre, la cannelle et bien
d’autres. Il permet également de moudre
des plantes sèches comme le girofle ou
certaines matières comme le musc qui
entrent dans la composition des parfums
qu’affectionnent les femmes soudanaises. Il
sert en outre à polir la pierre qui enferme

l’or brut afin
de faciliter
l’extraction
du précieux
métal après
de multiples
opérations
de lavage, de
préparation et
de nettoyage.
Or, malgré
l’usage qui en
est fait pour ces
diverses actions,
cet objet est
devenu de plus en rare en raison du coût
élevé du cuivre. D’autres instruments ont
pris sa place dans les activités manuelles
de mouture comme le fendek en bois ou
en fer. Il continue néanmoins à servir dans
plusieurs domaines, mais il est certain qu’il
va finir un jour par être rangé parmi les
curiosités culturelles que l’on expose aux
touristes.
Il convient néanmoins de souligner que la
médecine populaire se sert de cet outil
pour soigner les maux de dos sur la base
de techniques inspirées des saignées
islamiques modernes, telles qu’elles
furent développées par les guérisseurs.
En tant que tel, il est classé comme objet
folklorique dans la catégorie des croyances
et savoirs populaires. Mais, selon la
classification de Richard Dorson, il entre
dans celle des us et coutumes populaires.
Les composantes du patrimoine
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monde arabe en œuvrant à faire connaître
d’autres figures et écoles de cette science,
en particulier l’école française. Il importe à
cet égard de souligner qu’il fut le premier
à élaborer les programmes de formation
en anthropologie, et l’un de ceux qui
ont contribué à l’organisation du cursus
des sciences sociales et humaines du
département des sciences sociales de
la Faculté des lettres de l’Université de
Bahreïn.
Quant au rôle qui fut le sien à la direction
des affaires culturelles dans son pays
il consista en la mise en application
scientifique de son savoir d’anthropologue
ainsi que des expériences qu’il mena en
tant que chercheur sur le terrain, dans
le secteur de la culture populaire et de
la création artistique sous ses diverses
formes. Ces responsabilités officielles lui
permirent en effet d’observer de près les
mutations que la culture, et de façon plus
spécifique la culture populaire, a connues,
à Bahreïn et dans les autres États du Golfe
arabe, et leurs effets sur le processus
de formation et de reproduction des
identités culturelles et nationales au sein
des sociétés de la région. Elles furent
également pour lui l’occasion de nouer des
contacts et de développer des rapports de
coopération et de collaboration avec de
nombreux chercheurs arabes et étrangers,
en particulier les savants danois membres
de l’Université et du Musée d’Aarhus et
du Musée national du Danemark. D’autre
part, l’homme entreprit la lecture critique
de certains écrits d’anthropologues
européens consacrés à la société et à la
culture dans la région du Golfe, ce qui lui
permit de proposer dans son livre intitulé
Le Golfe arabe : études anthropologiques
la classification de certains ouvrages
théoriques n’émanant pas de ses propres
études sur le terrain mais portant sur des
questions sociales et culturelles en rapport
avec trois pays de la région : Bahreïn, Les
Émirats et Qatar. La même démarche fut à

la base de son autre livre : Bahreïn. Société
et culture : études anthropologiques, qui
présente une analyse anthropologique de
la société et de la culture bahreïnies et une
réflexion sur les mutations que la structure
sociale du Royaume a connues.
L’auteur souligne avec force la contribution
d’Abdallah Yatîm, en tant qu’anthropologue,
universitaire et intellectuel arabe à de
nombreux débats sur des questions
politiques, sociales et culturelles concernant
Bahreïn, la région du Golfe et le monde
arabe, à travers des articles de presse, des
tables rondes et des rencontres télévisées,
débats consacrés notamment aux thèmes
suivants : La situation de la culture à Bahreïn;
La culture et le projet de réforme politique
du Roi Hamad ; La crise bahreïnie de février
2011 ; Le fondamentalisme chiite à Bahreïn;
Manama, ville arabe : une critique du néoorientalisme ; Les problèmes de l’action
culturelle dans les pays du Golfe ; La culture
arabe face à la mondialisation. Chacune
de ces discussions fut pour le chercheur
l’occasion de souligner l’importante
contribution que l’anthropologie peut
apporter, à côté d’autres spécialités
en sciences humaines et sociales, à la
résolution de certaines questions vitales et à
l’information de l’opinion publique.
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L’ANTHROPOLOGIE LOCALE DANS LES PAYS
DU GOLFE ARABE
L’exemple de Abdallah Abdul Rahman Yatîm

Dahmani Sulaiman - Algérie
L’étude vise à mettre en lumière l’itinéraire
et les apports de l’une des figures les
plus connues de la région du Golfe et
du monde arabe dans le domaine de
l’anthropologie : le chercheur bahreïni
Abdallah Yatîm. Elle se fonde sur ses
œuvres et ses articles mais aussi sur
certaines de ses déclarations, reprises
dans le texte. Trois secteurs essentiels ont
été scrutés : le travail d’anthropologue
sur le terrain, la pensée anthropologique
moderne et l’action culturelle officielle.
Abdallah Yatîm n’a eu de cesse d’affirmer
la nécessité de l’enquête anthropologique
sur le terrain, l’étude théorique ne pouvant
suffire compte tenu des moyens limités
dont elle dispose par comparaison avec
le travail à mener auprès des populations.
Yatîm a pu, en tant qu’anthropologue
opérant sur le plan local et connaissant
l’idiome et le substrat historique de la
société étudiée, collecter des informations
et réunir des connaissances d’une
grande richesse sur la physionomie
et la culture des sociétés tribales du

Golfe arabe. Il a également entrepris de
nombreux travaux comparatifs, ce qui
a contribué à combler les déficits dont
souffrent les études anthropologiques
en ce qui concerne les structures et les
organisations traditionnelles dans la région,
et plus particulièrement dans la chaîne de
montagnes d’Al Hâjar et au désert des
Émirats, localement appelé Adh-dhahera.
L’intérêt de ce chercheur pour la
pensée anthropologique moderne, ses
orientations, ses écoles et ses maîtres
s’inscrit dans le cadre de la vision qui
fut toujours la sienne et qu’il résume en
ces termes : « L’anthropologie est une
science et une spécialité académique
qu’il est du devoir des anthropologues
arabes de faire connaître au lecteur
arabe, qu’il soit ou non du domaine,
d’une façon objective et moderne, digne
du statut de cette science et propre à la
réhabiliter. » Abdallah Yatîm a en outre
contribué à changer l’image stéréotypée
de l’anthropologie qui avait cours dans
la région du Golfe et dans le reste du
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le combat triomphal contre les
forces surnaturelles (djinns et
démons), la société de Bahalil n’en
est pas moins convaincue que ces
forces imprègnent en profondeur
la vie quotidienne, en général, et
les différents cycles de la vie de
l’individu, en particulier.
En fait, ces rites consistent
en gestes et actions pratiqués
volontairement, sans autre raison
que la répétition de célébrations
remontant loin dans le passé. Il
est certain que la répétitivité est
l’un des caractères distinctifs de
ces rites que les habitants de la
région célèbrent, à l’instar du
reste de la population marocaine,
en conformité avec des coutumes
profondément respectés par tous
les membres de la communauté.
Une question se pose, ici : de
telles pratiques continuentelles à avoir cours au sein de la
société bahalilie ? La réponse
est évidemment positive. Oui,
certaines de ces croyances
sont demeurées vivaces, cette
communauté n’étant rien qu’un
simple miroir du reste de la société
marocaine en ce qui concerne
le substrat psychologique de ces
croyances, même si la pratique ellemême relève des légendes et autres
manifestations de l’irrationnel que
l’Islam appelle à combattre et à
éradiquer de la vie sociale.
En effet, cette religion n’a eu de
cesse, depuis son apparition, de
batailler contre ces rites et croyances.
Malheureusement, ceux-ci continuent
à sévir dans les différentes régions du
Maroc, notamment dans les milieux
tribaux, en tant qu’us et coutumes
ancrés au plus profond des masses
populaires. La question de l’Islam

au Maroc est en effet à maint égard
problématique, et l’on ne saurait
s’y confronter avec succès qu’en
commençant par ces pratiques et
croyances qui demeurent vivantes et
répandues à travers le pays.
Coutumes et rites constituent des
comportements sociaux relevant
de la pratique quotidienne dans les
classes populaires. Ils ne peuvent
être soumis de la part des fidèles à
examen et évalués que dans le cas
où l’on viendrait à y contrevenir. On
ne saurait en mesurer l’impact sur
la base de la légalité religieuse ou
de la foi en l’inconnaissable qu’en
proportion de l’enracinement dans
telle région de la loi islamique ou des
valeurs religieuses.
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LES RITES DU MARIAGE AU MAROC
La région de Bahalil à titre d’exemple

El Saadia Outbaazit - Maroc
Les rites du mariage varient d’une
province à l’autre du Maroc. L’auteur
a choisi de se pencher sur la petite
région de Bahalil qui est située sur
le flanc de l’Atlas, face à la ville de
Fez dont elle est éloignée de 72
miles. Près de cette région, se trouve
une passe traversée par la route de
Numidie. Divers ruisseaux dévalent la
montagne dont l’un passe par la ville
de Bahalil.
Cette dernière se situe dans l’une
des zones du sud de Fez, non loin de
Safrou, un village très peuplé dont les
habitants s’abritent dans des maisons
adossées aux premiers contreforts de
l’Atlas moyen. Cette population est
constituée des derniers représentants
d’une tribu berbère appelée Bahloula
qui a vécu dans cette région depuis
les temps les plus lointains, et joué à
plusieurs reprises un rôle historique

non négligeable, surtout au cours
des premiers âges de la conquête
islamique.
L’étude se penche sur les symboles
sociaux en mettant en lumière les
valeurs auxquelles la population
demeure attachée : honneur,
intégrité, respect du patrimoine,
ancrage des us et coutumes du
groupe. La société a à cet égard
constamment veillé à la pratique des
différents rites et cérémonies qui
renforcent ces valeurs et en assurent
le respect à travers la défense du
mariage légal et l’attachement à en
garantir la stabilité.
Même si la communauté n’a pas
toujours conscience de l’utilité
immédiate de ces rites et cérémonies
dont les fidèles ne connaissent
guère, excepté par la pratique, la
fonction héréditaire latente, à savoir
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à s’affranchir de ces coutumes tribales
héritées du passé, la communauté ayant
estimé que la zerda ressemble aux
festivités célébrant « les noces de Satan
».
L’homme arabe pratique de nombreux
rites aux fins de se rapprocher du sacré
sous ses diverses formes. Ces rites «
consistent en un ensemble d’attitudes et
de gestes faisant écho à une expérience
religieuse intérieure et visant à nouer
une relation avec les univers de la
sacralité ». Parlant de la culture de
l’ancien Orient, Faras Sawah classe
les pratiques rituelles en trois types
principaux : les rites magiques, les rites
religieux de routine et les grands rites
cycliques.
Les rites magiques reposent sur la
croyance en la présence d’une force
surnaturelle partie de l’ensemble des
manifestations de l’univers, force que le
magicien ou le prêtre expert dans l’art
de la magie peuvent posséder et utiliser
pour guérir les maladies incurables,
chasser les esprits maléfiques et
maîtriser les éléments naturels.
Les rites cycliques, sont ceux qui
sont organisés en tant que rites de

l’abondance et de la fertilité.
Quant à la zerda, elle fait partie des rites
religieux de routine que les hommes
pratiquent pour se rapprocher des
saints. La prière accomplie, on prépare
le repas et on sacrifie les animaux. Mets
et boissons accompagnent la visite aux
mausolées. Les actions empreintes
de sacralité auxquelles se livrent les
fidèles constituent l’une des formes de
cette piété populaire qui constitue le
cadre à l’intérieur duquel se forment
les croyances et se déroulent des rites
cultuels et festifs où s’épanouit le sacré.
De telles célébrations sont considérées
comme autant d’hommages à la
mémoire du saint.
Bien que la zerda soit interdite par
l’Islam la plupart les peuples arabes,
toutes doctrines et écoles de pensée
confondues, la considèrent comme licite
et voient dans sa célébration une action
de grâces. Tous continuent en effet de
croire aux saints et ne peuvent renoncer
à leur attachement à ceux-là qui ont
protégé le pays et comblé les hommes
de leur bénédiction. En Tunisie, de tels
repas festifs sont toujours à l’honneur et
les célébrations demeurent un hommage
aux saints et un appel à leur intercession.
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LA ZERDA :
ENTRE LICITATION TRIBALE ET INTERDIT
RELIGIEUX

Mongia Toumi - Maroc
La zerda est une manifestation humaine
qui remonte aux origines de l’humanité.
Les peuples arabes des temps modernes
aussi bien que des temps anciens l’ont
bien connue et pratiquée sous diverses
formes. Les motifs n’ont guère changé
avec les époques puisque le but de ces
agapes est de se rapprocher du sacré
sous toutes ses formes : entités et êtres
vivants.
Il s’agit d’une manifestation
anthropologique pratiquée sous la forme
de rites cultuels structurés auxquels
participent les sociétés tant modernes
qu’anciennes qui en font leur vivre. À
travers ces cérémonies les hommes
construisent leurs symboles ainsi que

les représentations qu’ils se font d’euxmêmes, des choses et du monde, et
c’est par leur entremise qu’ils définissent
les normes et les modalités de leur
existence collective.
Les représentations théoriques de la
zerda sont nombreuses et diverses,
elles varient selon les points de vue.
Beaucoup parmi les gens ordinaires
la considèrent comme une pratique
licite en même temps qu’une coutume
ancestrale dont la célébration ne
saurait être abrogée. La communauté
des ulémas et des jurisconsultes a, en
revanche, prononcé son interdiction
en tant que pratique contraire aux
enseignements de l’Islam qui exhorte
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suite évolué jusqu’à se fixer dans sa
forme actuelle.
• Nous sommes dans la "Maqama de
l’Aïd" en présence de personnages
inspirés des milieux populaires de
la ville de Grenade : l’archiviste,
le comptable, le secrétaire,
l’argousin, et bien d’autres figures
qui ne se rencontraient pas dans les
maqamas classiques dont le récit
mettait en scène des personnages
stéréotypés. Le narrateur traditionnel
est également absent alors qu’il
avait, dans la maqama classique,
notamment pour fonction d’attribuer
dans un bref préambule à la séance,
le récit à un premier rapporteur qui
invoque un second, lequel se réfère
à un troisième, etc. à la manière
des préambules aux hadiths du
Prophète. Le rôle du narrateur dans
la ‘’Maqama de l’Aïd’’ est assimilable
à celui du munadi (crieur public) qui
transmet à haute voix un avis ou
une information à la foule massée
dans les marchés : "Oyez, oyez ce
que vous dit celui-là qui vous est si
reconnaissant et ne cesse de citer
vos hauts faits et gestes… Oyez ce
qui ne peut que flatter l’ouïe et plaire
l’entendeur…"

• Sur le plan linguistique, la "Maqama
de l’Aïd" est riche en maskoukets
(formules lapidaires) qui se
caractérisent par leur beauté, leurs
significations suggérées et leur
aptitude à condenser les idées en
peu de mots. Al Azadi puisait ces
maskoukets dans la parlure locale
qui a fait des proverbes une véritable
"monnaie courante", devenue
depuis un objet d’étude pour les
chercheurs anciens et modernes qui
ont consacré au sujet divers ouvrages
à l’instar des Proverbes populaires
d’Andalousie ou Proverbes et dictons
d’Andalousie et du Maghreb, etc.
• La langue consacre le caractère
populaire par excellence de
la maqama, en raison de la
fréquentation des étrangers, car,
comme disait Ibn Khaldoun: "qui
fréquente les étrangers ne cesse de
s’éloigner de sa langue d’origine".
L’auteur cite ici diverses déformations
lexicales ou graphiques de mots
arabes et souligne la présence de
quelques vocables empruntés au
dialectal, chose inhabituelle dans la
maqama classique qui est connue
pour la force et la complexité de son
style.
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LA MIGRATION DE LA SÉANCE (MAQAMA)
VERS L’ANDALOUSIE
La "Maqama de l’Aïd"
entre forme classique importée
et contenu populaire local

Mohamed Merini - Maroc
Les Maqamet (séances littéraires très
codifiées) d’Al Hamadhanî et d’Al Harîri
ont consacré l’autorité d’un modèle
resté inchangé au long de l’histoire de
la littérature arabe. Ce modèle a fait
de la kodia (mendicité, gueuserie) son
sujet, de la fourberie son thème et de
l’excès rhétorique le moyen d’exhiber
la prouesse formelle au plan de
l’expression verbale.
La "Maqama de l’Aïd" d’Ibn Murabi’a
al Azadi fait exception à cette règle qui
pose que "l’unité de la maqama est dans
l’unité du fond et de la forme". Al Azadi
a en effet puisé son inspiration dans les

milieux populaires de Grenade où il a
vécu et dont il a assimilé les spécificités
culturelles et sociales.
On pourrait classer comme suit les
infractions à la forme classique de la
maqama orientale:
• Les événements sont imprégnés
de couleur locale, en rapport
avec certaines traditions festives
espagnoles qui s’inscrivent dans
le cadre de ce que les Espagnols
appellent corrida de toros, sachant
que ces festivités populaires sont
attestées dès le VIIIe siècle de
l’Hégire, et que la corrida a par la
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publication de L’Encyclopédie des contes
populaires bahreïnis : mille et un contes.
Cette œuvre fut élaborée, coordonnée
et rédigée par Mme le Dr Dhia al Kaabi
sur la base d’une idée du poète bahreïni
Ali Abdalla Khalifa qui a attiré l’attention
du Dr al Kaabi, spécialiste en textes
narratifs, sur l’absence d’un ouvrage
réunissant les contes populaires de
Bahreïn en dépit de la richesse, de la
diversité et de la grande inventivité de
ces récits. Le poète a en même temps
souligné la nécessité de consigner les
contes populaires de ce pays dans
les dialectes populaires qui y figurent
oralement sans chercher à les transcrire
en arabe littéral, de sorte que soit
préservé leur caractère populaire oral.
La suggestion du poète Ali Abdalla
Khalifa, conjuguée aux efforts de Mme
le Dr Kaabi, au soutien de l’institution
de La Culture populaire pour les
études, la recherche et la publication
et à la coopération de l’Organisation
internationale de l’art populaire (IOV)
avec l’Université de Bahreïn, a abouti
à cette Encyclopédie qui représente
aujourd’hui le plus grand ensemble
narratif populaire à l’échelle du monde
arabe. La réalisation de cette œuvre
magistrale a nécessité la contribution
d’un grand nombre de professeurs,
étudiants, intellectuels et chercheurs
spécialistes du patrimoine et du folklore
populaire qui ont travaillé d’arrachepied pendant toute une décennie.
Cent étudiantes et étudiants ont
notamment œuvré au dépouillement,
à la consignation et à l’établissement de
ces récits populaires auprès de 1200
narratrices et narrateurs âgés de 50 à 80
ans, vivant dans les villes et les villages de
Bahreïn.
Il ne fait aucun doute que l’école
doit se placer au premier rang des
institutions appelées à s’occuper de la

littérature populaire, les programmes
d’enseignement devant comporter
nécessairement un nombre consistant de
textes de la littérature populaire. Celleci a en effet pour fonction de préserver
l’identité nationale et de promouvoir les
valeurs patrimoniales auprès des jeunes.
Il est en outre certain que les jeunes euxmêmes adhèrent bien plus facilement
aux enseignements et paroles de sagesse
lorsque ceux-ci sont transmis par le
moyen des œuvres littéraires, et en
particulier de la poésie, des proverbes et
du récit que lorsqu’ils les reçoivent sous
forme d’ordres ou de recommandations
prêtes à l’emploi. Qui plus est, l’une
des principales caractéristiques de la
littérature populaire est son attractivité
qui fait, notamment, que les enfants
s’y reconnaissent davantage que dans
les œuvres « sérieuses », car cette
littérature est plus proche de leurs
pratiques linguistiques au quotidien et
leur propose des images artistiques qui
parlent à leur âme. Aussi devons-nous
faire fonds sur ce type de texte pour
jeter les bases d’une éducation artistique
et d’une vision globale du monde qui
serait pour les enfants un tremplin pour
se lancer sur la voie de la créativité.
En plus, le patrimoine littéraire populaire
doit être considéré comme une
composante de l’identité nationale –
celle du pays et celle de la nation arabe
– qu’il nous incombe de défendre. La
littérature populaire, et en particulier
le conte, est de nature à servir de
stimulant pour que soient surmontées
les difficultés et enracinée la vertu au
sein des sociétés, notamment chez les
enfants, en raison des valeurs de vérité,
de noblesse, d’effort sur le chemin de la
réussite que cette littérature fait valoir.
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LA STRUCTURE ET LES SPÉCIFICITÉS
ARTISTIQUES DU RÉCIT
DANS LA LITTÉRATURE POPULAIRE
DU GOLFE ARABE
Houssam Rached Al Ahmed - Syrie
La littérature populaire dans la région
du Golfe arabe est riche en contes et
personnages, le désert étant un lieu
propice à l’invention des fables et des
légendes, et le bédouin passionné de
veillées nocturnes où les convives font
cercle autour du feu pour donner libre
cours à des narrations puisées
dans leurs souvenirs ou fruits
de leur imagination.
Les contes produits
par les gens du désert
se distinguent de la
littérature populaire
en général par la nature
de leurs personnages
et la spécificité de
leur contenu narratif.
Une partie des
personnages portent
en effet des noms
ou des appellations
qui renvoient à la
fonction pour laquelle
ils ont été inventés.
Ce sont en effet des
personnages légendaires
dotés d’une fonctionnalité,
sans être pour autant liés
à un moment historique
précis. On pensera à Abu
Dirâya (l’homme qui
en sait beaucoup), Al
Jathum (l’immobile),
Abu Maghwy (celui
qui séduit), al Daid’a

(celui qui se dandine) …
Pour le contenu, nous avons constaté
que la plupart des histoires et contes
du Golfe arabe, tournent autour de la
défense faite aux enfants, aux femmes
ou aux hommes de commettre telle
ou telle action. Nous avons également
constaté à quel point les femmes
participaient à la création du conte et
fable populaires du Golfe.
Pour les histoires et légendes
héroïques, elles ont pour thème
central la glorification des valeurs du
bien, du vrai et du beau.
Il nous est en outre apparu que le
conte populaire dans la région du
Golfe arabe est riche en symboles et
en paroles de sagesse et nous donne
une vision exhaustive de l’humain.
Le conte aborde en effet la
totalité des aspects de la
vie, sa grande richesse
et la multiplicité de ses
genres et ramifications font
de sa préservation un devoir
national exigeant
la conjugaison
des efforts
tant individuels
qu’institutionnels.
Le meilleur
témoignage
en est cette
belle entreprise
collective couronnée par la
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3. Le patrimoine populaire et
les devinettes sont parmi les
composantes de l’héritage culturel
autour duquel se réunissent les
membres de la société dans leur
ensemble. Il est ce creuset cognitif,
intellectuel et civilisationnel qui
constitue l’identité d’une nation et
imprègne sa sensibilité, sa raison
et sa vision d’elle-même.
4. Le patrimoine populaire est
ce socle culturel sur lequel se
construit au fil du temps l’histoire
des peuples et des nations. Les
devinettes populaires en sont l’une
des composantes et représentent
dans leur finalité même un
bond qualitatif, eu égard au rôle
important qu’elles jouent dans le
développement culturel, social et
politique des hommes.
5. L’appropriation du patrimoine
populaire, y compris au niveau
des devinettes, constitue une
tâche essentielle pour notre
génération et un défi à la créativité
et à l’esprit critique, sachant que
l’acquis réalisé et matériellement
concrétisé par les précédentes
générations est toujours exposé à
la profanation et à la destruction.
6. Le patrimoine populaire
constitue l’identité culturelle de
la société dans le prolongement
des étapes de son histoire
passée. Il nous incombe de le
doter d’une base intellectuelle
propre à nous acheminer vers un
avenir à construire de nos mains
en prenant la mesure de nos
insuffisances et en procédant aux
analyses que celles-ci exigent.
7. Nous devons accéder à l’ancienne
culture de nos pères qui vécurent
à une époque où la scolarité était

chose rare et où le recours aux
devinettes en tant que moyen de
stimuler les esprits témoigne de
leur sagesse ancestrale.
L’auteur ne prétend pas avoir épuisé
les divers aspects de la question,
mais il a essayé de documenter un
ensemble de devinettes populaires
puisées dans le patrimoine de la
seule région d’al Burhama, tout
en expliquant de façon simplifiée
chaque devinette prise à part. Il
est convaincu que le domaine de
la recherche demeure ouvert à
l’étude, dans d’autres aires et chez
des personnes de différents sexes et
générations, des devinettes populaires
propres à Bahreïn en général, et à la
région d’al Burhama en particulier.
Des conclusions importantes et
utiles pourront en être tirées et
de nouvelles devinettes pourront
stimuler la recherche et éclairer les
générations suivantes sur une part du
patrimoine populaire où foisonnent
les richesses qui donnent au peuple
de Bahreïn une si grande fierté
d’appartenir à ce pays.
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LES DEVINETTES POPULAIRES AU ROYAUME DE
BAHREÏN
L’exemple de la région d’Al Burhama

Ali Omrane - Bahrein
L’étude met en lumière la teneur
esthétique des devinettes qui
constituent, par-delà leur simplicité et
leur caractère spontané, un reflet de la
sensibilité populaire. Cette dimension
esthétique réside dans les maximes
indéfiniment renouvelées que recèlent
les devinettes, lesquelles se fondent
sur la suggestion et l’interactivité et
ouvrent sur de vastes espaces de
prise de conscience chez le récepteur.
Celui-ci se trouve de ce fait entraîné
à chercher une équivalence objective
entre la devinette et la circonstance
qui l’a générée, et à puiser dans le
lexique le plus proche un enseignement
qui réponde à ses besoins vitaux et
facilite le dépassement des barrières
qui entravent son envol vers le ciel des
belles énigmes avec leurs contraintes et

leurs structures formalisées.
L’étude aboutit à un ensemble de
conclusions que l’auteur synthétise
comme suit :
1. Les devinettes sont des
composantes de la culture
populaire à l’instar des habits
ou des us et coutumes. Elles
constituent autant de traits d’union
entre le présent et le passé et
contribuent à la formation de
l’identité des individus et des
groupes sociaux.
2.

La culture populaire se manifeste
à travers les diverses expressions
de la devinette jusqu’au niveau de
ses textes et du mode de vie qu’elle
suggère.

26

Culture Populaire

Numéro 56

pour cette raison que la sphère arabe
s’est attelée à cette recherche sur
les problématiques esthétiques, les
références artistiques et les significations
de l’identité dans les œuvres créées qui
a débouché sur ces questionnements
essentiels : qu’est-ce que l’identité ? où la
trouver ?
Car, en dépit de la diversité des
réalisations présentées par l’artiste arabe
au XXe siècle, celui-ci a commencé
dès le début à se mouvoir dans des
directions bien déterminées qui étaient
celles de l’identité et des significations
liées à la mémoire, vivante ou perdue.
On a vu dès lors émerger les signes du
temps et de l’espace, de la famille et de
la terre parmi lesquels apparaissaient
ceux de l’orientalisme, des civilisations
anciennes et des arts islamiques, de
l’ornementation et de la calligraphie, de
l’héritage populaire et de la spoliation, de
la migration et de la perte de l’identité
dans les replis de la mondialisation, sans
oublier que les révolutions et autres
événements politiques ont poussé de
nombreux artistes à trouver refuge
dans la terre et le réel et à considérer la
figuration des révolutions et des guerres
comme l’expression vivante de l’identité
présente tout autant que la peinture de
la vie rurale par le biais de la mémoire en
est la représentation.
Il reste que le repli des artistes arabe
vers de multiples références culturelles
matérielles et immatérielles leur a
semblé une issue aux problèmes
artistiques qui se posaient dans le monde
arabe. Ainsi, ces créateurs ont parfois

voulu concilier ce que le patrimoine a
créé spontanément et ce qu’ils s’étaient
eux-mêmes proposés de faire en tant
qu’artistes à travers le recours à des
matériaux et outils en rapport avec
l’essence de la culture populaire, comme
l’utilisation du cuir, du henné et d’autres
matières premières que les artistes se
sont appropriées et qu’ils ont réutilisées
dans une démarche moderne dont il
a résulté des productions artistiques
arabes en phase avec la notion de
modernité. La greffe ainsi obtenue
a généré des contextes illimités où
se sont développés, à l’étape de la
postmodernité, des systèmes de pensée,
de signification et de création artistique.
L’accès à l’esthétique des peintures
populaires dans l’art moderne reste lié
aux évolutions qui ont marqué l’époque
depuis la seconde moitié du XXe siècle
et préparé à leur tour à l’inclusion de
l’ensemble des acquis populaires dans les
thèses de la postmodernité.
La question du patrimoine en tant que
miroir de notre passé s’est posée aussi
bien au Machrek qu’au Maghreb arabes.
Le patrimoine a dès lors été pour de
nombreux artistes une sorte de force qui
les poussait à s’orienter vers l’affirmation
des aspects de la personnalité arabe dans
les temps présents. C’est là du reste
le projet que bien des intellectuels ont
appelé à revivifier. On n’en déduira pas
pour autant que les artistes arabes furent
unanimes à prôner la nécessité de tirer
profit du patrimoine car d’autres voix se
sont, au contraire, élevées pour appeler
à l’abandonner.
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PATRIMOINE ARABE ET GENESE DU CONCEPT
D’IDENTITÉ DANS LES ARTS PLASTIQUES
Les groupes artistiques et les rencontres arabes
à titre d’illustration
Racha Abdelfattah Melhem - Liban
Les groupes artistiques qui ont émergé
à travers la région arabe peuvent être
considérés comme le véritable point de
départ, au début des années quarante
du XXe siècle, du renouveau des arts
plastiques dans cette partie du monde.
Ce renouveau s’est produit sous
l’influence objective du mouvement
intellectuel qui se développait alors tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de cette région.
En ses premières étapes, l’évolution
des arts plastiques a en effet pris appui
sur les règles et modalités culturelles
découlant des mutations artistiques
survenues dans le monde occidental.
Le retour au patrimoine de la région
en tant que source d’inspiration s’est
ensuite enclenché avec la restauration de
la souveraineté nationale dans des pays
arabes tels que l’Irak, l’Égypte, la Syrie ou
le Liban. Les évolutions que nombre de
sociétés arabes ont connues sur le plan
intellectuel amenèrent alors les artistes
à chercher des formules pour parler de
la vie nouvelle et de l’essor intellectuel.
Les pionniers se sont alors engagés dans
le processus d’innovation et de créativité
en enrichissant leur discours artistique,
en l’enracinant dans leur propre
terreau civilisationnel et en puisant dans
l’interaction entre patrimoine, identité
et authenticité afin de pouvoir passer à
la modernité. Pour ces artistes, la voie
était désormais ouverte à la réflexion sur
les rapports entre les formes picturales
populaires et le patrimoine arabe,
synonyme d’authenticité. La convergence

entre patrimoine et inspiration
populaire a dès lors engendré plusieurs
problématiques, relativement aux arts
plastiques dans le monde arabe, au cours
du XXe siècle.
Certains estiment que le patrimoine
constitue une donnée fondamentale
pour comprendre le temps présent,
et qu’il incombe aux chercheurs
d’examiner cette question de façon
objective en partant de ses contextes
épistémologiques, historiques et sociaux.
Quant à l’approche rationnelle, elle
ne peut se réaliser que sur la base
d’une vision moderne qui soumette
le patrimoine aux conditions et
mécanismes de l’époque. Et c’est
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L’édification d’une société quelle qu’elle
soit doit d’abord se concentrer sur
l’individu, lui assurer les conditions
nécessaires à son bien-être et veiller
en premier lieu à préserver sa dignité
et sa haute valeur humaine, tout en
garantissant aux nouvelles générations
les moyens de construire leur existence
avec tous ses fondements intellectuels et
culturels et de bénéficier des moyens de
mener une existence digne en jouissant
des meilleures conditions de sécurité,
de nutrition, de santé, d’éducation et
d’emploi décent. Telles furent en tout cas
les lignes directrices du projet de réformes
que cette ère de grande prospérité a
entrepris, développé et veillé à ce que les
réformes mises en place puissent avancer
de façon globale, au moyen de réalisations
menées de façon concomitante et à un
rythme accéléré et adapté aux exigences
et mutations de notre époque. Ce projet
d’envergure a ainsi avancé dans chacun
des domaines concernés en symbiose
avec les réalités du pays et les possibilités
qu’offraient son vécu et les interactions
qu’il permet, chose qui n’aurait pu se
faire sans l’existence de ces institutions
et structures nationales de haute valeur
qui ont dépassé les cadres traditionnels et
contribué à la réussite de l’incomparable
modèle bahreïni en matière de leadership.
Cette année fut marquée par une
conjoncture des plus difficiles, du fait
de la pandémie du Corona qui a frappé
Bahreïn autant que le reste du monde et
gravement affecté la situation globale dans
les secteurs de la santé, de l’économie,
de la vie sociale, de l’éducation ou de
l’équilibre psychologique. Ce fut, oui,
l’année des graves difficultés et des défis
qui ont fortement impacté les domaines
les plus divers de la vie des hommes. Mais
Bahreïn a su, grâce à l’esprit d’initiative
et aux efforts exceptionnels déployés
par son équipe dirigeante, sous le
commandement de Son Altesse Royale

l’Émir Selmane bin Hamad AL Khalifa,
Prince héritier et Premier Ministre – que
Dieu le garde –, anticiper les défis et
mobiliser de larges secteurs de la société
qui ont non seulement fait preuve d’une
grande réactivité mais se sont dressés,
collectivement et dans un esprit de
volontariat, pour soutenir ce projet et
renforcer l’esprit de participation sociale
et de responsabilité nationale.
Nul ne s’étonnera de voir Bahreïn
accomplir une œuvre si belle qui le
classe parmi les pays, petits et grands,
qui sont à l’avant-garde du progrès.
Nombreux sont à cet égard les facteurs
qui ont joué un rôle décisif, à commencer
par le leadership et la vision nationale
éclairée de Sa Majesté le Roi Hamad bin
Isa Al Khalifa et les sages orientations
que le Souverain a définies, à côté de la
détermination dont Son Altesse Royale
le Prince héritier, Président du Conseil
des Ministres, a fait preuve et de ses
effort soutenus pour relever les défis de
la conjoncture et faire face aux crises,
efforts qui ont stimulé l’engagement
patriotique et revivifié la foi en l’action
nationale commune.
Toutes nos félicitations, à l’occasion de la
Fête nationale bahreïnie, à Sa Majesté le
Roi – que Dieu le garde –, ainsi qu’à Son
Altesse Royale le Prince héritier, et toute
notre considération à l’équipe dirigeante
de Bahreïn dans son action pour réaliser
les grands projets de développement
et renforcer la stratégie nationale de
redressement économique. Toutes nos
félicitations également au peuple vaillant
de Bahreïn pour cette grande célébration
nationale. Que Dieu garde Bahreïn et ses
habitants qu’Il bénisse toutes ses fêtes. Et
nos plus vives salutations à l’incomparable
modèle de leadership bahreïni.
Ali Abdulla Khalifa
Chef de la rédaction
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HOMMAGE À L’INCOMPARABLE MODELE
DE LEADERSHIP BAHREÏNI
À chaque fête nationale que Bahreïn,
je regarde avec la plus grande fierté les
grandes réalisations accomplies au milieu
des rapides développements que connaît
notre monde, tant sur le plan politique,
qu’économique ou social, et je ne puis
m’empêcher de voir ce pays si limité
en termes de superficie et de richesses
naturelles réussir de si belles réalisations,
alors qu’il fait face à de si nombreux
défis. De voir, oui, la voix de Bahreïn
s’élever parmi celles de grandes nations
en tant que modèle de cohabitation
entre les hommes et de développement
économique, mené avec souplesse,
audace et adéquation aux mutations de
l’époque, dans un esprit d’ouverture
sociale capable d’assimiler avec courage
les réalités et les innovations de notre
temps et de se redresser avec toujours
plus de force pour faire face aux maux de
cette période de notre Histoire.
Ceux parmi mes congénères qui
vécurent leur enfance au tout début
des années cinquante du siècle dernier
se souviennent encore d’avoir traversé
en voiture l’unique pont qui reliait à
cette époque Al Muharraq à la capitale,
Manama, et d’avoir vu les voitures former
une longue file, chacune attendant
son tour pour le paiement de la taxe
de passage, avant qu’à midi ce pont
ne soit fermé des heures durant pour
que barques et bateaux puissent à leur
tour effectuer la traversée, tous ces
véhicules s’entassant alors derrière le
pont jusqu’à ce qu’il soit réouvert. Ayant
gardé en mémoire cette attente, je ne
compte plus aujourd’hui les ponts et les
autres ouvrages qui sont venus peu à
peu s’ajouter à l’infrastructure pour que
toutes les parties de ce petit pays soient
rattachées les unes aux autres.

Al Muharraq comptait en ces années-là
deux écoles préparatoires, l’une au nord
de la ville et l’autre au sud, et une seule
école primaire, nommée Al Hîdaya (la
Guidance) Khalifienne – faites à présent
la comparaison avec les innombrables
écoles, lycées et universités publiques
et privées qui ont essaimé dans les
diverses régions de Bahreïn. Bien
d’autres données pourraient encore
être évoquées afin que nous puissions
comparer ce que fut ce passé et ce que
nous voyons de nos jours. Le chemin
fut long mais, avec l’aide du Très-Haut,
et grâce à la rigoureuse planification et
aux efforts acharnés qui furent déployés,
nous pouvons aujourd’hui admirer de fort
nombreuses et belles réalisations.
C’est le règne si prospère de Sa Majesté
le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa, et ce
sont les idées et les vastes projets de
développement que le Souverain a mis
en œuvre au service de la société, de la
femme , de l’éducation, de l’habitat, de la
technologie autant que les mécanismes
que Sa Majesté a pu promouvoir avec
succès pour traiter les maladies dont
souffrent les hommes et combattre
les fléaux de la criminalité, notamment
financière, qui ont permis de lancer
ces grands projets d’avenir au service
de ce pays. Ainsi, les investissements
les plus hardis ont été mobilisés et la
légendaire compétitivité de Bahreïn
a été décuplée grâce à des initiatives
propres à faire avancer l’économie et
à créer de nouvelles et prometteuses
initiatives propres à développer le
potentiel économique du pays et à élargir
les perspectives, dans les domaines de
l’industrialisation, du tourisme et des
services logistiques.
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Towards a Sustainable Identity for the Arab City:
An Intellectual Vision across Disciplines
Hisham Al Makki - Morocco
The Arab city's identity is multifaceted,
reflecting an overlapping and reciprocal
relationship between urbanization on
one hand, and the values and culture of
society on the other. Any perspective
that reduces a city's identity to the
layout of its structures is a reductionist
perspective that ignores reality. The Arab
city is a product of authentic Arab values,
and a guarantor of the continuation
and preservation of those values. In the
context of analysing architectural theory
and in light of local environmental and
cultural factors, the consideration of
the civilisational and cultural model of
architecture is a sign of the architectural
identity's uniqueness, coherence, or
disintegration.
A city's identity cannot be separated
from its people's values; as a result, a
interconnectivity developed between the
city's identity and its people's values, the
origin of which is difficult to pinpoint.
With its architectural structures and
urban design, the city is a physical
manifestation of its citizens’ ideals. The
city is established on the basis of moral
and aesthetic values and convictions and
a particular vision of life and existence, it
also serves as a guardian of the group's
ideals and a guarantor of their perpetuity
in two ways:
The city reinforces the group's values
by making the city's spaces a guarantor
of the continuation and preservation of
social value by shaping the way of life and
various forms of social interaction entirely
in accordance with the group's ideals. It
also incorporates new people, whether
they are youngsters or immigrants, into
society and the urban community’s values

by making urbanisation accommodate
particular social behaviours based on
collective values.
In this way, the values define and develop
the city, and the city preserves and
secures the values.
The identity of the Arab city is more
than just a collection of shapes and
architectural designs. It is a mix of
urban forms and community values
with urbanisation serving as both a
geographical embodiment of the group's
ideals and a practical guide to all aspects
of social life that reflect those values. At
the same time, urbanisation has become
a tool for conserving, maintaining and
sustaining the community's values on a
daily basis.
As a result, all efforts to preserve the
Arab city's identity by restoring buildings
and reviving the original urban design in
new buildings and modern urban planning
are important and necessary and they
must continue, but this will not be enough
unless it is accompanied by renewal.
These urban initiatives and efforts
will result in soulless buildings unless
individuals embody and live by real Arab
values. If these values are not taken into
consideration, we will not be able to
withstand the wave of consumerism that
is eroding this civilisation's aesthetics.
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An Anthropological-Artistic Approach
to Stambali Music - Between Ritual
Characteristics and Therapeutic Connotations

Ali Mabrouk - Tunisia
This article focuses on a musical genre
associated exclusively with Tunisia's
Black minority. It is defined by a diverse
range of rhythmic repertoires and
a curative component. Indeed, this
music represents a form of healing that
has evolved over time and space and
been influenced by the qualities of the
distinct cultural milieu.
It should also be noted that our
investigation of "Stambali" led to an
anthropological-artistic study of its
ideological and religious heritage,
because this musical practice consists
of a set of religious rituals and sorcery
with African roots.
These rituals were modified in line with
the social and cultural context and, as a
result, the music has been recognised
as a genre of folk percussion similar to
"Al-Malouf".
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The Copper Mortar in Sudanese
Folk Beliefs and Customs
Salwa Abdul Majid Ahmad Al-Mashli - Sudan
The copper mortar is an old hand tool
that the Sudanese imported from the
Arab Republic of Egypt. The Egyptians
used it for grinding or Harjalatak rituals. In
the GCC countries, it is used for grinding
saffron and other ingredients for perfumes.
The paper relied on the historical,
descriptive and analytical approaches
and the collection of field data, which
included oral narratives from the research
community, interviews and observations,
and a combination of the two methods.
This paper focuses on the historical
approach to determine the cultural origins
of the mortar’s use in traditions and
beliefs.
The copper mortar tool is round, about
ten centimetres wide and less than one
centimetre thick with a long handle used
for hammering, and it weighs at least one
kilogramme. A tool of material folk culture,
it has several uses in Sudanese cuisine,
the most notable of which is grinding
spices such as coriander, cinnamon and
cardamom. It is also used to grind dry
ingredients such as cloves and musk
to make the unique perfume worn by
Sudanese women. Goldsmiths use the
copper mortar to grind nuggets so they
can extract and refine gold.
Like Islamic cupping, the mortar is used
to cure back pain in folk medicine, and
it is part of folk beliefs and knowledge
because it is a folklore item according
to Richard Dorson's classification of folk
social traditions. Back pain is treated with
a coin such as the Sudanese pound or any
heavy metal object that will stay still on the
patient's body during treatment. The coin
is wrapped in a flammable cotton cloth

that absorbs oil without
shrinking. The cloth-covered
coin is placed on the painful
area, then the top of the
cloth is set alight and
placed inside a jar that is
turned, followed by
the turning of the
copper mortar.
Women who want
to have babies receive
the same treatment
with the mortar for
three days.
Harjalatak rituals,
which take place a
week after a baby is born, are a sort of
performing art and drama in which all
participants including the mother, the
new-born and the guests are assigned
roles. The rituals also include candles and
walking around the house, and certain
texts are recited while music plays at the
celebration. Both the baby and the mother
wear distinctive clothing.
Mortars are frequently hammered by
candlelight after sunset because churches
are lit with candles at night. As manifested
in folk beliefs and rituals, this religious
custom with its spiritual components
had an impact on Sudanese culture. The
emotional impact of the church bells
played a role in instilling this Christian
tradition.
Due to the high cost of copper and the
availability of wood and iron mortars, the
use of the copper mortar began to wane.
Over time, it became a symbol of folk
culture and a material instrument that
communicated a sense of place.
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a key participant in the development
of scientific programmes for the
social sciences and humanities at the
Department of Social Sciences in the
University of Bahrain's College of Arts.
With his knowledge of anthropology
and experiences as an ethnographic
field researcher in folk culture and
diverse creative arts, he was appointed
to a prominent position in cultural
affairs.
This official appointment gave him
the opportunity to study changes in
culture in general, and in folk culture in
particular, in Bahrain and the Arab Gulf
states, and to research their impact
on the development and reproduction
of cultural and national identities in
these countries. His official work also
gave him an opportunity to meet
new researchers and to establish
collaborations with a number of Arab
and international entities. These
included Danish researchers associated
with Aarhus University and Museum
and the Danish National Museum.
He also analysed and critiqued some
European anthropological writings
about the study of Gulf society and
culture, which allowed him to write
theoretical books that were not
wholly derived from his ethnographic

fieldwork. In "The Arabian Gulf:
Anthropological Studies", he addressed
social and cultural issues in three Gulf
countries – Bahrain, the United Arab
Emirates, and Qatar. His book "Bahrain
Society and Culture: Anthropological
Studies” is an anthropological
examination of Bahrain's society and
culture that includes the changes he
observed in Bahrain's social structure.
Finally, as an anthropologist, academic
and Arab intellectual, Abdullah Yateem
has participated in many intellectual
discussions about the political, social
and cultural issues impacting Bahrain,
the Gulf region and the Arab world
through articles, television interviews
and seminars. The most important
include "The Reality of Culture in
Bahrain", "Culture and King Hamad's
Project for Political Reform", "The
Ordeal of February – Bahrain in 2011
AD", "Shi’a Fundamentalism in Bahrain",
"Manama, an Arab City: A Critique
of the New Orientalism", "Concerns
of Cultural Work in the Gulf States"
and "Arab Culture in the Face of
Globalisation". These recognise the
important role that anthropology and
other disciplines in the humanities and
social sciences can play in addressing
vital issues and shaping public opinion.
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Anthropology in the Arabian Gulf:
The Example of
Dr. Abdullah Abdul Rahman Yateem

Dahmani Sulaiman - Algeria
This research attempts to highlight
the course and contributions of one
of the well-known anthropological
figures in the Gulf region and the Arab
world, Bahraini researcher Abdullah
Yateem, Based on his books, articles
and on some of his statements as
stated in their text, in three main areas:
ethnographic field work, contemporary
anthropological thought and formal
cultural work.
Yateem stressed the need for
ethnographic fieldwork (field research)
rather than just settling for a theoretical
study with restricted options compared
to field research. And as a local
anthropologist with knowledge of the
language and historical backgrounds
of the community, he drew several
comparisons, helping to fill the gap

left by anthropological research into
the region's historic architecture,
particularly in the Al Hajar Mountains
and the desert in the Emirates, or Al
Dhahrah, as it is known locally.
"Arab anthropologists should present
anthropology to the general and
specialised Arab reader in an objective
and contemporary manner that
reflects the status of the science
and renews respect for it," Yateem
said of his interest in contemporary
anthropological thought, trends,
schools and authorities. By drawing
attention to other anthropologists and
schools of anthropology, particularly the
French school, he helped to change the
perception of anthropology in the Gulf
and the Arab world. The first person to
create courses in anthropology, he was
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Wedding Rituals in Morocco:
The Example of Bhalil
Al Saadia Otbazait - Morocco
Moroccan wedding rituals vary from
region to region, and I focused on the
Bhalil region when researching Moroccan
wedding ceremonies.
Bhalil: This small town on the side of the
Atlas, 72 miles from the city of Fez, has
a nearby mountain pass that leads to the
Numidia Road. Bhalil has a number of
streams, with one running through the
town. The town, which is south of Fez
and not far from Sefrou, is one of the first
human settlements in the Middle Atlas,
and it is densely populated.
Residents of the region: The inhabitants
are descended from the "Bahloulah", an
ancient Berber tribe that has inhabited
this region since ancient times and played
an important role in history, especially in
the early ages of Islam.
According to the research paper, social
symbols highlight the ideals of honour,
purity, and loyalty in heritage and the
community focuses on many rites and
rituals that support and encourage these
values, which help to strengthen and
stabilise marriages.
Although the community is unaware
of the direct benefits of these rites
and rituals – apart from the inherited
knowledge that they are practiced
to attract goodness, happiness and
sustenance – these practices serve a
function by helping people to overcome
supernatural forces (jinn and demons)
because the community believes that
these forces pervade individuals’ daily
lives.
Rituals are movements or behaviours
that may or may not be justifiable; they

reenact something that happened in the
past. Repetition is an important part of
the ritual. It is apparent that, like the rest
of Morocco's population, the residents
of the region live in the shadow of
numerous rituals and customs that they
cherish and protect.
Do these norms and behaviours still exist
in Bhalili society?
The Bhalil group mirrors Moroccan
society in terms of this type of belief, so
my answer is yes, even if these activities
fall under the myths and phenomena
that Islam seeks to challenge and abolish.
Although there has been a clash between
Islam and these ceremonies since Islam
arrived in the region, Morocco's tribal
groups, various areas and wider civil
societies continue to hold onto these
traditions.
There is no defined interpretation of
customs and traditions, and they are not
necessarily governed by religious law
or metaphysical faith. Even when the
influence of Shariah or religious values
increases, customs and traditions remain
relevant daily social behaviours.
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Zardah: Tribal Law and Religious Prohibition
Manjia Al Tumi - Tunisia
“Zardah” is a common term in
Tunisia, and it is known as "Wadah"
in other regions. Whether the
sacred is a cosmic phenomenon
or a living creature. Zardah is a
sociocultural phenomenon that
was prevalent in modern and
ancient communities. It led people
to develop symbols and pictures
and to see the world through
structured rituals. People's
collective beliefs and cultural
norms are shaped by such holy
phenomena.
There are various theoretical
concepts and perspectives concerning
the Zardah. The majority of the
general public tends to view the
rites as acceptable and respectable
since they represent an ancestral
tradition that should be honoured,
but most academics and scholars
would prefer to prohibit them
because Islam emphasises the need
to eliminate inherited tribal rituals
including Zardah, and they like to
refer to Zardah ceremonies as "Satan's
weddings."
The Arab practices many rituals in
order to get closer to the sacred in
its various forms, and these rituals are
“a set of procedures and movements
that come in response to the religious
experience and aim to establish a
connection with the sacred worlds”. In
the context of discussing the culture of
the ancient East, Firas Sawah classifies
ritual practices into three main types:
magical rituals; religious rituals; and
important seasonal rituals.

Magical rituals are founded on the
notion that a supernatural force exists
in all areas of the cosmos, a power
that a magician or priest proficient in
the arts of magic may possess and use
to heal incurable ailments, expel evil
spirits and control natural elements. In
order to promote fertility, rituals are
performed on a regular basis.
Zardah is one of man's everyday
religious rituals to get closer to
righteous souls. Prayers are recited,
food is prepared, sacrifices are made,
and food and drink are served at the
shrines of the righteous. It is a religious
activity and a type of folk spirituality
that manifests the sacred through
devotional and ceremonial activities.
Despite the fact that Islam prohibits
the celebration of the Zardah, most
Arabs of all intellectual and theological
backgrounds regard it as acceptable
and beneficial because they still believe
in the blessings of righteous and
virtuous people. Their affection for
these people and their blessings has
not waned, and these celebrations are
still held in Tunisia.
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The Maqamat's Migration to Andalusia:
"Maqamat al-Eid"
Muhammad Marini - Morocco
"Maqamat (a set of short stories) alHamadhani" and "Maqamat al-Hariri"
helped to establish an authoritative
classic model that was present in all
Maqamahs that appear in the history
of Arabic literature. "Kidiyah" (begging)
is a theme, and rhetoric phrasing and
embellishment are tools that show
linguistic and literary ingenuity in the
form. “Maqamat al-Eid” by Ibn Marba’
al-Azdi deviates from the classical
Maqamat art in both theme and form.
This can be attributed to the writer's
involvement with Granada, where
he lived, and portrayed and reflected
cultural and social differences. The
following are examples of deviations
from the Eastern Classical Maqamah’s
conventional construction:
The traditions of Maqamat Al Eid have
a local flavour because they are linked
to Spanish folk celebratory traditions;
it is part of what is known in Spain as
the "corrida de toros”. According to
historical research, this popular festivity
began in the eighth century AH and
has since grown into a unique type of
bullfighting.
In Maqamat al-Eid, we meet characters
influenced by the Granada folk milieu,
such as al-Muwathq, al-Muhtasib,
al-Amin, al-Shurti and other unique
characters who are not usually found
in the traditional Maqamat narration
where the characters have stereotypical
roles. Also missing is the conventional
narrator, who, like the Prophetic
hadith, narrates the events in the
classical Maqamah with a straight chain
of narrators.

The narrator's role in Maqamat Al Eid
is akin to that of a town crier making
announcements at a marketplace: "Shakir
Al-Ayyad and Zakir Fakhrul Kul Nadi (…)
Hear from me a pleasant conversation...".
Maqamat Al Eid is full of colloquial
terms that are proverbial in nature.
These phrases stand out for their unique
beauty, their allusion and their ability
to condense meanings into a single
phrase. This local language inspired
Al-Azdi, which is why his Maqamat
is so fascinating; it is a topic that has
captivated researchers in both ancient
and modern times. They dedicated work
to the subject, including "The Common
People's Proverbs in Andalusia" and
"The History of Proverbs and Azajal in
Andalusia and Morocco".
Language develops with different
dialects and regional variations as
a result of mixing with non-Arabs;
according to Ibn Khaldun, "Whoever
mixes with non-Arabs more, his
language is farthest from the original
Arabic tongue."
The phenomenon of shifting away from
one's standard native tongue manifests
itself in a variety of ways, as illustrated by
the following: The "hamza" is removed
from nouns that end in "alif" and "hamza",
and the hamza is changed to "ya" in
some nouns. Nouns with diminutives are
used. The "Tafil" morphological template
dominated the usage of nouns.
We also come across slang terms in the
Maqamat Al Eid; this is not common in
traditional Maqamahs that are known
for their powerful vocabularies and
intricate styles.
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folktales in local dialects rather than in
the classical standard language in order to
preserve the oral narration.
The largest resource for folktales in the
Arab world was created thanks to Ali
Abdullah Khalifa’s idea and the efforts
of Dr Al-Kaabi in collaboration with the
Folk Culture Foundation for Studies,
Research and Publishing, the International
Organization of Folk Art (IOV), and
the University of Bahrain. Professors,
students, intellectuals and lovers of
folklore and history also contributed to
the success of this massive project. It
took 10 years and 100 students worked
to conduct surveys, transcribe and verify
traditional stories from 1,200 male and
female narrators ranging from 50 to 82
years of age throughout Bahrain's villages
and cities.
Without a doubt, school is the most
recognised and important institution that
should be concerned with folk literature.
The curriculum must include multiple
books on folk literature to preserve

national identity and enhance children's
heritage values. Children are more likely
to accept orders and appeals delivered
in the form of literature, especially
poetry, proverbs, and stories, than those
delivered in the form of commands and
rules. One of the most important features
of folk literature is that it is interesting
and, because it is more akin to children’s
everyday language and it includes creative
images, it is natural that children are
more inclined to folk literature than to
serious literature. Thus, we can rely on
folk literature to provide a foundation for
the imagination and a holistic view of the
world that will encourage children to be
creative.
In addition to the fact that folk literature
is a form of national identity that must be
preserved, folk literature, and folktales in
particular, can be used to motivate people
– especially children – to overcome
difficulties. They can also be used as tools
to improve communities’ morals because
they promote values such as nobility,
truth and self-discipline.
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The Characteristics and Structure of
Narratives in the Folklore of the Arabian Gulf

Hussam Rashad Al-Ahmad - Syria
Because the desert is fertile ground
for legends and Bedouins enjoy talking
around fires in the evenings, their minds
and hearts are filled with tales and
Gulf folk literature is rich in stories and
characters.
Several features distinguish desert stories
from other folk literature, both in terms
of the characters featured and their
content. These characteristics represent
the various roles that the narrative gives
each character throughout the story. The
characters in desert tales are mythical
creatures with defined functions within
a story or tale, for example: Abu Dreya,
jathom, Abu Mogwe, and Al-Da'i.
When it comes to content, most of the
Arabian Gulf’s myths and legends focus
on discouraging children, women, or men
from engaging in certain actions. The
engagement of women in the creation of
Gulf folklore and legends is another point

that was noted.
The virtues of righteousness, honesty
and beauty were glorified in heroic
tales and folktales such as the narrative
"Nitif Nitifan" and others. The folktales’
richness and the multiplicity of their
types and branches make it a national
duty to preserve them. This will require
concerted individual and institutional
efforts, such as those required in the
preparation, coordination and editing
of Dr. dheya Al Kaabi’s "Encyclopaedia
of Bahraini Folk Tales: A Thousand and
One Stories"
In 2007, Bahraini poet Ali Abdullah
Khalifa came up with the idea for the
encyclopaedia. He drew the attention
of Dr Dia' Al-Kaabi, who is interested in
narratives, to the lack of documentation
of Bahraini folktales despite their richness
and creative diversity. He emphasised
the importance of transcribing Bahraini
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Folk Riddles in Bahrain:
The Example of Al-Burhama
Ali Imran - Bahrain
This paper sheds light on the aesthetic
dimension of riddles and their relationship
to the collective conscience.
When people connect with the
knowledge that comes from solving
a folk riddle, they begin to look for
meanings and imagery in everyday life
that match the values and meanings in
the riddle. This means that folk riddles
serve a social function by providing
answers to which people can relate.
This study yielded these findings:
1. Riddles represent common cultural
elements such as conventions,
traditions and attire. They serve as
a bridge that connects the present
with the past and give people and
communities a sense of identity.
2. Folk culture, like other types of
heritage, may be found in various types
of riddles.
3. Folklore and the riddles that it
includes reflect a culture that connects
intellectuals and members of civil
society, shaping a community's selfconcept.
4. Folk heritage is the foundation upon
which the histories of nations and
peoples are built, and folk riddles
are among the heritage tools used
to sustain cultural, social and political
progress.
5. In terms of creativity or critique, our
generation must pay attention to
folklore, especially riddles, as the ones
formulated by previous generations are
being destroyed and obliterated.
6. Folk heritage represents the cultural

community's previous identity and,
after researching and assessing it, we
should use it to create an intellectual
foundation based on our awareness of
the mistakes of the past.
7. Our ancestors, who witnessed a time
in which education was not available
and accessible except in rarities, used
riddles as a mean to engage their minds
and increase their knowledge.
Although this study cannot address
the subject of folk riddles in all their
dimensions, the researcher attempted
to document a set of folk riddles unique
to the Burhama region, and to provide
a basic explanation of each. There is still
a lot of room to research riddles, with
a focus on studying more folk riddles
in the Kingdom of Bahrain, specifically
in the Burhama region, using data and
taking into consideration factors such
as generations, genders and interests to
shed light on new riddles.
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of heritage balances
the Arab world's
preoccupation with
aesthetic themes and
artistic references and
identity’s implications
for creative work. This
understanding may help
to answer these basic
questions: What is identity?
What should we look for,
and where should we
search for it?
Despite the diversity
of Arab artists' work in
the twentieth century,
it remained bound by
specific trends, identity,
and living and lost memory.
The characteristics of
place and time, family
and land, an association
with Orientalism, ancient
civilisations, Islamic arts and decoration,
the Hurufiyya movement, alienation,
immigration, and the loss of identity in a
globalised world all merged.
Many artists were inspired to remain
faithful to the land and reality by
the political events of the twentieth
century, based on the beliefs that art
should reflect revolutions and wars
and their impact on identity and that
depictions of the countryside and
villages that still exist in the memory are
also representations of identity.
However, for Arab artists, a return
to various material and non-material
cultural references seemed to be a way
out of the art-related issues that riddled
the Arab world, prompting them to
seek out materials that touched the
heart of folk culture, such as leather
and henna, and to use them in a
modern, contemporary way. This made
Arab artistic output synonymous with

the concept of modernity, resulting in a
wide intellectual and artistic spectrum.
In modern and contemporary art,
knowledge of the aesthetics of folk
paintings remains subject to and related
to the transformations that have
defined the age since the mid-twentieth
century. This paved the way for the use
of traditional and conventional insights
in postmodern work.
Heritage is a mirror that reflects our
history, and it has motivated many
artists to broaden their horizons in
order to consolidate the characteristics
of the Arab personality in the modern
day with the support of intellectuals
who advocated for the revival of
heritage.
In conclusion, it should be noted that
Arab artists did not always agree on
the need to benefit from heritage; on
the contrary, some advocated that it be
abolished.
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Arab Heritage and the Use of the Arts to
Demonstrate Identity: Art Groups and
Forums as an Example

Rasha Abdul Fattah Milhim - Liban
The art groups that emerged in the
Arab world in the early 1940s were a
genuine starting point for renewal in
Arab contemporary art, and a response
to the influences of the intellectual
movement both inside and beyond the
Arab world. The art movement began
with Western standards that were
governed by cultural conventions and
rules. In Arab countries such as Iraq,
Egypt, Syria and Lebanon however,
the process of taking inspiration
from the region's past began with the
establishment of national governments.
Recent intellectual breakthroughs
have resulted in the emergence of
fresh life and intellectual rebirth in a
number of Arab civilisations. Leaders

and pioneers in innovation and
regeneration deepened their artistic
discourse by rooting it in a civilisational
background and heritage within the
frameworks of originality, identity, and
then modernity. This allowed people
who were interested in art to explore
the relationship between folk paintings
and Arab heritage, which has in turn
become associated with the concept of
authenticity.
Some argue that heritage is the
foundation one needs to understand
the present and that academics should
examine heritage objectively by taking
the cognitive, historical and social
contexts into account.
At present, the modern understanding
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and arduous journey that required
tremendous amounts of preparation,
effort, and the support of Allah Almighty.
The time of His Majesty King Hamad
bin Isa Al Khalifa is notable for the
prosperity and growth that were
made possible by his insights and by
projects that developed community
service, women's empowerment,
education, housing and technology. It
is also noteworthy for the successful
approaches that will enable us to recover
from new pandemics and financial
crimes, and emerge on the world stage
with outstanding projects. May Allah
protect him. His Majesty devised a
comprehensive strategy for the nation’s
development; it attracted investment
and doubled Bahrain's competitiveness
by developing the economy and creating
opportunities that are exceptional in
terms of both quality and quantity in
manufacturing and logistics.
In order for any society to develop,
individuals must be cared for and
provided with necessities; most
important of which dignity and high
human worth, to ensure that the new
generation has access to a decent
standard of living with security, food,
healthcare, education, housing and
productive employment.
During His Majesty's prosperous reign,
a wise and advanced vision guided the
reform project along parallel paths,
with steps that incorporated many of
the era's innovations and developments
in harmony with local conditions. As
a result of great leadership, quality
institutions and teams that thought
outside the box, Bahrain's unique model
was promoted successfully.
In the year that the COVID-19
pandemic and its serious health,
economic, social, educational and

psychological impacts led to extremely
difficult circumstances and challenges
that affected every aspect of life in
Bahrain and throughout the world,
the exemplary efforts of the Kingdom
of Bahrain's Executive Team led by
His Royal Highness Prince Salman bin
Hamad Al Khalifa, Crown Prince and
Prime Minister, aided the recovery
process. The proactive efforts and
collective voluntary involvement
that supported them have enhanced
participation and national responsibility.
It is unsurprising that Bahrain’s
accomplishment has established it as
a pioneering country among nations
small and large. Numerous elements
contributed to Bahrain's success, the
most important of which include His
Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa's
wise vision, leadership and guidance,
and His Royal Highness, the Crown
Prince and Prime Minister’s resolve
and persistence in confronting difficult
conditions and crises. Their insightful
vision and wise actions reawakened the
patriotic spirit and restored trust in the
importance of collaboration.
On Bahrain’s National Day, we offer
our congratulations to His Majesty the
King, may Allah protect him, and to His
Highness the Crown Prince. We also
commend Team Bahrain and its work
to implement important development
projects and advance the economic
recovery plan.
Congratulations to the Bahraini
people on their National Day, and a
salute to Bahrain's unique approach
to leadership. May Allah protect
Bahrain and its people and bless all its
celebrations.
Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief
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A salute to Bahrain's unique approach to
leadership

Every year, it is an honour for me
to commemorate Bahraini National
Day. I am proud of what we have
accomplished in spite of the rapid
changes in the world around us,
particularly in terms of politics, the
economy and society. I am also
unsurprised that our country has so
many distinguished accomplishments
despite its size, limited natural
resources and the obstacles it has
encountered.

My generation must remember queuing
in the early 1950s to pay the charge
to cross the Sheikh Hamad Bridge –
Bahrain's only bridge, which connected
Muharraq to the capital – before noon
when the bridge closed for hours to
allow ships and boats to pass. I recall
those days while I count the number
of bridges and modern cities in Bahrain
today and appreciate the infrastructure
that connects the territories of this
small country following their expansion.

How fascinating it is that its voice can
be heard among the world's largest
countries, and that it is an example of
peaceful coexistence and openness with
economic growth that responds bravely
to change and adapts to advancements
while recovering from the current
pandemic!

At the time, Muharraq had two
preparatory schools, one in the south
and one in the north, and just one
primary school, Al-Hidaya Al-Khalifiyyah.
Now Bahrain has a wide range of
educational options including public and
private schools, colleges and universities.
Our triumphs are the result of a long
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