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وكالء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارااليـــــــــام ل
دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح امل ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 
ــدة: دار  ــح ــت ة امل ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - االمـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال
لتوزيع  املتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  احلكمة 
اليمن:   - ــرام  االه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 
املغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام األردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 
والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق االف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش
ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 
مؤسسة  سوريا:   - واملطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  االوائ شركة 
ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال
املستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 
لإلتصال  املستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - اإلعالمية  للخدمات 
الــعــريب. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــالم  ــ واإلع
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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 
واملوســـيقية وكل مـــا حتتمله هذه الُشـــعب يف الـــدرس من وجـــوه يف البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

اختصـــاص اختـــالف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقًا 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 4000 - 6000   ترســـل املواد إىل )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته املرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إىل )اإلجنلزيية - 

الفرنسية - األســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سريته العلمية.
ــر إىل املواد اليت ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر املجلة بعناية وتقدـي

لدعم المادة املطلوب نشـــرها.
 تعتـــذر املجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة خبط اليد أو مطبوعة ورقيًا.

 ترتيـــب املــــــواد واألسمـــاء يف املجـــلـــة خيضـــع العتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع املجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 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 

لديـــها.  املعتـــمدة 
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــًا بهواتف التواصل 

. معه
editor@folkculturebh.org :الريد االلكرتوين 

 الرجاء املراسلة على الريد االلكرتوين املشار إليه عاليه.
أسعار املجلة يف مختلف الدول:   

لاير    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 
جنيـــ�ه   5 مصـــر:   - لاير   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - لاير   10 قـــــطــــــــــر:   - لاير   2 الــــســــــــودان: 
درهــــم   10 املتحـــدة:  اإلمارات العربيـــ�ة   - لاير   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  اململكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 
دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 األردن: 
دوالر   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 املغـــرب: 
أســتــرالـيــــا: 5 دوالر - دول االتــحـــــاد األوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــواليـــــــات الـمــتــحــــدة األمــريــكـيــــة: 5 دوالر 

حساب املجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطين - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



كالمـــاء الـّنــــقي الّصـــايف، الّطالـــع مـــن نبـــع أصيـــٍل بـــأرض طّيبـــ�ٍة خصبـــة، وهـــو جيـــري متحـــدرًا بأخـــالق 
ـــة  ـــة »الثقاف ـــل مجل ـــاؤه، تواص ـــل عط ـــما اتص ـــل، وكيـفـ ـــا وص ـــر أينم ـــه املؤثـ ـــاة، وبفعل ـــة يف احلي ـــاء الّنبيل ـــواص الم وخ
57 خطوتهـــا الثانيـــ�ة يف ســـنتها اخلامســـة عشـــرة،  الشـــعبي�ة« الصـــدور لتخطـــو بهـــذا العـــدد اجلديـــد رقـــم 
ـــد  ـــن بع ـــك م ـــم، وذل ـــت العال ـــي اجتاح ـــة ال 19 الصحي ـــد –  ـــة كوفي ـــا جاحئ ـــي فرضته ـــات ال ـــواع العقب ـــاوزة كل أن متج
ســـنوات حافلـــة بانتظـــام الصـــدور والتجـــدد، واحلفـــاظ علـــى املســـتوى العلـــي التخصـــي، يف مـــوازاة الرتحيـــب 
الدائـــم بنتـــ�اج كل أقـــالم االختصـــاص الرصينـــ�ة مـــن كافـــة أحنـــاء العالـــم، ُتســـندنا هيئـــ�ة علمّيـــة عاملّيـــة احرتافّيـــة، 
تـــؤدي عمـــال دين�اميكيـــًا متواصـــاًل، بشـــراكة ممتـــدة مـــع املنظمـــة الدولّيـــة للفـــن الشـــعيب )IOV(، وهـــي شـــراكة 
عمـــل لوجســـي تفاعلـــي مثمـــر ومتواصـــل، يشـــمل جميـــع املجـــاالت املتصلـــة بالـــرتاث الشـــعيب، هـــذه الشـــراكة 

الـــي َيعتـــّد كٌل مّنـــا فيهـــا باآلخـــر.
إن جهـــات العمـــل املســـاندة إلصـــدار هـــذه املطبوعـــة العلميـــة املحّكمـــة، قـــد ال تبـــ�دو ظاهـــرة كّلهـــا ملـــن 
163 بلـــدًا مـــن بلـــدان العالـــم بطباعتهـــا امللونـــة الزاهيـــة، أو للماليـــن  يطالـــع النســـخة الورقّيـــة مـــن قرائنـــ�ا عـــر 
ـــم وراء  ـــن ه ـــد كّل م ـــرز جه ـــي أاّل ي ـــن الطبيع ـــة. فم ـــم احليوّي ـــط والدائ ـــرتوين النش ـــا اإللك ـــن زوار موقعن ـــودة م املرص
هـــذا العمـــل مـــن اجلنـــود املجهولـــن، الذيـــن يب�ذلـــون يومّيـــًا جهـــودًا مخلصـــة ومضنيـــ�ة لتأمـــن انســـياب العمـــل 

ـــة االختصـــاص، وبــــحسن املثابـــرة حـــى يف أصعـــب الظـــروف.  حبرفـيـّ
وليـــس أدل علـــى ذلـــك ممـــا تعرضنـــا لـــه وكل العالـــم خـــالل هـــذه اجلاحئـــة الصحيـــة، الـــي اضطرتنـــ�ا جميعـــًا 
إىل تـــوّخ احلـــذر الّشـــديد خـــوف اإلصابـــة، وذلـــك بتغيـــر نمـــط حياتنـــ�ا االعتي�اديـــة، ومنهـــا ظـــروف دوام العمـــل 
ـــور ال  ـــ�ًا فاألم ـــًا أو مكتبّي ـــوب نظرّي ـــويم املطل ـــل الي ـــاز العم ـــإذا كان إجن ـــد. ف ـــن بع ـــل ع ـــرار إىل التواص ـــويم واالضط الي
شـــك أيســـر، إاّل أن التعامـــل مـــع إجنـــاز متطلبـــات الطباعـــة والّشـــحن والتوزيـــع ال يفيـــد التعامـــل معهـــا عـــن بعـــد 
وإنمـــا باحلضـــور والتواجـــد، فـــكان يف ذلـــك العديـــد مـــن مخاطـــر اإلصابـــات الفعلّيـــة إىل جانـــب احتمـــاالت نقـــل 

العـــدوى، وهـــو مـــا حرصنـــا جتنبـــ�ه قـــدر املســـتطاع، وكان يف ذلـــك حتـــد كبـــر النســـيابي�ة العمـــل اليـــويم املعتـــاد.
ربمـــا كان ذلـــك مـــن أصعـــب مـــا واجهنـــا طيلـــة ســـنوات اإلصـــدار األربعـــة عشـــر الماضيـــة، فمـــا أفرزتـــه 
ـــرتكن  ـــن املش ـــر م ـــدد كب ـــة إىل ع ـــخ الورقي ـــل النس ـــا توصي ـــال، ومنه ـــن أعط ـــا م ـــال عملن ـــا ط ـــة، وم ـــة الصحي اجلاحئ

»الثقافة الشعبي�ة« وأخالقـّيـات الماء
مفتتــح

 4  الثقافـة الشعبية  العدد 57



ــن  ــد مـ ــاع العديـ ــر وضيـ ــوي وتأخـ ــطيح واجلـ ــل السـ ــائل النقـ ــب وسـ ــل أغلـ ــة تعطـ ــا نتيجـ ــ�ا وعامليـ ــا وعربيـ محليـ
ـــا  ـــل أو م ـــم يص ـــض مال ـــم تعوي ـــن ث ـــرتكن، وم ـــن املش ـــد م ـــارات العدي ـــى استفس ـــة عل ـــرغ لإلجاب ـــاليات والتف اإلرس
لـــم ُيســـتلم لســـبب أوآلخـــر، إال أننـــ�ا قبلنـــا مرغمـــن بهـــذا التحـــدي وواجهـــه طاقـــم العمـــل باملزيـــد مـــن احلـــرص 
علـــى اتبـــ�اع اإلرشـــادات الصحيـــة املتوّخـــاة، والـــي تمـــزت بهـــا القيـــادة البحرينيـــ�ة عامليـــًا، وبالعمـــل بأخالقيـــات 
ــكان  ــول. فـ ــق والوصـ ــروج للتدّفـ ــٍق يف اخلـ ــح طريـ ــذ لفتـ ــن أدّق املنافـ ــّرب مـ ــياب والتسـ ــاء يف االنسـ ــائل المـ ووسـ
ـــرة  ـــل املبتك ـــع العم ـــن مواق ـــد م ـــن العدي ـــب وم ـــزل واملكت ـــن امل ـــتمرًا م ـــاء مس ـــاح مس ـــدؤوب صب ـــص ال ـــل املخل العم
ـــ�ة  ـــراف املعنّي ـــرت األط ـــة، وإن تأّخ ـــة الصحّي ـــرتة اجلاحئ ـــالل ف ـــا خ ـــن أعدادن ـــدد م ـــدار أّي ع ـــر إص ـــم يت�أخ ـــرى، فل األخ

األخـــرى بتوصيلـــه. 

إن الثقافـــة الشـــعبّي�ة، وهـــي جتتـــاز بنجـــاح العديـــد مـــن الصعـــاب والتحديـــات الـــي تواجـــه املطبوعـــات 
ــر والعرفـــان إىل املقـــام الّســـايم  والدوريـــات العربيـــ�ة املثيلـــة، ليســـرها أن ترفـــع أســـى آيـــات الشـــكر والتقدـي
حلضـــرة صاحـــب اجلاللـــة امللـــك حمـــد بـــن عيـــى آل خليفـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن حفظـــه هللا ورعـــاه، 
للتوجيهـــات امللكيـــة الّســـديدة والســـتمرار الدعـــم واملســـاندة، لتأكيـــد أهميـــة عمـــل هـــذه املطبوعـــة يف حمـــل 

رســـالة الـــرتاث الشـــعيب مـــن البحريـــن إىل العالـــم.  

ـــة  ـــاد ٍكريم ـــم أي ـــن له ـــن مم ـــن املخلص ـــكل العامل ـــكان ول ـــرام يف كل م ـــ�ا الك ـــ�ا ولقرائن ـــر لكتابن ـــزاز وتقدي ـــة اع حتي
ـــن. ـــن املتمــّكـ ـــّدرس الّرص ـــق وال ـــث املعّم ـــق بالبح ـــة تلي ـــعبي�ة« مكان ـــة الش ـــة »الثقاف ـــون ملجل يف أن تك

ـــرور.  ـــار والش ـــف األخط ـــن مختل ـــان م ـــى هللا اإلنس ـــ�ة وح ـــواع األوبئ ـــم كل أن ـــن والعال ـــة البحري ـــب هللا مملك جن
ـــاء. ـــب الدع ـــميع مجي ـــه س إن

علي عبدهللا خليفة
رئيس التحرير
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ظلـــت أبـــواب اجلامعـــات العربيـــ�ة لفـــرتات طويلـــة موصـــدة أمـــام البحـــوث املتعلقـــة بالثقافـــة الشـــعبي�ة 
واملشـــاريع العلميـــة املرتبطـــة بهـــذا املجـــال لســـنوات عديـــدة ينظـــر إليهـــا األكاديميـــون نظـــرة اســـتعالء ويرفـــض 
العديـــد منهـــم تســـجيل مواضيـــع دكتـــورا أو حبـــوث ماجســـتر عـــن هـــذه احلقـــول املعرفيـــة الهامـــة الـــي ســـبقتن�ا 
إليهـــا جامعـــات غربيـــ�ة عـــدة وقدمـــت فيهـــا الكثـــر مـــن البحـــوث الـــي صـــارت اليـــوم مرجعـــا ال غـــى عنـــه لـــكل 
باحـــث جـــاد يف هـــذا املجـــال وغره.وكانـــت املقارنـــة بـــن »الثقافـــة الشـــعبي�ة« و»الثقافـــة العاملـــة« عنصـــرا ثابتـــ�ا 
ــرون يف هـــذه املجـــاالت علومـــا مـــن درجـــة ثانيـــ�ة ليســـت اجلامعـــة مجـــاال لتن�اولهـــا  ال يغيـــب عـــن الكثـــر ممـــن ـي
ــيء  ــض الـ ــدة بعـ ــية موصـ ــة التونسـ ــ�ة يف اجلامعـ ــام العربيـ ــت أقسـ ــق يف مواضيعها.فكانـ ــا والتعمـ ــث فيهـ والبحـ
عـــن هـــذا الضـــرب مـــن البحـــوث وحـــى عنـــد احلديـــث عنهـــا وتن�اولهـــا يف بعـــض املحافـــل الثقافيـــة يكـــون ذلـــك 
لبعـــض  مســـاهمات  شـــكل  يف  عمومـــا  الشـــعيب  للفـــن  أو  للفروســـية  مهرجانـــات  يف  أو  معـــارض  ويف  باحتشـــام 
ـــيئ�ا  ـــيئ�ا فش ـــح ش ـــام تنفت ـــذه األقس ـــدأت ه ـــة ب ـــنوات قليل ـــذ س ـــن من ـــع. ولك ـــى األصاب ـــّدون عل ـــكاد يع ـــن ي األكاديمي
ـــفوي  ـــرتاث الش ـــكال ال ـــن أش ـــا م ـــة أو غره ـــعيب أو احلكاي ـــعر الش ـــا بالش ـــق منه ـــا تعل ـــواء م ـــات س ـــذه الدراس ـــى ه عل
الهـــام الـــذي هـــو يف حاجـــة للتعهـــد والتدويـــن والبحـــث والدراســـة والتقـــي حرصـــا علـــى اكتشـــافه وخشـــية مـــن 
ضيـــاع مدوناتـــه املنقولـــة غالبـــا مشـــافهة ولذلـــك شـــعرنا هـــذه األيـــام بســـعادة غامـــرة وحنـــن نســـّجل مواضيـــع يف 
ـــي  ـــذي ننت ـــم ال ـــل القس ـــ�ا وداخ ـــ�ا بكليتن ـــراف زمالئن ـــرافنا أو إش ـــت إش ـــتر حت ـــوث الماجس ـــورا أو يف حب ـــهادة الدكت ش
إليـــه قســـم اللغـــة العربيـــ�ة بكلّيـــة العلـــوم اإلنســـاني�ة واالجتماعيـــة بتونـــس. وكنـــت باعتبـــ�ار مســـؤوليايت ضمـــن 
ـــس  ـــن تون ـــال م ـــذا املج ـــى ه ـــن عل ـــال الباحث ـــر إقب ـــر توات ـــجل بارتيـــ�اح كب ـــ�ا، أس ـــا يف جامعتن ـــات العلي ـــان الدراس جل
ــات  ــفوي واحلكايـ ــعر الشـ ــة الشـ ــى دراسـ ــل علـ ــدام املتواصـ ــر باإلقـ ــقيقة. وأستبشـ ــ�ة شـ ــدان عربيـ ــدة بلـ ــن عـ ومـ
الشـــعبي�ة وأشـــكال الـــرتاث املتعـــددة علـــى ضـــوء النظريـــات األدبيـــ�ة واللســـاني�ة والدالليـــة اجلديـــدة لالســـتفادة 
منهـــا وإثـــراء البحـــث يف هـــذه القضايـــا. فلـــم يعـــد هـــذا النـــوع مـــن البحـــوث مقتصـــرا علـــى بعـــض أقســـام علـــم 
االجتمـــاع واالثروبولوجيـــا ومعاهـــد الـــرتاث يف العالـــم العـــريب وغـــره وإنمـــا صـــارت أقســـام اللغـــات منفتحـــة 
ـــة.ولم  ـــي والدراس ـــث والتق ـــن البح ـــد م ـــة ملزي ـــرا يف حاج ـــا بك ـــازال خصب ـــذي م ـــري ال ـــدان ال ـــذا املي ـــى ه ـــا عل بدوره
ــا  ــعبي�ة وإنمـ ــة الشـ ــة بالـــرتاث والثقافـ ــع املتعلقـ ــمنا علـــى تســـجيل املواضيـ ــازات الـــي شـــهدها قسـ ــر اإلجنـ تقتصـ
ــاهم  ــث يسـ ــرق البحـ ــة وفـ ــر العلميـ ــاق املخابـ ــا يف نطـ ــذه القضايـ ــى بهـ ــية تعـ ــا دراسـ ــدوات وأيامـ ــهد نـ ــا نشـ صرنـ
فيهـــا أكاديميـــون مـــن اختصاصـــات شـــى يف املوســـيقى واملســـرح واألدب والتاريـــخ والبالغـــة وغرهـــا وبمســـاهمة 
فـــرق لإلنشـــاد ورواة مهّمـــن حضـــروا اجللســـات العلميـــة وشـــاركوا يف اللقـــاءات األكاديمّيـــة يف اجلامعـــة وحبضـــور 
األســـاتذة والطلبـــة فـــكان حدثـــا جليـــال حقـــا وشـــعر هـــؤالء املنشـــدون والفنانـــون وهـــم يدخلـــون رحـــاب اجلامعـــة 
ـــة  ـــة ملصافح ـــواب اجلامع ـــم أب ـــوا له ـــرا وفتح ـــم أخ ـــوا به ـــن رّحب ـــاتذة الذي ـــى األس ـــرا عل ـــوا كث ـــف وأثن ـــعادة ال توص بس
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ــر.  علميـــة مـــع الطلبـــة ورأوا يف ذلـــك اعرتافـــا بدورهـــم يف الثقافـــة ونظـــرة تقـــوم علـــى النّديـــة واالكتشـــاف والتقدـي
ويمكـــن أن نذّكـــر باليـــوم الـــدرايس الـــذي انتظمـــت أشـــغاله يـــوم 30 أكتوبـــر 2021 والـــذي أجنـــز بكليتنـــ�ا وضمـــن 
أشـــغال مخـــر حبـــوث يف األبنيـــ�ة والتصميـــم واجلماليـــات وفريـــق البحـــث يف البالغـــة والداللـــة واخلطـــاب الـــذي 
ـــا  ـــعد أنموذج ـــن س ـــد ب ـــد املجي ـــيخ عب ـــية ،الش ـــالد التونس ـــويف يف الب ـــاد الص ـــن اإلنش ـــوم درايس ع ـــو ي ـــرف عليه.وه أش
)اســـتعدادا للذكـــرى اخلمســـن لوفاتـــه( بمشـــاركة أســـاتذة مـــن املعهـــد العـــايل للموســـيقى نذكـــر منهـــم األســـتاذ 
ـــاص  ـــاالت كاختص ـــذه املج ـــن ه ـــدة ع ـــ�دو بعي ـــات تب ـــن اختصاص ـــ�ة وم ـــام العربي ـــن أقس ـــاتذة م ـــر وأس ـــن عم ـــام ب هش
ــا حيملـــون عشـــقا يف قلوبهـــم للشـــعر الصـــويف العـــايم، حاتـــم دربـــال ومحمـــد ريـــاض  الرياضيـــات لكـــن أصحابهـ
ــا كان  ــدة كمـ ــيح زغنـ ــتاذ فتـ ــر األسـ ــن نذكـ ــم ومبدعـ ــدي وغرهـ ــامية الدريـ ــويص وسـ ــد اخلصخـ ــوايج وأحمـ القهـ
ـــا  ـــج حق ـــذا التواش ـــكان ه ـــة .ف ـــن الطلب ـــت ب ـــور الف ـــس حض ـــهورة يف تون ـــالمية املش ـــة الس ـــدين يف فرق ـــض املنش لبع
ـــة  ـــى أهمي ـــ�اء عل ـــاة لإلثن ـــن مدع ـــذا الف ـــالم ه ـــار أع ـــخ لكب ـــويف والتأري ـــاد الص ـــي واإلنش ـــي العل ـــث األكادي ـــن البح ب
ــى  ــوا علـ ــادرة وأحّلـ ــع باملبـ ــب اجلميـ ــا ورّحـ ــاتذة وضيوفـ ــة وأسـ ــادة وطلبـ ــور عمـ ــل احلضـ ــن قبـ ــاط مـ ــذا النشـ هـ

تكرارهـــا واحلـــرص علـــى االســـتفادة منهـــا بمزيـــد دعمهـــا وإثرائهـــا.
ــب  ــذا اجلانـ ــة هـ ــوا بأهميـ ــاء آمنـ ــالء أكفـ ــة زمـ ــه بمعيـ ــعين�ا إليـ ــذي سـ ــاه والـ ــذي ذكرنـ ــام الـ ــاط الهـ ــذا النشـ هـ
ــجيل  ــه وتسـ ــث فيـ ــى البحـ ــة علـ ــجيع الطلبـ ــة وتشـ ــاة األكاديميـ ــه يف احليـ ــرورة إدماجـ ــ�ا وضـ ــن حياتنـ ــري مـ الفكـ
ــّل مجـــالت علميـــة محّكمـــة مـــن أمثـــال مجلـــة  املواضيـــع املختلفـــة املتعلقـــة بـــه، ســـاهمت فيـــه جهـــود عـــدة لعـ
الثقافـــة الشـــعبي�ة الصـــادرة بالبحريـــن وجهـــود معهـــد الـــرتاث بالشـــارقة وغرهمـــا قـــد وضعـــوا لبنـــ�ات ضروريـــة 
وهامـــة لتشـــيي�د هـــذا الصـــرح الكبـــر الـــذي حيتـــاج إىل تظافـــر جهـــود عـــدة لتحقيـــق املزيـــد مـــن العلـــم واإلشـــعاع 
ـــة  ـــة الفكري ـــق اخلصوصي ـــعبي�ة يف حتقي ـــة الش ـــة الثقاف ـــان بأهمي ـــي اإليم ـــك ال يكف ـــريب وخارجه.لذل ـــم الع ـــل العال داخ
ــاريع  ــق بمشـ ــذا العشـ ــان وهـ ــذا اإليمـ ــد هـ ــاج إىل أن نرفـ ــا حنتـ ــا وإنمـ ــعوب وتقاليدهـ ــة الشـ ــى أصالـ ــاظ علـ واحلفـ
عمليـــة علمّيـــة أكاديميـــة تؤّســـس للـــّم شـــتات املبعـــر منهـــا وتشـــجيع األجيـــال القادمـــة مـــن الباحثـــن علـــى 
ــرة  ــيه مـــن الذاكـ ــاع بت�الشـ ــ�ه الضيـ ــ�ه لنجّنبـ ــه ورعايتـ ــة احتضانـ ــار الـــذي نشـــعر بأهميـ ــذا املسـ ــا يف هـ املـــّي قدمـ

ــش. ــتنقاص والتهميـ ــل واالسـ ــرى التجاهـ ــرة أخـ ــه مـ ــه ونقيـ ــاب حافظيـ ــيان بغيـ والنسـ
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هـــو شـــكل مـــن أشـــكال األقنعـــة الـــذي تضعـــه املـــرأة يف منطقـــة 
ـــة  ـــة األقنع ـــن دالل ـــف ع ـــد ختتل ـــة ق ـــه دالل ـــن خالل ـــل م ـــريب وحتم ـــج الع اخللي
يف مجتمعـــات شـــرق آســـيا أو أفريقيـــا مثـــال حيـــث تكـــون هـــذه األقنعـــة 
محملـــة بســـيميائي�ات عـــدة لعـــل أبرزهـــا الســـعي اىل توحيـــد الشـــكل 
اخلـــاريج واالبتعـــاد عـــن التلـــون والغـــدر وغرهـــا مـــن املشـــاعر املتفاوتـــة 
ـــر  ـــ�ة ال تتغ ـــة ثابت ـــا األقنع ـــي بينم ـــه احلقيق ـــح الوج ـــا مالم ـــد حتمله ـــي ق ال
ـــن  ـــكال العدل.لك ـــن أش ـــكال م ـــطتها ش ـــون بواس ـــا وحيقق ـــاوى حاملوه يتس
ـــه  ـــاء الوج ـــرأة إلخف ـــه امل ـــة تضع ـــات اخلليجي ـــع يف املجتمع ـــة أو الرق البّطول
يبـــ�دو يف  باألســـاس.وهو كمـــا  احتشـــاما وألســـباب دينيـــ�ة وتقليديـــة 
ـــود يفّصـــل  ـــاش املصبـــوغ باللـــون الذهـــيب أو األس ـــن القم الصـــورة قطعـــة م
علـــى مقـــاس الوجـــه وخيفـــي اجلبـــن واخلديـــن والفـــم وال نـــرى مـــن خاللـــه 
إال العينن)صـــورة املـــرأة يف اخللـــف( وقـــد ســـي الرقـــع يف البحريـــن 
»البّطولـــة« حســـب اجتهـــاد بعـــض الراويـــات ألّن بـــه فتحتـــن كبرتـــن 
والـــيء »املبّطـــل« يف البحريـــن هـــو املفتـــوح. وقـــد تضعـــه الفتيـــ�ات 
الصغـــرات للزينـــ�ة فيكتســـب وظيفـــة تقليدّيـــة حتمـــل داللـــة تراثّيـــ�ة 
ـــك  ـــن ذل ـــا نتب ـــابقة كم ـــال الس ـــة باألجي ـــال الالحق ـــك األجي ـــس تمس وتعك
ـــدة  ـــوزا ع ـــس رم ـــي تعك ـــاة ال ـــذه الفت ـــة له ـــورة اجلميل ـــذه الص ـــالل ه ـــن خ م
ــض  ــيب واألبيـ ــر والذهـ ــورة األحمـ ــى الصـ ــة علـ ــوان الطاغيـ ــفها األلـ تكشـ
ـــى  ـــاظ عل ـــال للحف ـــن األجي ـــل ب ـــذا التواص ـــرى ه ـــرة أخ ـــد م ـــود وتؤك واألس
ــة  ــروح األصالـ ــاس بـ ــل دون املسـ ــل إىل جيـ ــن جيـ ــا مـ ــد وتطويرهـ التقاليـ
ـــل  ـــالل التأم ـــن خ ـــك م ـــن ذل ـــة .نتب ـــع أو البّطول ـــز الرق ـــذي يم ـــال ال واجلم
يف هـــذه الصـــورة ومـــن خـــالل املقارنـــة بـــن بّطولـــة األم اجلالســـة يف 
اخللـــف أمـــام آلـــة اخلياطـــة والـــي تـــكاد ختفـــي كل وجههـــا تقريبـــ�ا وبـــن 
ـــة  ـــع بّطول ـــس وتض ـــة يف النف ـــداد وثق ـــا باعت ـــة أمامه ـــت الواقف ـــة البن بّطول
ـــا  ـــددة. ففيه ـــ�ة متش ـــرة ديني ـــس نظ ـــا تعك ـــر مم ـــ�ة أك ـــد والزين ـــز للتقالي ترم
ـــورة  ـــي ص ـــوان .ه ـــن األل ـــق ب ـــة والتن�اس ـــة والعذوب ـــال والرق ـــن اجلم الكثرم
تعكـــس التطـــور والتواصـــل واحلـــرص علـــى املحافظـــة علـــى التقاليـــد يف 
ــادة املســـتعملة  ــر ســـواء يف المـ ــا للتطويـ اللبـــاس مـــع ملســـة جديـــدة دومـ
ـــة أو لونهـــا أو شـــكلها.وهي اليـــوم يف بلـــدان اخلليـــج العـــريب  خلياطـــة البّطول
تعكـــس التفـــاوت بـــن مختلـــف طبقـــات املجتمـــع فمنهـــم مـــن يرصعهـــا 
باأللمـــاس والبعـــض يضفـــي عليهـــا خيوطـــا فضيـــة أو ذهبيـــ�ة تشـــّد الناظـــر 

إليهـــا أكـــر ممـــا تســـعى يف األصـــل إىل إخفائـــه.
ــة  ــدالالت االجتماعيـ ــة والـ ــوز التاريخيـ ــة بالرمـ ــورة محّملـ ــذه الصـ هـ
ــة  ــة األم وبّطولـ ــن بّطولـ ــالف بـ ــكال، واالختـ ــوان واألشـ ــيميائي�ة األلـ وسـ
البنـــت يفتـــح مجـــال التأويـــل علـــى قـــراءات عـــدة ليـــس مـــا قلنـــا إال واحـــدة 
منها.كمـــا أن لـــون علـــم البحريـــن باألبيـــض واألحمـــر حاضـــريف الصـــورة 
يعكـــس توّهجـــا وحّبـــا لالنتمـــاء وتشـــّبث�ا بالتقاليـــد يف الّلبـــاس  وتواصـــال 

بـــن األجيـــال.

»البّطولة«

الغالف األمامي
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نعـــرف جيدًا بـــأن أحـــدًا منا ليـــس حباجـــة لالنتمـــاءات واإلثنيـــ�ات ليتوقف 
مذهـــواًل أمام اجلمـــال؛ فليس حباجة ألن يكون مســـلمًا ليستشـــعر روعة العمارة 
اإلســـالمية. وال مســـيحيًا ليدهش بتعقيد العمارة القوطية، ورســـومات ســـقف 
كنيســـة »سيســـتي�ا«. وال هندوســـيًا أو بوذيًا ليعجـــب بمعابد »أنغكـــور وآت«. 
وبالطبع ال يســـتدعي األمر أن تكون مـــن أي اإلثني�ات الي شـــيدت هذه األمكنة، 
فاجلمـــال عابـــٌر حلـــدود هـــذه املحـــدودات؛ مـــن ثقافـــات، وأديـــان، وإثنيـــ�ات، 
وأوطـــان... فهـــو الفضاء الالمحـــدود الـــذي ال يمكن حـــده، مهمـــا اصطنعنا له 

حـــدود. واألمـــر ذاته، ينطبـــق على األزيـــاء، واملذاقـــات، وغرها.
صحيح بأننـــ�ا نألّف تـــذوق يشء دون غره، فيصبـــح معيارًا للمـــذاق، وكذلك 
األمر بالنســـبة للجمال؛ فما هـــو مألوف لناظرنا، جمـــاٌل قد ال يراُه مـــن لم يألفه، 
بي�د أن لهـــذه األلفة حدودهـــا املقرونة باحلـــدود الذاتي�ة، حيـــُث ذات الرايئ. فيما 
ليس للمـــذاق، أو اجلمال، حدود ومعايـــر تفرضها ذاتي�ة الـــيء املنظور. بل حى 
ما يمكن أن نعترُه حســـنًا أو قبيحـــًا يف ذاته، خاضُع -يف بعض األحيان- لنســـبي�ٍة 
حتددهـــا ظرفية هـــذا احلســـن أو القبيح مـــن وجهة الناظـــر إليهما، ولنا يف شـــق 

الشـــفاه، وحشـــوها بصحٍن أو قرص، لـــدى بعض القبائـــل األفريقية، مثااًل.
مـــن هـــذه املقدمـــة، ننطلق للصـــورة، الـــي نعرضها علـــى غالف هـــذا العدد 
اخللفي، وهـــي ذات جانبـــن، األول لفتاٍة تتوســـط الصورة، وهي ترتـــدي األزياء 
األوزبكيـــة التقليدية مع ملســـاٍت حديثـــ�ة وفقًا ملعايـــر األزياء العامليـــة، كاملبالغة 
يف امتـــداد الذيل. أمـــا اجلانب الثـــاين، فهو ما يبـــ�دو كخلفيٍة جتلي روعـــة العمارة 
 Tilya( »اإلســـالمية، املتمثلـــة يف بوابة مدرســـة »تي�ال قـــاري« أو »طـــال كارى
Kori( بمدين�ة ســـمرقند، ثاين أكر مدن أوزباكســـتان. وقد شـــيدت هذه املدرسة 
يف العـــام )1646 م(، بأمٍر من حاكم املدين�ة آنذاك، )يلنكتوش بهادر(، واســـتغرق 

بن�اؤهـــا )15( عامـــًا. وإىل جانب كونها مدرســـة، فهي مســـجٌد كذلك.
إن العمارة، والعادات والتقاليد األوزبكية، كســـائر جتليـــات الثقافات األخرى، 
نتـــ�اُج خليـــٍط ثـــري مـــن الثقافـــات والقوميات الـــي مرت بهـــذه املنطقـــة، وقد 
تراكمت لتشـــكل إرثـــًا ثقافيـــًا ذي جوانـــب معقدة مع الزمـــن، أو كمـــا يعر عنها 
عالم النفس املقـــارن، واللغوي األمريكـــي )مايكل توماســـيلو( بقوله إن »بعض 
التقاليد الثقافيـــة تراكم التعديالت الـــي أدخلها أفراد مختلفـــون عر الزمن حى 
تصبح أكر تعقيدًا وأوســـع نطاقًا مـــن حيث الوظائف التكيفيـــة«، وهو ما يطلق 

الرتاكي«. الثقـــايف  »التطور  عليه 
إن املســـاجد، واملدارس، والقصور، واألضرحة األوزبكيـــة، تعكُس هذا املزيج، 
املمثـــُل يف عمارٍة إســـالمية ذات أبعـــاد جمالية، وغـــًى لوين، تعكســـُه موتيفاتها، 
مشـــكلًة حتفـــًا معماريٍة هـــي نتـــ�اج مراكمة ثقافيـــة متعـــددة املشـــارب. كما أن 
األشـــكال الزخرفيـــة يف هذه العمـــارة، والي أبدع فيها املســـلمون، جتنبـــ�ًا لتصوير 
ذوي األرواح، الـــذي عـــد محرمـــًا، جعل اجلانـــب الزخريف، وفـــن صياغة احلروف 
»التيبوغـــرايف«، وفـــن اخلـــط »الكاليجـــرايف«، ذي حظـــوة مركزية، انعكســـت 

جماليـــًا على العمـــارة اإلســـالمية يف كل األمكنة الي مـــرت بها هـــذه الثقافة.

ذائقٌة عابرٌة
حلدود الثقافات

الغالف الخلفي

11

أ. سيد أحمد رضا

عدسة: مصطفى عبدالهادي
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مقدمة :

ُتعد احلكاية الشـــعبي�ة جنســـا أدبي�ا مهمـــا يف الثقافـــات املحلية 
والكوني�ة نظـــرا للغىن اجلمايل والفـــين الذي تتمزي به؛ ُتعـــد يف البداية 
ِنت�اجا لـــذات جماعية ُتـــروى يف الســـياقات االجتماعيـــة املختلفة ثم 
تقدُمهـــا ذات َفرديـــة هي الســـارد الذي ُينجـــُز احَلكي، حيـــث تنتقُل 
احلكايـــة من الشـــفاهية إىل النصية)1(. هذا التلقي ُيكِســـب احلكاية 
ظـــي والرتكييب  كثـــريا مـــن خصائـــص النـــص علـــى املســـتوى التلفُّ
ق  واملعجيم، لذلـــك يتوفُر النص علـــى الرتهين�ات الرئيســـة يف التحقُّ
ـــي مـــن خـــالل وجـــود املؤشـــرات األساســـية الـــيت حُتيـــل على  النَّ
ـــظ / أنا / أو علـــى عناصر البنيـــ�ة الزمني�ة واملكانيـــ�ة /هنا /،  الُمتلفِّ
ظـــي، يتحقُق النص احلـــكايئ يف أغلب  /اآلن /. على املســـتوى التلفُّ

د. عبداملجيد نويس - املغرب

ُسلطة املعرفة يف
احلكاية الشعبي�ة

1



15آفـــــاق  

  ُسلطة المعرفة في الحكاية الشعبية 

املتون اســـتِن�ادا إىل منظـــور الغائب »كان هنـــاك رجل..« 
)احلكاية، ص63(، غري أنه يف ســـياق تواُلـــده ُيدمج بني�ة 
احِلوار الـــيت تتحقُق اعتمـــادا على الُمحادثـــة)2( والتفاُعل 

واملخاَطب. الُمتكلـــم  بن 

يســـتثمُر النـــص ُكل العناصـــر الـــيت حُتـــدد منظومة 
مكانيـــ�ة ألن البطـــل يف احلكاية الشـــعبي�ة حيتـــاج أوال إىل 
إطار مـــكاين ُينجز داخلـــه األفعال مثل االنِتقـــاالت داخل 
املـــكان أو مواجهة البطل املضاد أو القيـــام بالفعل الرئيس 
ـــُق به املوضوع املرغوب فيه. ُتســـهُم املؤشـــرات  الذي حُيقِّ
املكانيـــ�ة يف حتديـــد فضـــاء مـــكاين للحكايـــة يتكـــوُن مـــن 
الفضاء / املصدر والفضـــاءات العدائي�ة وفضاءات الفعل 

. –الهدف  وفضـــاءات 

حُتيـــُل احلكاية الشـــعبي�ة، فضـــال عن البعـــد اجَلمايل 
والفـــين، علـــى َمنظومـــة مـــن الِقيـــم ُتشـــخُصها أفعال 
الذوات واللغـــات وبني�ات احِلـــوار والعالقـــات التفاُعلية 
بن الـــذوات. كلُّ هـــذه العناصـــر تت�أطُر داخـــل منظومة 
أكســـيولوجية من القيم الـــيت ُتمجُد الَمعرفـــة أو الدهاء أو 
التجاُنـــس بن الذوات داخـــل الَكون أو غريهـــا من القيم .

يف ضـــوء هذه العناصر ســـُنحلُل حكايـــة تنتيم لفضاء 
احلكاية الشـــعبي�ة باملغـــرب، هي حكايـــة »نصف رجل« 
)حكايـــة الذي يعرُف ما يف رأِســـه ومـــا يف رأِس الناس( )3(، 
و ُتصنُفهـــا املؤلفُة ضمـــن احلكايات الشـــعبي�ة العجيب�ة. 
رغـــم أنها ال ُتدمـــج أي ِمعيار يف مقدمـــة الكتاب لتصنيف 
احلكايـــات إىل عجيبـــ�ة وحكايـــات احَليـــوان، يمكـــن أن 
ُنالحـــظ أن الَمنت مـــن احلكايات الـــيت تت�أطـــُر داخل هذا 
الُعنـــوان َيتســـُم خاصـــة حبضـــور اخلـــاِرق الـــذي تتجاوُز 
فيه األفعـــاُل املنِطقـــي وَتتعـــدى إىل أفعـــال خاِرقة ختُرج 
عـــن النواميس الزمنيـــ�ة واملكانيـــ�ة؛ فالبطـــل يف احلكاية 
الـــيت ســـُنحلُل يكتفي بإعطـــاء األمـــر للَعصا الـــيت تنقُله 
إىل فضاءات ســـحيقة وبعيـــدة، كما أن الُمؤلفة َتســـتويح 
وال شـــك التصنيفـــات الـــيت اقرتحهـــا علمـــاُء الفولكلـــور 
خبصـــوص احلكايـــة الشـــعبي�ة، حيـــث يتجُه التقســـيم 
التقليـــدي إىل تصنيـــف احلكايـــات إىل حكايـــات عجيب�ة 

وحكايات احليـــوان وحكايـــات املغزى األخـــاليق)4( .

على املستوى املنهيج، سنســـتثمُر املفاهيم اليت يمكُن 
أن َتصـــف املكونـــات البنيويـــة للحكاية بصفتهـــا عناصر 
أساســـية يف تشـــكيل النـــص مـــن تلفـــظ وزمـــن ومكان 
وفواعـــل وعوامل ومســـتويات تصويرية، وهـــي املفاهيم 
اليت جتـــُد، إجمـــاال، انتظاَمهـــا يف نمـــوذج الســـيميائي�ات 
السردية واخلطابي�ة اليت اشـــتغلت باألدب االثنولويج)5(.

إن وصـــف املكونات ُيســـعف يف إبراز ســـريورة الداللة، ألن 
وصـــف بني�ة التلفظ أو العواِمـــل أو منظومة الزمن واملكان 
ُيفـــي إىل اســـتنت�اج »آثار املعـــىن« اليت ُتولـــُد الداللة يف 
هذه احلكاية. ســـتقوُم املقاربـــُة على التحليـــل الَمقَطعي 
الذي يقوُم بتحليل احلكايـــة إىل مقاطع لوصف عناصرها 

أوال ثـــم اسِتكشـــاف عالئق الرتكيب فيهـــا ثاني�ا .

املقطع األول: حالة الَفقد:

تتســـم احلكاية: »حكاية نصف رجل« على مســـتوى 
التلفظ بهيمنـــة منظور الغائب:

»كان هنـــاك رجـــل.. وكانـــت له ثـــالث أخـــوات ..« 
ص63(. )احلكايـــة، 

ينســـجُم هذا املنظـــور مع تقاليـــد الســـرد يف احِلكاية 
الشـــعبي�ة، ألنهـــا جماعيـــة وتتكـــوُن مـــن ســـرد جماعي 
ينجـــُزه ســـاردون ُمتعـــددون يســـهمون يف حتقيقـــه، لكن 
حـــن ُتنقـــل مـــن الشـــفاهية إىل النصيـــة، تصوُغها ذات 
لقي وتمنُح شـــكال للحكاية على  ســـاردة تقوم بنوع من التَّ
مســـتوى املقاطع اليت تتكوُن منها واملنظـــورات التلفظية 
اليت ترتاوُح بـــن الغائـــب والُمتكلم واندماج شـــخصيات 
احِلكايـــة يف احلكي. تكمـــُن أهمية التلفـــظ يف كونها حتدُد 
أيضا الفواعـــل اليت تنِجـــز أفعاال على مســـتوى احِلكاية. 
فامللفـــوظ الذي ُتســـتَهل به احلكايـــة حُييُل علـــى منظور 
الســـرد وعلـــى الفاعل »رجـــل« وهو الـــذي يكـــوُن محوَر 

األفعـــال والرامج الســـردية.

ُيقدُم الســـارد يف املقطع االســـِتهاليل على غـــرار البن�اء 
يف احلكايـــة الَكونيـــ�ة كمـــا درســـها فالديمـــري بـــروب)6(، 
الفواِعـــل اليت تتكـــوُن منها احلكاية: الرجـــل صحبة ثالث 
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أخوات. كمـــا أنه يقدُم للقـــارئ نظاَم هذه الـــذوات، يقدُم 
الشـــخصيَة يف البدايـــة بصفـــة عامـــة مـــن خالل ســـمة 
»رجل«، غري أن الســـرد يف ُنموه ُيشـــيُد صوَرة الشخصية 
بمجموعة ِســـمات. إن شـــخصية »الرُجـــل« اليت يضعها 
الســـارد يف املقدمـــة جتعـــُل القـــارئ يصـــوُغ فرضيـــة أنه 
يمثـــُل البطـــل)7( باصطـــالح ُمحللـــي احلكاية الشـــعبي�ة 
ألنه هو الذي يســـتهلُّ ســـريورة األفعـــال، »حن أغيب« 
)احلكايـــة، ص63(، فهـــو يشـــرُي إىل إمكانيـــ�ة انتقاِله إىل 
فضاء آخـــر. ينتقـــُل املتلفُظ يف هـــذا امللفوظ مـــن املنظور 
الغائـــب الذي اســـتهلَّ بـــه احلكايـــة إىل الُمتكلـــم، ُمحدثا 
ظي ألنه حُيِدث تغيريا على مســـتوى  خاصيـــَة الفصل التلفُّ
ـــظ  ـــظ، ويعـــوُد هـــذا التنـــوع إىل اســـرتاتيجية املتلفِّ التلفُّ
يف إقنـــاع الُمتلقـــي »بِصـــدق«)8( األفعال الـــيت ينقُلها يف 
احلكايـــة. ملفوُظ الـــذات الفاعلة »حن أغيـــُب«، حُييل 
علـــى فعـــل »الغيـــاب« ويـــدلُّ علـــى االنتقـــال ومغادرة 
الفضاء للبحث عـــن العمل، بمعىن أن َســـفر البطل يقرتُن 
باخِتـــالل على مســـتوى نســـق الكينونة. إن الـــذات تغادُر 
الفضـــاء وهو فضـــاء حميـــيم وفضـــاء اســـِتقرار للبحث 
عـــن موضـــوع، عن أُفـــق آخـــر . ينســـِجُم هـــذا الفعل مع 
خاصية ُتمزي االســـِتهالل يف احلكاية الشـــعبي�ة اليت حُيللها 
فالديمـــري بروب واليت تتســـُم بكونيتها عامـــة، حيث يقوم 
البطـــل بوظيفـــة »االبتعـــاد«)9( عن الفضـــاء الرئيس يف 
رحلـــة الَبحث عن موضـــوع رغبـــة، موضـــوع يبتغي من 

خاللـــه احُلصول علـــى ِقيم.

الت العجائبي�ة:  مقطع التحوُّ

حيـــاوُل الرجـــل الـــذي يت�أهـــب للســـفر جتـــاوَز الَفقد 
بالبحـــث عـــن َرفيق ألخواتـــه أثنـــ�اء غيابه. اشـــرتى َحمال 
ليكـــون رفيقا لهـــن. ُتقيـــُم احلكايـــُة هنا عالقة َتـــواز بن 
عالِم اإلنســـان واحليـــوان، حيث تصبُح كينونُة اإلنســـان 
َض  يف حالة انِســـجام مع احليوان، فالغياب يمكـــُن أن ُيعوَّ
حبضور بديل عـــن األخ وهو احلَمل، غـــري أن احلكاية حتفُل 
الت العجاِئبي�ة اليت ُتشـــيُد مســـارا  بمجموعـــة من التحـــوُّ

جل .  لشـــخصية الرَّ

ل األول: التحوُّ  )1 

اشـــرتى الرُجـــُل َحَمـــال ويف املســـاء اجتهـــت األخـــُت 
الُكـــرى إىل اإلســـَطبل من أجـــل أن ُتقدم له الشـــعري، غري 
ـــوَل إىل عفريت، 

َ
أن احَلَمـــل ضرَب رأســـه أرضا َمرتن وحت

حيث يظهـــُر العفريـــت بصفته أحـــَد كاِئنـــ�ات احِلكاية، 
وهو كائن يتســـُم بســـمات ُمغايرة للفواِعل اإلنساني�ة، إنه 
يمثُل فئة أخـــرى من الَفواِعل على مســـتوى احلكاية ،هي 
الكائن�ات األســـطورية، لذلك تصبـــح احلكايُة فضاء لهذه 
ســـطوري. يصُف 

ُ
الكائن�ات: اإلنســـان، احليوان، الكائن األ

املتلفُظ هـــذا الكائن بهذه الســـمات:

»املخيف، املرعب ..« )احلكاية ،ص. 63(.

يســـتويل العفريـــُت بُقدرته األســـطورية على األخت 
إىل  األخ  يذهـــب  وحـــن  مجهـــول  مـــكان  إىل  وخيتِطفهـــا 
اإلســـطبل ال جيُد األخت الكـــرى وال احَلَمـــل. يوافُق فعُل 
االختطـــاف وظيفة »اإلســـاءة« اليت تتجســـُد يف احلكاية 
الشـــعبي�ة من خالل أفعال مثل اخِتطاف كائن إنســـاين أو 
ســـرقة يشء ما يكون له طابع ِســـحري أو ِفعل يتخُذ شكَل 
َســـرقة، وتعدُّ هذه الوظيفة حســـب فالديمري بروب بالغَة 
األَهمية ألنها تمنُح للحكايـــِة » حرَكتها« أو دين�اميتها)10(.

العفريت  فعل  اخِتطاف األخت الكرى.

»لم يعرف ما سيفكر فيه ..« )احلكاية، ص 62.(

ُيعدُّ ملفـــوُظ الســـارد َجزائيـــ�ا ألنه يقـــدُم ُحكما حول 
حالـــة البطـــل الذي لـــم َتعد لـــه الُقـــدرة علـــى التفكري يف 
مصرِي الفعل الذي ســـينجزُه، ســـواء تعلق األمـــُر بالبحِث 

عـــن األخت أو الســـفر الـــذي كان يعزتُم القيـــام به.
ل الثاين: 2(  التحوُّ

بعد احلادثة األوىل سيشـــرتي األُخ طائـــرا ليكون رفيقا 
ألخواتـــه أثن�اء الغياب:

» هـــذا الطائـــر ســـيكون رفيقـــا لكن حـــن أغيب..« 
ص.63(. )احلكايـــة، 

حـــن تقدمت األخـــُت الثاني�ة مســـاء لتطِعـــم الطاِئَر 
حبوبـــا ضرَب اجلـــدار برأســـه َمرتن وحتـــول إىل عفريت، 
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َيِسمه السارد بسمات:

» عفريت ضخم...«) احلكاية، ص 62(.

ل  عفريت ضخم. طائر  حتوُّ

سيستويل العفريت على األخت الثاني�ة وخيتطُفها.

العفريت  فعل  اخِتطاف األخت الثاني�ة .

يذهـــب األخ لَتفقـــد األمـــر، وقتهـــا يت�أكُد مـــن غياب 
األخـــت الثانيـــ�ة. بعد هذه األفعـــال الـــيت أدت إىل اخِتالل 

نســـق العائلة، خاطـــَب األخ أختـــه الصغرى :

»لـــن أتـــركك حلـــال ســـبيلك ولـــن أســـافر أبـــدا« 
ص63(. )احلكايـــة، 

ل الثالث:  3(  التحوُّ

مـــن األســـماك، قدَمهـــا ألختـــه  األُخ ســـلة  أحضـــَر 
الصغـــرى لتنظَفها تمهيـــدا لوجبة العشـــاء. وبينما كانت 
تنظُف الســـمك، ضربت الســـمكُة الكرى الرأس باألرض 

ل، خيتطـــُف العفريت  وحتوَلـــت إىل عفريـــت. بعد التحـــوُّ
غـــرى إىل مـــكان مجهول. األخـــت الصُّ

ل  عفريت. وُّ
َ

السمكة الكرى  حت

العفريت  فعل  اخِتطاف الفتاة الصغرى.

ل يف احلكايـــة مـــن احليـــوان: احَلَمـــل،  يتـــم التحـــوُّ
الطيور، األســـماك وهي حيوانات ترتبـــُط فضائي�ا باألرض 
والســـماء والماء، إىل كائن أســـطوري ُمتَخيـــل: العفريت، 
الـــذي حيمل ِســـمات القـــوة حســـب ملفوظات الســـارد، 
فهـــو ضخـــم ومرِعب وُمخيـــف. هذه الســـمات جتعُل من 
العفريت كائن�ا ُمتســـما بُقدرة أســـطورية. يتخُذ العفريت 
يف احلكاية تمظُهـــرات مختلفة؛ فهو العفريـــت احلَمل أو 
العفريـــت ملك احليت�ان أو العفريت ماك الطيور ،يتســـُم 
بقـــدرة أســـطورية وينجز وظيفـــة »اإلســـاءة« ُممثلة يف 
اختطـــاف األخوات. لذلـــك يتَحـــدُد يف احلكايـــة بصفته 
ذاتـــا مضـــادة للبطـــل، إنـــه مـــن يمتلـــُك املوضـــوع الذي 
يبحـــُث عنه البطل) األخـــوات(، كما أن ِفعـــل االختطاف 
الـــذي قـــام بـــه أفـــى إىل إحـــداث االخِتـــالل يف النســـق 
الثقـــايف بتفكيـــك األواِصر بـــن األخ وأخواِتـــه. إن وظيفة 
»اإلســـاءة« حُتـــِدث عالقة الصـــراع والتن�اُفـــر يف احلكاية 
وتشـــكُل بداية لســـريورة الِفعل عنـــد الذات الرئيســـة يف 

احِلكايـــة، وهو ِرحلـــة البحث. 

رحلُة البطل:
البحث عن األخوات وإعادة التواُزن.

غـــرى اخُتِطفـــت  حـــن تبـــن لـــأخ أن األخـــت الصُّ
بدورهـــا، أغلـــَق مزنلـــه وتوجَه للبحـــث عن أخواتـــه. كان 
االنتقـــاُل يف بداية احلكايـــة افرِتاضيا؛ يريـــد األخ االنتقال 
من فضـــاء العائلة الذي يرُمز إىل االســـتقرار إىل فضاء آخر. 
حاول احِلفاظ على َنســـق االســـتقرار بإحضـــار حيوانات 
لفة، غـــري أن حتوَل احليوانات إىل كائن أســـطوري 

ُ
حُتقُق األ

اختطـــَف األخوات جعل الـــذات الفاعلة ُتعـــاين من الَفقد 
الـــذي حييـــُل دالليا علـــى انفصـــال الـــذات عـــن كينونة 
العائلـــة. علـــى مســـتوى قيـــيم، حُييـــل فعـــُل االنِفصال 

2
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على اخِتـــالل التـــواُزن يف الِقيـــم. إن َفقد األخـــوات يمثُل 
عا على مســـتوى نســـق العائلـــة .من منظـــور القيم  تصدُّ
السوســـيوثقافية، ويف مجتمع ذكوري ُتســـند احلكاية إىل 
ع االجتماعي، لذلك  الـــذات الفاعلة وظيفة ترميم التصـــدُّ
فإن أوَل ســـمة يســـندها املتلفُظ للذات هي سمة »رجل« 
وتقرتُن بســـمة احُلضـــور والهيمنـــة . يصبـــُح االنتقال يف 
ظـــام االفرِتايض  ســـياق هذه احلالة ضرورة، ينتقُل من النِّ

ق: حقُّ حين، ثـــم التَّ إىل نظـــام التَّ

»حينمـــا أدرك األخ أن أختـــه الثالثـــة اخُتِطفـــت مثل 
أخَتيهـــا، أغلـــق املـــزنل وغـــادر للبحـــث عـــن أخواتـــه..« 

ص.64(. )احلكايـــة، 

الـــذات الفاعلة  فعـــل  الســـفر )االنِفصال 
األصل(. الفضـــاء  عن 

إن االنفصـــال عـــن الفضاء-األصـــل، الَموِضعي يتمُّ 
ألن الـــذات أصبحـــت تعـــاين مـــن الَفقـــد ومـــن اخِتالل 
النســـق القييم على مســـتوى الكينونة، ذلك أن األخ ُيمثُل 
عماد النســـق الثقايف ألنه يلعُب دورا ثقافيـــا، إنه املحافُظ 
علـــى نظام العائلـــة. تتســـُم احلكاية بإجراء ســـيميايئ هو 
الرمجة املكاني�ة)11( وتمثُل التعاُلـــق بن توزيع الفضاءات 
داخـــل احلكاية والرنامج الســـردي للبطـــل. ينتقُل البطل 
من الفضاء-املصـــدر وهو فضاء العائلة الذي تتســـُم فيه 
الَكينونـــة باالســـتقرار حنو الفضـــاء- الهدف الـــذي توَجد 

فيه أخـــواُت البطل بعـــد االختطاف.

فضاء الَهدف. فضاء-مصدر  فضاء العائلة

يقرتُن فعُل االنتقـــال داخل الفضـــاء إذا ببن�اء املوضوع 
الـــذي يمثُل رغبـــَة وُمبتغى الـــذات الفاعلة وهـــو البحث 
وازي  عن األخوات اللـــوايت تعرضن لالختطاف، لهـــذا فالتَّ
بن فعـــل االنتقال داخل الفضاء والرغبـــة يف البحث حُيدُد 
الســـمات اليت جتعـــل منه بطـــال ُمحتمال داخـــل احلكاية، 
حُيـــدد لنفســـه موضوعا هو البحـــث عن األخـــوات، ذلك 
أن حتقيق هـــذا املوضوع يدلُّ أيضا علـــى اقرتانه جُبملة من 
الِقيم الثقافيـــة واالجِتماعيـــة، وهي احِلفاظ على نَســـق 

االجتماعي النظام 

حديات: االختب�ارات: البَطل يف مواجهة التَّ  )1 

ســـيواجُه البطـــل علـــى شـــاكلة ســـريورة األبطـــال يف 
احلكاية الشـــعبي�ة مجموعـــة اختبـــ�ارات يف رحلة البحث 

أخواته. عـــن 

اجتـــاز صحـــاري وعزلـــة ..« )احلكايـــة،  أن  بعـــد   «
. )6 4 ص

الفضـــاء/  حنـــو  املصـــدر  الفضـــاء/  مـــن  االنتقـــال 
فضـــاءات  مـــن  الشـــعبي�ة  احلكايـــة  يف  يُمـــر  الهـــدف 
وســـيطية)12(، يمكـــن أن تكـــون مســـاعدة حـــن حيصـــُل 
ـــحري أو يلتقـــي بالُمســـاعد  البطـــل علـــى املوضـــوع السِّ
ـــحري يف هـــذه  الـــذي جيعلـــه ينتصـــر مثـــل اخلاتـــم السِّ
ـــول  ـــل الغ ـــل لفع ـــرُض البط ـــن يتع ـــادة ح ـــة ،أو ُمض احلكاي

أو لعوائـــق طبيعيـــة مثـــل اجلبـــال أو الصحـــاري. 

3
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كانت االختبـــ�اراُت األوىل طبيعية، تمثَلت يف املصاعب 
الطبيعية حيدُدها املتلفظ »بالصحـــاري«، وهي ذات ُبعد 
طبيعـــي وحباالت الُعزلـــة، وهي ذات بعد نفـــيس وأهوايئ. 
أمـــا االخِتبـــ�ار الرئيـــس، فهـــو اخِتبـــ�ار املعرفـــة اليت جيب 
أن حيُصـــل عليها مـــن أجل الوصـــول إىل مـــكان اخِتطاف 

أخواته.
التسخري واكِتساب الُقدرة:  

ســـيلتقي بعد هـــذه الرحلـــة ثالثـــَة رجـــال يتن�ازعون 
ِملكية ثالثة أشـــياء: شاشـــية، بلغة )زوج حـــذاء جلدي( 

: ســـألهم  وعصا. 

» إخويت، لمـــاذا هـــذه اخلصومة من أجل أشـــياء مثل 
هـــذه «  )احلكاية، ص.64(

أجابـــه أحدهم: هذه األشـــياء هي الرثوة الـــيت ترَكها لنا 
األُب، وكل يشء مـــن هـــذه األشـــياء له مزية عجيبـــ�ة، إنه 
يتمزُي بِســـمة العجيـــب واخلـــارق، فالشاشـــية جتعل من 
يلبســـها متخفيا عـــن األنظار، أمـــا زوج احِلـــذاء اجللدي، 
فيجعل من يلبسه ال يشـــُعُر بالتعب مهما طالت املسافة 
اليت قطعهـــا، أما العصـــا فيكفـــي االتكاء عليهـــا وتوجيه 
األوامـــر إليهـــا بـــأن تذهب بـــك إىل أبعـــد مســـافة، بل إىل 
أصقـــاع الدني�ا. َتســـتثمُر احلكايـــة هنا رمزيـــَة العالمات 
داخل نَســـق الثقافة والُمتخيل، منها شاشية »االختفاء« 
أو العصا اليت تتســـُم بميثولوجيا كثيفة يف الثقافة العربي�ة 
واإلســـالمية، يتمُّ تصويرهـــا بُقدرتها على قضـــاء المآرب 
الكثرية، تتجســـُد مـــن خالل صورتهـــا يف النـــص القرآين: 
ُهـــشُّ ِبَها َعَلـــى َغَنيِم 

َ
 َعَلْيَها وأ

ُ
أ َتـــَوكَّ

َ
»قاَل هـــَي َعصـــاَي أ

ْخَرى«)13(، فحســـب الُمفســـرين هذا 
ُ
َويِلَ فيَهـــا َمـــآِرُب أ

برهان مـــن هللا تعاىل ملـــوىس عليه الســـالم، فهي صاحلة 
للَمـــي، ويُهـــز بهـــا الشـــجرة ليتســـاقط ورُقهـــا وترعاه 
األغنام وفيهـــا حواجئ أخرى .ُترز هذه العالمات أن الســـرد 
يف احلكايـــة الشـــعبي�ة يغتـــين بالعالمـــات الـــيت حتُضر يف 
الثقافة الشـــعبي�ة والعاملة على الســـواء ألن النص نسيج 
دة، يغَتـــين بامللفوظـــات القاِدمـــة من  ولـــه ذاِكـــرة ُمتعـــدِّ

النصوص الرئيســـة يف ثقافـــة الراوي .

العقد: الدهاء واملعرفة:  

ســـينِش املســـافر بين�ه وبـــن اإلخـــوة عقـــدًا لتوزيع 
ســـخري. إن التســـخري هـــو إقناع  اإلرث بنـــ�اء علـــى آلية التَّ
املتلقـــي)14( جَبدوى الفعل؛ ســـُيقنع اإلخـــوة املتخاصمن 
بقدرتـــه علـــى توزيـــع اإلرث بطريقـــة خاصة : ســـيصعُد 
اجلبل ويريم األشـــياء، وُكلُّ من حَصـــل على يشء، يصبُح 
يف ملكيتـــ�ه. َقبـــول اإلخـــوة بالعقـــد سيســـتثمُره البطـــل 
ُمعتمدا على الدهـــاء الذي يمتلكه، لذلك ســـيوظف هذه 
املعرفة يف َتســـخري)15( الُمتخاصمن الذين انطَلت عليهم 

احليلـــُة. منحـــُه اإلخوة ُاألشـــياء فصعـــد إىل اجلبل.

اإلقناع )بتوزيع اإلرث(. فعل التسخري: عا

)امِتالك األشياء الَعجيب�ة(. فعل التسخري: عا

وضع على رأســـه الشاشـــية وأصبح ُمتخفيا ثم لبس 
احلـــذاء العجيـــب واســـتَن�د إىل العصـــا وهنا تســـتحضُر 
احلكايـــُة ميثولوجيا العصا يف النســـق الثقـــايف، اتكأ عليها 

وقـــدم طَلبه:

أخـــيت  توجـــد  حيـــث  إىل  انقليـــين  العصـــا،  »أيتهـــا 
الصغـــرى، زوجـــة ملك احليتـــ�ان« )احلكايـــة ،ص64(.

ققت ُبغيت�ه، وجد نفســـه 
َ

وبُمجرد مـــا أن أنهى طلبه حت
إىل جانـــب برئ وهو من الفضاءات الوســـيطية الُمســـاِعدة 

يف احلكاية ألنه سيســـِعفه يف احلصول على الُمســـاعدة. 

           فضاء َوســـيطي : البئر ) فضاء الُمســـاعدة(:
ســـيلتقي فتاة سوداء اللون تســـتقي الماء داخل سطل 
من ذهـــب. طلب منها أن تســـقيه ماء، وبينمـــا هو يرتوي 
دتها، حاولت  َرَم يف الســـطل خاَتمـــا. يف الطريق حنو ســـيِّ
اخلادمـــُة أن تأخـــذ اخلاتم غري أنهـــا لم ُتفِلـــح ألن اخلاتم 

كان ملتِصقا بقوة يف ُعمق الســـطل.
ف على هوية الفاعل. التعرُّ  

بعـــد عودة اخلادمة مـــن البرئ، أخرت ســـيدَتها بوجود 
به  رجل شـــاب قرب البرئ وبأن ُحســـنه ُيماِثل ُحسنها والشَّ
بينهمـــا غريـــب وأنه تـــرَك خاتما َيســـُقط يف الســـطل لم 

تتمكن مـــن إزالته.
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ف. التعرُّ حافز التعرف )اخلاتم( ُف التعرُّ

ف ألن الزوجة  يمثـــُل اخلاتم يف احلكاية حافـــَز)16( التعرُّ
الشـــابة تتمكُن مـــن اقتـــالع اخلاتم من الســـطل، وحن 
تنظـــُر إليـــه تتعرُف على الشـــاب الـــذي لن يكون ســـوى 
أخيها، لذلـــك ُتكلُف اخلادمـــة بإحضاره. بعـــد أن عانقته 

وقدمت إليـــه األكل، طرحت عليه الســـؤال:

» كيـــف يل أن أخبئـــك كـــي ال يلتهمـــك زويج حـــن 
ص65( )احلكايـــة،  حضـــوره؟« 

اإلنســـاين  الكائـــن  بـــن  التقابـــل  احلكايـــُة  تكـــرُس 
واألســـطوري، وجتســـدُه عالقـــة التن�افـــر والتقابـــل بـــن 
الـــذوات املختلفـــة، بـــن األخ/ اإلنســـان / والعفريت / 

. الكائـــن األســـطوري 
التحول: الذوات واالشياء.  

ضربت الزوجُة األخ بعصا مـــن ذهب، فتحول إىل َزربي�ة 
جتلُس عليها. حن عاد العفريـــت ملك احليت�ان، صاح:

» إين أشم راحئة بين آدم« )احلكاية، ص.65(.

قالت لـــه: »كيف ســـيحضُر بنو آدم إىل هنـــا، ال يوجد 
من يهتم يب ســـوى أيخ«. وعَدها العفريت بأنه سُيحِســـن 
وفـــادَة األخ إذا حضـــر. ضربـــت األخـــُت الزربيـــ�ة بالعصا 
الذهبيـــ�ة، فظهـــر األخ واســـتقبله العفريـــت بكثـــري من 
الرَتحـــاب، بعـــد أن قـــى جزءا مـــن الوقت، قـــال ألخته:

)احلكايـــة،  الوســـطى«  أختـــك  لرؤيـــة  »ســـأذهب 
. )6 5 ص

االنتقال: البحُث عن األخت الوسطى.  

تتخـــُذ العصـــا داللـــة ســـحرية يف احلكايـــة، إنـــه العنصـــُر 
املســـاعد للبطـــل يف إجنـــاز أفعالـــه، خاصـــة فعـــل االنِتقـــال 
داخـــل الفضـــاءات حبثـــا عـــن أخواتـــه. اتـــكأ علـــى عصـــاه 
وأمرهـــا أن تنقلـــه إىل فضـــاء ملـــِك الطيـــور، بمجـــرد مـــا أن 
أغلـــَق عينيـــ�ه وفتحهمـــا وجـــد نفســـه قريبـــ�ا مـــن بـــرئ، حيـــث 
ــن  ــطل مـ ــل سـ ــاء داخـ ــتقي المـ ــرية تسـ ــاة صغـ ــد فتـ توجـ
ــا داخـــل  ــا أن تســـقيه مـــاء ورَم خاَتمـ ذهـــب. طلـــب منهـ
ـــود  ـــيَدتها بوج ـــرت س ـــة أخ ـــادت اخلادم ـــن ع ـــطل. ح الس

شـــاب لـــه مـــن احلســـن مـــا ُيماثـــُل حســـنها ويشـــبهها 
ــر  ــم يف قعـ ــيدُة اخلاتـ ــدت السـ ــن وجـ ــب. حـ ــد غريـ إىل حـ

الســـطل صاحـــت:

» إنه أيخ..« )ص.65، احلكاية(

بعد مـــا أدخلتـــه اخلادمة، اســـُتقِبل بالرَتحـــاب الذي 
لقيه يف ضيافـــة ملك احليتـــ�ان. بعد أيـــام يف ضيافة مِلك 

الطيـــور، قـــرَر االســـتمرار يف رحلة البحث عـــن األخوات.

» بقـــي يل أن أرى أختنـــ�ا الكرى. ســـأغادر« )احلكاية، 
ص65(.

االنتقال: البحُث عن األخت الكرى.  

تمظُهـــرات  الفضـــاء  داخـــل  االنتقـــال  فعـــُل  يتخـــُذ 
ــاء  ــن الفضـ ــاُل مـ ــم االنتقـ ــة تـ ــة احلكايـ ــة؛ يف بدايـ مختلفـ
ـــل  ـــاالت داخ ـــري أن االنِتق ـــدف ،غ ـــو الفضاء-اله ـــدر حن املص
الفضـــاء- الهـــدف ُمتعـــددة بنـــ�اء علـــى أن الهـــدف غـــري 
ُموحـــد؛ ُكل واحـــدة مـــن أخـــوات البطـــل تت�أطـــُر داخـــل 
فضـــاء معـــن ،األخـــت الصغـــرى عنـــد مِلـــك احليتـــ�ان 
واألخـــت الوســـطى عنـــد ملـــك الطيـــور، لذلـــك تتعـــدُد 

والفضـــاءات. االنِتقـــاالت 

فضـــاء  االنتقال فعـــل  )العصا( االنِتقـــال: 
. يد جد

مكنتـــ�ه القوُة الســـحرية للعصا من االنتقال بســـرعة 
الـــرق؛ أغلَق عينيـــ�ه وبعد أن فتحهما ســـيجُد نفســـه إىل 

جانـــب برئ مهدمـــة تقريب�ا.

           الفضاء الوســـيط : ِبئر مهدمة .
إىل جانـــب البـــرئ كانـــت هنـــاك خادمـــة ُمتقدمـــة يف 
الســـن، حتمُل خـــدودا على وجههـــا وتلبُس أســـماال قذرة 
وتســـتقي الماء يف ســـطل قديم. يقدُم املتلفـــُظ مجموعة 
ســـمات وظيفية ختتلُف عن الســـمات الُممزية للفضاءات 
اجلزئيـــ�ة األخرى اخلاصـــة بملك احليت�ان وملـــك الطيور، 

كاآليت. وتتضُح 

البرئ ُمهدمة .	 

الســـن: حتمـــُل خـــدودا علـــى 	  ُمتقدمـــة يف  خادمـــة 
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قديـــم. ســـطل  قـــذرة/  أســـماال  تلبـــُس  وجههـــا/ 

حُتيل هذه السمات على آثار معىن سلبي�ة :	 

اخلراب / خراب الفضاء.	 

 عجُز اإلنسان.	 

الِقدم: ِقدم األشياء )السطل(. 	 

ـــمات على أن  تدلُّ »آثار املعـــىن« اليت حتيُل عليها السِّ
البطل لـــن ينجَح يف فعـــل البحث عن األخـــت الكرى ألن 
ســـمات الفضاء تؤشـــُر على ُقبح الذات املرتبطة به. حن 
أدخلتـــُه اخلادمة عند أخته وجَدها يف مـــزنل خِرب وتلبُس 
أســـماال قـــذرة وتعيـــش حالة اجلـــوع وبضربـــة عصا من 
َخشـــب ســـُتحوُله إىل َحجـــر. يف احلاالت الســـابقة كانت 
أختـــه تضربـــُه بعصا من ذهـــب خبالف هـــذه احلالة. كان 
حُيـــوُل أيضـــا إىل زربي�ة خبـــالف هـــذه احلالة الـــيت أصبَح 
فيها من حجـــر. حن عـــاد العفريت، قال إنه يشـــمُّ راحئة 

آدم. بين 

» كيـــف تريـــد أن يأيت بنـــو آدم إىل هذه الصحـــراء اليت 
فرضـــت علّي العيش فيهـــا؟ «) احلكايـــة، ص66(.

ــر  حييـــُل ملفـــوظ ُاألخـــت علـــى فضـــاء وســـيطي ُمغاـي
ـــاء  ـــه الفض ـــا حيمُل ـــراء، بم ـــو الصح ـــرى وه ـــاءات األخ للفض
مـــن معـــاين البعـــد واجلفـــاف والقســـاوة وهـــي املعـــاين 
ـــت زوج  ـــطورية: العفري ـــذات األس ـــل ال ـــجُم وفع ـــيت تنس ال
األخـــت الكـــرى. حيذُرهـــا أيضـــا مـــن عـــودة أخيهـــا الـــذي 
ســـيجعل منـــه » مضغـــة ســـائغة« )احلكايـــة، ص66(.

العامل املعاكس:

منُع حضور األخ. العفريت / الفعل
حبث البطل عن االسِتطاعة.  )2

القبيـــح وُقوتـــه، ســـيحاوُل  الُمعاكـــس  أمـــام فعـــِل 
ح باالســـِتطاعة الـــيت يمكـــُن أن تهـــزم غريَمـــه  البطـــل التســـلُّ
يف هـــذه الُمواجهـــة، لذلـــك عـــاد إىل أختـــه زوجـــة ملـــك 
ـــح  ـــرى وبُقب ـــه الك ـــه أخت ـــرُض ل ـــا تتع ـــا بم ـــ�ان وأخره احليت

ــل. ــت- احلَمـ العفريـ

  ظهور العامل-املساعد.

طلب منه ملـــُك احليت�ان أن يعود لزيـــارة أخته ليتعرَف 
على املكان الـــذي خُيئب فيه العفريت- احلَمـــل روَحه. على 
ل؛ بضربة عصا أحاَلته  إثر َعودتـــه أعادت أخُته فعَل التحـــوُّ
إىل حجـــر بعـــد أن عرفـــت الُمـــراد مـــن زيارته. ويف املســـاء 
الطفـــت األخُت الكرى العفريت وطلبـــت منه معرفة أين 
يضـــُع »روحه«، غـــري أنه غِضـــب منها وعامَلهـــا بفظاظة 

كبرية. وقبـــل أن ينصرَف كعادتـــه، صارحها بالقول:

» رويح يف مـــكان آمـــن، توجـــد يف بيضـــة، والبيضة يف 
َحَجلـــة واحَلَجلـــة يف ُعمق البحـــر« )احلكايـــة، ص66(.

بعـــد انصـــراِف العفريـــت، غـــادر األخ وأخـــر ملـــك 
مِلـــك  يتحـــوُل  العفريت-احلَمـــل.  جبـــواب  احليتـــ�ان 
احليتـــ�ان يف احلكايـــة إىل عامـــل ُمســـاعد)17(؛ ســـيدخُل عمـــَق 
البحـــر باِحثـــا عـــن البيضـــة الـــيت توجـــد بهـــا روُح العفريـــت. 
ـــة  ـــت البيض ـــا باض ـــة ألنه ـــ�ان احَلجل ـــك احليت ـــل مل ـــم يقت ل
ـــأن ال  ـــاه ب ـــذي أوص ـــره ال ـــا إىل صه ـــوم. حَمله ـــدت إىل الن وخل
خيـــاَف مـــن احلَمـــل حـــن العـــودة وعليـــه أن َيكســـر البيضـــة 

علـــى جبـــن العفريـــت.

4
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الُمبارزة وانِتصار الذات الفاعلة.  

عـــاد إىل بيـــت أختـــه، ويف هـــذه املـــرة لم خيتـــئب. حن 
عودة العفريـــت َعنَّ له األخ ُمتحديـــا، توجه إليه مخاطبا:

» لم أعد أخـــاف منك، ألن روحك توجـــد يف بيضة، ها 
هي هذه البيضـــة« )احلكاية، ص67(.

بـــدأ العفريت يرتعـــُد خائفا وطلـــب منـــه أن ُيرِجع له 
البيضة، واقـــرتح عليه تعاُقدا جديدا بـــدل عالقة التهديد 

والوعيـــد. هذا التعاقد حتـــدُده األفعال :

-أن ال ُيلِحق به أذى،

-أن يمنـــَح أخَتـــه قصـــرا وصحونا من ذهـــب كما هو 
ألخواتها. بالنســـبة  األمر 

غـــري أن البطل لـــم يقَبل هـــذا التعاُقد وأســـرع إىل إجناز 
. لفعل ا

قدف البيضة على جبن العفريت.  الفعل

                          - تكسرت البيضة.

به.
َ

                          - َقى العفريت حن

تنتهي املبـــارزة بانتصار البطل، ســـيأخذ أخَته ويذهب 
للعيش عند العفريـــت ملك احليت�ان.

الت احِلكاية: ظهور بطل جديد. حتوُّ

كانت زوج ملك احليت�ان حامـــال، أجنبت طفال صغريا، 
يف اليوم الســـابع حن أرادوا تسميَت�ه، صاح: »ال تضعوا يل 
اســـما، لقد أحضرت اســـيم معي: اســـيم »ُنص الناس« 
اس  )نصف رُجل( الذي يعرُف ما يف رأِســـه ومـــا يف رأِس النَّ

ص67(. )احلكاية،  اآلخرين« 

أصبحـــت األخـــُت غيـــورة مـــن عالقـــة الصداقة بن 
أخيهـــا الذي أصبح فـــردا من العائلة و زوِجهـــا لذلك أمرته 
َله  بـــأن يقتَله غري أنـــه لم يســـتطع. اقرتحت عليـــه أن حُتوِّ
إىل أفعى َتضُعـــه داخل الزربي�ة وحن حيمُلها األخ يلَســـُعه 

ـــبب. ويموُت دون أن يعرَف السَّ

الَقتل. ِفعل سخري التَّ

غـــري أن »نـــص النـــاس« َخمـــَن مشـــروع أمـــه وأخذ 
الزربيـــ�َة وطواها بشـــكل ال ُيمِكـــن لأفعى أن ختـــرج منها 
ووضَعها علـــى كتفه. أمرتُه أمـــُه أن ال يقوم بهـــذا العمل، 
غـــري أنه رفـــض ونفضهـــا. وحـــن فتَحهـــا، وجـــد أفعى، 

أمه. إىل  حمَلهـــا 
إفشال التسخري واملناورة:  

ص »نص الناس« لدور األخ. تقمُّ  

لقد طـــوى »نص الناس« الزربي�ة بشـــكل ال خترج منه 
األفعى، حبيـــث لم تســـتطع التنفس ،لذلـــك قضت روح 

س ومـــات اختن�اقا. العفريت، حيث لم يســـتطع التنفُّ

صاحـــت األم قائلـــة: »لقـــد قتلـــَت أبـــاك، واليوم ال 
ـــبَب يف  يمكـــن أن أعيـــش بينك وبـــن أيخ، لقد كنتما السَّ

تعاَســـيت« )احلكايـــة، ص68(.
م. املناورة من جديد: القتل بالسُّ  

هيـــأت األمُّ وجبة مســـمومة، غري أن »نـــص الناس« 
بمعِرفته أدرَك املكيدَة وأفشـــَلها، وأصبح الفعُل انِعكاسيا 

احلكاية: يف 

أكُل الطعام) من لدن األم(  فعل انعكايس

موت األم.

الفعُل االنعـــكايس يف احلكاية جعـــَل األم هي من تأكُل 
وتموت. الطعام 

ازدواجية احلكاية: برنامُج العاملني:

أفعـــاُل الشـــخصية اجَلديدة اليت ظهـــرت يف احلكاية 
ب احلكايـــة .حبـــَث االبـــن »نـــص  ســـتفي إىل تشـــعُّ

النـــاس« عـــن أِخ أمه وقـــال له: 

»لقـــد قتلـــُت أيب وأيم مـــن أجـــل ُحيب لـــك ودافعُت 
عنـــك، واآلن إذا أردت أن تصبح أيخ.. ســـأقوم حبمايتك« 
احلكايـــة،  يف  النســـُب  ســـيتَجدُد  ص68(.  )احلكايـــة، 
ُتصبـــح الـــذات األوىل أخا بالتبين»لنـــص الناس«. طلب 
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منـــه أن يغادَر األماكـــن »املكروهة«، وأن يأخـــَذ ُكلُّ واحد 
طريقـــا؛ يأخُذ األخ طريـــَق الِرحب، و»نص النـــاس« طريَق 
احَلـــظ العاِثر. أخـــرُه من ُمنطلـــق املعرفة الـــيت يَتمتُع بها 
ره أن ال يدُخل معه يف »شراكة«  أنه ســـَيلتقي األمَهق وحذَّ

ولو توســـَل إليه بشـــدة وغـــادر املكان.

فعل ) االنِتقال( االنتقال

حنو طريق الِرحب . األخ

حنو طريق احَلظ العاثر. نص الناس
عقد جديد:  

التقـــى األُخ بالتبـــين »لنـــص النـــاس« برُجـــل أمهق، 
طلب منـــه األخـــرُي أن يدُخـــل معه يف شـــراكة مع شـــرط 
واحـــد يف الَعقد وهـــو أن الـــذي ال يمِلُك نفســـه ويغَضب 
ســـُتقطع بشـــرُة وجهه وتعوُد إىل اخللف. امتنَع يف البداية 
ُمتذكرا وصايـــَة أخيه »نص الناس«، غـــري أن األمَهق ألحَّ 

عليـــه كثريا ممـــا جعله يقَبـــل الَعقد.
األفعال/ االخِتب�ارات:  

حـــدَد األمهُق ُمهمـــة لأخ بالتبـــين وهي أن يمـــَأ جرَة 
بالمـــاء، كانت اجلـــرُة مثقوبة. رغم أنه اســـتقى مـــاء وفريا 
لـــم تبَق منـــه قطرة يف قـــاع اجَلرة. يف املســـاء بدأ يشـــتكي 
عب، قال له األمهق: هل غضبـــت اآلن؟ ردَّ بالنفي. ويف  التَّ
الغـــد أمره بالتبـــ�اري جريا مع كلبة، ووَعده إذا رحب الســـباق 
بأن حيصـــَل على العشـــاء. ربحت الكلبة ولـــم حيُصل على 
عشـــاء. ســـأله األمهق: هل أنت غاِضب؟ أجـــاب بالنفي. 
لكن الشـــريك كان ُمتَعبـــا وجائعا بفعـــل أالعيب األمهق.

ل مالمح البطل. املواَجهة وتشكُّ  

أمـــام انِدحـــار األخ يف ُمواجهـــة األمهـــق، جـــاء »نص 
النـــاس« لُمســـاندة أخيـــه وحـــن أصبـــح أمـــام األمهق 
اشـــرَتط عليه نفس شـــروط العقد. أوكَل األمهُق »لنص 

النـــاس« جملـــَة أفعال.

ِفعل )ملء َجرة بدون قاع( .	  األمهق

َكْسر اجَلرة.	  رد فعل »نص الناس«

باق يف مواجهة الكلبة	  فعل السِّ

 رد فعـــل » نـــص الناس« خســـر الســـباق عـــن َقصد
إيـــذاء احليوان. ال يريـــُد 

رد فعل »نص  َســـقي احلديقة الفعل
َقطع كل األشـــجار وإغراق احلديقة. الناس«

رد فعـــل »نـــص  رعايـــة الغنـــم الفعل
بـــاع اخِلرفـــان وأحضـــر الذيـــول وقـــال  الناس«
ـــاَل  م الم ـــلَّ ـــم س ـــان ث ـــت اخلرف ـــباع أكَل ـــول والسِّ ـــأن الغ ـــه ب ل

ـــين. ب ـــه بالتَّ ألخي

عنـد نهايـة ُكل فعـل مـن هـذه األفعـال، يسـأُل »نـص 
دائمـا  جواُبـه  كان  غاضـب؟  أنـت  هـل  األمهـق:  النـاس« 
بالنفـي ألنـه ال يريـد أن يفشـَل يف املواجهـة، غـري أن األمهـق 
ـص مـن هذا الشـريك وفكَر يف بعثـه إىل الغابة عند  أراد التخلُّ
الغـول، وبذلـك سـيتعرُض لالفـرِتاس. نادى عليـه وخاطبه:

» عنـــدي ســـبع بنـــ�ات، اذهـــب واحبث يل عـــن طيور 
ص69(. )احلكايـــة،  لَتســـِليتهن« 

بمعرفِته خمـــَن »نص الناس«، قصـــَد األمهق، لذلك 
لـــم يذهـــب إىل غابة الغـــول. أخـــذ ِجرابن وجمـــَع فيهما 
العقـــارب واحليـــات وقدَمهمـــا لأمهـــق موِهما إيـــاه أنه 
أحضـــر العصافـــري وعليـــه أن يغِلق بـــاب ُغرفـــة األطفال 
لكـــي ال تفِلـــت الطيـــور. التَهمـــت العقـــارُب واحليـــات 
األطفـــال. ســـأل »نـــص النـــاس« األمهـــق: هـــل أنـــت 
غاضـــب؟ أجاب بالنفـــي، لذلك عمد »نـــص الناس« إىل 
إســـقاط أب االمهق صريعا، أما زوجتـــه فأجَهضت خوفا. 
إنه يريد بهـــذه األفعال أن جيعله غاضبا ليخِســـر املواجهة 

بنـــ�اء على شـــرط الَعقـــد بين�ه وبـــن األمهق.

طلـــب األمهق مـــن »نـــص النـــاس« حراســـة املزنل 
ُمتذرعـــا بالســـفر صحبة زوجتـــه للهروب من االســـِتمرار 
يف املواجهـــة. وبعد انصـــرام ثالثة أيـــام تأكد ختمن »نص 
النـــاس«، لذلك حلـــق باألمهق وزوجته وحـــن رآه األمهق 
صـــاح: »أتتبعين حىت هـــذا املكان« )احلكايـــة، ص70(. 

ردَّ »نـــص النـــاس«: »هل أنـــت غاضب؟«.
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»نعـــم، إين غاضـــب« لـــم يتمالـــك األمهـــق نفســـه 
ـــر  ـــاس«، فع ـــص الن ـــه »ن ـــا ب ـــيت أحلقه ـــال ال ـــن كل األفع م
عـــن غضبـــه وبذلـــك خِســـر املواجهـــة الـــيت خاضهـــا ضـــد 

»نـــص النـــاس«.

فعل »نـــص الناس« اإلجناز
اقتلع بشـــرة وجه األمهق ووضعها يف اخللف.

قـــام »نص النـــاس« بالفعل الـــذي تم االتفـــاق عليه 
يف العقـــد دليال علـــى انِتصاره. بعـــد االنتصـــار يف معركة 
املواجهة، سيســـتحوُذ علـــى أمالك األمهـــق صحبة أخيه 

ويعيشـــان يف سعادة.

قامـــت احلكايـــُة علـــى مســـارين؛ مســـار األخ الذي 
عـــاىن من اختالل النســـق القييم بفقـــدان أخواته واخنرط 
يف مســـار البحث عـــن مصريهن مـــع الكائن األســـطوري 
العفريت. تتســـُم هذه احلالة بسمتن ســـلبيتن: الَفقد 
واختالل النســـق العائلـــي والتوازي بن اإلنســـان و الكائن 
األســـطوري. تتمكـــن الـــذات الفاعلـــة يف هذا املســـار من 
جتـــاوز االختبـــ�ارات الـــيت تتعـــرُض لهـــا، منهـــا الطبيعية 
حن قطـــع اجلبـــال واالختب�ارات الرئيســـة حـــن تغلَب 
علـــى العوامـــل الُمعاكســـة ومنها ملـــك احليتـــ�ان وملك 
الطيـــور وخاصة العفريت-احلَمل الـــذي ُيمثل الُمعاكس 
»القبيـــح« باللغـــة الواصفـــة لفالديمري بـــروب)18(، ألنه 
يدخـــُل معـــه يف مبـــارزة وحيصـــُل علـــى بيضـــة احَلجلة، 
يكســـرها على جبينـــ�ه وينتصر عليـــه. أفعال هذا املســـار 
تمكُنـــه مـــن لـــم شـــمل األخـــوات حـــن ختُلـــق احلكاية 
بُقدرتها اخلارقة وقابليتها لرســـم عوالم ممكنة انِســـجاما 
بن عالم اإلنســـان واحليوان.ويصبـــُح صديقا للعفريت 
ملـــك احليتـــ�ان. يف احلكايـــة الشـــعبي�ة حتـــُدث إمكاني�ة 
احلديـــث واحلـــوار بـــن اآلديم واحليـــوان، ولكنها تظل 
صيغـــة من صيـــغ حديـــث اإلنســـان عـــن نفســـه، فهو 
يســـتعرُي لغة احليـــوان للتعبري عـــن رغباته يف االنســـجام 

الكـــون)19(. داخل 

 بنـــ�اء على عناِصر هذا املســـار، يمكُن للقـــارئ أن يعتَر 
أن هذه الـــذات الفاعلـــة تمثـــُل البطل يف احلكايـــة، ألنها 

تنتقـــُل مـــن احلـــاالت الرئيســـة اليت تقـــوم عليهـــا بني�ة 
احلكاية الشـــعبي�ة وهـــي اخِتالل التـــوازن، الفقد، مغادرة 
الفضـــاء احلميـــيم حنـــو الفضاء-الهـــدف، واالنتقال عر 
فضـــاءات عدائيـــ�ة، املواجهة، املبـــارزة واالنتصـــار، غري أن 
ب يف نموها بظهـــور ذات  هـــذه احلكايـــة تتمـــزُي بالتشـــعُّ
أخرى وهـــو »نص النـــاس« أو »نصف رجـــل« كما حيدُد 
ذلك الـــراوي أو الُمتلقي الذي يقوم جبمـــع هذه احلكايات. 
تظهـــر هذه الشـــخصية يف احلكايـــة حن انتصـــار الذات 
الفاعلة األوىل يف مواجهـــة العفريت-احلَمل وعودته عند 

ملـــك احليت�ان.

حيمـــُل ميالُد الطفـــل يف احلكاية ســـمات خاصة؛ حن 
وضعته زوجة ملـــك احليت�ان رفض التســـميَة من عائلته 
وأخرهـــم أنـــه أىت حاِمال معه اســـمه هو »ُنـــص الناس« 
ـــاس«. إن عالمة  وأنـــه »يعرف ما يف رأســـه وما يف رأس النَّ
ســـمية رئيسة بالنســـبة للشـــخصية يف احلكاية، وهي  التَّ
حتيـــُل يف هـــذه احلالة على عنصـــر الَمعرفـــة، وجتعل هذه 
الشـــخصية منـــذ برزوها على مســـتوى الـــذوات الفاعلة 
متســـمة باملعرفة اليت جتعُل منها شـــخصية لها استطاعة 
ب  ِفطريـــة متحققة مـــع الـــوالدة، لذلك فإن هذا التشـــعُّ
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يطـــرح فرضيات القـــراءة الُمتعددة بالنســـبة للقـــارئ: ما 
هـــو دور هـــذه االســـِتطاعة الفطريـــة ؟ هـــل حتـــدُد نظام 

البطـــل يف احلكاية؟

يقوُم مســـار »نص النـــاس« يف احلكاية علـــى أفعال 
يف عالقـــة الُمواجهة بن شـــخصيات احلكاية ويؤســـُس 
لنفســـه مســـارا تركيبيـــ�ا، قائما علـــى مجموعـــة أفعال. 
تقوُم هـــذه األفعال جميُعهـــا على املعرفـــة معرفة »نص 
اس؛ فاالســـتطاعة  النـــاس« بما يف رأســـه ومـــا يف رأس النَّ
اليت يمتلُكها ليســـت اســـتطاعة القوة مثال، حـــن يواجُه 
العامل املضـــاد ولكنه الدهـــاء القائم علـــى املعرفة، لذلك 
يضُع الُمتلقـــي للحكاية عنوانا: »الذي يعرف ما يف رأســـه 
ـــاس«، فاالســـتطاعة معِرفيـــة، وهي اليت  ومـــا يف رأس النَّ

جتعُل مســـار األفعـــال على هـــذه الصيغة:
التخمن والتنبؤ بأفعال األم:   

التنبـــؤ برغبِة أمـــه يف قتل أخيها الـــذي أصبح صديقا 	 
لزوجهـــا عـــن طريق حتويـــل العفريـــت / الـــزوج إىل 

. حية

 إفشال ُمناورة األم بتقمص دور األخ.	 

 موت العفريت / األب وجناة األخ.	 

التنبـــؤ بفعـــل األم   ُمنـــاورة األم مـــن جديـــد: القتل 	 
. م لسُّ با

 إفشال مناورة القتل بالسم .	 

يصبـــح الفعل انعكاســـيا: بدل موت »نـــص الناس« 
تموُت األم بالســـم.

 التنبؤ بمناورات األمهق .	 

 مســـاندة األخ الـــذي اندَحـــر وَخســـر املواجهـــة مـــع 	 
األمهق بســـبب مناوراتـــه )أعطاه جرة مـــاء مثقوبة، 

كلبة(. مـــع  ســـباقا  خاض 

ف علـــى مـــكان أخواتـــه  رغـــم أن األخ أفلـــَح يف التعـــرُّ
)الكـــرى، الوســـطى والصغـــرى(، فإنـــه لم يســـتطع أن 
ينتصـــر يف رهـــان الُمواجهـــة مـــع األمهق، بمعـــىن أن تبئري 

احلكاية ملســـار الـــذات الفاعلـــة: »نص النـــاس«، الذي 
يتنبـــ�أ بفعـــل معرفتـــه بمنـــاورات األمهق، يفـــرض إعادة 

القـــراءة. فرضيات 

يتنب�أ »نـــص الناس« بمنـــاورات األمهـــق، )ملء جرة 
بـــدون قـــاع – الســـباق يف مواجـــة كلبة – ســـقي احلديقة 
– رعايـــة الغنـــم – بعثـــه إىل الغابـــة عنـــد الغـــول( لذلك 
ُيفِشل َمســـعاه يف ُكل هذه األفعال بكســـر اجلرة وَخسارة 
الســـباق وبيع الغنـــم وإحضـــار احليات بـــدل الطيور. كل 
هـــذه األفعـــال جتعلـــه يغضـــب ويـــرحَب »نـــص الناس« 
الرهان يف الُمبـــارزة ضد األمهق. تنتهـــي احلكايُة بملفوظ 
جزايئ يقـــدُم فيه املتلفـــُظ حكما حول حالـــة األخ و»نص 
الناس«: »عاشـــا ســـعيدين..« )احلكايـــة، ص64(. إن 
الســـعادة تدلُّ على حالـــة أهوائي�ة حبمولة داللية ســـماتها 
األساســـية االســـِتقرار وســـيادة القيم اإلجيابيـــ�ة وانتفاء 
االختـــالل يف النســـق الثقايف. هـــذه اخلصائـــص هي اليت 
ُيمكـــن أن ُتعزز فرضية أن احلكاية تعرُف مســـارين وأن ما 
ـــُد البطل بمفهوم احلكاية الشـــعبي�ة هو مسار »نص  سِّ جُيَ
الناس« الذي يســـتطيُع بمعرفته أن ينجَح يف االختب�ارات 
وأن ينتصـــر يف مواجهـــة األمهـــق، كمـــا أنه الفاعـــل الذي 
حُيقـــُق حالة الســـعادة لـــأخ يف نهاية احلكايـــة، اعتب�ارا أن 
الســـعادة بصفتها حالـــة أهوائيـــ�ة إجيابي�ة هـــي اليت يهفو 

إليهـــا البطُل يف احلكاية الشـــعبي�ة.

خالصة :

تفـــي بالَمعرفة، 
َ

نالحـــظ أن حكايـــة » ُنص الناس« حت
الـــذوات،  فعـــُل  إليـــه  يســـتن�ُد  الـــذي  العنُصـــر  إنهـــا 
فاالســـِتطاعة ال جُتســـدها قـــدرة القـــوة ولكن تتبلـــَوُر يف 
احلكايـــة بواســـطة الدهـــاء والَمعرفـــة؛ املعرفـــة هي اليت 
ـــحرية )البلغة، العصا،  جتعُل األخ حيصُل عل األشياء السِّ
الشاشـــية( من اإلخوة الُمتخاصمن، ويقوم باالنِتقاالت 
ـــاقة والقاهـــرة، وهـــي املعرفة اليت  داخـــل الفضاءات الشَّ
مكنـــت »ُنـــص الناس« مـــن اكِتســـاب مهـــارة التخمن 
والتنبؤ بمنـــاورات األم وُمنـــاورات العامل-الُمضاد، حيث 
ســـينتصر يف مواجهة األمهق وينجز شـــرط العقد وهو أن 
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يقتلع بشـــرة الوجه ويثبتهـــا يف اخللف .حييُل هـــذا الفعُل 
أيضـــا على كنايـــة »الوجـــه والقفـــا«، فمن معـــاين القفا 
يف اللغـــة ُمؤخـــر الُعنـــق)20(، وحـــن حُتـــوُل بشـــرة الوجه 
إىل اخللـــف أو إىل القفـــا، فإنهـــا تـــُدل على الوجـــه اآلخر. 
لذلـــك حينمـــا ُيغـــري »نـــص النـــاس« بشـــرة األمهق إىل 
اخللـــف، فإنه يكشـــُف الوجـــه اآلخر لأمهق الـــذي يقوُم 
على الُمناورة ومحاولة إفشـــال مســـعى الـــذوات األخرى. 
فاحلكايـــة ُتشـــخُص نظـــاَم الـــذوات مـــن خـــالل مقولة 
الظاهـــر والكينونـــة؛ الظاهر هو إنشـــاء تعاُقـــد بين�ه وبن 
الشـــخصيات ينهُض على شـــروط، غري أن كينونة األمهق 
هـــي املناورة والتســـخري من أجل إفشـــال برنامـــج البطل. 

 
ُ
نالحـــظ أن مســـاَر الـــذات يف احلكاية الشـــعبي�ة يب�دأ

ظام وينمـــو وفق أفعـــال ُينجُزها البطُل.  حبالة اختـــاِلل النِّ
إنـــه جيتـــاُز االخِتبـــ�ارات الطبيعيـــة واألهوائيـــ�ة وخيوُض 
ِصراعـــا أبديا مع ِقـــوى الطبيعـــة أو القوى الَبشـــرية اليت 

حتاوُل َكســـر شـــوكته يف مســـاِره حنـــو االنِتصـــار وحتقيِق 
القيـــم اليت يرنـــو إليها.

هـــذه املنظومة الرتكيبيـــ�ة، فضال عـــن ُبعدها اجلمايل 
والفين، تعكـــُس كينونَة الفـــرد داخل الوجـــود يف جتلياتها 
ـــراع واملواجهـــة والرغبة يف  املختلفـــة القائمـــة علـــى الصِّ

احلفـــاظ على تـــواُزن الوجـــود والعالم.

ُتشـــخُص احلكايـــة الشـــعبي�ة، أيضـــا ،مـــن خـــالل 
الـــذوات الفاِعلـــة وأدوارها الرتكيبيـــ�ة طبيعـــَة الكائن�ات 
يف الكـــون، إنهـــا حتيـــُل علـــى عالئـــق االنِســـجام والوحدة 
واحليـــوان  اآلديم  بـــن  احلـــوار  وإمكانيـــ�ات  والتن�افـــر 
واألســـطوري، وبهـــذا فـــإن العواِلـــم الُمتخيلة الـــيت تقوم 
بصياغتهـــا اســـتن�ادا إىل اللغـــة والشـــخصيات و منظومة 
الزمـــن واملكان، ترمـــُز إىل العناصـــر الفاعلة داخـــل الكون 

وإىل إمكانيـــ�ات بنـــ�اء الَعالقـــات فيمـــا بينها.
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مثلـــت األم أيقونـــة رمزية وداللية يف األدب شـــعًرا ونـــرًثا، غري أنها 
حتضـــر يف احلكاية الشـــعبي�ة مصحوبة بظالل وتوظيفـــات مختلفة، 
إال أنها شـــكلت محـــورا مهما يف وجدان اإلنســـان ويف وجـــدان الفنان، 
واحلكايـــة الشـــعبي�ة يف حـــد ذاتها تعـــد فضاء مناســـبا أكـــرث أهمية 
اســـتوعب األم بتعـــدد مظاهرهـــا وتعـــدد أدوارها، فكانـــت احلكاية 
الشـــعبي�ة بمثابـــة فضاء للرتبيـــ�ة والتعلم أســـهم يف تشـــكيل وجدان 
اإلنســـان منذ الطفولـــة وإىل اآلن، غـــري أن األمر من منظـــور احلكاية 
الشـــعبي�ة يف قطر، يتمثـــل يف جملة مـــن املظاهر اليت قـــد تتقاطع مع 
األم يف حكايـــات شـــعبي�ة ضمن أقطـــار مختلفة من الوطـــن العريب أو 
علـــى مســـتوى العالم؛ فـــأدوار األم ال تتغـــري، ولكـــن التوظيف الفين 
هـــو الذي قـــد تطرأ عليـــه تغريات ربمـــا تنبع مـــن املخيلة الشـــعبي�ة 
الـــيت توّجه حضورهـــا ضمن أطر ثقافيـــة معين�ة، وهذا ما يســـتدعي 

إعداد: أ. حصة علي املري - قطر
إشراف: د. محمد مصطفى سليم

سيميائي�ة األم يف احلكاية 
الشعبي�ة القطرية

1
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البحـــث يف ســـيميائي�ة األم بمـــا حتملـــه مـــن عالمـــات يف 
احلكايـــة الشـــعبي�ة القطرية لنتبصـــر حبثي�ا حـــول الدور 
الـــذي تؤديه األم وفـــق الوظائـــف النفعيـــة أو التواصلية 
أو الوقـــوف علـــى مقدار مـــن التماثـــالت أو التشـــابهات 
مـــع حكايـــات أو مـــع أنمـــاط حكائيـــ�ة أخرى، وعلـــى هذا 
األســـاس يســـتوجب األمـــر إطـــاًرا تمهيدًيا نتنـــ�اول فيه 
بعـــض املفاهيم املتعلقة بفضـــاء البحث، منهـــا: مفاهيم 
الســـيميائي�ة واحلكاية الشـــعبي�ة، ثم خصوصية احلكاية 

القطرية.   الشـــعبي�ة 

تن�اولت العديد من الدراســـات يف الوطـــن العريب املرأة 
بمختلـــف أدوارهـــا يف احلكايـــات الشـــعبي�ة مـــن منظور 
ســـيميايئ، إال أنه كان من الصعب احلصول على دراسات 
ســـيميائي�ة متعلقـــة حبضـــور األم حتديـــدا، فالدراســـات 
القطرية علـــى وجه اخلصوص منعدمـــة يف هذا اجلانب، 
لذلك ُتعد هـــذه الدراســـة إضافة متواضعـــة تطرقت إىل 
جانـــب غائب يف الدراســـات الســـيميائي�ة، أجرت دراســـة 
بعنـــوان »صـــورة املـــرأة يف احلكايـــة الشـــعبي�ة ملنطقـــة 
وهران: دراسة ســـيميائي�ة«)1( باســـتجالء نماذج مختلفة 
لصـــور املـــرأة يف حكايـــة شـــعبي�ة جزائرية )حكايـــة أوالد 
الســـلطان( وحتليلها ســـيميائي�ا من خالل ثالث مكونات: 
الســـردي واخلطايب والـــداليل إذ جـــاءت صورة املـــرأة بن 
المألوف واملخالف، وتن�اولت دراســـة »احلكاية اخلرافية 
يف منطقـــة وادي ســـوف مقاربـــة ســـيميائي�ة«)2( حتليـــل 
مجموعة من احلكايات املرتبطة بوادي ســـوف ودراســـتها 
من خالل عـــدة مقاربات: املنهج املورفولويج والســـيميايئ 
من خالل النمـــوذج العاملي واملربع الســـيميايئ وصوال إىل 

لشـــرتاوس. الضدية  الثن�ائي�ات 

ومـــن الصعوبـــات الـــيت واجهـــت البحـــث، الوصول 
إىل دراســـات ُعنيت بســـيميائي�ة األم ســـواء يف احلكايات 
الشـــعبي�ة القطريـــة أو علـــى مســـتوى الوطـــن العـــريب، 
أدوارهـــا  بمختلـــف  املـــرأة  اختـــذت  الدراســـات  فأغلـــب 
وصورهـــا موضوعـــا لهـــا، فكانت األم جـــزًءا منهـــا بدال أن 
تكون موضوعا رئيســـيا، كما أن حضـــور األم يف احلكايات 
الشـــعبي�ة لم يكن بارزا مثل حضـــور املرأة كزوجـــة وابن�ة، 

فكان هناك ما يشـــبه الصراع بن الشـــخصيات، وكذلك 
عـــدم وجـــود مدونـــة شـــاملة وجامعـــة لـــكل احلكايات 
الشـــعبي�ة القطرية؛ وذلك قـــد يرجع إىل قلـــة الباحثن يف 
مجال الدراســـات الفلكلورية، فأتت احلكايات الشـــعبي�ة 
بشـــكل متن�اثر جمعها عدد مـــن الكّتـــاب املهتمن حبفظ 
الـــرتاث ولكن بيء خيلـــو من املنهجيـــة إذ يت�دخل الكاتب 
بتحويرهـــا أو اإلضافـــة عليها ممـــا قد خُيرجهـــا من نطاق 

الشفاهي. الســـرد 

السيمائي�ة: قضايا ومفاهيم:
تعـــددت تعريفـــات الســـيميائي�ة)3( ولـــم ُيتفـــق على 
تعريـــف محدد لهـــا؛ فهناك ما يشـــبه الفـــوىض العارمة 
الـــيت تن�اولت هـــذا املصطلـــح ســـواء بتعريفـــه أو حتديد 
مفهـــوم له، ويمكـــن أن نصـــل إىل بعض النقـــاط املحددة 
جلوهره حيث جند أن الفكر الغـــريب تداوله يف مصطلحن: 
 Sémiologie الســـيميولوجيا  باســـم  األول  يعـــرف 
وارتبط ظهوره جبهود اللســـاين السويســـري فردين�اند دي 
سوســـري )1857-1913(، بينما يرتبـــط املصطلح الثاين 
الفيلســـوف  جبهـــود   Sémiotique )الســـيميوطيقا( 
 ،)1914-1839( بـــريس  ســـاندرس  شـــارل  األمريكـــي 
من هـــذا املنطلـــق احنـــاز االجتاه السوســـريي إىل تســـمية 
هـــذا العلـــم بالســـيميولوجيا، بينمـــا اتبـــع جماعة بريس 
تسمية الســـيميوطيقا، فسوســـري أشـــار بأن السيميائي�ة 
تهدف إىل دراســـة حيـــاة العالمات مـــع ارتب�اطها باملجتمع 
من خـــالل ماهيـــة العالمـــة والقوانن الـــيت حتكمها، فهو 
ــرى أن اللغـــة هـــي نظام مـــن العالمـــات الـــيت تعر عن  ـي
األفـــكار، ويمكن مقارنتهـــا مع الكتابة ومـــع أجبدية الصم 
والبكـــم، ومع الطقـــوس الرمزيـــة، ومع أشـــكال اللباقة، 
ومـــع العالمـــات العســـكرية، وبذلـــك أدرك سوســـري أن 
الســـيميولوجيا هـــي املظلـــة الواســـعة اليت تضـــم جميع 
العالمـــات حيث تعد اللســـاني�ات جزءا منهـــا، ولكنه ظل 
مركـــزا علـــى اللســـاني�ات باعتب�ارهـــا نظاما إشـــاريا يمتاز 
باألفضليـــة واالتســـاع أكـــرث مـــن األنظمـــة األخـــرى)4(، 
وأمـــا عند بـــريس فقد طـــور الســـيميائي�ة ضمـــن عالقته 
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التفاعلية مـــع عمله يف املنطق والعلـــوم الطبيعية والعلوم 
ــرى يف الرياضيـــات واملنطق  اإلنســـاني�ة؛ وذلـــك ألنه كان ـي
النســـق الســـيميايئ األجدر ألن يكـــون على هـــرم املعارف 
اإلنســـاني�ة)5(، وأما بـــريس فقد ربط الســـيميائي�ة باملنطق 
فهو اســـم آخر للســـيميوطيقا، فهي نظرية شـــكلية مهمة 
لدراســـة العالمات، كما اهتم بريس كثريا بدراســـة الدليل 
اللغـــوي مـــن وجهة فلســـفة خالصـــة)6(، وســـببت هذه 
االزدواجية يف املصطلح إشـــكالية لدى الدارســـن، وحاول 
أجلريادس جوليـــان جريمـــاس )1917-1992( أن يفرق 
بينهمـــا، حيث »جعـــل الســـيميوطيقا حتيـــل إىل الفروع، 
أي إىل دراســـة أنظمة العالمـــات املختلفة، كنظـــام اللغة 
والســـينما والصور وغريها، أما الســـيميولوجيا فقد جعلها 
هي الهيـــكل النظري لعلـــم العالمات بصفـــة عامة ودون 

ختصيص لهـــذا النظـــام أو ذاك«)7(.

السيميائي�ة السردية :
إن الســـيميائي�ة مـــرت بت�اريـــخ طويـــل مـــن التطـــور 
العالمـــات  أنـــواع  جميـــع  شـــملت  كونهـــا  والتحـــول، 
اللغويـــة وغـــري اللغويـــة، ومـــن هـــذا املنطلـــق كان لزامـــا يف 
ـــوع  ـــع موض ـــ�الءم م ـــيميايئ يت ـــاه س ـــد اجت ـــث حتدي ـــذا البح ه
ــم  ــ�ار أهـ ــردية، واختيـ ــيميائي�ة السـ ــي السـ ــث أال وهـ البحـ
ـــم  ـــق نماذجه ـــم تطبي ـــوره ليت ـــاهموا يف تط ـــن س ـــرواد الذي ال
بـــروب  فاليمـــري  وهـــم  دراســـتها،  املـــراد  املدونـــة  علـــى 

وأجلـــريداس جوليـــان جريمـــاس.
فاليديمر بروب  )1

اقتحمـــت الســـيميائي�ة كغريهـــا من املناهـــج النقدية 
النصيـــة عالم الســـرد واإلبـــداع القصي حيث تســـعى 
مكنوناتـــه،  واســـتجالء  وعالماتـــه،  رمـــوزه  حتليـــل  إىل 
مســـتخلصة مختلـــف التأويـــالت املمكنـــة، لكنها مرت 
قبـــل ذلـــك بت�اريـــخ طويل مـــن التطـــور والتحـــول إىل أن 
اســـتوت مناهجهـــا وأدوات حتليلها وغزت مجال الســـرد 
حـــىت يومنا هـــذا)8(، فقد ســـاهمت اللســـاني�ات يف تطوير 
أدوات الســـيميائي�ة ومهـــدت أوىل خطواتهـــا داخل مجال 
الســـرديات، ومن الدراســـات الرائدة يف اخلطاب السردي 

أو احلكايـــات الشـــعبي�ة مـــا قـــام بـــه فالديمري بـــروب إذ 
أخضعـــه لدراســـة تتعـــدى املواضيـــع واملضامـــن الـــيت 
حددهـــا، وهـــدف إىل دراســـة احلكايات يف بنيتهـــا املغلقة 
مســـتبعدا كل ما هو خارج النص كاجلوانـــب االجتماعية 
والتاريخية، والكشـــف عن الســـمات اليت تمـــزي احلكاية 
الشـــعبي�ة عن غريها من النصـــوص واخلطابـــات، وتعد 
الشـــعبي�ة(  احلكايـــة  )مورفولوجيـــا  النوعيـــة  دراســـته 
الـــيت أصدرت ســـنة 1928 عالمة بـــارزة يف تطـــور تاريخ 
الســـيميائي�ات الســـردية، إذ درس بـــروب مجموعـــة من 
احلكايات الشـــعبي�ة الروسية، وســـعى إىل إجياد العناصر 
املشـــرتكة للحكايـــات، بمعىن أنه عـــزل العناصـــر الثابت�ة 
عن العناصـــر املتغرية اليت تدخل ضمـــن التنويعات لبني�ة 
واحدة، فأقىص جميـــع التصنيفات املرتبطـــة باملواضيع، 
باإلضافـــة إىل اســـتثن�اء املقاربـــة التاريخية، فهـــي ال تقدم 

نموذجـــا علميا قـــادرا على حتديـــد ماهيـــة احلكاية)9(.

كما ســـاهم بروب مـــع حكاياتـــه الشـــعبي�ة اخلرافية 
يف تطويـــر علم الســـرد وطبق عليـــه نظـــام »الوظائف« 
منطلقـــا يف دراســـته للحكاية مـــن بن�ائها الداخلـــي ال من 
ناحية ســـياقاتها التاريخيـــة والثقافيـــة واالجتماعية)10(، 
وُتعـــرف الوظيفـــة اصطالحيـــا علـــى أنها »عمـــل يتحد، 
وفقـــا لداللته، يف مجـــرى احلبكة اليت يظهـــر فيها، أو عمل 
يتـــم النظـــر إليه طبقـــا للدور الـــذي يؤديه على مســـتوى 
احلبكـــة )الفعـــل(«)11(، وقد اســـتن�د بـــروب يف تصنيفه 
للشـــخصيات بن�اء على دائـــرة الفعل الذي تقـــوم به، فهو 
ــرى بأن الشـــخصية تتحـــدد بالوظيفـــة اليت تقـــوم بها،  ـي
وليـــس بصفاتها، واســـتنتج من خالل دراســـته ملجموعة 
مـــن القصـــص أن الثوابـــت يف الســـرد هـــي الوظائـــف، 
األفعـــال اليت تقـــوم بها األبطـــال، والعناصـــر املتغرية هي 
أســـماء وأوصـــاف الشـــخصيات، وقـــد أحىص بـــروب يف 
دراســـته للخرافات عدد الوظائف املســـتخلصة وحصرها 
يف واحـــد وثالثـــن وظيفـــة واليت اخزتلهـــا يف ســـبع دوائر 
للفعل، وهي)12(: دائرة فعل الشـــرير، دائرة فعل املســـاعد، 
دائـــرة فعل الماحن، دائـــرة فعل األمرية، دائرة فعل املرســـل، 

دائـــرة فعـــل البطل، دائـــرة فعل البطـــل املزيف.
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وهكـــذا نكـــون قـــد وقفنـــا علـــى بيـــ�ان أهـــم األســـس الـــيت 
قـــام بهـــا عمـــل بـــروب، والـــذي بـــات مرجعيـــة أو مقاربـــة 
منهجيـــة لتحليـــل النصـــوص الســـردية حيـــث كان لـــه تأثـــري 
علـــى علـــم الســـرديات عامـــة، والـــيت تديـــن بالكثـــري مـــن 
ـــة؛  ـــل للحكاي ـــن حتلي ـــروب م ـــه ب ـــض ب ـــا نه ـــا إىل م منهجياته
ــذا  ـــاد هـ ــن الدراســـات العتم ــح البـــاب لكثـــري مـ ممـــا فتـ

املنهـــج يف حتليـــل النصـــوص الســـردية عامـــة.
أجلريداس جوليان جريماس  )2

للســـيميائي�ات  الفعلـــي  املؤســـس  جريمـــاس  يعـــد 
الســـردية، وانطلـــق بمشـــروعه اجلديـــد بتطويـــر مشـــروع 
بـــروب مســـتفيدا مـــن مالحظـــات كلـــود ليفـــي شـــرتواس 
ــرى أن حتليـــل بـــروب للحكايـــات اخلرافيـــة يتســـم  الـــذي ـي
البـــىن  مســـتوى  عنـــد  وقـــف  بـــروب  ألن  بالبســـاطة؛ 
الســـطحية مهمـــال البـــىن العميقـــة يف حتليلـــه لعناصـــر 
احلكايـــة، فهـــو ركـــز علـــى املســـتوى التوزيعـــي يف اســـتخراج 
ـــة  ـــتب�دالية منظم ـــقاطات اس ـــود إس ـــل وج ـــف وأهم الوظائ
للســـرد يف مســـتوى عميـــق، األمـــر الـــذي أدى بـــه إىل الفصـــل 

بـــن الشـــكل واملضمـــون، هـــذا الفصـــل الـــذي أدى إىل 
حـــدوث مغالطـــة يف الدراســـة الســـردية، ذلـــك أنـــه ال يمكـــن 
ــرى أن  دراســـة الشـــكل منعـــزال عـــن املضمـــون، فـــروب ـي
الشـــكل ثابـــت أصلـــي واملضمـــون قابـــل ألن يتحـــول ويتغـــري، 

وهـــذا مـــا ال يقبلـــه منطـــق الدراســـات البنيويـــة)13(.

الوظيفـــة  بـــروب ملفهـــوم  رأى جريمـــاس أن حتديـــد 
يعـــاين مـــن إشـــكالية، فهـــو جيـــب أن يســـتن�د إىل أكرث من 
محدد نظـــري، وال يكتفـــي بواحد فقـــط، فاملفهـــوم الذي 
أعطـــاه بـــروب للوظيفـــة إذ أن كل شـــخصية يف احلكايـــة 
الشـــعبي�ة يرتبط بها فعل مـــا من دوائر الفعل، فاألســـاس 
عند بـــروب يف تعريـــف الوظيفة هـــو الفعـــل، وعليه فإن 
جريماس يعتقد أن الدارس للحكايات الشـــعبي�ة ســـيحتار 
أمـــام التن�اقـــض الـــذي يمزي حتديـــد وظيفتـــن، بمعىن إذا 
كان هـــروب البطل باعتب�اره شـــكال من أشـــكال النشـــاط 
اإلنســـاين  يعد فعال أو وظيفـــة، فإن انعـــدام ذلك الهروب 
ال يشـــكل وظيفـــة، بـــل انعـــدام الهـــروب )أو البقـــاء( هو 
حالـــة تســـتدعي فعـــال)14(، وقـــد انتقد جريمـــاس حتديد 
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بروب للمســـتويات الســـردية اليت أعاقت تطور نظريت�ه، 
فـــروب يركز على املســـتوى الســـطيح للحكايـــات، ويرى 
أنـــه باإلمـــكان تصنيفهـــا ونمذجتها بالرغم مـــن تنوع منت 
احلكاية، ورغم تركزي بـــروب على الروايات املختلفة لنفس 
احلكاية، فإن الوحدات الســـردية سواء حبضورها أو غيابها 
ال يفســـر من خالل وجود ذاكرة للنص وذاكـــرة للقارئ، بل 
يفســـر من خالل وجود روايـــات متعددة حلكايـــة واحدة، 
فما هو غائـــب يف هذا النـــص يعوض بما يشـــبهه يف نص 
آخر، ذلـــك أنه بإمكاننـــ�ا العثور يف حكاية أخـــرى على ما هو 
غائـــب يف حكاية ســـابقة)15(، ولذلك فقد صـــاغ جريماس 
مشـــروع بروب صياغة مختلفة تتسم باالخزتال والتجريد 
الرياضيـــن، وقد جـــاء باملربع الســـيميايئ وجعله وســـيلة 
للتحليل الســـردي من خـــالل حتليل تن�اقضـــات وتضادات 
الداللـــة، وقـــد يبـــ�دو أن احتمـــاالت الداللة فضاء أوســـع 
من املنطـــق املقتصر علـــى االزدواجية، ولكـــن ختضع هذه 
االحتمـــاالت لقيود ســـيميائي�ة توِفر البـــىن العميقة محاور 
أساســـية للداللة)16(، وقد اســـتنتجه جريمـــاس من مربع 
أرســـطو القائم علـــى عالقات أربـــع: التن�اقـــض والتضاد 
والتكامـــل والتماثل)17(، وحاول جريمـــاس أن يربط صريح 
النص بب�اطنـــه أو بالبني�ة الدالليـــة األصولية فهي اجلوهر 
أو النواة الداللية وعالقتها باخلطـــاب هي عالقة توليدية، 
بمعـــىن أن اســـتنب�اط الداللـــة البـــد أن يكـــون من ســـطح 

النـــص وباطنه)18(.

يســـاعد املربع الســـيميايئ على تمثيـــ�ل العالقات اليت 
تقوم بـــن الوحدات اللغويـــة بهدف إنتـــ�اج الدالالت اليت 
يعرضهـــا النص علـــى القـــراء، ويمكـــن التمثيـــ�ل للمربع 

اآليت)19(: بالشـــكل  السيميايئ 

العالقة التدرجية الشـــمولية: وتنطلـــق هذه العالقة 	 
مـــن الســـيم إىل املحـــور الـــداليل أو مـــن العنصر إىل 
املقولة الـــيت حتتويه، وتكون هذه العالقـــة بالنظر إىل 
الشـــكل بـــن س1 وس س2، ال – س2، وال – س وال 

س1.  –

عالقة التن�اقـــض: تقوم بن س1 وال – س1، ال – س2 	 
وس2، ومـــن املالحظ أنـــه ال وجود لعنصـــر ثالث يف 
هذه العالقة، ممـــا يوضح أن البد مـــن اختي�ار عنصر 
مـــن هذين العنصريـــن، فهذه العالقة تشـــبه عملية 

النفـــي حيث أن نفـــي س1 يؤكد ال – س1.

عالقـــة التضـــاد: وتقـــوم بـــن س1 وس2، حيث أنه 	 
ال يمكـــن أن يتطـــور س2 إال بوصفـــه ضدا لــــ س1، 

صحيح. والعكـــس 

عالقـــة التضاد التحـــي: وتوجد بـــن ال – س2 وال – 	 
س1، وهي مماثلة جـــدا لعالقة التضـــاد الرابطة بن 

وس2. س1 

احلكاية الشعبي�ة
تعـــددت وجهات النظـــر حول حتديد مفهـــوم احلكاية 
الشـــعبي�ة مما أدى إىل تعـــدد وتنوع املفاهيـــم والتعاريف 
لدى الباحثن والدارســـن يف هذا املجـــال مما أحدث نوعا 
ــرى بـــأن أي إنت�اج قصي  مـــن االضطـــراب، فهناك من ـي
شـــعيب مكتمـــل يمكـــن أن ُيطَلق عليـــه حكاية شـــعبي�ة، 
ــرى وجوب حتديـــد كل نوع شـــعيب حيث أن  وهنـــاك من ـي
كل نـــوع يرجع إىل مجـــال ومشـــكلة معين�ة مـــن االهتمام 
الشـــعيب، ومن ثم فإنه جيـــب أن ُيطلق على كل نوع اســـم 
خيتـــص بـــه، تميزيا له عن ســـائر األنـــواع، وهـــو واضح يف 
التعريـــف التـــايل: »خرافـــة )أو ســـرد قصـــي( تضرب 
جذورها يف أوســـاط شـــعب وتعد من مأثوراته التقليدية. 
وخاصـــة يف الـــرتاث الشـــفاهي. ويغطـــي املصطلح مدى 
واسعا من املواد ابت�داء من األســـاطري السافرة إىل حكايات 
اجلن. وتعد ألـــف ليلة وليلة مجموعة ذائعة الشـــهرة من 
هذه احلكايات الشـــعبي�ة«)20(، وُتعرف أيضا »احلكايات 
الشعبي�ة بأســـرها، ومثلها احلكايات اخلرافية واألساطري 
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هي بـــكل تأكيـــد بقايـــا املعتقـــدات الشـــعبي�ة، كمـــا أنها 
تأمالت الشـــعب احلســـية وبقايـــا قواه وخراتـــه، حينما 
كان اإلنســـان حيلم ألنه لـــم يكن يعرف، وحينمـــا كان يؤثر 
فيما حوله بروح ســـاذجة غري منقســـمة على نفسها«)21(، 
ويف تعريف آخر ُينظر إىل احلكاية الشـــعبي�ة أنها »محاولة 
الســـرتجاع أحـــداث بطريقـــة خاصـــة ممزوجـــا بعناصر 
كاخليـــال واخلـــوارق والعجائب ذات طابـــع جمايل تأثريي 
نفســـيا، اجتماعيـــا، وثقافيـــا«)22(، يتبـــن مـــن خالل ما 
ســـبق عدة جوانـــب، أن احلكاية الشـــعبي�ة ختـــزتل أنواعا 
متعـــددة مـــن احلكايـــات كاألســـطورة واخلرافـــة واجلن 
والعجائـــيب، وال يوجـــد تصنيـــف واضح لكل نـــوع حيث 
يرتبـــط كل منهـــا علـــى عناصـــر ووظائف مختلفـــة فيما 
بينهـــا، ويف جانـــب آخـــر يتضـــح أن احلكايـــة الشـــعبي�ة 
تعد ســـجال حافـــال بمعتقـــدات وتقاليد وقيـــم وطقوس 
الشـــعوب، فهي تصور وتـــؤرخ حياتهـــم وظروفهم، وهي 
بذلك تواكـــب التطورات وترصد األزمـــات وتصور موقف 
اإلنســـان الشـــعيب منها، كما أنها حتمل قيمـــا وُمثال عالية 
فال فـــرق بن الفقري والغـــين أو القوي والضعيـــف، وُتقوم 

الســـلوك اإلنســـاين عـــن طريـــق القيـــم الروحيـــة العليا 
املســـتمدة من الدين والعـــادات والتقاليد احلســـنة.

ومـــن اجلدير ذكـــره أن أول اجلهود الـــيت ُعنيت بعملية 
جمـــع احلكايات الشـــعبي�ة عامليـــا ترجع إىل القرن التاســـع 
عشـــر، وقد انطلقت من دوافـــع وطني�ة، إذ رغـــب األخوان 
غريم يف حفـــظ تـــراث احلضـــارة التوتوني�ة كـــي يثبتوا أن 
هذه احلضـــارة ال تقل عظمـــة عن احلضارتـــن: الروماني�ة 
واليوناني�ة، لتنتقـــل فيما بعد محـــاوالت تدوين احلكايات 
الشـــعبي�ة وجمعهـــا يف ســـائر أوروبـــا، إن البحـــث عن هذه 
احلكايـــات الشـــعبي�ة وتدوينهـــا، يشـــري إىل حضـــور ثقايف 
وعريـــق ألمـــة مـــا، فالتاريـــخ واملـــوروث يعنيـــ�ان تكوين�ا 
حضاريـــا، ممـــا يعمـــق فكـــرة االعـــزتاز القـــويم، واألدب 
الشـــعيب جزء مـــن الـــرتاث، ولكـــن هنالك فروقـــا تتطلب 
التنب�ه إىل االختالفات بن األدب الشـــعيب، واألدب الفردي، 
فاألخـــري ينطلق مـــن حرص مؤلفـــه على تدوين اســـمه يف 
التاريـــخ، لذلك يكـــون أدبه مجليا يف ذاتيتـــ�ه ولروح عصره، 
وإن لـــم يتحقـــق هذا الهـــدف فإنه ســـوف يتـــوارى وين�دثر 
بينما ينبع األدب الشعيب من الشـــعور والالوعي اجلمعي، 
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وهو يتمظهـــر بعدد مـــن املظاهر الـــيت يمكن العثـــور على 
تفســـريات وجذور نفســـية وروحية ومن هـــذا املنظور فإن 
طبيعـــة التمظهرات الـــيت تعر عن األدب الشـــعيب ال بد أن 
تتســـم بمزية خاصة بها من الناحيتن: الفنيـــ�ة واإلجرائي�ة؛ 
لذلك تؤكد نبيلـــة إبراهيم إىل أن هنـــاك فروقا جوهرية بن 
حكايات األخيار وحكايات األشـــرار، كما احلكاية الشعبي�ة، 
واحلكايـــة اخلرافية واللغـــز واملثل الشـــعيب والنكتة غري أن 

ما جيمع بينهـــا أنها تتســـم بصفة األدب الشـــعيب)23(.

احلكاية الشعبي�ة يف قطر
تقـــوم احلكايـــات الشـــعبي�ة القطريـــة علـــى عنصر 
اخليـــال القائم على أحـــداث غري واقعية ترتبـــط باملخيال 
الشـــعيب يف معظـــم احلكايات، وقـــد اعتمدت الدراســـة 
الســـيميائي�ة على مدونات جمعها كال من خليفة الســـيد 
)1947( يف مجموعتيـــ�ه »قصـــص وحكايـــات شـــعبي�ة 
اجلـــزء األول والثـــاين«، ومحمد طالـــب الدويك )1943 
-؟( يف كتابـــه »القصص الشـــعيب يف قطر اجلـــزء الثاين« 
إذ ُجمعـــت فيه احلكايـــات كجزء من دراســـة أدبي�ة نقدية 
أجراهـــا الباحـــث، كمـــا امزتجـــت احلكايـــات الشـــعبي�ة 
اخلرافيـــة  باحلكايـــات  القصـــص  بعـــض  يف  القطريـــة 
املرتبطـــة بالعجائـــيب واألفعـــال اخلارقـــة اخلارجـــة عن 
الطبيعة، فالســـمكة والطيور واخليـــول تتكلم، واخلادمة 
تطول لتصـــل إىل النخلة، والزوجة تطري مـــن مكان إىل آخر 
بينما الكلب يتحول إىل ســـلطان، والســـفرة تقدم الطعام 
والســـمكة حتقـــق األمني�ات، واجلن يســـكنون الشـــجرة، 
وغري ذلك مـــن العناصر اليت تدخل يف بـــاب الفعل اخلارق 
والغرائـــيب، »فهـــذه احلكايات نســـيج لغـــوي قديم وهي 
حتمـــل صـــدى املعتقـــدات واألســـاطري املوغلـــة يف القدم 
فضال عـــن انعكاســـات ديني�ة، تظهـــر هنا وهنـــاك، فهي 
تشـــكيل لرؤية ثقافية شعبي�ة منتشـــرة يف بقعة جغرافية 
معينـــ�ة، وهـــي يف املحصلـــة النهائيـــ�ة نتيجـــة ملخرجـــات 
إنســـاني�ة علميـــة شـــمولية، ففيهـــا نقـــرأ اخلـــوف مـــن 
املجهـــول واخليانة والغـــدر واملحبة والتضحيـــة ومعاقبة 
الشـــرير ونصـــرة املظلـــوم إىل مـــا هنـــاك من انعكاســـات 
قيميـــة ومضموني�ة حتملهـــا احلكايات وحتيـــل إليها«)24(.

اجلانب التطبيقي:
اختـــذت األم يف احلكاية الشـــعبي�ة القطريـــة حضورا 
ملفتـــا للنظـــر إال أن وظائفهـــا لـــم تتعـــدد كثـــريا، فقـــد 
احنصرت يف وظيفة املســـاعدة والماحنة والشريرة حسبما 
قســـمها بروب، ويف بعض القصص اتســـمت بوظيفتن 
)مســـاعدة وماحنـــة(، كما لوحـــظ وجود وظيفـــة لأم لم 
تكـــن ضمن وظائـــف بروب وهـــي وظيفة املســـاعدة اليت 
تكون ســـبب وقـــوع ابنها أو ابنتهـــا يف مأزق مـــا كما حدث 
يف قصة االبـــن املخدوع حينما اكتشـــف االبـــن أن والدته 
الـــيت ظنها طاهرة ما هـــي إال راقصة مترجـــة، مما أدى إىل 
هجرة االبـــن من مدينت�ه لتتـــواىل عليه األحداث الســـيئ�ة 
وإىل أن يصبـــح حاكًمـــا، فـــاألم يف هـــذه القصـــة ليســـت 
مســـاعدة، بمعـــىن أنها لم تســـد نصيحـــًة أو كانت ســـبًب�ا 
إجيابًي�ا حلدث مباشـــر كمـــا وضحها بـــروب، وال يمكن أن 
ُتعد شـــريرة، لذلـــك حاولـــُت أن أضع لهـــا وظيفة تقرتب 
ولـــو قليال من دورها وهي )املســـاعدة املزيفـــة(، وتب�اينت 
أدوار األم يف احلكايـــات الشـــعبي�ة بن املهيمنـــة والثانوية 
والهامشـــية، واليت جمعها كل من خليفة السيد )1947( 
يف مجموعتيـــ�ه »قصـــص وحكايات شـــعبي�ة اجلزء األول 
يف  -؟(   1943( الدويـــك  طالـــب  ومحمـــد  والثـــاين«، 
»القصص الشـــعيب يف قطر اجلزء الثـــاين« إذ ُجمعت فيه 
احلكايـــات كجزء من دراســـة أدبي�ة أجراهـــا الباحث، وقد 
قمنا حبصـــر األدوار املهيمنة لأم اليت اتســـمت بالفعالية 
يف الســـرد احلـــكايئ، وارتأين�ا حتليـــل ثالث حكايـــات أتت 
فيهـــا األم بوظائف مختلفة واســـتجالء دالالتها وعالقتها 

السرد. وعناصر  بالشـــخصيات 

تـــدور قصـــة »الصديـــق الـــويف«)25( حـــول أم أرملة 
تنصح ابنها بأن يمتحن صديقـــه ليت�أكد من صحة وفائه، 
فيقوم بدعوته علـــى الغداء ثم يرتكه لفـــرتة، وعندما يعود 
جيد بأنـــه تن�اول الغـــداء ولم ينتظره، فاكتشـــف الفىت بأن 
صديقه ليس ســـوى صديق مصلحة، ويبحـــث عن غريه 

ويقـــوم باختبـــ�اره فيتحقق من وفاء وإخـــالص صديقه.
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الجهل

سطحية التفكير

المعرفة

الغباء

الخبرة

الحكمة

تـــدل األم يف احلكايـــة على احلكمـــة واهتمامها بابنها، 
فوظيفتهـــا هـــي املســـاعدة وهي-أيضا-ذات مســـاعدة 
بســـبب نصحها وإرشـــادها، إذ أصرت عليـــه األم أن خيتر 
صديقه الـــذي َتعـــرف عليـــه مؤخـــًرا إذ كان متأكـــًدا من 
وفائـــه وتـــدل شـــخصيت�ه علـــى حســـن نيتـــ�ه باآلخرين، 
ألنـــه بدا مســـتغرًبا عندما ســـألته والدتـــه إذا كان صديًقا 
وفًيـــا أو من أجـــل املصلحة إذ قـــال: »أكيد صديـــق ويف يا 
أيم وإال أي مصلحـــة يرجتيهـــا مـــن ورايئ«)26(، بالرغم من 
أنـــه لـــم تمر علـــى صداقتهمـــا إال فـــرتة قصرية، كمـــا كان 
يتســـاءل عن نوعية املصلحـــة اليت يرجتيهـــا صديقه منه 
وكأن املصلحـــة ال ترتبـــط إال بذوي النفـــوذ والمال واجلاه، 
ولكن بســـبب حكمة ومعرفـــة األم اليت اقتضـــت اخلرة، 
كمـــا يوضحها مربـــع جريمـــاس، أدركـــت أن الصداقة إذا 
ُبنيت علـــى املصلحـــة واملتعـــة واملـــرح  فهي ال بـــد زائلة، 
ودليل ذلـــك أن الفىت أىت متأخًرا إىل املـــزنل ألنه تعرف على 
ذلك الصديـــق وذهبا ســـويا إىل البحر، ولعل هـــذا املوقف 
أثـــار شـــكوك األم حول هـــذا الصديـــق اجلديـــد، فارتأت 
وضـــع اختب�ار لـــه، وعرضت على ولدهـــا أن يدعو صديقه 
بمناســـبة صداقتهـــم اجلديدة علـــى الغـــداء، وعندما أىت 
الضيـــف اســـتأذن الفـــىت باملغـــادرة حبجة قضـــاء بعض 
احلاجيـــات لوالدتـــه، وأخره بأنه لـــن يت�أخـــر وبإمكانه أن 
يتنـــ�اول الطعام، وخـــرج واختب�أ مع والدتـــه خلف النافذة، 
فأســـرع الضيف وبدأ باألكل والشـــرب ثم عاد إليه الفىت، 
وبرر له صديقه أنـــه تأخر عليه فأكل بدونـــه، وعرف الفىت 
من خـــالل هـــذا االختبـــ�ار أن والدته كانت علـــى حق فيما 
اقرتحت عليـــه وتأكد بأن صديقه ليس وفًيـــا، فمن الذوق 
واألدب أن ينتظـــر الضيـــف مضيفـــه إىل أن يـــأيت ويأكالن 
ســـوًيا، وبعد أن تـــرك الفىت صداقته بذلـــك الرجل تعرف 
على آخر ودعـــاه للغداء إال أن صديقه لـــم يرغب أن ُيكلف 

على نفســـه، ولكن مـــع إصرار الفـــىت وافق، وحـــدث كما 
يف الســـابق، وراقـــب الفـــىت ووالدته الضيف ووجـــدوا بأن 
الضيـــف غطـــى المائدة وظـــل ينتظـــر الفـــىت إىل أن عاد، 
وعندما ســـأله الفـــىت عن الغـــداء رد عليه الرجـــل: »وهل 
أصدقـــاء  وحنـــن  وخصوصـــا  جماعـــة  إال  األكل  يطيـــب 
وســـنصبح أخوة إن شـــاء هللا...«)27(، وكانت األم حاضرة 
يف كال احلدثـــن لكي ختتـــر الضيف، وهنـــا تتحقق حكمة 
األم وتعقلهـــا ومعرفتهـــا باآلداب العامة ومـــدى تأثريها يف 
سلوك اإلنســـان، فاألول باشـــر بالطعام دون صديقه مما 
ــره أو اكرتاثه له فهو لـــم يهتم إال بملء  يدل على عدم تقدـي
معدتـــه، وأما الثـــاين فقد فضـــل االنتظار بل وأحســـن إىل 
صديقه من خـــالل تغطية الطعـــام، فهـــذه املواقف تدل 
على رجاحـــة عقـــل األم ومـــدى اهتمامها بســـلوك اآلخر 
وتقصيهـــا الدقيق عن صفـــات الصديق الـــويف وغريه من 
األصدقـــاء من خـــالل رصد أبســـط املواقف، فالســـلوك 
يعكس الطبـــع والشـــخصية، وليس بالضـــرورة أن يكون 
األول مخادعـــا أو منافقـــا، ولكنه ليس الصديق األنســـب 
الـــذي يمكن االعتمـــاد عليـــه يف مواقف الرخاء والشـــدة، 
فاحلكايـــة منـــذ البدايـــة رصـــدت اهتمـــام األم  املبالغ يف 
تربيـــ�ة ابنهـــا والبـــد أن يصل الصديـــق إىل ذلك املســـتوى 

ابنها.   صداقة  ليســـتحق 

تـــدور حكايـــة »النـــذر يف غـــري محلـــه«)28( عـــن امـــرأة 
ـــاًرا،  ـــا حم ـــوف تزوجه ـــت فس ـــا هللا ببن ـــذًرا إن رزقه ـــذرت ن ن
فحملـــت املـــرأة وولـــدت بنتـــ�ا جميلـــة، وعندمـــا كـــرت 
الفتـــاة وازداد عـــدد خاطبيهـــا خافـــت األم عليهـــا مـــن 
عواقـــب النـــذر، فذهبـــت إىل العلمـــاء تستشـــريهم عـــن حـــل 
ولكـــن بـــال فائـــدة، فســـافرت إىل مدينـــ�ة أخـــرى تستشـــري 
أحـــد علمائهـــا البارزيـــن، فأخرهـــا العالـــم إن كان احلمـــار 
ــا لـــم  الـــذي نـــذرت بـــه حيوانـــا أم إنســـيا، فقالـــت لـــه أنهـ
حتـــدد ذلـــك، فأخرهـــا أن تذهـــب وتقـــف جبانـــب املئذنـــة 
ـــأذان  ـــرتث ل ـــري مك ـــر غ ـــين أو يصف ـــل يغ ـــا رج ـــر عليه ـــإذا م ف

أن تزوجـــه ابنتهـــا وبذلـــك حُتـــل مشـــكلة النـــذر.

 سيميائية األم في الحكاية الشعبية القطرية 
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العلم

الجهل

تـــدل األم علـــى اجلهـــل يف أمـــور الدين، فهـــي كانت 
تتوق أن يرزقهـــا هللا بذرية فنـــذرت نذًرا خاطًئـــا، فعندما 
ُرزقـــت بابنـــ�ة خافـــت عليهـــا مـــن العواقب، فـــاألم أدت 
وظيفة مســـاعدة )مزيفة(، ألنها بذلك ســـببت لنفســـها 
والبنتهـــا مشـــكلة بـــدال مـــن أن يكـــون نذرهـــا طاعة هلل 
وشـــكًرا لهبت�ه، وهـــي ُتعد الـــذات املســـاعدة اليت حركت 
األحـــداث وأكســـبت الـــدالالت معـــاين، فنذرهـــا هـــو ما 
جعـــل األحداث تتـــواىل، كمـــا يـــدل اختي�ارها للنـــذر على 
اجلهـــل واحلمـــق اللذيـــن يقتضيـــان ســـطحية التفكري، 
وعندمـــا كـــرت االبن�ة وتقـــدم لها العديد مـــن اخلاطبن 
خافـــت على مصـــري ابنتها، وبـــدأت البحث عـــن حل تفي 
بـــه نذرها، فأخذت تســـأل العلمـــاء والقضاة عـــن كيفية 
وفائهـــا بالنـــذر، فلـــم جتـــد جوابا منهـــم، وقـــررت الرحيل 
إىل مدينـــ�ة أخـــرى لتواصـــل البحـــث عـــن حـــل مـــا ينقذ 
ابنتهـــا لكي ال تفوتهـــا فرصتها بالـــزواج، فوصلت إىل أحد 
العلمـــاء األذكياء وأخرتـــه بقصتها، فأعطاهـــا احلل وهو 
أن تـــزوج ابنتها من إنســـان يتصف باحلمـــق والغباء، وهو 
مـــا تدل عليـــه كلمة )حمـــار( يف النذر،  فشـــكرته وذهبت 
مطمئنـــ�ة على مســـتقبل ابنتها، »بـــارك هللا فيك ونفعنا 
بعلمك وجـــزاك هللا خـــرًيا، اآلن ارتـــاح قلـــيب«)29(، وهذا 
يبـــن مدى حماقة األم وســـطحيتها يف رؤية األمـــور، إذ لم 
تدخـــل يف جدال وحوار مـــع العالم، ولم ُتعِمـــل عقلها، ولم 
تســـتنكر علـــى العالـــم أن تـــزوج ابنتها من شـــخص أبله 
بـــل كانت مستســـلمة يف تقبـــل اجلواب مخافـــة أن تفقد 
ابنتها وترجـــع إىل حالة العقم األوىل بالرغـــم من أنها كانت 
تبحث عن حل ســـواء بااللزتام أو التكفري عـــن النذر، فاألم 
لم تكـــن حكيمة بل تبعيـــة يف التفكري واألخذ عـــن العلماء 
بدون محاورتهـــم، فالعالم قد يصيب وخيطـــئ، واألحكام 
الفقهيـــة ختتلـــف حبســـب الظـــروف والزمـــان واملـــكان، 

وأعتقـــد بأن جـــواب العالـــم لم تكـــن حال بقدر مـــا كانت 
اســـتخفافا بعقل املـــرأة، فذلـــك احلل يتفق مع مســـتوى 
تفكريهـــا، فاألحمـــق ســـريىض بأي حـــل ألنـــه ال يفرق بن 
احلكمة واجلهـــل، وكذلك غريـــزة األم فشـــلت يف الدفاع 
عـــن ابنتهـــا؛ ألنها محض غريـــزة ال يدعمها علـــم أو فطنة 
أو حكمـــة بل كانـــت غريزة من أجـــل البقـــاء وال يشء آخر. 

تتحدث حكايـــة »الغرية«)30( عن رجـــل لديه زوجتان 
األوىل ُرزقـــت بـــأوالد بينما الثانيـــ�ة عاقر، وقـــد كان الزوج 
حيب زوجته العاقـــر أكرث من األوىل مما جعـــل الغرية تدب 
يف نفـــس الزوجـــة، ففكـــرت يف أن تنتقم منها بـــأن توقعها 
يف أمـــر مـــا وتتخلص منهـــا، فقامـــت الزوجة بقتـــل ابنها 
الرضيـــع وإلصـــاق التهمة بها مـــررًة ذلك بأنهـــا تغار منها 
لكونها ال تســـتطيع اإلجناب، فذهبت كلتاهما إىل القايض، 
فقـــام باختب�ارهما بأن طلب منهما أن تمشـــيا رافعتن عن 
ســـاقيهما، رفضت األوىل هذا الطلـــب خلوفها من هللا، أما 
الثانيـــ�ة فقد فعلـــت هذا واكتشـــف القايض بأنهـــا كاذبة 
)فالرفـــع عن الســـاق يـــدل على الـــزىن يف ذلـــك الوقت(، 
باإلضافة إىل حضور شـــاهد آخـــر أكد قتـــل الزوجة األوىل 

لطفلهـــا الرضيع، فأمر القـــايض بإعدامها.

الطيبة

عمى البصيرة

الحقد

الخير

الفطرة

الشر

جـــاءت األم يف احلكايـــة بوظيفـــة الشـــريرة، وهو من 
املخالـــف الـــذي ال تألفـــه الثقافـــة العربيـــ�ة وتســـتنكره، 
ولكـــن يف اخليـــال خيـــرج المألـــوف مـــن إطـــار املتعارف 
عليـــه، ويصبح الســـرد فضـــاء حـــًرا للتعبري، فنجـــد أنها 
اتصفـــت بالغـــرية من ضرتهـــا العاقـــر واليت حيبهـــا الزوج 
أكـــرث منهـــا؛ فقد كانـــت تذهب معـــه وتســـاعده يف حرث 
البســـتان وريـــه وقطف الثمـــار بينمـــا األوىل كانت جتلس 
يف البيـــت وتعتـــين بصغارهـــا؛ مما وّلـــد يف نفســـها الغرية 
وكشـــف عن طباعها احلقيقيـــة إذ أظهرت جانب�ا شـــريًرا 
حاقـــًدا، وقـــد اقتى ذلك عـــى البصرية، فهـــي تظن بأن 
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زوجهـــا يفضلهـــا عليها ألنهـــا تشـــاطره العمـــل وتالزمه 
طـــوال الوقت، وأغفلـــت جوانب أخـــرى أهـــم، فالزوجة 
الثانيـــ�ة تتصـــف بالطيبـــ�ة واملحبـــة، وبالرغم مـــن كونها 
عاقـــرا إال أن الزوج لـــم يتخل عنهـــا ويطلقهـــا، فأخالقها 
هي اليت أكســـبتها حب زوجها لهـــا، أما األوىل لـــم تع هذه 
األمـــور وكانت على اســـتعداد بالتفريط بـــأي يشء مقابل 
التخلـــص من ضرتهـــا واالســـتئث�ار بزوجها حـــىت لو كلفها 
هـــذا التضحيـــة بأعز ما تملـــك، فعندمـــا غـــادر الزوجان 
إىل العمـــل عمـــدت الزوجـــة إىل خنـــق طفلهـــا الرضيـــع، 
وأخذته إىل البســـتان وتركتـــه هناك ثم رجعـــت إىل املزنل 
وأخـــذت تبكـــي وتصرخ علـــى طفلهـــا املفقـــود، وعندما 
اكتشـــف اجلميع أمـــر مقتـــل الرضيع تعاطـــف اجلميع 
مع الزوجـــة املنكوبة واتفقـــوا على أن الزوجـــة العاقر هي 
مـــن تســـببت يف مقتله غرية منهـــا، وهنا تتجلـــى صورتان 
متن�اقضان للمـــرأة، فكما هو معروف أن املـــرأة )األم( ترمز 
إىل العاطفـــة واألمـــان، بينما املرأة )العاقر( ترمز إىل الشـــر 
والغـــرية، ولكن يف احلكاية تنقلـــب األدوار لتغار الولود من 
العاقر، وهذا يبـــن احلضور الطاغي للمرأة على حســـاب 
األم، وعندمـــا ُعرض األمـــر على القايض تمهـــل يف حكمه 
واختـــر الزوجتن، فطلب من املتهمة أن ترفع عن ســـاقها 
وتمي بـــن الناس، فرفضـــت مخافة مـــن هللا ولو كلفها 

هـــذا األمـــر حياتهـــا، بينمـــا وافقـــت األخرى علـــى طلب 
القـــايض بدون تـــردد، »أرفـــع الثـــوب حىت أعلـــى الرأس 
لو طلبـــت فأنا أحرق قلبهـــا وأنا أم الطفـــل«)31(، فكراهية 
األم جعلهـــا ترىض بعمل أي يشء إللصـــاق التهمة بها حىت 
وإن اقتى مخالفة الشـــرع بتعريها أمام املأ، واكتشـــف 
مر 

ُ
القايض جـــرم املرأة إضافـــة إىل شـــهادة ابن الرجـــل، وأ

بإعدامهـــا، فعـــى البصرية يـــؤدي إىل ارتـــكاب الفواحش 
ويفتـــح الطريق إىل الظلمات ويغيـــب العقل عن التفكري، 
وقد قـــال تعـــاىل: }فإّنهـــا ال تعـــى األبصـــار ولكن تعى 

القلـــوب اليت يف الصـــدور{)32(.

اخلاتمة
وختامـــا، كان هذا البحـــث محاولة متواضعة لدراســـة 
أدوار األم يف احلكاية الشـــعبي�ة القطريـــة من خالل حتديد 
وظائفهـــا كما جـــاء بها بـــروب وإســـقاط دالالتهـــا يف مربع 
جريمـــاس، فحضورهـــا اتســـم باملركزيـــة ارتب�اًطـــا لثقلها 
وجاذبيتهـــا يف الثقافـــة العربيـــ�ة عموًمـــا، وقـــد توصلنا إىل 
بعض االســـتنت�اجات واملالحظات الهامة فيما خيص أدوار 
ووظائف ودالالت األم كما ُرصدت يف احلكايات الشـــعبي�ة:

تراوحـــت وظائف األم بن المألـــوف واملخالف، فهي 	 
املســـاعدة والماحنة تارة، والشـــريرة واملســـاعدة )يف 

جلـــب املصائب( تـــارة أخرى.

بالرغـــم مـــن تعـــدد وظائـــف األم إال أن دورها احنصر 	 
بتواجدهـــا ضمن محيـــط األســـرة واملـــزنل، وعملها 
منوط بشـــؤون تدبـــري البيـــت، وال صلة لهـــا باحلياة 

العامـــة أو الشـــغل أو التجـــارة إال فيما ندر.

اتســـمت داللـــة األم بالواقعيـــة أحيانـــا وبالتضخيم 	 
واخليال أحيانـــا أخرى، ويرتبط ذلك حبســـب صنف 
احلكاية الـــيت تتموقع بهـــا، فكثريا ما كانـــت تت�داخل 

باخلرافية. الشـــعبي�ة  احلكاية 

تعكـــس احلكايات إىل حـــد كبري صـــورة األم املوجودة 	 
باملجتمـــع القطـــري خاصـــة والوطـــن العـــريب عامة 

لها. ونظرتـــه 

4

 سيميائية األم في الحكاية الشعبية القطرية 
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وخالصـــة القـــول هـــي أن احلكايـــة الشـــعبي�ة بالرغـــم 
تتضمنـــه  ومـــا  الفنيـــ�ة،  وانزياحاتهـــا  اســـتعاراتها  مـــن 
ــا ال  ـــب إال أنهـ ــب والغرائ ـــوارق والعجائـ ــر اخل ـــن عناصـ م
حتيـــد عـــن الواقـــع، فاحلكايـــة وإن اختلفـــت أنواعهـــا بـــن 

الشـــعبي�ة واخلرافيـــة واألســـطورة وغريهـــا إال أن اإلنســـان 
يبقـــى محورهـــا، خيلقهـــا لريتـــاد عواملهـــا حبثـــا عـــن نفســـه، 
وختلقـــه هـــي مـــن خـــالل اخزتانهـــا واخزتالهـــا لتاريخـــه 

ــة. ــه االنفعاليـ ــزي وحياتـ الرمـ
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هو عبـــد املجيد بن بلقاســـم بن محّمد بن ســـعد، مـــن أب أصيل 
مركز زعفرانة)1( الواقعة على بعد عشـــرين كيلومـــرتا جنوب القريوان 
علـــى الطريـــق الوطنيـــ�ة الثالثـــة الـــيت تربـــط العاصمة التونســـية 

البالد. وجبنـــوب  التونيس  الوســـط  بمحافظات 

يعـــود أصلـــه األصيل إىل إحـــدى القبائـــل العربّيـــ�ة)2( القادمة إىل 
إفريقية مـــن صعيد مصر)3( ومن قبله من شـــبه اجلزيـــرة العربي�ة يف 
منتصف القـــرن اخلامس للهجـــرة)4( يف ما عرف بالزحـــف الهاليل)5( 

أو بتغريبـــ�ة بين هالل حســـب ما وقع تداولـــه شـــفويا)6( وكتابّي�ا)7(.

ولد هـــذا العلم يف نهايـــة الربـــع األّول من القرن العشـــرين وعلى 
وجـــه التحديد يوم غّرة مـــارس 1924 ونشـــأ يف يّح اجلامع)8( بمدين�ة 
القريوان الـــيت تعّد »عاصمة األغالبة« نســـبة إىل الدولة األغلبي�ة)9(. 

ومّما يذكر أّن بها أّول مســـجد جامع تأّســـس بشـــمال إفريقيا)10(.

أ.د. أحمد اخلصخويص - تونس

الشيخ عبد املجيد بن سعد
أو األبعاد املتعّددة

اجلزء األّول

الشيخ عبد املجيد بن سعد وهو حيتضن ابن�ه البكر صالح الدين



43أدب شعبي  

زاول تعّلمه األسايس باملدرســـة االبت�دائي�ة »األسوار« 
إىل أن أحـــرز شـــهادة ختـــم الـــدروس االبت�دائيـــ�ة، هـــذه 
الشـــهادة املعترة الـــيت كانـــت اجلامعة ملجمـــل التكوين 
األســـايس الشـــامل يف اللغة واألدب والعلـــوم واليت كانت 
تعتـــر املجـــاز الذي ال بـــّد منـــه ملواصلة التعّلـــم بمختلف 
مراحلـــه اإلعدادية والثانوية والعالية. وقد كانت حتســـب 
مـــن العقبـــات الـــكأداء الـــيت ال جياوزهـــا إاّل املتمّكنون من 
التكوين األســـايس ســـواء يف عهد االســـتعمار الفرنيس)11( 

أو يف عهـــد الدولة الوطني�ة املســـتقلة)12(.

ويب�دو أّن أّول من اكتشـــف الصـــوت وصاحبه املرحوم 
محمود عبد هللا)13( مدير مدرســـة »األســـوار« من خالل 
األناشـــيد الـــيت كان يقّدمهـــا التالميذ. ومن بـــن الفرص 
النـــادرة اليت أتيحـــت له ســـنة 1952 زيـــارة ملك تونس 
محمد األمـــن باشـــا بـــاي)14(. هـــذه الزيارة اليت أّســـس 

خاللها باي تونس املدرســـة األمينّي�ة نســـبة إىل اســـمه.

التعليـــم  مرحلـــة  أثنـــ�اء  املجيـــد  عبـــد  التلميـــذ  كان 
األســـايس خيتلف إىل »زاوية ســـيدي عبد الســـالم« قرب 
جامـــع عقبة بـــن نافـــع حيـــث تعـــّرف على أحد شـــيوخ 
الســـالمية)15( املرحوم محمـــود الورتاين)16(، هذا الشـــيخ 
الـــذي كان يعّد من أبـــرز املهتّمن باألغـــاين الصوفّية)17( يف 
ذلـــك الوقت. وقد كانت لـــه يف ذلك املجال مهـــارات فنّي�ة 
معلومـــة)18( منها ما هو مـــوروث ومنها ما هو مكتســـب. 
ولـــم يلبـــث أن أعجب الشـــيخ املذكـــور بصـــوت التلميذ 
املوهوب بالنظـــر إىل هذا الصـــوت الذي كان آيـــة يف القّوة 
والصفاء والنقـــاوة و»العذوبـــة«)19(، وســـرعان ما ضّمه 
إىل فرقتـــه وتنّبـــ�أ له بمســـتقبل مّتســـع األرجـــاء يف حقل 
اإلنشـــاد الديين)20( عاّمة ومجال الســـالمية)21( على وجه 
اخلصوص. ويف هـــذا الصدد يقول الشـــيخ امحّمد عبادة 
الدقـــدايق اللجـــيم: »أجنبـــت تونس خمســـة مـــن خرية 
مشاخئ الســـالمّية هم حميدة عجاج)22( ومحمود عزيز)23( 
والناصـــر العبـــديل)24( )من تونـــس العاصمـــة( ومحّمد 
شـــقرون)25( من رأس اجلبل )التابعة جلهـــة بزنرت( وابن 
عاصمـــة األغالبـــة الراحـــل عبد املجيـــد بن ســـعد«)26(. 
وإىل ذلـــك يقـــول الشـــيخ محّمـــد عبـــد اجلـــّواد)27( » إّن 

إعجاب الشـــيخ محمـــود الورتـــاين بعبد املجيد بن ســـعد 
فاق التصـــّور إذ تنّبـــ�أ له بمســـتقبل كبري ووّضـــاء يف عالم 
اإلنشـــاد الديـــين عاّمة والســـالمّية خصوصـــا فقّدمه إىل 
الشـــيخ واملقرئ املعروف علي الـــّراق)28( وكان يعتر عميد 
شـــيوخ الســـالمّية يف كامل البالد. ومنذ ذلك الوقت صار 

الشـــاب عبد املجيد محـــّط أنظار اجلميـــع«)29(.

على هـــذا النحـــو قادتنـــ�ا شـــهادات الشـــّهاد إىل بعد 
أســـايس مـــن األبعـــاد اليت مـــزيت شـــخصية ابن ســـعد 
وحـــّددت مســـاره الذي رّبمـــا تن�اولنـــاه الحقا يف حـــزّي آخر 
أكرث اّتســـاعا. على أّن من املســـائل اليت شـــغلتن�ا معرفتها 
ودراســـتها أّن شـــيخنا ال جيـــوز أن نقصر شـــخصيت�ه على 
جانـــب واحد مـــن اجلوانـــب وال يســـتقيم حصـــر قيمته 
األدبيـــ�ة والفّني�ة يف زاوية مفـــردة من زوايـــا النظر بل حنن 
طامحـــون- ما اســـتطعنا إىل ذلـــك ســـبي�ال- إىل أن حنيط 

كّمـــا وكيفا. املتعّددة  بأوجهـــه 

االستعدادات األّولية :
القابليـــات  أو  األصليـــة  بالتهّيـــآت  ســـّميت  ورّبمـــا 
الماقبليـــة. وتتمّثـــل يف االســـتعدادات الســـابقة ملختلف 
عمليات التنشـــئة واملران والدربة والرتبي�ة، فهي إن شـــئن�ا 
الســـمات الوراثيـــ�ة املوجـــودة خلقـــة واليت ال دخـــل فيها 
للتكوين املضـــاف يف ما بعد، ولعّل أبـــرز صفة من صفات 
الرجـــل صوتـــه املمـــزي يف قّوته، هـــذا الصوت الـــذي يذّكر 
بصـــورة أو بأخرى بأصـــوات كّل مـــن ابراهيم حمـــودة)30( 
ومحّمد عبد العزيـــز العقريب)31( ومحّمد عبـــد املّطلب)32( 
بمعـــىن أّنـــه ال حيتـــاج يف أدائه وإبـــالغ صوته إىل مســـامع 
الســـامعن، ال حيتـــاج إىل مضّخـــم صـــوت يكـــّر صوتـــه 

. صلي أل ا

وصوتـــه يذّكر مـــن جهة أخرى بشـــكل من األشـــكال 
بصوت قـــارئ املقـــام العـــرايق املرحوم يوســـف عمـــر)33( 
يف قّوتـــه واّتســـاع عرضه وثـــراء طبقته، فـــإذا كان صوت 
يوســـف عمر يف غايـــة القّوة مـــع نوع من البّحـــة اخلفيفة 
العذبـــة فإّن صوت الشـــيخ عبـــد املجيد يف منتهـــى القّوة 
أيضـــا مضافـــة إىل لـــون مـــن ألـــوان الغّنـــة)34( املطلوبة 

 الشيخ عبد المجيد بن سعد أو األبعاد المتعّددة )الحلقة األّول( 
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املحّببـــ�ة خاّصة يف اإلنشـــاد الديين، وتتمّثـــل يف أن »جيري 
الهواء بن اللهاة واخليشـــوم. ويمّثل الصوتـــان املذكوران 
يف احلقيقـــة هبة من هبـــات الطبيعة يف قّوتهـــا واندفاعها 
وعنفوانهـــا. والواقـــع أّن يف صوت صاحبن�ا شـــيئ�ا ما ال حيّد 
بيســـر حدودا واضحة املالمح وال ينعـــت بنعوت معلومة 
تســـّطر معاملـــه، وغاية ما يدركه الســـامع هـــو ذلك اللون 
مـــن الغمـــوض)35( الفّتـــان أو اللغـــز األّخاذ اللذيـــن يذّكر 
بهما الشـــعر الســـلس حن يطرب فيهّز النفـــوس وحيّرك 
الطباع)36(. وقد ســـعى أحـــد األصدقاء من املوســـيقين 
الباحثن)37( أن يقّدم تفســـريا محسوســـا جيّســـم املفهوم 
ويقّرب الفكـــرة على ســـبي�ل التمثي�ل فاهتـــدى إىل أّن هذا 
الصـــوت العجيب كأّنمـــا يرافقه صوت آخـــر مختلف عنه 
بعض االختـــالف، لكّنه يكّملـــه وجبّمله ويزّينـــ�ه على حنو 
مـــا جتود به بعـــض آالت النفخ التقليديـــة املزدوجة أو غري 
املزدوجـــة حينما تكون متقنـــة الصنع محكمتـــه. ولعّل ما 
حيدثه صـــوت الشـــيخ عبد املجيد من أثر شـــبه ســـحري 
مـــا جـــاء به فـــّن آخر مـــن الفنـــون على غـــرار األثـــر الذي 
كان خيّلفـــه يف النفوس شـــعر »صناجة العـــرب« األعىش 
ميمون بـــن قيس)38( وذلك لقّوة طبعه وجلبة شـــعره)39(، 
ذلـــك أّنـــه »خيّيـــل إذا أنشـــدته أّن آخر ينشـــد معك«... 

فتجد لك يف نفســـك هـــّزة وجلبة مـــن قّوة الطبـــع«)40(.

ومّما أوتي�ه املنشـــد الشـــاّب مـــن املواهـــب الفطرية 
الراســـخة يف اجلبّلـــة قـــّوة احلافظـــة، ذلـــك أّنـــه يف نظر 
مجالســـيه مـــن املتعّلمن ســـريع احلفظ واالســـتيعاب 
لمـــا ينشـــد حبضرتـــه أو ُيلقـــي علـــى مســـمعه حـــىّت إّنه 
ليحفـــظ بغاية اليســـر ما ينتهـــي إليه ألّول ســـماع. وهذه 
كذلـــك موهبة مـــن املواهب األصليـــة الـــيت ال فضل فيه 
للتدريـــب وال أثر فيها للمـــراس والصنعـــة اللتن جتعالن 
مـــن العادات »طبائع ثـــواين« مثلما نقل عن الفيلســـوف 

أرســـطو. اليوناين 

األديب امللزتم:
انتقـــل الشـــاب عبـــد املجيـــد إىل تونـــس العاصمـــة 
الصـــاديق)41( ذائـــع الصيـــت،  باملعهـــد  ليقـــع ترســـيمه 

وهنـــاك أقـــام مـــع عائلـــة فنّيـــ�ة مـــن ضمنهـــا امللّحـــن 
عبـــد احلميـــد ســـايس)42( واملطـــرب محّمـــد ســـايس)43(. 
وكانـــت تلـــك اإلقامـــة مناســـبة لالختـــالف إىل مـــا عـــرف 
جبماعـــة »حتـــت الســـور« الـــيت كان يؤّمهـــا عـــدد مـــن 
أعـــالم األدب والفكـــر والصحافـــة والفـــّن مـــن أمثـــال 
وزيـــن  صفـــر)45(  والطاهـــر  الشـــايب)44(  القاســـم  أيب 
ـــر  ـــ�دي)47( والطاه ـــادي العبي ـــنويس)46( واله ـــن الس العابدي
احلـــّداد)48( ومحّمـــد الصالـــح املهيـــدي)49( وعبـــد العزيـــز 
ــن)52(  ــى أمـ ــايج)51( ومصطفـ ــّي الدوعـ ــروي)50( وعلـ العـ
ومحّمـــد الرتيكـــي)53( والهـــادي اجلويـــين)54( وعبـــد الـــرزاق 
كرباكـــة)55( ومحمـــود بـــريم التونـــيس)56( وغريهـــم. فـــكان 
أن تنـــ�اول كتابـــة الشـــعر واعتـــىن باالرتجـــال فضـــال عـــن 
قربـــه مـــن املوســـيقين ونهلـــه مـــن فنـــون التلحـــن واألداء.

علـــى أّن مـــا نـــوّد أن خنّصه بالذكـــر هو بعـــض إنت�اجه 
الشـــعري املّتصل ببعض املناســـبات الوجودّية الطبيعي 

منهـــا واالجتماعي.

ومـــن بن األحداث البارزة فيضانات شـــهري ســـبتمر 
وأكتوبر من ســـنة 1969، هـــذه الفيضانـــات املدّمرة اليت 
خلفت وفيات 542 مواطنا وخســـائر ماديـــة كبرية. ومن 
بن اجلهـــت اليت تضـــّررت أّيما تضّرر جهـــة القريوان اليت 
حاصرهـــا واديـــا زرود ومرق الليـــل. لم تمّر هـــذه احلادثة 
مرور الكـــرام، فقد رصدها حّس الشـــاعر عبـــد املجيد بن 

ســـعد وقال فيها إنشـــاء وإنشادا:
نا صرت عقيل)57(

  بن زرود ومرق الّلــــيل 
دهموا علين�ا أعقاب)58( الّليل

لطفك وحماية هللا 
*****

 ســــــالت ودارت
وصرة)59( يف مثل فلوكه)60( صارت

والسّكان عقولها حـارت 
لكن حامــيها صاحب اجلـاه)61(

*****



45أدب شعبي  

بن زوز وديــــان

انقطعت وما عادش أمـــان

إاّل يف املوىل ورجال القرآن

والصاحلن وصاحب اجلــــــاه

*****

زيارتك عـــــــــــــيد

واللي زارك نهــــــــاره سعــــــــيد

ناظمها عبد املجــيد)62(  
طــــالب غفــــرانك يــــــا هللا)63(

*****

سيدي وحبيــــــــــيب

نا جسيم يف حال عصـــــيب)64( 

يف منايم وريت لطبــــــــييب

جـــــاين شفــاي بإذن هللا

هذه مفردة مـــن مفردات االرتبـــ�اط الوثيق الذي يصل 
الشـــاعر بمجتمعه يف الضّراء قبل السّراء.

وللّشـــاعر عّينـــ�ة أخـــرى تـــدّل علـــى العـــروة الوثقـــى الـــيت 
ـــ�ا يقـــف إىل جانـــب بـــين  ال انفصـــام لهـــا والـــيت جتعـــل صاحبن
جلدتـــه وقفـــة التضامـــن واملســـاندة اللذيـــن حيتـــاج إليهـــا أي 
ـــات  ـــرة وأوق ـــاعات العس ـــة يف س ـــي يّح خاّص ـــم اجتماع جس
الشـــّدة، فقـــد عمـــدت قـــّوات االســـتعمار الفرنـــيس يف 
ــتعالماتها  ـــق اسـ ــن طري ــنة 1954 عـ ــن سـ ــع مـ ــر ربيـ آخـ
العســـكرية الـــيت أطلقـــت عليهـــا اســـم »اليـــد احلمـــراء« 
عمـــدت إىل مناضلـــن وطنيـــن همـــا األخـــوان علـــّي والطاهـــر 
ولقبهمـــا حّفـــوز فاغتالتهمـــا يف أواخـــر شـــهر رمضـــان املوافـــق 
لســـنة 1954. وقـــد رّدت املقاومـــة الوطنيـــ�ة املســـلحة بـــأن 
قتلـــت بهمـــا عـــددا مـــن املعّمريـــن املســـتوطنن. وقـــد أنشـــأ 
الشـــاعر فيهمـــا عـــددا مـــن األبيـــ�ات توّجـــه بهـــا إىل أّمهمـــا 
ـــن  ـــر م ـــن حب ـــة ضم ـــك املقطوع ـــد تل ـــد ينش ـــا بع ـــل يف م وجع
البحـــور املدحّيـــة » لصاحـــب اجلـــاه« واملقصـــود بـــه هـــو 
أبـــو زمعـــة البلـــوي الـــذي يلقبـــه أهـــل القـــريوان بـ»الســـّيد« 

أو »ســـيدي الصحـــيب«.

مقام الصحايب اجلليل أيب زمعة البلوي بالقريوان

 الشيخ عبد المجيد بن سعد أو األبعاد المتعّددة )الحلقة األّول( 
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يقول الشاعر يف ما يقول: 
ال تـحـزنــي هـا يــا عـجــوز)65( 

يـا أّم الـرجـال الـوكـايد)66(
أوالدك)67( فدوهم)68( الزوز)69(

واخلـري علـى الـوطـن عـــايد
*****

ومــا هــــــــــم خســـــارة)70(
جّددوا العهد وجابوا األماره)71(

ومن كافح الظاّلم عمرت داره
ملـذبـح)72( الـوطن نزلوا رجاله

كتاب ذهب تاريخ شهد أعماله.

وال شـــّك يف أّن ما تقـــّدم يمّثل صورة من صـــور االلزتام 
الوطين واالجتماعي على حنو رّبما ذكر بشـــاعر من شـــعراء 
الطبقـــة األوىل مـــن اإلســـالمين إذ الزتم بقضّيـــة قومه يف 
مواجهـــة ظلم الســـعاة والـــوالة يف زمـــن من عهـــد الدولة 
األمويـــة. هـــذا الشـــاعر هـــو الراعـــي النمـــريي)73( إذ أخذ 
على عاتقـــه أن ينصر قومـــه ويبّلغ قضّيتهـــم االجتماعية 
والسياســـية إىل عبد امللك بـــن مـــروان)74( بصفته الرئيس 
الديـــين والســـيايس. توّجه إليـــه بقصيدتـــن تمّثالن من 
حيث عدد األبي�ات أكرث من عشـــر الديـــوان)75(. وعلى هذا 
النحو تقوم املقّطعتان الشـــعريت�ان املتقّدمتـــان دليال على 
أّن الشـــيخ عبد املجيد بن ســـعد ليس مجّرد منشـــد أو مؤّد 
للمـــداحئ واألذكار بل هـــو أديب ملزتم بقضايـــا قومه إن على 
ســـبي�ل إنشاء األشـــعار أو صياغة األحلان، فهو يف آن املنش 
واملنشـــد الـــذي يمّجد فضائـــل األبطـــال من بـــين جلدته 
ويتغىّن بآثارهم الباقية بقاء املثل العالية والقيم الســـامية.

ولـــم يكـــن وفـــاء الرجـــل مقصـــورا علـــى مجايليه وال 
محصـــورا يف األحـــداث املختلفة اليت عايشـــها، ذلـــك أّنه 
أثبت الزتامـــه التارييخ بما جـــّد من أحـــداث عظام خالل 
النصـــف األّول مـــن القـــرن األّول للهجـــرة عندمـــا قـــدم 

الصحـــايب اجلليل أبـــو زمعة البلـــوي فاحتـــا ضمن جيش 
املســـلمن، فقد أفـــرده الشـــاعر بقصيدة ذائعـــة الصيت 

ســـيأيت ذكرهـــا يف موضعها املناســـب.

من وحدة املوضوع إىل وحدة النغم:
كان الشـــيخ عبد املجيـــد متفّتح الفكر مّتســـع الصدر 
قابال الســـتيعاب مـــا يصل إليه مـــن ســـماعات، فمن بن 
الذين كان ينصت إليهم الشـــيخ علّي محمـــود)76( صاحب 
املدرســـة العريقة يف التالوة واإلنشـــاد والشـــيخ مصطفى 
إســـماعيل)77( وهو من أبرز شـــيوخ التالوة يف مصر والعالم 
اإلســـاليم، أتقن املقامات وتصـــّرف فيها حىت قـــرأ القرآن 
بأكرث من تســـعة عشـــر مقامـــا بفروعها، وكذلك الشـــيخ 
نصـــر الدين طوبار)78( وهـــو أيضا قارئ قرآن ومنشـــد ديين 

مصـــري. وقد ُعـــرف كذلك يف مجـــال االبتهاالت.

علـــى أّن مّتجهـــه هـــذا لم يمنعـــه من االهتمـــام بأهل 
الفـــّن الدنيـــوي من أمثال الشـــيخ ســـالمه حجـــازي)79( 
والشـــيخ عبـــده احلامـــويل)80( وهـــو مطـــرب مجـــّدد يف 
املوســـيقى العربيـــ�ة، وأيب الُعـــال محّمد)81( وهـــو واحد من 
أبرز امللّحنـــن يف الربـــع األّول من القرن العشـــرين الذين 

لفتـــوا النظـــر إىل أّم كلثوم وحّلنـــوا لها.

يضـــاف إىل هـــؤالء األعـــالم الشـــيخ زكريـــا أحمـــد)82(، 
ــو  ــ�ة وهـ ــيقى العربيـ ــة املوسـ ــد عمالقـ ــراء أحـ ــال مـ ــو بـ وهـ
إىل ذلـــك قـــارئ ومنشـــد. وال جيـــوز للمـــرء أن يمـــّر دون 
ذكـــر ســـّيد درويـــش)83( وهـــو مجـــّدد املوســـيقى وباعـــث 
النهضـــة املوســـيقية يف مصـــر والوطـــن العـــريب، أو دون 
أن نذكـــر املوســـيقار محّمـــد عبـــد الوّهـــاب)84( وهـــو أحـــد 
أعـــالم املوســـيقى املصريـــة والعربيـــ�ة وأحـــد املجّدديـــن يف 

التلحـــن ويف الغنـــاء.

والواقـــع أّننـــ�ا توّســـعنا إىل حـــّد مـــا يف عـــرض هؤالء 
األعـــالم املتقّدمـــة أســـماؤهم لتبيـــ�ان مدى تأّثر شـــيخنا 
بملكاتهـــم وقدراتهـــم وخاّصـــة تمّكنهـــم مـــن املقامـــات 
وتصّرفهم فيها على ســـبي�ل التحليـــل والتأليف والتفكيك 
والرتكيب واالنتقال بينها يف نوع من اليســـر والسالســـة. 
ولعّل ذلك ما جعل الشـــيخ عبد املجيد يعتمد ما نســـّميه 
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محّليا بـ»النغمات الشـــرقية« تميزيا لها عن »النغمات« 
التونســـية علـــى ســـبي�ل احلصـــر واألندلســـية عاّمـــة يف 
أداء القصائـــد. مـــن ذلـــك أّنه تنـــ�اول قصيدة عبـــد الغين 
النابلـــيس)85( بالتصـــّرف تقديما وتأخريا وحتويرا. فأنشـــد 

يف مـــدح الـــّذات اإللهّية قول الشـــاعر:
يـا خـالـق الـخلـق بـالسـّر العظيم ويـا 

 من أمره احلّق بن الكـاف والّنون
أنـت الـعلـيم بـحـالــي والبصــري بـه 

 يـا مالك امللك يـا مـوالي راعيين
أنـت القــوّي علــى ضعـفي تـدّبـرنـي 

 يف كـّل أمـري يـا مـوالي واسيـين
خلـقتــين مــن تـراب واقتـدرت فـال

 مساعـد لك يف خلقي وتكـويين
كم نعمة لك عندي لست أحصرها

  يف ما سيأيت ويف المايض ويف احلن
يـا رّب واحفـظ عقيدة قلـيب يف تقّلبها

حىّت أالقيك يف صدق وتمكن)86(

هذا أنموذج من نماذج القصائد اليت ينشـــدها الشـــيخ 
منفـــردة منفصلـــة عـــن غريهـــا مـــن الوصـــالت املدحية 
املتغّنيـــ�ة بذكـــر املـــوىل واالبتهـــال لـــه وتمجيـــد خصـــال 

الرســـول األكرم صلـــى هللا عليه وســـّلم.

ويف مـــا بقي مـــن النماذج جند الشـــيخ يقـــّدم جزءا من 
طـــوال القصائد ليتبعهـــا بعد ذلـــك بمدحة مســـتقّلة أو 

ببحـــر)87( من حبور الســـالمية.

من تلك القصائد يب�دؤها املنشد بقول الشاعر:
يا رّب هّي لنا من أمرنا رشدا 

 واجعل معونتك احلسىن لنا مددا)88( 

ورّبما قّدم للبحر نفسه ومطلعه:
 أهال وسهال بدر 

  البسا من النور سبعن حّلة 

قّدم لذلك بأبي�ات مطلعها:
إليك مددت الكّف من كّل شّدة 

 ومنك رجوت اللطف يف كّل نائب)89( 

وقد يعود إىل »القصيدة املضريـــة« لإلمام البوصريي 
الشاعر: بقول  ليبت�دئها 

يا رّب صّل على من سّبح احلجر  
 يف وسط كّفيه وانشّق له القمر)90(

وقد تنـــ�اول باإلنشـــاد بعض شـــعر اإلمام الشـــافعي 
قوله: منـــه  فتجّود 

لكم مهجيت والروح واجلسم والقلب 
وكّلي لكم ملك وإيّن بكم صّب)91(

جامع عقبة بن نافع بالقريوانزاوية سيدي عبد السالم بالقريوان

 الشيخ عبد المجيد بن سعد أو األبعاد المتعّددة )الحلقة األّول( 
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وإىل ذلك أنشد أيضا من شعر الرعي اليماين قوله:
هم األحّبة إن جاروا وإن عدلوا  

فليس يل معذل عنهم وإن عذلوا)92(

ليقّدم بها مدحية » شهر الركة يا رمضان« 

وقـــد تن�اول باإلنشـــاد كذلـــك بعض قصائـــد القطب 
اجليـــالين، ومنها مـــا افتتح به:
يا سّيدا قد زكا أصال ومرتب�ة

يا من غدا مدحه يف سائر الصحف)93(

       ويمكن للمرء أن يســـوق ما شـــاء هللا من مقتطفات 
القصائـــد الراجعـــة إىل الـــرتاث الصـــويف، لكن املهـــّم يف ما 
تقّدم أّن الشـــيخ ابن ســـعد أّدى بعضها يف إطـــار مقامات 
شـــرقية خالصـــة مثل مقام »الراســـت« الـــذي يفتتح به 

املنشـــد مّوال)94( لقصيـــدة مطلعها:
ظيٌب ُمَهاٌب بَن مشتبك الَقنا

حَلاُظُه ِفيَها الَمَناَيا والُمىن
َ
أ

لكـــن الطريـــف هـــو أّن الشـــيخ ابـــن ســـعد رّبمـــا بدأ 
القصيـــدة مّتبعا مقاما شـــرقيا ثّم ينتقـــل يف البيت الثالث 

منهـــا إىل مقام تونيس شـــعيب مـــن حيث النغـــم ومن جهة 
الـــوزن. إّنـــه »طبـــع العرضـــاوي« ويف إطـــار هـــذه النغمة 
البدويـــة ينحو منـــى مخصوصا يســـّى بــــ» العرضاوي 
القـــريواين« املصطلح عليـــه بـــ»العزييب« الـــذي تنفرد به 
-يف ما نعلم- جهة القريوان. واألصل يف نســـبة »العزييب« 
االنتســـاب إىل »العزيب«، ويفيـــد يف األصل اللغوي البعد 
والغيـــاب)95( انتجاعـــا ملواطن الـــكإل الذي ترعـــاه املوايش.

ويفيـــد »العزيب« املحيـــط الريفي البدوي بســـّكانه 
مـــن القوم وبما يملكون من ماشـــية. ولكـــن األدّق أن تعين 
العبـــارة أولئك األقوام البعيدين عـــن أهاليهم وأحيائهم أو 
»دواويرهم« )كما يقـــال باللهجة املحّليـــة املتداولة( بما 

هـــي أحياء للبـــدو أو األعراب قوامها اخليـــام ال املدر. 

ومن هنـــا جاءت النســـبة لتفيد تلك الســـمة البدوّية 
القوية الشـــجّية اليت تتســـّرب من أعماق البادية إىل قلب 
املدينـــ�ة ليتلّقفها املنشـــدون ويتن�اولها أصحـــاب األحلان 
إغنـــاء لـــرتاث املدينـــ�ة احلضري بعـــد صقلها وتشـــذيبها 
وتهذيبهـــا، ورّبما ذّكر مثل هذا التســـّرب اإلجيايب بتســـّرب 
نـــوع آخر مـــن األغاين اليت تغـــىّن فرديا أو جماعيـــا، وتطلق 

»األطراق«)96(. تســـمية  عليه 

ومن اليســـري أن يتبّن الباحث أّن الشـــيخ عبد املجيد 
بما له مـــن إمكانات طبيعيـــة موروثة وطاقات اكتســـبها 
بفضل اعتن�ائـــه وعكوفه على فّنه املخصـــوص قد أضى 
لـــه نوع من اإللمام »املوســـوعي« بالنغمـــات من أقصاها 
إىل أدناهـــا ومـــن عاّمهـــا األعـــّم يف البـــالد العربيـــ�ة مغربا 
ومشـــرقا ويف البالد اإلســـالمية كرتكيا وإيران وباكســـتان 
وبنغـــالدش ومـــا واالها وشـــابهها إىل خاّصهـــا األخّص يف 
البالد التونســـية ويف بعض مواطنها علـــى وجه التحديد.

وهـــذا ما  يقتي مّنا- ملزيد توضيـــح املفهوم وتقريب 
الفكـــرة- أن نعكـــف بالدرس على جملة مـــن األمثلة ذات 
الصلـــة، هذه األمثلة املختلفة من جهة البحور الســـالمية 
املتأّلفـــة مـــن جهة النغـــم املوســـيقي عىس أن تتيّســـر لنا 
الفرصة لنشـــر ذلك املحتوى يف ما ســـيقبل مـــن األّيام إن 

هللا. شاء 

زربي�ة القريوان
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رز مـن شـيوخ السـالمية وقـد . 6	 : شـيخ �ج ي
�ف حممـود الـور�ة

ّ إىل فرقتـه. ف سـعد إذ انـمف يـد �ج تتملـذ ل الشـيخ عبـد املج

ي الصوفيـة إىل هعـود . 7	
غـا�ف

أ
وىل لال

أ
ـذور ال ـا عـادت احلج

ّ
ر�ج

 تبلورهـا 
ّ

 أن
ّ

، إل ي ـاحج ي والص�ف غلـ�ج
أ
ـة مثـل الهعـد ال قد�ي

ء  ي جـع إىل الهعـد احلفـ�ي إ�ش مج ـم �ي
ّ

ـاعي منظ بشـل محج

نصاري )ت595 هــ/98		م(، هذا 
أ
ف شـعيب ال ي مـد�ي أ�ج

القطـب الـذي اجتمـع فيـه ّ� تصـّوف املغـرب وحمكـة 

ي )ت 564 
يال�ف ق عند لقائه بعبد القـادر احلج تصـّوف املـرش

ي عدد من 
ف

�ش البالـغ �
أ
ف ال ي مـد�ي �ج

أ
هــ/68		م(. وقـد اكن ل

ف املهـدوي )ت620  الشـخصيات مـن أمثـال عبـد العـز�ي

ي والنفـىي )ت0	6 هــ/ 3	2	م( 
هــ/ 223	م( والدمهـا�ف

 بدوره 
ي )ت628 هـ/ 	23	م( الذي أ�شّ ي سـعيد الباحج وأ�ج

ي احلسن الشاذىلي )ت658 هـ/ 258	م( عند قدومه  ي أ�ج
ف

�

مـن املغرب.

 الشيخ عبد المجيد بن سعد أو األبعاد المتعّددة )الحلقة األّول( 
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كـن أن نذكـر مـن هذه املهـارات توقيعاتـه املتنّوعة عل . 8	 �ي

ي املقامـات 
ف

" وخاّصـة تّرفاتـه العجيبـة � آلة " البنـد�ي

والطبـوع والنغمـات.

تـدح هـذه الصفـة العذبـة إىل يـوم . 9	 أ �ي العذوبـة: مـا فـ�ة

النـاس هـذا زميـ� الشـيخ حمّمـد شـقرون رئيـس فرقـة 

ل  بـل �ش بـل )وتقـع مدينـة رأس احلج أس احلج السـالمية �ج

ي مدينـة 
ة

� العامصـة التونسـية عـل بعـد 62 كيلومـ�ة و�ش

ات  رت عـل بعـد 35 كيلومـ�ة وعـل بعـد 6 كيلومـ�ة ف بـ�ف

بيـض املتوّسـط(.
أ
مـن البحـر ال

ويض . 20 ا �ة ي معومـا عبارة عن أذاكر من شـأ�ف
نشـاد الديـ�ف الإ

سـالمية خاّصـة مـع  ي البلـدان الإ
ف

رواح، وقـد شـاع �
أ
ال

 
ّ

ـور الطـرق الصوفيـة وأصبحـت ل مـدارس تنتىي لك �ف

يـة  ـا إىل قطـب مـن أقطـاب الصوفيـة اكلقادر واحـدة م�ف

والشـاذلية والعيسـاوية والنقشـبندية والسالمية.

يقـة . 	2 "الطر كتـاب  إىل  الرجـوع  ـال  املج هـذا  ي 
ف

� كـن  �ي

فتـ�ي  فـه 
ّ
ملؤل ـا"  وأحلا�ف أشـعارها  تونـس،  ي 

ف
� السـالمية 

.	99	 سـنة  بتونـس  صـدر  زغنـدة، 

ي . 22
ف

ي �
ف

نشـاد الصـو� ف الإ اج: من أمّه مشـا�أ الشـيخ محيـدة عج

ك  . �ة ف �ي ّول مـن القـرن العـرش
أ
تونـس خـالل النصـف ال

شـيد الصوفية  �ف
أ
ة من القصائـد والبحور وال موعـة كبـ�ي حمج

. اق وحمّمـد ��ي ف علي الـ�ج ـا مـع الشـيخ�ي ـل عـددا م�ف ّ وسج

ي . 23
ف

نشـاد الصـو� ـر فـرق الإ ف إىل أ�ش ينتسـب حممـود عـز�ي

ّسسـت هـذه الفرقـة سـنة 958	 عـل 
أ ي تونـس. وقـد �ة

ف
�

غـة 
ّ
ف حممـود. إذ اكن مدّرسـا لل ف �ج يـدي الشـيخ عبـد العـز�ي

ـت  ّ " ا� مسـتعارا. مصف ف ـذ مـن "حممـود عـز�ي ف بيـة وا�ةّ العر

ي تونـس مـن أمثـال 
ف

ف � ز املنشـد�ي الفرقـة عـددا مـن أ�ج

اهلـادي النّعات وأمحد الشـحيىي وصـالح التونسي وعبد 

ي 
ف

ف حممـود. وقد حظيـت الفرقة بتمثيل تونس � الرمحـان �ج

ي العديـد من 
ف

الكثـ�ي مـن التظاهـرات الثقافيـة امللتئمـة �

العامل. بلـدان 

مـن . 24 شـيخ  العبـدىلي  النـارص   : العبـدىلي النـارص  الشـيخ 

م 
ّ

ة" ومّمـا قـد ي عـروض "احلـرف
ف

ـر � شـيوخ السـالمية، �ف

مس  مسـر" وكذلك عـرض "�ج
أ
ي ال

عـرض بعنـوان " �ي شـي�ف

." ف " وعـرض "�ي إمـام املرسـل�ي الـ� نبـدا نظـامي

بـل سـنة . 25 ي مدينـة رأس احلج
ف

الشـيخ حمّمـد شـقرون: ولـد �

ي ونشـاطه سـنة 947	 ومعـره 3	 
ّ 935	 بـدأ تكوينـه الفـ�ف

يف(  ناسـبة املولد النبـوي الرش سـنة بعـروض املولدية )�ج

الرئيـس  سـتقبال  ي غـّرة جـوان سـنة 955	 �ج
ف

وسـامه �

سـامهة فّنيـة(  ّول للبـالد التونسـية احلبيـب بورقيبـة )�ج
أ
ال

ة 
ّ

بل ملد أس احلج ي إطار فرقة السـالمية �ج
ف

واسـتمّر نشـاطه �

 سـنة 4	20 
ّ

ـف عـن قيـادة الفرقـة إل
ّ
67 عامـا ومل يتوق

طـ�ي الفـرق السـالمية )مـن 
أ ف والتوجيـه و�ة فتفـّرغ للتكـو�ي

للشـاعر عبـد  قّصـة سـّيد�ف يوسـف  أّول  إنتاجـه  ـر  أ�ش

نيـا إهلنـا مـا أعظمـك للشـاعر صاحل  ف محيـدة و�ش املؤمـن �ج

نـا.   
أ

ي مـورد املصطـىف *** ننشـد مدا�
ف

لثـا � سـلتانة و�ش

ف سعد.. 26 يد �ج : عبد املج ويكيبيد�ي

ف بفرقة . 27 ف البـارز�ي ـواد: من املنشـد�ي الشـيخ حمّمـد عبـد احلج

ف سـعد. يد �ج عبـد املج

ي يوم . 28
ّ ف

وان سـنة 899	 وتـو� لق�ي اق: ولد �ج ّ الشـيخ عـليّ ال�ج

صي�ة 
أ
بية ال ز أراكن الثقافة العر 04 ديسم�ج 	98	. من أ�ج

لة رفيعـة بصفتـه مقـر�أ للقـرآن  ف وان. ل مـ�ف دينـة القـ�ي �ج

لقراءات السـبع. تيـال �ج ويـدا و�ة ج
ة

الكـر�ي �

ي من أمثـال معيد . 29
لشـأن املوسـيىة ف �ج لفـت أنظـار املهتّمـ�ي

يـ�ي )ولـد يوم  سـتاذ حمّمـد ال�ة
أ
ف ال ف التونسـي�ي املوسـيقي�ي

 27 ي 
ف

� ـا  �ج ي 
ّ ف

وتـو� العامصـة  بتونـس   	899 ديسـم�ج   25

صـاحل  وهـو  املهـدي،  صـاحل  والدكتـور   )	998 جـوان 

ـب 
ّ
يـف، امللق ف حمّمـد املهـدي الرش ف عبـد الرمحـان �ج �ج

ـا  ي �ي
ّ ف

دينـة تونـس وتـو� ي 9 فيفـري 925	 �ج
ف

ب. ولـد � ر�ي ف �ج

يـوم 2	 سـبتم�ج 4	20.

ي 6	 . 30
ف

ي �
ّ ف

ي 2	9	 وتـو�
ي 2	 جانـىف

ف
اهـمي مّحـودة: ولـد � إ�ج

ّ إىل فرقة والده  ل ومنشـد مري. انـمف
ّ
ي 986	. ممث

جانـىف

زنـدار. وهـو أّول مطـرب يشـارك  ي جامـع احلف
ف

نشـادية � الإ

ي الثنائيـات.
ي أغـا�ف

ف
مـع أّم لكثـوم �

ي 09 . 	3
ف

: ولد بتونـس العامصـة � ي ف العقـر�ج حمّمـد عبـد العـز�ي

ي حـادث مـرور سـنة 968	. 
ف

ي بليبيـا �
ّ ف

ـ�ج 902	 وتـو�
ف

نو�

ـّرج عـل يديـه مـن  ف . �ة ي ومـرحي
اكن ل نشـاط موسـيىة

ف عّيـاد واملنصـف السـويسي  ف عـليّ �ج ف املرحيـ�ي لـ�ي
ّ
املمث

مه. ف وغـ�ي ومـ�ف نـور الـد�ي

ي 3	 . 32
ف

ـر � محر: ولد �ج
أ
ف ال حمّمـد عبـد املطلـب عبـد العـز�ي

ي يـوم 	2 أوت 980	. مطـرب عـرف 
ّ ف

أوت 0	9	 وتـو�

ة. ملواويـل ول أغـان كثـ�ي ي الغنـاء، أولـع �ج
ف

ف � سـلوبه املمـ�يّ
أ
�ج

بيئـة . 33 ي 
ف

� ونشـأ  ببغـداد  ي 
البيـا�ة داود  معـر  يوسـف  ولـد 

تيـ�  ي قـراءة القـرآن و�ة
ف

تـه � بغداديـة دينيـة، واكنـت بدا�ي

العراقيـة.  واملقامـات  النبويـة  واملناقـب  ذاكر 
أ
ال وتنـاول 

 . ي
ة

رزا مـن رّواد املقـام العـرا� يعتـ�ج يوسـف معـر رائـدا �ج

ـل خالصـة أصيـ�ة لتجارب 
ّ
ث

ة
ي الغنـاء �

ف
ة � ف يقـة ممـ�يّ ل طر

زمه أسـتاذه   أ�ج
ّ

ي ولعـل
ة

العظمـاء مـن قـّراء املقـام العـرا�

ي يوسـف معـر ليـ�ة 4	 - 5	 جويليـة 
ّ ف

. تـو� ي ج
ف

حمّمـد القبـا�

بـداع. ظاهـر التجديـد والإ ك إنتاجـا زاخـرا �ج 986	 و�ة

خـمي . 34 يشـوم. وقيـل: صـوت فيـه �ة ي احلف
ف

ّنـة: صـوت �
ُ
الغ
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ّنة أن 
ُ
نـف. وقيـل: الغ

أ
ياشـمي تكـون مـن نفس ال ـو احلف

ف
�

ب احلرف  ّنة: أن يرش
ُ
د: الغ ّ هاة...، املـ�ج

ّ
ي الل

ف
ـري الـالم � ج �ي

ـرج الكمه من  ف غـّن الـذي �ي
أ
يشـوم... وقيـل: ال صـوت احلف

ف  ي هلاتـه. )ا�ج
ف

ـري الكمه � ج يـد: الـذي �ي خياشـيمه...، أبـو ز

.) ف ، لسـان العرب، مـاّدة غ�ف ي
يـىة فر منظـور الإ

الفرنسـّيون . 35 عنـه  يعـ�جّ  الـذي  الفّتـان"  "الغامـض   
ّ

لعـ�

كيـب  بقوهلـم: ‘Le je-ne-sais-quoi’ وهي عبـارة ذات �ة

كتسـبت صفة المسيـة، وهي مأخوذة من  ـا ا ، ولك�فّ فعـلي

الالتينيـة ‘Inane nescio quid’ وقـد اسـتعملها بلينـوس 

ّول بعـد امليـالد 
أ
كـ�ج Pline l‘Ancien خـالل القـرن ال

أ
ال

املغناطيـس.  إىل  شـارة  لالإ  " الطبيـ�ي ف  "التـار�ي كتابـه  ي 
ف

�

ي فرنسـا 
ف

ي �
لتّيـار العقـال�ف وقـد ارتبطـت العبـارة خاّصـة �ج

ـة قبـل ذلـك  ج
أ

ـا اكنـت را�  مـن أ�ف
ف

واسـبانيا –عـل الـر�

كنه   العقل ل �ي
ّ

ن
أ
اف �ج ي ذلك اعـ�ة

ف
-، و� ف عنـد الباروكيـ�ي

ميـع  ج الواقـع �ج كـن إخضـاع  �ي ـه ل 
ّ
وأن ء  ي

 سش
ّ

تفسـ�ي لك

ـة. وتطلـق هـذه العبـارة 
ف

فـاكر الدقيقـة الوا�
أ
مظاهـره لال

ديد ماهيته ول التعب�ي 
ة

ه ول � كن تفسـ�ي  مـا ل �ي
ّ

عـل لك

ار والفتتان  لن�ج ي الغالب إحسـاس �ج
ف

للغـة، وهو � عنـه �ج

ه  ثـ�ي
أ �ة ف ّ�  ّ

نتبـ�ي ء غامـض سـاحر جليـل ل  ي
أمـام سش

�ش 
أ
ي والفتنـان �ج

)مثـل عاطفـة احلـّب والإحسـاس الديـ�ف

صوات 
أ
ي عامل ال

ف
مر ما دمنـا �

أ
ر�ف هذا ال

ّ
ـا ذك

ّ
ي مـا(. ور�ج

ّ فـ�ف

ثـ�ي آلة القيتارة:
أ ي �ة

ف
ي � حج اهـمي �ف نغـام بقول الشـاعر إ�ج

أ
 وال

 مـا فيـك مـن 
ّ

ي لسـت أدري  ***  لك
ّ أّي ّ� فيـك إ�ف

يغـري. �ار 
أ
ال

الشـعر . 36 حماسـن  ي 
ف

� العمـدة   ، ي
وا�ف القـ�ي رشـيق  ف  ا�ج

.	57:	 وآدابـه،

الشـعر . 37 حماسـن  ي 
ف

� العمـدة   ، ي
وا�ف القـ�ي رشـيق  ف  ا�ج

.	63:	 وآدابـه،

د . 38
ّ
ل أسـتاذ املوسـيىة ومتفق ي حا�ة در�ج

وا�ف هو الفّنان الق�ي

ملعاهد الثانوية.  ـا �ج ماّد�ة

الشـعر . 39 حماسـن  ي 
ف

� العمـدة   ، ي
وا�ف القـ�ي رشـيق  ف  ا�ج

.	63:	 وآدابـه،

الشـعر . 40 حماسـن  ي 
ف

� العمـدة   ، ي
وا�ف القـ�ي رشـيق  ف  ا�ج

.	63:	 وآدابـه،

ف . 	4 : أو املدرسـة الصادقية أّسـها خ�ي الد�ي ي
ة

املهعـد الصاد�

نويـة عريـة   أّول مدرسـة �ش
ّ

التونـسي سـنة 875	، وتعـد

املدرسـة  هـود  حمج لتعاضـد  جـاءت  التونسـية  البـالد  ي 
ف

�

ي نـرش العـم.
ف

يتونيـة � الز

 من . 42
ّ

: مـن مواليـد سـنة 934	 ويعـد عبـد احلميـد سـاسي

ف  بـ�ي املطر مـن  للكثـ�ي  حّلـن   ، ف التونسـي�ي ف  امللّحنـ�ي ز  أ�ج

ـا. ت مـن تونـس ومـن خار�ج واملطـر�ج

: )923	/ 4	20( مطـرب وملّحـن تونـسي . 43 حمّمـد سـاسي

لبـالد التونسـية. ت �ج ف واملطـر�ج بـ�ي حّلـن لعديـد املطر

اء ولـد سـنة . 44 ـرف ـب بشـاعر احلف
ّ
: يلق ي أبـو القـامس الشـا�ج

بديوانـه  عامليـة  ـرة  �ش أحـرز   	934 سـنة  ي 
ّ ف

وتـو�  	909

"إرادة  ـا  ي عنوا�ف
الـ�ة ي احليـاة" وخاّصـة بقصيدتـه 

"أغـا�ف

العامليـة. اللغـات  ـت إىل عديـد  محج ي �ة
الـ�ة احليـاة" 

الطاهـر صفـر: )903	 / 942	( حمـام ومناضـل سـياسي . 45

وحّسـه  الفكـري  وإشـعاعه  ي 
الوطـ�ف امـه  ف ل�ة �ج عـرف 

. ي
معيـا�ة احلج

ي ومصلح، . 46
: )	90	 / 965	( �ىف ف السنوسي ف العابد�ي ز�ي

ي احلديث. دب العر�ج
أ
 أحد أقطاب ال

ّ
ويعـد

ف . 47 الصحفيـ�ي / 985	( معيـد   	9		( العبيـدي:  اهلـادي 

ف وشـاعر وفّنـان. التونسـي�ي

ي وسـياسي . 48 ر ونقا�ج
ّ
اد: )899	 / 935	( مفك

ّ
الطاهـر احلـد

ر.
ّ

ومنظ

ي . 49
حمّمـد الصـاحل املهيـدي: )902	 / 969	( اكتـب �ـىف

حـث. ومـؤّرخ و�ج

ي ورجـل . 50
ف العـروي: )898	 / 	97	( �ـىف عبـد العـز�ي

ا  و�ي ي اكن �ي
رته إىل القصص الشـعبية ال�ة إذاعة. تعود �ش

. للهجة التونسـية املتـداولة بنفسـه �ج

: )909	 / 949	( اكتـب وشـاعر ورّسـام . 	5 ي عـليّ الدوعـاحج

الفـاكهي  دب 
أ
ال ورائـد  وإعـالمي  وزّجـال  اكرياكتـوري 

بتونـس.

ي واكتب مري.. 52
ف

: )4	9	 / 997	( �ا� ف مصطىف أم�ي

ف . 53 املوسـيقي�ي معيـد   )	998  /  	899(  : يـ�ي ال�ة حمّمـد 

لقيمـة. �ج ل  ـد  يهش ي 
ّ فـ�ف ديـد  ج

ة
و� ة  كثـ�ي أحلـان  ول  ف  التونسـي�ي

ف . 54 : )909	 / 990	( مطـرب وملّحن يتم�يّ ي
ويـ�ف اهلـادي احلج

صوص. ي املف
ّ بطابعه الفـ�ف

كـة: )	90	 / 945	( شـاعر واكتـب . 55 اق كر�ج
ّ

عبـد الـرز

. مـرحي

: )893	 / 	96	( شـاعر مري ذو . 56 م التونسي حممـود بـ�ي

تونسية أصول 

ع�ف . 57 مس املفعول عـل وزن فعيل �ج ة �ج عقيـل: صفـة مشـ�جّ

سـ�ي وقد ُعقلت رجاله فال يسـتطيع السـ�ي ول 
أ
املقّيد أو ال

ية وطالقة. ّر التحـّرك �ج

ـع عقـب، وأعقـاب الليـل أواخـره وتقابـل . 58 أعقـاب: محج

خـ�ي مـن الليـل.
أ
يـع ال اهلز

ي يقع . 59 ية: موقـع أ�ش ة املنصور ة أو صـ�ج يـة أو صـ�ج املنصور

وان  ف جنـوب القـ�ي �ي  مـن كيلومـ�ة
ّ

قـل
أ
ر �ج

ّ
عـل بعـد يقـد

 الشيخ عبد المجيد بن سعد أو األبعاد المتعّددة )الحلقة األّول( 
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ملدينـة اكنـت عامصـة خالفـة الـدولة الفاطميـة ملائـة عـام 

ي هعـدي املنصـور بنـر الـ� )946م / و972م( 
ف

يبـا � تقر

رهـا موجـودة إىل  ف الـ� )953م / 975م( وآ�ش واملعـّز لـد�ي

اليوم.

ة.. 60 ي السفينة الصغ�ي
الفلوكة: واحده الفلك، وتع�ف

ليـل أبو زمعة . 	6 ي احلج ـاه هـو الصحـا�ج املقصـود بصاحـب احلج

د   البلـوي، مـن أ�ـاب الشـجرة. اسـتهش
ة
ف أر� عبيـد �ج

يقية  فر سـالمية لإ سـنة 34هــ/654م خـالل الغـزوات الإ

 
ّ

ضـد معركـة  ي 
ف

� وذلـك   ، ج حـد�ي ف  �ج معاويـة  غـزوة  ي 
ف

�

ا غرب  ف جلولء )30 كيلوم�ة نطية قرب عـ�ي ف يـوش الب�ي احلج

سـيها. ل 
أ وان قبـل �ة لقـ�ي نـه �ج وان(. وقـد دفـن جامش القـ�ي

ف بنائـه  ر�ي جـع �ة مقـام يعتـ�ج مـن أمّه املـزارات الدينيـة و�ي

شـا سـنة 072	 هــ/ 663	م. إىل هعـد مّحـودة �ج

ف سـعد، وتعتـ�ج مثـل هـذه . 62 يـد �ج املقصـود هـو عبـد املج

بـه  ـا يسـّجل 
فّ
�

أ
يفـا اك شـارة مّتجهـا لطيفـا ومنـ� طر الإ

مـن  مذهـب  وهـذا  وطابعـه،  وختمـه  توقيعـه  الشـاعر 

لنسـبة  تسـتعمل  ي  الشـع�ج الشـعر  ي 
ف

� املّتبعـة  املذاهـب 

مه. غـ�ي دون  ـا  أ�ا�ج إىل  القصائـد 

شـارات إىل . 63 شـارة خاطفـة من الإ إ مـر هنا �ج
أ
ـق ال

ّ
ـا يتعل

فّ
�

أ
اك

ي ينشـئه صاحبـه 
ـر" وهـو نـوع مـن الشـعر الديـ�ف

ّ
"املكف

ث 
ّ

ه وذنوبـه، وفيـه يذكـر الـ� ويتحـد ـر عـن خطـا�ي
ّ
ليكف

عـن عظـمي صفاته.

 الشـاعر . 64
ّ

ة وعـرة. والواقـع أن
ّ

ي صعوبـة وشـد
ف

عصيـب: �

ّ إىل املـرض الـذي أمّل بقلبـه. ي
يشـ�ي مـن طـرف خـىف

ف عليّ والطاهر.. 65 يد�ي املقصودة هي أّم الهش

ف . 66 كـد، واملقصـود الصحيـح املتـ�ي ـع مفـرده وا الواكيـد: محج

. ي التحّمـل والصـ�ج
ف

كـن أن يعـّول عليـه � الـذي �ي

املقصود ولداك.. 67

ع�ف أخذوا بثأرمه.. 68 فدومه: �ج

69 ..) مي زا�ي الزوز: أصلها الزوج أي الثنان )وقد أبدلت احلج

ب . 70 ي �ج
ف

ـا هـو داخـل �
فّ
إ� سـارة،  ب احلف مـا ذلـك مـن �ج

ي سـبيل قضيـة مبدئيـة ومـن أجـل قيمـة من 
ف

التضحيـة �

القـمي السـامية، وهي فـداء الوطـن.

7	 .. ف يد�ي مارة: هي العالمة، عالمة الثأر للهش
أ
ال

ع�ف الفداء.. 72 . �ج : مصدر ميىي من ذ�ج ملذ�ج

ف قطـن . 73 ف جنـدل �ج ف معاويـة �ج ف �ج ف حصـ�ي هـو عبيـد �ج

ف  ف عامـر �ج ـ�ي �ج
ف
ف � ف احلـارث �ج ف عبـد الـ� �ج بيعـة �ج ف ر �ج

قه 
ّ
ي حـواىلي عام 97 للهجـرة، ول ديوان حق

فّ
صعصعـة. تـو�

ت عنوان " شـعر 
ة

ي � حج نـوري مّحـودي القيسي وهـالل �ف

مـع العـمي  قيـق"، طبعـة املج
ة

ي: دراسـة و� الـراعي النمـ�ي

، بغـداد، 400	 هـــ/ 980	م. ي
ة

العـرا�

ي العاص . 74 ف أ�ج ف احلـم �ج ف مروان �ج أبـو الوليـد عبد امللـك �ج

ي أمّية 
امـس مـن خلفاء بـ�ف ليفـة احلف ، احلف ي

ف أمّيـة القـرسش �ج

موّيـة. ولـد عام 26 هــ/646 م 
أ
ي للـدولة ال

واملؤّسـس الثـا�ف

ي بدمشـق عام 86 هــ/705 م.
ّ ف

وتو�

ص46-65 . 75 ص-  الديـوان،  الالمّيـة،  مهـا:  ن  القصيـد�ة

ـا 92 بيتـا، والداليـة، الديـوان، ص-ص-82 وعـدد أبيا�ة

مل  مـن   : الـراعي ـا  ف�ي قـال  بيتـا.   63 ـا  أبيا�ة وعـدد   9	

 : ي
وقصيـد�ة الالميـة(  )ويقصـد  القصيـدة  هـذه  ىلي  و   �ي

. ي
�ف
ّ
لهعد الذي هعدوا"  من ولدي فقد عق حّبة �ج

أ
ن ال "�ج

ي سـنة 946	 يعتـ�ج . 76
ّ ف

مـن مواليـد القاهـرة سـنة 878	، تـو�

. ف أسـتاذا ملـن جـاء بعده مـن القـّراء واملنشـد�ي

الشـيخ مصطىف حمّمـد املرسي إ�عيـل )905	 / 978	( . 77

ف  عالم البـارز�ي
أ
 واحـدا مـن ال

ّ
قـارئ قـرآن مـري. وبعـد

ال. ي هـذا املج
ف

�

ـل مـا يقـرب عـن . 78 ّ ي عـام 986	. سج
ّ ف

ولـد سـنة 920	 وتـو�

فـا وقائـدا  ـال. وقـع اختيـاره سـنة 980	 مرش ي اب�ة
مائـ�ة

ـر. يـة الفنـون �ج اكد�ي
أ
ي التابعـة ل

نشـاد الديـ�ف لفرقـة الإ

ي عام 7	9	. منشـد ومطرب وملّحن . 79
ّ ف

ولد سـنة 852	 وتو�

 
ّ

ي امك يعد
ورجـل مـرح ويعت�ج مـن مطّوري املرح الغنـا�أ

ب الروحي لسـّيد درويش.
أ
ال

ي عامل . 80
ف

ز امس � ي عـام 	90	. يعتـ�ج أ�ج
ف

ولـد سـنة 836	 وتـو�

ي  ه إىل مطـر�ج  أ�ش
ّ

. امتـد ي القـرن التاسـع عـرش
ف

الطـرب �

. ف �ي العـرش القرن 

8	 . 	884 سـنة  ولـد  حافـظ:  ف  �ج حممـد  ف  �ج العـال  أبـو 

ف  تلحـ�ي ي 
ف

� ّول 
أ
ال الرائـد  ويعتـ�ج   ،	927 عـام  ي 

ّ ف
وتـو�

وبكـت  لكثـوم  أّم  جنازتـه  ت  حـرف القصيـد. 

مطلهعـا: بيـات 
أ
�ج رامي  أمحـد  ه  ور�ش إنشـادها  ي 

ف
� 

ي 
ف

ي �
ف

ي فيـك للغنـاء   ***   فغـدا اليـوم �
ف

اكن شـعري �

ء. للـر�ش

ي عـام 	96	 وهو موسـيقار وملّحن . 82
ّ ف

ولـد سـنة 896	 وتـو�

ّم لكثـوم ول 
أ
ـا واحد وسـّتون ل كـ�ش مـن ألـف حلـن م�ف ل أ

ة. أيضـا أغان وطنيـة كث�ي

ي عـام 923	، . 83
ّ ف

ولـد سـّيد درويـش البحـر سـنة 892	 وتو�

جيـال بعـد 
أ
ه ل ثـ�ي

أ  �ة
ّ

ـة الفـرق املرحيـة وامتـد
ّ
حّلـن لاكف

ف املواقـف الوطنيـة واملوهبـة الفّنيـة  ـع بـ�ي رحيـ�، وقـد محج

يدة. الفر

ي عـام 	99	 . 84
ّ ف

حمّمـد عبـد الوهـاب: ولـد سـنة 902	 وتـو�

شـيد الوطنية  �ف
أ
ل جيال وارتبـط امسه �ج

أ
وسـيقار ال ـب �ج

ّ
ق
ُ
ل

ف من  �ي . حّلن للكثـ�ي ي
ة

مـ�ي الشـعراء أمحـد شـو�
أ
امك ارتبـط �ج
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وز  ت مثـل ليـل مـراد وأّم لكثـوم وفـ�ي ف واملطـر�ج بـ�ي املطر

ة أمحـد وعبـد احللمي  ف يـة وفـا�أ زا�أ ة ووردة احلج ـاة الصغـ�ي ج
ف

و�

مه. اح وغ�ي
ّ

حافـظ وطـالل مـد

النابلـسي . 85  ّ
ي
الغـ�ف ف عبـد  ف إ�عيـل �ج ّ �ج

ي
الغـ�ف هـو عبـد 

ي )050	 هـ/	64	م - 43		- هـ/	73	م( 
ي احلنىف

الدمشىة

دب ورّحـالة مكـ�ش مـن 
أ
ف وال لـد�ي شـاعر شـامي وعـامل �ج

ديـوان  ي دمشـق، ل 
ف

� ونشـأ وتصـّوف  ولـد  التصنيـف. 

موعـة شـعره. ف وهـو حمج الـدواو�ي

ف من . 86
ّ
أة من قصيـدة طوي�ة تتأل ف �ة بيات السـّتة حمج

أ
هـذه ال

ي عـدد من 
ف

ف بيتـا، وقـد تـّرف الشـيخ � كـ�ش مـن ثالثـ�ي أ

ـا ومقاطهعا. عبارا�ة

تشـتمل وصـ�ة السـالمية عـل ثالثـة أجـزاء يسـّى أّوهلـا . 87

لبحـر. ـا �ج ل�ش ـا القصيـد ويشـار إىل �ش ن�ي الصنعـة ويسـّى �ش

هــ/	2		م- . 88  5	5( ي 
اليمـ�ف احلـمي  معـارة  شـعر  مـن 

وشـاعر. ومـؤّرخ  اكتـب  وهـو  569هــ/79		م( 

ي )520 . 89
ف شـعيب التملسـا�ف ي مـد�ي مـن أشـعار الغـوث أ�ج

ومتصـّوف  فقيـه  وهـو  594هــ/204	م(   – هــ/26		م 

ي  ف عـر�ج بـه ا�ج
ّ
ـب بشـيخ الشـيوخ ولق

ّ
وشـاعر أندلـسي يلق

. مؤّسـس إحـدى أمّه مـدارس التصـّوف  ف ـ�ي
ّ

 املعمل
ّ

عـم �ج

ندلـس.
أ
ل و�ج ي  العـر�ج ملغـرب  �ج

هــ/3	2	م-. 90  608( ي  البوصـ�ي مـام  لالإ قصيـدة  مـن 

ـه 
أ

دا� ر �ج ي اشـ�ة ـاحج 695هــ/295	م(. وهـو شـاعر ص�ف

ية  كـب الدّر دة املسـّماة " الكوا ـر أمعال ال�ج النبويـة وأ�ش

ّيـة".  ي مـدح خـ�ي ال�ج
ف

�

ي . 	9
ي القرسش ل�ج

ّ
ف إدريس الشـاف�ي امُلط  أبـو عبـد ال� حممـد �ج

ضافـة إىل  لإ )50	 هــ/767ن - 204هــ/820م( عـرف �ج

ي مدح الرسـول صل 
ف

ي احلم و�
ف

شـعاره �
أ
العلـوم الدينيـة �ج

الـ� عليه وسـم. 

، ل . 92 ي مـن الهعـد الرسـوىلي
ـا�ف ي �ي 92( شـاعر وأديـب عـر�ج

ديـوان شـعر.

ي . 93
الكيـال�ف أو  ي 

يـال�ف احلج أو  يـلي  احلج القـادر  عبـد 

ي 
ف

ـب �
ّ
)470هــ/078	م   - 	56هــ/66		م(. يعـرف وبلق

ي 
ف

وليـاء" وهـو إمـام صـو�
أ
ي بـ"سـلطان ال اث املغـار�ج الـ�ة

ج  ـب" و"�ة �ش
أ
ز الـ� ال بـه أ�ابـه بــ"�ج

ّ
وفقيـه حنبـلي لق

بغـداد".  و"قطـب   " ف الـد�ي ي  و"حمـ�ي  " ف العارفـ�ي

ي . 94 ي العر�ج املـّوال: هـو صنـف مـن صنـوف الشـعر الشـع�ج

املعـروف منـذ زمـن طويـل. ويعتـ�ج املـّوال مـن القوالب 

ي 
ف

� شـائع  ي  شـع�ج ي 
غـا�أ فـّن  واملـّوال  التقليديـة  الغنائيـة 

ي يظهر  دب الشـع�ج
أ
و لون من ال

ف
بية، � أغلـب البـالد العر

ي ومسـاحته الصوتيـة، وإمـاكن التطريب، 
قـدرات املغـ�ف

والقـدرة عـل البتـاكر.

: " وكذلـك العزيـب امس للجمـع . 95 ي بعـض املعـا�ج
ف

جـاء �

ـا اهلاء لملبالغة  زهـري: واملعزابة دخل�ة
أ
اكلغـزّي .... قـال ال

مـال  ي 
ف

� ـوض  ال�ف يكـ�ش  الرجـل  عنـدي  وهـو  أيضـا، 

، وهو مدح 
أ
نف الـال

ُ
العزيـب، يتتّبـع مسـاقط الغيث وأ

اشـيته  ، واملعزابـة الرجـل يعـزب �ج لـغ عـل هـذا املعـ�ف �ج

البعيـد  الـالإ  مـن  والعـازب  املـرع...  ي 
ف

� النـاس  عـن 

إذا  القـوم  ... وأعـزَب  الـالإ املطلـب... واملعـزب طالـب 

بـ� إذا رعاهـا بعيدا  إ ... وعـزب الرجـل �ج  عـاز�ج
أ
أصابـوا الك

ـم ... والعزيب من  وي إل�ي
أ
ـا، ل �ي  �ج

ّ
ي حل

عـن الـدار الـ�ة

ي املـرع... وإبـل 
ف

ي تعـزب عـن أهلهـا �
بـل والشـاة الـ�ة الإ

ف منظور  ع عازب" )ا�ج ّ وهو محج وح عـل احلي عزيـب: ل �ة

، لسـان العـرب، مـاّدة عـزب(. ي
يـىة فر الإ

املّتجـه . 96 أو  الصـوت  مفـرده طـرق، وهـو  ـع  طـراق محج
أ
ال

ي متـداول الـالم "فـالن هـّز 
ف

ي الغنـاء. ومـن هنـا قيـل �
ف

�

كن ملن أراد التوّسـع  لغناء. و�ي ته �ج عـ�ف رفـع عق�ي الطـرق" �ج

ي وأمحد 
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الصـادر عـن الـدار ال
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 من الاكتب.	 

 الشيخ عبد المجيد بن سعد أو األبعاد المتعّددة )الحلقة األّول( 
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عـــر نافـــذة صغـــرية، كان يأخـــذه أبـــوه ليمـــرن بصـــر وليـــده علـــى 
مســـرح احليـــاة.. ففـــي أقـــىص األفـــق مـــن املشـــرق ينـــ�ام البحـــر بزرقتـــه 
ـــي  ـــرية وه ـــد الفق ـــت()1( الصي ـــه )جوالبي ـــوح يف فضائ ـــراء.. وتل اخلض
ـــة  ن ـــد املكوَّ ـــور()2( الصي ـــرك و)حض ـــىن اجلم ـــن مب ـــ�ة ب ـــادى متث�ائب تته
مـــن ســـعف النخـــل.. ويف اجلهـــة الغربيـــ�ة تشـــرع النخيـــل ســـعفاتها 
ــول  ــة، إذ حتـ ــرة النديـ ــة باخلضـ ــة متوهجـ ــح يف لوحـ ــمس والريـ للشـ
ـــرة  ـــجار، وخرخ ـــذوع األش ـــن ج ـــا م ـــا بينه ـــة األرض وم ـــن رؤي ـــك وب بين
ـــة  ـــل برغب ـــا إىل النخ ـــّقت طريقه ـــد ش ـــون ق ـــيت تك ـــداول ال ـــاء يف اجل الم
ــح! واملبنيـــ�ة علـــى  فطريـــة. أمـــا تلـــك املنـــارة الشـــاهقة بلـــوح امللـ
الطـــراز الرتغـــايل، فقـــد كانـــت ترتفـــع مـــن مســـجد اإلمـــام فيصـــل 
بـــن تركـــي يف احلـــدود اجلنوبيـــ�ة الغربيـــ�ة الفاصلـــة بـــن يح القلعـــة 

وســـوق )الصكـــة()3(.

أ. محمد رضا نصر هللا - السعودية

الزيد وحمادي..
أوراق ضائعة من حياة

 خالد الفرج!

1



55أدب شعبي  

ويرتـــد البصر بعـــد هذه الرحلـــة اخلاطفـــة يف املطلق 
املكاين، بن ســـطوح املنـــازل العتيقـــة، إىل حيـــث يتن�اول 
اللمـــس والرؤيـــة  اجلزئيـــ�ات الصغـــرية، القريبـــ�ة مـــن 
املباشرة هناك يف اجلهة الشـــمالية.. آنئ�ٍذ كان صبي�ة اليح 
وصبايـــاه يتقافزون فوق احلجـــارة.. إنـــك إن تقرتب منها 
ُ من  حىت تشـــعر أن لهـــا روًحـــا وعاطفة، فهـــي تكاد َتَمـــزيَّ
ـــارة()4( من باطـــن البحر!  الغيظ بعـــد ما انزتعهـــا )احلمَّ
ليبت�اعها من يريد أن يبين ألســـرته بيت�ًا، بعد )برســـتج()5( 
ســـعف النخل وجذوعه، كما ترى الصبيـــ�ة يركضون وراء 
حمري أعيـــان البلدة، وهم يبـــ�دؤون نزهاتهـــم اليومية بعد 

الظهـــرية بن املـــزارع والعيون.

شـــيًئ�ا فشـــيًئ�ا يرتفع التلقن بمعرفة احلقائق المادية 
يف وجـــدان الصيب وعقلـــه، فيحـــاول إدراك القيم املعنوية 
والصـــور االجتماعيـــة، حن تأخـــذه إشـــارة األب إىل ذلك 
البيـــت الطيـــين املبين على طـــراز بيـــوت أهـــايل )ماربي�ا( 
األندلســـية، تراهـــا قابعـــة حـــىت اآلن موليـــة ظهرهـــا إىل 
شـــاطئ )البـــورت بانـــوس( حيـــث الســـواح واليخـــوت 

احلديث�ة!! والفنـــادق 

نعم، أمام هـــذا البيت املالصق، يبـــ�دأ األب يف احلديث 
عن جاره الشـــاعر )خالد الفـــرج( املولود يف الكويت ســـنة 
1898م واملتوىف ســـنة 1954م. إنه يذهب إىل الهند ليتعلم 
هناك ويعمل، ويؤســـس مطبعًة لطباعـــة الكتب العربي�ة، 
ويـــؤوب بعـــد ذلـــك إىل البحرين ســـنة 1341هــــ،  ويأيت يف 
أعقابهم ابنهـــم البار الشـــاعر )خالد محمد الفـــرج( الذي 
ــر لبلدية القطيف بن ســـنة 1346هـ حىت  أصبح أول مدـي
1359هــــ، ثم يعود للعمل كاتًب�ا للعـــدل فيها، ومالًكا بعض 
خنيلهـــا ومزارعها يف )العيايش(، وقد طـــاب له العيش فيها 
منذ زيارته األوىل لها ســـنة 1328هـ، حيث عاد إليها ســـنة 
1341هـ برفقة الســـيد هاشـــم الرفاعي، ملعاونت�ه يف تنظيم 
بيت المال، بعد دخول القطيـــف يف حكم امللك عبد العزيز، 
خلفًا لعلي بن فـــارس الذي )تضمن( أمـــالك الدولة، وجاء 
مـــن بعده عبدهللا بن نصـــر هللا إثر لقائـــه األول بامللك عبد 
فـــه بإدارة  العزيز يف األحســـاء ســـنة 1331 هجرية، وقد كلَّ

بيت المـــال يف القطيف. 

هـــذا وقد اســـتقر خالد الفـــرج يف القطيف منذ ســـنة 
1341هــــ إىل قبيـــ�ل وفاتـــه يف دمشـــق ســـنة 1375هــــ – 
1954م، وقـــد طبع اجلزء األول من ديوانه، حيث اشـــرتى 
بيت بـــن قضيب يف نهايـــة فريق اخلان مطالًّ علـــى دروازة 
باب الشـــمال، وأعاد بنـــ�اءه من دور واحد ســـنة 1350هـ، 
مجـــاوًرا لبيت عبدهللا بن نصر هللا، الـــذي داعبه بقصيدة 

شـــكوى ضد مـــن كان يطل علـــى داره قائاًل:
وللجـــاِر حـقٌّ علــى جــاِرِه

إذا َدَنـِت الـداُر مـن داِرِه
وأوصـى الرسول حبّق اجلواِر

وأنَت، لعمـري، بـأنصاِرِه
وقد كـان مجلُسُكُم عامـًرا

ُمحـاًطـا بـأستاِر أسـواِرِه
فـأعلـيتـموُه ولـم تســرتوُه

وهـّدمـتُم ُجـدَر أسـتاِرِه
ولو كـان محرتمًا للحـريم

سكتُّ سكوَت امرٍئ كاِرِه
غـار ولكّنه مجلٌس بـالـصِّ

يمــوُج بمجـمع ُكـّباِرِه
يطلُّ على داِرنـا كـّل حـن

عـبـٌد يطــلُّ بمنــخـاِرِه
وأصـبح بيـيَت سجـًنا َلـُهـنَّ

مخـتبئـاٍت بــأقـصـاِرِه
سرْتتم جنوًبـا علـى بيِتُكْم

بِقـــي بـأعـواِرِه
ُ
وبيــيت أ

وُكنُتم غضبُتم ِلهتِك احَلريِم
ِلمــيِل جـداٍر بـأحجــاِرِه

فأيَن احلريـُم وأيـَن احلمـرُي
أحـاَطَك َرّبـي بـأستاِرِه
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د قرحية الشـــاعر  وعلى مدى ربع قـــرن من الزمان تتوقَّ
ـــًدا، كانت األحـــداث الوطني�ة والعربيـــ�ة تلهبه فزتيده  توقُّ
ضرامـــًا مـــن الشـــعر واملواقـــف واألفـــكار.. تلـــك كانت 
مكونـــات الرجل الذي أصبـــح واحدًا من أبـــرز رموز التنوير 
الثقـــايف واالجتماعي يف املنطقـــة العربي�ة. لقـــد كان الفرج 
نغمـــة خاصة منفـــردة، نظـــرًا لمـــا شـــّكلت آراءه الفكرية 
وأعمالـــه االجتماعيـــة، ثقافة أدبي�ة وشـــعرية وسياســـية 
واســـعة، خرجـــت بشـــاعريت�ه علـــى المألـــوف الســـائد 

املنطقة. الســـاكن يف 

فهو -أواًل- يمحور شـــعره حول قضايـــا األمة العربي�ة، 
متبنًيـــ�ا بشـــكل خـــاص القضيـــة الفلســـطيني�ة يف بداية 

محاصرتها مـــن قبل االســـتعمار الغـــريب والصهيوين.
ما وعد بلفور إالَّ بدء سلسلة

من املظالم يف التاريخ كالظلم
وما فلسطن إالَّ مثل أندلس

قى على أهلها بغي وعدوان

انطالقـــًا مـــن هـــذا املوقف النقـــدي الواعـــي ألوضاع 
القضايا العربي�ة، يشـــن )خالد الفرج( حمالته الشـــعرية 
اخلطابي�ة على الواقع الســـيايس املمـــزق يف اخلليج: الذي 
لـــم يتصـــوره يومـــًا »غـــري شـــعب واحد قـــد مزقـــت بي�د 

وحداته«. العـــدى 

إن هـــذا جيعلـــه يتطلـــع إىل بطـــل تتمحور حولـــه دول 
املنطقـــة، مثلما تمحـــورت ألمانيـــ�ا يف شـــخص موّحدها 

)بســـمارك(:
من يل )ببسمرك( يضم صفوفه

وعليه جتمع نفسها أشتاته
فيعيد من هذي املمالك وحدة

والعلم ختفق فوقها راياته

لكنـــه جيـــد يف امللـــك عبدالعزيـــز ذلـــك الرمـــز الـــذي 
تمحـــورت حوله الوحـــدة الوطنيـــ�ة يف اجلزيـــرة العربي�ة، 
فيهـــب لكتابـــة أول ملحمـــة شـــعرية يف بطلـــه، بعنوان: 

)أحســـن القصـــص(.. منطلًقـــا منهـــا يف تأليـــف كتابه 
املرجعـــي الهـــام )اخلر والعيـــان يف تاريخ جنـــد( الذي قام 
الباحث األكاديـــيم الدكتور عبدالرحمن عبدهللا الشـــقري 

ســـنة 1421هــــ - 2000م بتحقيقه ودراســـته.

كان الشـــاعر يف القطيـــف يقـــوم بزيـــارات متت�ابعـــة 
ا  لرجـــال العلـــم واملجتمـــع.. وقد وجد فيهـــا مناخـــًا علميًّ
ــر، مجالًّ  ــرًا بتقدـي ـــ�ا محفـــًزا، فبادلوه تقدـي ـــا وأدبيًّ وثقافيًّ
دورهم املطليب املســـتنري الذي تبلور واضحًا يف اســـتجابت�ه 
بشـــق أول شـــارع رئييس يف القطيـــف وتشـــجريه أيًضا!! 
باذاًل اجلهد مـــن أجل نظافـــة املدين�ة وتنظيـــم طرق الري 
خنيلهـــا ومزارعها.. واحلـــق أن مطالب األهـــايل التطويرية 

شـــكلت إرهاًصا بافتتـــ�اح أول بلديـــة هناك.

ــ�ا  ــة الصغـــرية تعبـــريًا جريًئـ ــد كانـــت هـــذه املؤسسـ لقـ
حـــت يف  عـــن أفـــكار خالـــد الفـــرج املســـتنرية، الـــيت تفتَّ
والثقـــايف  اللغـــوي  الهنـــد، وتفاعلـــه  بقائـــه يف  ســـنوات 
اســـتيعاب  إىل  دفعـــه  ممـــا  فيهـــا،  واإلجنلـــزيي  الهنـــدي 
والصحـــة  التعليـــم  بضـــرورة  )املجتمعيـــة(  املطالبـــات 
ـــائي�ة  ـــب( النس ـــة )الكتاتي ـــ�ة، وتطويـــر جترب ـــة املدني والتنمي
لـــت فيمـــا بعـــد إىل مدرســـة أهليـــة للبنـــ�ات، حيـــث  الـــيت حتوَّ
بـــادر األهـــايل إىل إنشـــائها ســـنة 1960م قبـــل أن تنـــش 
ــنة  ــف سـ ــ�ات يف القطيـ ــة للبنـ ــو أول مدرسـ ــركة أرامكـ شـ
ــراك االجتماعـــي  ــذا بدافـــع احلـ 1970م.. وقـــد حـــدث هـ
ـــة  ـــ�ة أهلي ـــاء أول مكتب ـــل بإنش ـــذي تمث ـــتنري، ال ـــايف املس والثق
فيهـــا ســـنة 1956م، وقـــد تأثـــر املجتمـــع القطيفـــي بمجمـــل 
التفاعـــالت الثقافيـــة والسياســـية يف العـــراق وســـوريا 

ــر. ــ�ان ومصـ ولبنـ

لهـــذا تـــرى )خالـــد الفـــرج( يتفاعـــل مـــع مجتمـــع 
باملجتمـــع احليـــوي  ـــا مباشـــرًا  القطيـــف تفاعـــاًل حيويًّ
وفعالياتـــه ورمـــوزه، ممـــا انعكس يف شـــعره، فهـــو يف كل 
محفـــل ينشـــد، ويف كل مجلـــس يتحـــدث.. فإذا مـــا تأثر 
ــر ســـنة 1350هـ  النـــاس لرحيـــل الشـــيخ منصـــور الزاـي
وهـــو أحد الشـــخصيات االجتماعيـــة البارزة، فهـــو يرثي�ه 

بقصيـــدة مطلعهـــا:
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قطرة الدمع من مآيق اليتيم
ماء طهر منه حنوط الكريم

ويف عـــام 1363هـ يكتـــب قصيدة أخـــرى يف رثاء عاملها 
الفقيه البارع الشـــيخ علي بن حســـن اخلنـــزيي مطلعها:

ابكوا بدمع أو جنيع
شيخًا يعّز على اجلميع

ويف ســـنة 1367هـ يموت الســـيد ماجد العوايم، وهو 
أحـــد أعالم القطيـــف املجتهديـــن، فريثيـــ�ه بقصيدتن.. 

األوىل: مطلع 
إكليل شعر على قر من النور

يف القلب ال يف أديم األرض محفور

ومطلع الثاني�ة:
هل بالبكاء أو العويل

نطفي األوار من الغليل

هـــذه القصائـــد وغريهـــا ممـــا قالـــه شـــاعرنا يف تلك 
الفـــرتة اخلصبة من حياته، لم يســـجله األديـــب الكوييت 
)خالـــد ســـعود الزيـــد( يف كتابـــه عـــن )خالـــد الفـــرج( 
واملطبـــوع ســـنة 1969م بالكويـــت، والذي جـــاء خليطًا 

مـــن القصائد املنشـــورة يف ديـــوان خالد الفرج كما يشـــري 
األســـتاذ الزيـــد نفســـه، ومقـــاالت ال تصل إىل مســـتوى 
الدراســـة األكاديميـــة، كتبهـــا الشـــاعر عن شـــخصيات 
أدبيـــ�ة واجتماعية خليجية، نقل الزيـــد بعضها القليل من 
هنـــا وهنـــاك. واحلق أن خالـــد الزيد أعاد احلياة إىل شـــعر 
الفرج دون ريب، بعدما شـــارف ديوانـــه املطبوع ذاك على 
ت طباعة ديوانه بدمشـــق  االنـــزواء يف خزانة الدار، اليت تولَّ

يف أخريـــات حياة الشـــاعر.

ــًرا بســـنوات  ــًا تركـــه الفـــرج متأثـ غـــري أن شـــعرًا كثيفـ
ومثقفيهـــا  بعلمائهـــا  ا  محتـــكًّ القطيـــف،  يف  إقامتـــه 
ــر  ــا، ازدهـــرت بعـــد تعيـــن الشـــيخ حمـــد اجلاسـ وأدبائهـ
ــر يف  ــو اآلخـ ــد هـ ــذي وجـ ــران، الـ ــم يف الظهـ ــا للتعليـ مراقًبـ
مجتمـــع القطيـــف الثقـــايف بعـــًدا جاذًبـــا لعلمـــه اجلـــم 
ــرج،  ــد الفـ ــ�دى خالـ ــار يغـــىش منتـ ــتنري، فصـ ــره املسـ وفكـ
ملتقًيـــا بأدبـــاء القطيـــف وشـــعرائها عنـــده. هـــذا الشـــعر 
بقـــي لـــدى بعـــض األصدقـــاء والتالميـــذ.. كذلـــك مقـــاالت 
مهمـــة تن�اثـــرت بـــن مجلـــة )البعثـــة( الكويتيـــ�ة الـــيت 
ـــار(  ـــدة )األخب ـــاري، وجري ـــا األنص ـــدهللا زكري ـــا عب أصدره
ـــنة  ـــوىف س ـــي املت ـــن الرافع ـــا أم ـــيت كان يصدره ـــة ال املصري
1346هــــ، وجريـــدة )الشـــورى( الصـــادرة بمصـــر لناشـــرها 
ذاك  الطاهـــر..  علـــي  محمـــد  الفلســـطيين  ومحررهـــا 

 الزيد وحمادي.. أوراق ضائعة من حياة خالد الفرج! 
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ـــس لصديقـــه الشـــاعر املتفاعـــل مـــع القضيـــة  الـــذي حتمَّ
الفلســـطيني�ة فأطلـــق عليـــه لقـــب )شـــاعر اخلليـــج( 
مصـــر،  يف  األديب  اإلعـــالم  بنهـــج  يبـــ�دو  فيمـــا  متأثـــرًا 
الـــذي كان ال يهـــدأ لـــه بـــال إالَّ بت�أمـــري أو توزيـــر أو تعميـــد 
أو تشـــعيب شـــاعر أو أديـــب!! واحلـــق أن يف املنطقـــة 
ممـــن عاصـــروا خالـــدًا، شـــعراء يفوقونـــه يف الصياغـــة 
الشـــعرية والعمـــق األديب بمواصفاتـــه الكالســـيكية مـــن 
أمثـــال الشـــيخ عبداحلميـــد اخلطـــي، والشـــاعر عبـــد 
رب الرســـول )عبـــدهللا( اجلـــي، والشـــاعر البحريـــين 
إبراهيـــم العريـــض، والشـــاعر الكويـــيت فهـــد العســـكر.. 
مصـــر  يف  العربيـــ�ة  بالصحافـــة  شـــاعرنا  اتصـــال  أن  إالَّ 
والشـــام، وهـــو يف القطيـــف جعلـــه أكـــرث شـــهرة، إضافـــة إىل 
أن الفـــرج كان متفاعـــاًل مـــع احلركـــة األدبيـــ�ة والثقافيـــة 
العربيـــ�ة واملحليـــة يف عصـــره أكـــرث مـــن غـــريه.. فهـــو مثـــاًل 
بعـــد أن حيـــاول نفـــض الغبـــار عـــن الشـــاعر الكبـــري )أبـــو 
البحـــر جعفـــر اخلطـــي( بمقالـــة مهمـــة نشـــرها يف مجلـــة 
ـــا  ــده -كم ــة، جنـ ــتين�ات الهجريـ ــر السـ ــل( يف أواخـ )املنهـ
ـــات  ـــب تعليق ـــر- يكت ـــد اجلاس ـــيخ حم ـــتاذنا الش ـــول أس يق
)صحيـــح  بليهـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  كتـــاب  علـــى 
ــَس أن  ــم ينـ ــج(.. ولـ ــة )احلـ ــرها يف مجلـ ــار( وينشـ األخبـ
يمـــد صحـــف املنطقـــة مثـــل جريـــدة )البحريـــن( للزايـــد 
و)الكويـــت( لعبـــد العزيـــز الرشـــيد بنمـــاذج مـــن شـــعره، 
ـــ�ا باألحـــداث السياســـية  الـــذي يضـــج ضجيجـــًا خطابيًّ

ــ�ة الشـــعر عنـــده. العربيـــ�ة، ممـــا أثـــر علـــى فنيـ

غـــري أن مـــن بـــن الـــرتاث الشـــعري املجهـــول لهـــذا 
الشـــاعر العـــريب اخلليـــيج الكبـــري قصيـــدة، هـــي مـــن 
وجهـــة نظـــري مـــن القصائـــد القليلـــة، الـــيت وصـــل فيهـــا 
إىل مســـتوى مـــن التعبـــري الفـــين، جتـــاوز كثـــريًا ممـــا كتبـــ�ه 
شـــاعرنا مـــن شـــعره ذي النـــرة اخلطابيـــ�ة العاليـــة، هـــذه 
النـــرة الـــيت كادت ختتفـــي يف قصائـــده )القطيفيـــة( بشـــعر 
ـــد  ـــتاذ خال ـــا األس ـــت إليه ه ـــا نبَّ ـــدة، طالم ـــزل وصـــور جدي ج
ســـعود الزيـــد يف أكـــرث مـــن لقـــاء جـــرى بيننـــ�ا، منـــذ منتصـــف 
الثمانينـــ�ات امليالديـــة، وكذلـــك فيمـــا نشـــرته عـــن هـــذه 
القصائـــد، ومنهـــا قصيـــدة )حمـــادي( فـــوق صفحـــات 

ـــدة 1406هــــ - 20  ـــخ 13 ذو القع ـــاض بت�اري ـــدة الري جري
يوليـــو 1986م، دون أن يشـــري إىل ذلـــك يف الطبعـــة الثانيـــ�ة 
ـــوع ســـنة 1989م يف  واملزيـــدة لديـــوان خالـــد الفـــرج املطب
مطابـــع القبـــس التجاريـــة، الـــذي أهدانيـــ�ه يف يـــوم 24/ 
بغـــداد  املربـــد يف  11/ 1989م وحنـــن حنضـــر مهرجـــان 

وقتـــذاك!!!

مـــن  صـــوًرا  الطبعـــة  هـــذه  ـــن  ضمَّ أنـــه  صحيـــح 
مخطوطـــات خالـــد الفـــرج الشـــعرية )القطيفيـــة( إالَّ 
أن التنبيـــ�ه إليهـــا ســـبق إعـــادة نشـــر الطبعـــة الثانيـــ�ة 
بســـنوات ثـــالث، وذلـــك أثنـــ�اء انعقـــاد مهرجـــان الشـــعر 
ـــتاذ  ـــره األس ـــذي حض ـــتاء 1986م، ال ـــج ش ـــريب يف اخللي الع
ــراق ودول  ــعراء يف العـ ــض الشـ ــد وبعـ ــعود الزيـ ــد سـ خالـ
مجلـــس التعـــاون العـــريب اخلليـــيج، وقـــد أوملـــت لهـــم يف 
بيـــيت، وقـــد حضـــر وليمـــة الغـــداء األســـتاذ الزيـــد ممـــن 
دعوتهـــم إليهـــا.. وقـــد تطارحـــت معـــه إغفالـــه -رحمـــه 
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مـــن  األوىل  الطبعـــة  يف  )القطيفيـــة(  القصائـــد  هللا- 
ديـــوان خالـــد الفـــرج ســـنة 1969م املطبـــوع يف املطبعـــة 

بالكويـــت. العصريـــة 

ـــة،  ـــادي( املجهول ـــدة )حمَّ ـــي قصي ـــال فف ـــة ح ـــى أي عل
ــا  ــ�ًا رقراًقـ ــّفافًا حزينـ ــرج شـ ــاعر الفـ ــس الشـ ــاب نفـ ينسـ
ـــدي  ـــن مه ـــادي ب ـــري )حم ـــه الفق ـــي خادم ـــو يبك ـــًا وه صادق
بـــن جـــالل( أحـــد الفقـــراء البائســـن.. علـــى جانـــب 
عظيـــم مـــن الزناهـــة.. هـــذا مـــا اتســـم بـــه غوصـــه علـــى 
ــم  ــؤه.. فلـ ــات لؤلـ ــج ومغاصـ ــريات( اخلليـ ــؤ يف )هـ اللؤلـ
ـــده،  ـــن فوائ ـــين يشء م ـــاق جب ـــل الش ـــذا العم ـــه ه ـــمح ل يس
بـــل أوثقـــه بقيـــد الديـــن املهيـــض، وأودعـــه يف ســـجن 
املـــرض الشـــاق.. )ولـــد حّمـــادي ســـنة 1310هــــ وتـــويف 
ـــين  ـــ�ه وع ـــم لتأبين ـــاىل.. اهت ـــه هللا تع ـــنة 1350هــــ رحم س
خالـــد  الشـــهري  والكاتـــب  الكبـــري  الشـــاعر  بتقريظـــه 

بـــن محمـــد الفـــرج الكويـــيت رئيـــس بلديـــة القطيـــف 
ـــه هللا  ـــران رحم ـــرج العم ـــيخ ف ـــول الش ـــذا يق ـــ�ٍذ(، هك وقتئ
ــرًا  يف كتـــاب طريـــف لـــه مجهـــول، قليـــل التـــداول.. نظـ
ــخ  ــدودة النسـ ــه املحـ ــى طباعتـ ــل علـ ــت طويـ ــرور وقـ ملـ
ــه  ــح أنـ ــين أرجـ ــري أنـ ــخ.. غـ ــة التاريـ ــف، مجهولـ يف النجـ
طبـــع يف اخلمســـين�ات امليالديـــة وهـــو بعنـــوان )مجمـــع 
األنـــس(.. ويف هـــذا الكتـــاب جنـــد مراســـالت شـــعرية 
ـــلوب  ـــمت بأس ـــرج.. اتس ـــد الف ـــف وخال ـــن املؤل ـــة ب ونرثي
تقليـــدي مثقـــل باملحســـنات البديعيـــة.. وأحـــب هنـــا أن 
تكـــون قصيدتـــه )حّمـــادي( بـــن يـــدي قـــراء أدب خالـــد 
الفـــرج وشـــعره، عّلهـــا تنّبـــ�ه الباحثـــن ونقـــاد األدب إىل 
ـــعرية  ـــادر الش ـــة املص ـــن دراس ـــًا م ـــعره، انطالق ـــة ش دراس
هـــذه  يف  وهـــي  شـــاعرنا،  منهـــا  متـــح  الـــيت  واألدبيـــ�ة 
ـــري  ـــيس املهج ـــعري الرومان ـــدر الش ـــن املص ـــدة يتب القصي
ـــم(  ـــدة )الطالس ـــة بقصي ـــرك خاص ـــالء.. يذك ـــا جب واضًح
بالشـــاعر  أخـــرى  ومـــرة  مـــايض،  أيب  إليليـــا  الشـــهرية 
املهجـــري نســـيب عريضـــة، وثالثـــة بتلـــك السلســـلة 
الذهبيـــ�ة الـــيت احتواهـــا كتـــاب )بالغـــة العـــرب( ملحـــي 
ــن  ــاذج مـ ــع نمـ ــاب جمـ ــذي كان أول كتـ ــا، الـ ــن رضـ الديـ

ــر. ــريب يف املهجـ ــعر العـ الشـ

حّمادي
بكيُت عليك حّمادي         كأنـك بعـُض أوالدي

بـكـاٌء عيُنــُه قـلـــيب          ودمـع العــِن إنشـادي
ـُه َصْمـــٌت          بـــال لـْطــم وتعـــداد بـكــاٌء كلُّ
وكـان املوُت يفَجُعـين          بــآبـــائــي وأجــدادي

فتغسُل دمعيت حزين
زاِن آهـاتـي وأنــاتــي ـ        ـ  وتطفـُئ لـوعــَة األحــ
وإخـــواٌن يَعــــرونـــي          بمـا يـأسـو ِجـراحـاتـي
ــُر عنـــدَي اآلتـي ـقِّ وإْن فّكرُت فالماضـي         حُيَ
فـأسلــو بـعــد أسبـوع           وأنَسـى كـلَّ لوعاتـي

كأنَّ األمَر ال يعين
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وأنـت قضيَت ال تـدري           بشـيٍء مـن خفـا أمـري

َحـبُّ من القيـ          ـُت أو ناجيُت يف عمري
َ
وأنــت أ

وما أحَبْبُت فيك اجلسَم            فهـو كمـا تـرى مـزري

بلى أحببُت منك الروَح                 ذاَت الـنبـل والـطهــر

َمالٌك أنت أم جين

عـرفُت النـاَس أصـنافـًا             مـئـــاٍت بــل وآالفــا

َوَمـْن خــاللُتـُه عمــري          وَمـْن عادى َوَمْن صاىف

فـلـم أجـِد الـذي أدعـوه               بـاإلنســاِن إنـصـافــا 

ْضعـافـا
َ
إذا ما احتطت من َوْحٍش              َفُخـْذ للنـاِس أ

وإين منهم إين

يـهيـُج الـبحــُر والـزلــ           ــزاُل والـركاُن بـالـنار

هـا األفعـى            ويعدو الضيغُم الضـاري َوتْنـُفـُث ُسمَّ

فتنجـو بابتعـادك عـن           مـناطــق ذات أخطـار

وال تــأتــي إلــى غـاب          وال تقــُرُب مــن غــار

كفى بالبعد من حصن

ولكْن أيَن تهـرُب مـن              بــين حــواَء يف األرض

)بغــى بعُضهـم بـعضـًا           فلـم ُيْبُقـوا على بعض(

جتيـُش بهـم مطـامُعُهْم            فمـن َتْقــِدُر أْن ُتـرضـي

يـريــُد الفــرُد أْن يبـلـغ           كـلَّ الطـوِل والعـرض

حلاه هللا من بطن

يقـولـون اعتـدى ذئـٌب             بقسـوتـه علـى الضـأن

فقل يل من أتـى بالضـأن               قـد حــرسـت بـرعـيان

ومـا هــو قصــده منهـا           وأيـهمـا هـــو اجلـــاين

َصـْه َفـالفـرُس وحشـيٌّ          وهــذا الــذحْبُ إنســـاين

تهذى أنت أم تعين
َ
أ

ا عتـوا يف أرِضـهـم َوُهـُم          أقــلُّ نتـــاجـهــا عــدَّ

ا فجـاسـوا جوهـا ُصُعـدًا          وخــّدوا جــوَفـهـا َخـدَّ

ا ومـــدْوا فـوق قشـرتها                 من األسالِك ما امتـدَّ

فــأفنــْوا خلـقهـا قتـاًل          وأفنـــْوا نبَتهـا حـصــدا

باسم العلم والفن

وال تغــررك ألـفــاٌظ          تــرى تعبــريهــا حلــوا

إذا قـالــوا لـك اخلـرُي                فـذاك الشــرُّ والبلـوى 

وال حقَّ سوى العسف                   فــإن احلـــق لأقـــوى

وال تـنتظــِر الـرحـمــَة               إْن أطنبَت بـالشكـوى
ا بال منِّ وال منًّ

ا           فـلأطمــاِع والـشهـوه وإْن َتــَرى فـيهــُم حــبًّ
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ولـإلرهـاِق واإلجحـاِف              مـا يف الــناِس من خنـوه
ـي عـفـوه

َ
وال عـطــٍف وال حـلــٍم              َفَمــْن ذا َتـرجت

َلـم يـغضـْب َحليٌم مـا               وإْن لـْم تـْعُظـِم الـهفـوه
َ
أ

أإنساٌن وال جيين
ُهـُم اللـيُل فــال َمْنــَج          ُهـُم الظـلُّ فـال َمْهـَرْب
ـَرْب ْ َ

إذا بـاعــْدتهـــم خبــوا               وإْن خــالـَطتهم جت
وا النـاَب واملخلب وإْن قــاومتهـم َصَمـدوا              وحـدُّ
وإْن سـالَمتهـم َطـَمُعـوا              وصــاروا لـأذى أقـرب

فخذ عين وخف مين

أحـمــــادي وواعجـــبًا          لـحمـادي كـإنسـان

ِه بـشـرًا               َمَجــازًا وهــو روحــاين ـِ َتـرى يف جسم

َقَضـى مـن بينهـم وطـًرا             ولـم يغضْب على جاين

ولـــم يـطمــع بتـافهـٍة          ولـم يأسـْف على فـاين
نِّ بثغٍر ضاحِك السِّ

               له مـا يف كفه يعـِط
َ
فقــري وهـــو إن َتـْســأ

وإن يملـْك )سحاتيت�ًا()6(         فللســــنوِر والقـــطِّ

وال يـعصـيَك يف أمــٍر             بـــال أجــٍر وال شــرِط

وإْن تـأمْنــُه ال ختشــى               علـى اإلبـريـز والسمـط

وإْن لم تطعه ُيْثين

َف طبُعـه عفـوًا               ولـم حيفـّل ِبـذي الـدنيـا ـَ َتَفلس

يــا ولــم يعــرف أبيقــورًا               وال كـــان َمَعــــرِّ

ولـم يـزهـْد ولـم يطمـْع              وال كــان يـــرى شـّيا

ْصَبـح بعد املـوِت              عــنَد الــناِس َمـْنِســّيا
َ
وقـد أ

وقد واروه بالدفن
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هو حمد السليمان احلمد السليمان حمد السليمان البسام.

ولـــد عـــام 1922م تقريب�ًا، يف مدينـــ�ة )عنـــزية( املعروفة بمنطقة 
جند،  شـــمال  القصيم 

وجاء بـــه والـــده إىل البحرين صغـــريًا وعمره حوايل أربع ســـنوات، 
وعاش واســـتقر طوال عمره يف البحرين. أما أخـــوه األصغر )محمد( 

فقد ولد عـــام 1925م.

درس يف بادئ األمر بمدرســـة الفالح اليت أنشـــأها يف املنامة التاجر 
احلجـــازي املعروف محمد علـــي زين�ل، كأحـــد فروع مدرســـة الفالح 
بمكة املكرمة وديب والهند، ثم درس حمد البســـام يف املدرســـة الغربي�ة 
باملنامـــة عـــام 1932م ملدة أربع ســـنوات، وكان ضمـــن أول دفعة بعد 

حتويلها من املدرســـة اجلعفريـــة، حىت أكمل املرحلـــة اإلبت�دائي�ة.

أ. مبارك عمرو العماري - مملكة البحرين

من مدوين الشعر النبطي
حمد السليمان البسام

حمد البسام مع ابن�ه خالد يف بداية الستيني�ات امليالدية    
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ثـــم درس )حمد( اللغـــة اإلجنلزيية يف مدرســـة التاجر 
باملنامة.

تـــويف والـــده ســـليمان البســـام عـــام 1949م، وهـــو 
تاجـــر معـــروف يف البحريـــن وشـــخصية مرموقـــة، جـــاء إىل 
البحريـــن 1905م، واســـتقّر يف مدينـــ�ة املنامـــة، وافتتـــح 
محـــاًل جتاريـــًا بســـوق العاصمـــة البحرينيـــ�ة، وكانـــت جتارتـــه 

ترتكـــز يف املـــواد الغذائيـــ�ة.

وبعـــد إنهائـــه املرحلـــة اإلبت�دائيـــ�ة، إنضـــّم )حمـــد( 
وكذلـــك أخـــوه )محمـــد(، إىل احليـــاة التجاريـــة يف مســـاعدة 
والدهمـــا الـــذي أصبـــح مـــن كبـــار جتـــار املـــواد الغذائيـــ�ة 
ــة  ــة اإلجنلزييـ ــد اللغـ ــد( جييـ ــت، وكان )حمـ ــك الوقـ يف ذلـ

كتابـــة وحتدثـــًا.

تزوج عـــام 1946م مـــن ابن�ة خالـــه وعمـــره 17 عامًا، 
وأجنب أربعـــة أبن�اء وأربـــع بن�ات، واألوالد حســـب تواريخ 
امليـــالد: )خالـــد( 1956، )ســـليمان( 1961، )هشـــام( 

1966، )بســـام( 1969.

ولم تنقطـــع صلته ببقية األســـرة املقيمـــن يف مدين�ة 
)عنـــزية( بنجد، بـــل كان يـــرتدد عليهـــم دائمـــًا ويزورهم، 
وال زال ثالثـــة مـــن أبن�ائـــه يقيمـــون هنـــاك، بينمـــا األخ 
األكـــر )خالـــد( يعيـــش يف البحريـــن، وهـــو كاتـــب بارز 
وصحفـــي معـــروف، له الكثـــري مـــن املؤلفـــات املطبوعة 
ذات املنـــى التاريـــيخ والتوثيقـــي، ولـــه اهتمـــام برتجمة 
الوثائـــق اإلجنلزيية الـــيت تتحدث عن التاريـــخ االجتماعي 

للمنطقة. والســـيايس 

مـــارس )حمـــد( التجـــارة طيلة عمـــره، رغـــم تقلبات 
الســـوق ومعانـــاة التجـــار، وله  قصائـــد يشـــكو فيها من 
أحـــوال الســـوق وعســـر اليـــد ممـــا يعكـــس الصعوبات 

اجلمـــة اليت مـــرت بـــه يف حياتـــه التجارية.

وكان مكتـــب حمـــد البســـام يقـــع يف الـــدور األول من 
بن�ايـــة تقـــع يف اجلهـــة الغربيـــ�ة مـــن البداية الشـــمالية 
للســـوق املســـقوف بوســـط ســـوق املنامة، يف غرفة على 

الشـــارع. ناصية 

وفاتــــه:  

ويف يـــوم الثالثـــاء 28 ربيـــع الثـــاين 1420هــــ املوافق 
10 أغســـطس 1999م تـــويف حمد البســـام بعـــد إصابت�ه 
جبلطـــة، عـــن عمـــر ين�اهـــز الســـابعة والســـبعن، ودفن 

بمقـــرة املنامـــة، رحمـــه هللا وغفـــر له.

عاشق الكتب:  

أمـــا اجلانـــب الثقـــايف مـــن شـــخصيت�ه فهـــو أنـــه أولـــع 
ـــق  ـــخ، وكان يعش ـــعر والتاري ـــب األدب والش ـــره حب ـــذ صغ من
اقتنـــ�اء الكتـــب بشـــغف كبـــري، لذلـــك تكونـــت لديـــه مكتبـــ�ة 
ثريـــة مـــن الكتـــب املطبوعـــة واملخطوطـــة، وكان حيـــرص 
ـــ�ة،  ـــار العربي ـــب األقط ـــن أغل ـــب م ـــب الكت ـــراء وجل ـــى ش عل
وخصوصـــًا الدواويـــن الشـــعرية، وقـــد امتلـــك مجموعـــة 
مـــن املطبوعـــات القيمـــة والنـــادرة خاصـــة يف مجـــاالت 

ــعر. األدب والشـ

ـــ�ة  ـــب األدبي ـــعرية والكت ـــن الش ـــر بالدواوي ـــ�ه تزخ مكتبت
ولـــه  الدواويـــن،  يف  التدقيـــق  كثـــري  وهـــو  والتاريخيـــة. 

محمد علي زين�ل

 من مدوني الشعر النبطي حمد السليمان البسام 



الثقافـة الشعبية  العدد 57  64

طريقـــة خاصـــة يف التعامـــل مـــع الدواويـــن، حيـــث يقـــرأ 
الديـــوان مـــن بدايتـــ�ه إىل نهايتـــ�ه، ويرّقـــم أبيـــ�ات كّل قصيـــدة 
بقلمـــه الرصـــاص، ويف آخرهـــا يكتـــب مجمـــوع أبيـــ�ات 
القصيـــدة. ويعـــّد فهرســـًا خاصـــًا بيـــ�ده ألجمـــل القصائـــد 

الـــيت أعجبتـــ�ه.

مدّون وجامع األشعار النبطية:

النبطـــي ودواوينـــ�ه، واقتنـــ�اء  الشـــعر  اهتـــم جبمـــع 
املجموعات الشـــعرية منـــه، وكان على اتصـــال وتواصل 
مـــع الشـــاعر اجلامع عبـــد الرحمـــن الربيعي مـــن عنزية، 
ومثيلـــه يف الكويـــت املرحـــوم محمـــد احلمـــد البـــودي، 
وهـــو ثالثهم، إذ اهتـــّم هـــؤالء بت�دوين الشـــعر النبطي يف 
مخطوطـــات حفظت أغلب األشـــعار النبطيـــة املعروفة 
يف اجلزيـــرة العربيـــ�ة، وكان الثالثة يتب�ادلـــون املجموعات 
الشـــعرية فيمـــا بينهـــم، ويـــزّودون بعضهـــم بالقصائد، 

والرســـائل. املعلومات  وكذلـــك  وبالنواقـــص، 

وكانت لديه بعـــض املخطوطات الشـــعرية النبطية، 
بعضهـــا خبطـــه، وبعضهـــا كتبها لـــه بطلب منـــه الراوية 
الشـــاعر عبد الرحمن الربيعـــي من جّماع ومدّوين الشـــعر 
النبطـــي يف عنـــزية، كمـــا شـــاهدت يف مجموعـــات بودي 

النبطية رســـائل من حمد البســـام  وخبطه، وهذا يشري إىل 
بـــن اإلثنن. العالقة األدبيـــ�ة املتب�ادلة 

وزرتـــه يف مكتبـــ�ه أكـــرث مـــن مـــرة، ودائمـــًا أشـــاهده 
منكّبـــًا علـــى القـــراءة، والحظـــت عنـــده يف املكتـــب عدد 
من املخطوطـــات الشـــعرية النبطية خبط عبـــد الرحمن 

الربيعـــي، ودفاتـــر أخـــرى خبطه.
حمد البسام شاعرًا:  )1

وقد كتـــب حمد البســـام بعـــض القصائـــد النبطية، 
ولكنـــه لم ينشـــرها،  ألنـــه ليس مـــن النوع الـــذي يفاخر 
بشـــاعريت�ه، ولم يتظاهر أبدًا أنه شـــاعر، ولم يســـبق له أن 
نشـــر أو أذاع أية قصيدة لـــه، ولم يتواصل مع أية وســـائل 
إعـــالم محليـــة أو خارجيـــة مطلقـــًا يف هـــذا املجـــال، ولم 
يتب�ادل مـــع غريه من الشـــعراء، غري أين وجـــدت مجموعة 
من قصائده يف إحـــدى املخطوطات الـــيت حيتفظ بها وهي 
خبـــط عبد الرحمـــن الربيعي، إذ يبـــ�دو أنه كّلفـــه بكتابتها، 
ألن خـــط حمـــد البســـام صعـــب القـــراءة كما يبـــ�دو من 

وأوراقه. مســـوداته 

ولـــم يكن نظمه للشـــعر احرتافـــًا، بل عشـــقًا وتفاعاًل 
مـــع قراءاته، ولفـــرتة محدودة مـــن عمره رحمـــه هللا، ألن 

جتارتـــه كانت تأخذ حـــزيًا كبريًا مـــن تفكريه وانشـــغاله.

حمد السليمان البسام مستغرقًا يف قراءة أحد الكتب
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وقـــد أحب الشـــعر بكل أنواعـــه، الفصيـــح والنبطي، 
وعشـــقه عشـــقًا جّمـــًا، وأنتج هـــذا العشـــق عزيـــزًا آخر 
إضافـــة إىل أبن�ائـــه وبن�اتـــه، مـــن جـــّراء مواصلتـــه قـــراءة 
الدواويـــن، وحفظـــه الكثري من الشـــعر، أصبـــح بإمكانه 
كتابة الشـــعر، ال لغـــرض املباهـــاة والتظاهـــر، بل لرييض 

طموحـــه ويقـــرتب أكـــرث من عشـــقه األزيل للشـــعر.

ولكـــن املؤســـف أنه لـــم جيمـــع لنفســـه ديوانـــًا، ولم 
خيصـــص ألشـــعاره مخطوطًا، ولـــم يطمـــح إىل طبعها يف 
ديوان حيمل اســـمه، وهـــذا كان تقصريا منه يف حق نفســـه 

عفـــا هللا عنه.

ورغـــم محدودية عدد القصائـــد اليت عرثنـــا عليها، إال 
إنن�ا نستشـــف خصائص واضحة يف شعره، فالغالب عليه 

الطابـــع الديـــين واإليمـــان بـــاهلل والعبارات 
الـــيت ال تصـــدر إال عـــن قلـــب مؤمن. 

أمـــا أســـلوبه يف الكتابـــة ففيـــه التأثـــري 
النجـــدي يف التعبري واملفـــردات واملصطلحات، 
ــده  ــن أن تبعـ ــ�ة البحريـ ــتطع مدينـ ــم تسـ ولـ
عـــن أصولـــه وانتمائـــه. وقصائـــده تقليديـــة 
جتـــري علـــى النســـق القديـــم يف الصياغـــة 
واأللفـــاظ، كمـــا أنـــه يعتمـــد املطـــوالت مـــن 
القصائـــد كمـــا هـــو حـــال الشـــعراء القدمـــاء يف 

ــعر النبطـــي. الشـ

واضحـــة  شـــعره  يف  احلـــال  وشـــكوى 
املعالم، خصوصـــًا يف املجال التجـــاري الذي 
تـــرك أثره يف نفســـيت�ه وكتابت�ه، فـــكان يعاين 
من أمـــور عديـــدة يف عمله التجـــاري تنضح 
بها مفرداتـــه وتعبرياته، ولديـــه أيضًا بعض 
أوزان  بعضهـــا  ويف  العاطفيـــة  القصائـــد 
»الســـامري«، وهـــو الفن الذي يشـــتهر به 

عنزية. أهـــل 

ولكـــن األمـــر املؤســـف أن قصائـــده غري 
مؤرخة، فلو أنه اهتـــّم بت�أريخها لتعرفنا على 
مراحلـــه العمرية اليت عاىن فيهـــا من التجارة 

وشجونها. العواطف  ومن  ومشـــاكلها، 
نماذج من شعره:  )2

عندما ذهـــب ألداء العمـــرة يف املدين�ة املنـــورة، أعجب 
بها وبســـّكانها وتمـــىّن أن يقيم فيها ويســـعد جبـــوار النيب 

صلـــى هللا عليه وســـلم، فقال:

ياليتين امقيٍم بطيب�ه وسّكان
ومشاهٍد  طه الرسول احلبييب

امشاهده جيلي عن البال األحزان
ويزيل ما بالقلب همٍّ صعييب

ومصّلٍي وسط احلرم كل األحيان

مرغد ومستانس ودايم طرييب

هكذا كان يقرأ الدواوين ويفهرس القصائد وعدد أبي�ات كل قصيدة
ومجموع أبي�ات الشاعر والديوان

 من مدوني الشعر النبطي حمد السليمان البسام 
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وفاحت يل دكاٍن به أشكال وألوان

أجلب بضايع من بعيد وقرييب

وأبيع وأشري كل يشٍّ  وما كان

كل يشء به رحٍب  وبه  يل نصييب

أقنع بمصلحٍة  قليله وما جان

يكفيين يف دني�ا بعيده قرييب

قاعد امريٍح باسٍط يل بدكان

أبيع واشري به وأحّصل نصييب

ألحتجت يشٍّ كل وقٍت  وأحيان

آخذ وال أدرى من حسيب ورقييب

وقال من الشعر العاطفي:

أمس العصر مّرن امسّيان

يمي مع السوق وافاين

شفت الغرو داعج األعيان

طاغي بزين�ه و فّتاين

حايز جماٍل وزين�ه بان

ما له جبيله بعد ثاين

لو شافها من  يطوف أركان

ويصّلي اخلمس بآذاين

خاّل العباده وجا ولهان

مغرور بالزين ولهاين

وسلك طريق الهوى عطشان

وتابع هوى ترف األبداين

وقال من الشعر املغىن:

يا حماٍم ساجٍع فوق الغصون

فّجع املبلي بصوٍت له عذيب

يفنت املشتاق ويزيده شطون

ال سجع بالصوت يف غصٍن رطيب

يا حمام الورق ذّكرت امحزون

ذّكرن عصٍر مى يل مع حبيب

ذّكرن يا الورق تغريدك بهون

وانتحابك يف نعيمات الرطيب

ذكرن يا الورق مدعوج العيون

ذّكرن الزين والغرو احلبيب

وقـــد ســـرت عـــدوى الثقافـــة يف أســـرته الصغـــرية، 
ونشـــأ أطفاله علـــى التعليم وحـــب العلم ورؤيـــة الكتاب 

أبي�ات بعثها البسام خبط يده ملحمد بودي يف الكويت 
تتمة لقصيدة ناقصة إلبراهيم بن جعينث، وقد وجدت ضمن أوراق بودي
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ــر قيمته العلميـــة واملعنويـــة،  وأصبح جـــزءًا مهمًا  وتقدـي
مـــن العائلـــة، إذًا فال غرابـــة أن رأينـــ�ا املثقفـــن املبدعن 
ينبثقـــون مـــن هـــذا البيـــت العاشـــق للثقافـــة والتاريخ 
واألدب والشـــعر، فاشـــتهر من أبنـــ�اء حمد البســـام اإلبن 
خالد واإلبنـــ�ة عزيزة، وكانـــت لهما أدوار بارزة يف الســـاحة 
االجتماعيـــة والثقافيـــة، ونـــاال اجلوائـــز والتقديرات على 

هللا. رحمها  عطائهمـــا، 

عزيزة البسام:  

ومن نفس األســـرة تتمزي ابنتـــ�ه عزيزة حمد البســـام، 
وتنهـــج طريق الثقافـــة وخدمـــة املجتمع أســـلوبًا للعطاء 
وخدمـــة الوطن. وهي مـــن مواليد املنامة العـــام 1955م، 
حصلت على بكالوريوس يف االقتصاد والعلوم السياســـية 

.1979 العام  يف 

كانـــت عضًوا عامـــاًل يف جمعية نهضة فتـــاة البحرين 	 
منـــذ العام 1979. 

وكانـــت عضًوا يف جلنـــة املرأة جبمعيـــة تنظيم ورعاية 	 
ألسرة. ا

بذلـــت جهوًدا كبـــرية يف مجال محو األميـــة الوظيفي 	 
للعاملـــن األميـــن بالتعـــاون بـــن جمعيـــة نهضة 
فتـــاة البحريـــن ووزارة الرتبيـــ�ة والتعليم وســـاهمت 
يف تدريـــس عـــدد مـــن العاملـــن يف وزارة األشـــغال 

والكهربـــاء والماء ســـابًقا.

ســـاهمت يف تقديم الكثـــري من البحوث الـــيت تتن�اول 	 
موضوعـــات اجتماعية مهمة.

شـــاركت يف البحـــوث والدراســـات امليدانيـــ�ة الـــيت 	 
أعدتها جمعية نهضة فتاة البحريـــن يف الفرتة املمتدة 

مـــن العـــام 1987 وحىت العـــام 1992.

عملـــت يف صحيفـــة »األيام« ثـــم التحقـــت بإذاعة 	 
البحرين كمعـــّدة برامـــج وجنحـــت يف أعمالها.

كانت صاحبـــة مواقف إنســـاني�ة ما جعـــل لها مكانة 	 

ورقة أخرى خبط يده فيها تتمة لقصيدة ابن لعبون وقد بعث بها ملحمد بودي
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كبرية لدى زمالئها وكل من عرفها.

كّرمـــت يف عيـــد العمـــال األول من مايوعـــام 1997 	 
: تن مر

التكريم األول مـــن اللجنـــة العامة لعمال 	 
البحريـــن لدورهـــا الصحايف املتمـــزي يف إبراز 

العاملة. املـــرأة  قضايا 

 التكريـــم الثـــاين مـــن جمعية نهضـــة فتاة 	 
البحرين ملســـاهماتها الفعالة يف نشاطات 

. جلمعية ا

شـــاركت يف حضـــور الكثـــري مـــن املؤتمـــرات املتعلقة 
باملـــرأة ممثلـــة جلمعيـــة نهضة فتـــاة البحريـــن وجمعية 

مـــن أهمها: تنظيـــم ورعاية األســـرة 

املؤتمـــر الثالـــث للجنة التنســـيق للعمل النســـايئ يف 	 
اخلليـــج واجلزيـــرة العربيـــ�ة يف أبوظيب العـــام 1984.

بـــريوت 	  املـــرأة العربيـــ�ة وإدارة األعمـــال يف   مؤتمـــر 
.1 9 9 5

مؤتمر تونـــس لإلعداد ملؤتمـــر املـــرأة العاليم ببكن 	 
.1995 العام 

توفيـــت يف صبـــاح 23 أغســـطس عـــام 1997 بعـــد 
صـــراع مع املـــرض لـــم يمهلهـــا طوياًل.

خالد البســام:  

وشـــخصيتن�ا الـــيت نتحـــدث عنها هـــو والـــد الكاتب 
والصحفـــي البـــارز واملرتجم واملـــؤرخ خالد حمد البســـام، 
وجده ســـليمان هو أول من اســـتقّر يف البحرين من أســـرة 

. م لبسا ا

وهـــو كاتـــب ومـــؤرخ حبريـــين، ولـــد يف  18 نوفمـــر 	 
1956م، درس يف البحريـــن ثـــم يف بريطانيـــ�ا جبامعة 
أكســـفورد، ودرس اللغة الفرنســـية يف جامعة فيي 

. نسا بفر

ــرًا لتحريـــر مجلـــة )بانورامـــا( البحريني�ة 	  عمـــل مدـي
مـــن عـــام 1984م إىل عام 1986م. ثم عمل مراســـاًل 

جلريـــدة احليـــاة اللندني�ة عـــام 1988م.

الكاتب خالد حمد البسامعزيزة البسام
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ــر حتريـــر جريـــدة )األيام( مـــن عام 	  عمـــل نائبـــ�ًا ملدـي
2000م. عـــام  إىل  1988م 

وعمل رئيســـًا لتحرير مجلة )هنـــا البحرين( من عام 	 
2001 إىل عام 2005م.

الصحـــف 	  مـــن  العديـــد  يف  وكاتبـــ�ًا  محـــررًا  وعمـــل 
اخلليجيـــة. واملجـــالت 

وقـــد أصـــدر الكثريمـــن املؤلفـــات بلغـــت 23 كتابًا 	 
مطبوعًا يف التاريخ والروايـــة واألعالم والفن. وانتقل 

إىل رحمـــة هللا يف العاشـــر من نوفمـــر 2015م.

ويف عـــام 2008م أصدر الكاتـــب البحريين خالد حمد 
البســـام كتابًا يســـرد فيه حكاية قدوم جـــده إىل البحرين، 
وعنـــوان الكتاب هـــو )النجـــدّي الطّيـــب( ســـرية التاجر 
واملثقـــف  ســـليمان احلمـــد البســـام، وهـــي قصـــة كفاح 
وأنمـــوذج من جتـــار مدين�ة عنـــزية الواقعـــة يف القصيم، إذ 
كانـــوا منذ أمـــد طويل يســـعون يف األرض لطلـــب الرزق، 
ويعملـــون يف التجـــارة، وقد انتشـــروا يف العديـــد من مدن 
اخلليج العريب مثـــل الكويت والزبري والبحريـــن، والدمام، 

ولهم نشاط جتاري بارز يف الهند، 

عندمـــا تويف عمـــه )محمـــد بن ســـليمان(، الـــذي لم 
يـــزتوج مطلقـــًا، وصلت إىل يـــد ابـــن أخيه الكاتـــب خالد 
البســـام وثائق وأوراق مهمة تســـرد نشـــاط  جده سليمان 
البســـام التاجر املعـــروف يف البحرين وكانـــت احلافز الذي 
شـــجعه على تمحيص تلك الوثائق وتصنيفها واســـتخرج 
منها ما يصلح لتوثيق ســـرية جده اليت تشـــبه يف مجرياتها 
ســـري الكثـــري مـــن أمثاله مـــن جتـــار عنـــزية الذيـــن وفدوا 

واســـتقاموا يف البحرين ومارســـوا فيها أنـــواع التجارة.

رحم هللا حمد البســـام وابن�ه خالد وابنتـــ�ه عزيزة، فقد 
مارســـوا أدوارهم يف حيـــاة الثقافـــة البحرينيـــ�ة وأتقنوها 
وأبدعـــوا فيها، وأخلصـــوا يف عطائهم حىت رحلـــوا عن هذه 
الدني�ا بكل اعـــزتاز وفخر، وتركوا يف وجـــدان كل حبريين أثرًا 
وذكـــرى جميلة، فلهم جميعـــًا كل تقدير واعـــزتاز واحرتام.

اجلزء األول من كشكول أشعار نبطية كتب�ه خبط يدهسليمان احلمد البسام

الصور

. من الاكتب.	 

 من مدوني الشعر النبطي حمد السليمان البسام 
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توطئة:

إن احلفـــاظ علـــى الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي هـــو حمايـــة 
ـــح  ـــرية. ومصطل ـــايف للبش ـــوع الثق ـــايل التن ـــة، وبالت ـــات الثقافي للهوي
»الـــرتاث الثقـــايف« ليـــس قاصـــرًا علـــى املعالـــم التاريخيـــة األثريـــة 
ــات  ــفوية، واملمارسـ ــد الشـ ــمل التقاليـ ــل يشـ ــ�ة، بـ ــف الفنيـ والتحـ
ــك  ــة، وكذلـ ــة التقليديـ ــارات احلرفيـ ــارف واملهـ ــة، واملعـ االجتماعيـ
األكالت الشـــعبي�ة، والوصفـــات الـــيت تعـــود إىل عصـــور قديمـــة، 
ـــراًء  ـــزداد ث ـــور وي ـــري ويتط ـــة، يتغ ـــأن الثقاف ـــادي، ش ـــري الم ـــرتاث غ فال
ــري  ــت كثـ ــة باتـ ــة والعوملـ ــل احلداثـ ــن يف ظـ ــل، ولكـ ــد جيـ ــاًل بعـ جيـ
ـــددة  ـــادي مه ـــري الم ـــايف غ ـــرتاث الثق ـــر ال ـــري ومظاه ـــكال التعب ـــن أش م

باالندثـــار)1(. 

أ. عماد بن جاسم البحراين - سلطنة عمان

توظيف شبكات التواصل 
االجتماعي يف صون الرتاث 

الثقايف غري المادي
يف سلطنة عمان
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مفهوم الرتاث الثقايف غري المادي:

تعّرف اتفاقية اليونســـكو لســـنة 2003 الرتاث الثقايف 
غري المادي بأنه »املمارســـات والتصورات وأشـــكال التعبري 
واملعـــارف واملهـــارات، ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن آالت وقطع 
ومصنوعـــات وأماكـــن ثقافيـــة، اليت تعترهـــا املجموعات 
وأحيانـــا األفراد جزءا من تراثها الثقـــايف، وهذا الرتاث الثقايف 
غـــري المادي املتـــوارث جياًل عـــن جيل، تب�دعـــه اجلماعات 
واملجموعـــات مـــن جديـــد بصورة مســـتمرة بمـــا يتفق مع 
بيئتهـــا وتفاعالتها مع الطبيعة وتاريخهـــا. وهو ينيم لديها 
اإلحســـاس بهويتهـــا والشـــعور باســـتمراريتها، ويعزز من 

احرتام التنـــوع الثقايف والقـــدرة اإلبداعية البشـــرية«)2(.

عناصر الرتاث الثقايف غري المادي:

العادات.. 1

أشـــكال التعبـــري بما فيهـــا اللغـــة اليت تمثـــل محرك . 2
مادي. الغـــري  الثقـــايف  الرتاث 

فنون االستعراض.. 3

املمارسات االجتماعية.. 4

 الطقوس.. 5

 األحداث االحتفالية.. 6

 املعارف والتفاعالت مع الطبيعة والكون.. 7

 الكفاءات واملهارات املرتبطة باحلرف التقليدية)3(.. 8

شبكات التواصل االجتماعي والرتاث الثقايف:

تعـــد شـــبكة املعلومات العامليـــة )اإلنرتنـــت( من أبرز 
معالـــم التحـــوالت التكنولوجية اليت شـــهدتها البشـــرية 
منذ مطلع القـــرن اجلديد، وال يقتصر عمل الشـــبكة على 
إتاحـــة املعلومـــات، بل أصبحـــت أداة تفاعليـــة للتواصل 

بن املســـتخدمن عـــر العالم االفرتايض الواســـع. 

وتعتر شـــبكات التواصل االجتماعي مـــن أهم مظاهر 
االتصـــال التفاعلي يف الشـــبكة لما أفرزته مـــن تطبيقات 
والتســـويق  التواصـــل  مجـــاالت  يف  ومتنوعـــة  متعـــددة 
واإلعـــالم واإلدارة والرتويـــج والتعليـــم والتوعية، وغريها 

األمـــور)4(. من 

ويمكن من خالل هذه الشـــبكات كفســـيبوك وتويرت 
وأنســـتجرام وفليكـــر ولينكـــدان ويوتيوب ألـــخ، الرتويج 
للمنتـــج الثقايف الوطـــين يف الداخل واخلارج، وبث رســـائل 
التوعية اخلاصة باحلفـــاظ على الرتاث الثقـــايف، وتقديم 
األخبـــار واألحـــداث والفعاليـــات املتصلة بـــه، باإلضافة 
إىل مشـــاركة فئات املجمتـــع املختلفة يف عمليـــة احلفاظ 
علـــى الرتاث الثقـــايف وتوثيق عناصره، مـــن خالل خاصية 

 توظيف شبكات التواصل االجتماعي في صون التراث الثقافي غير المادي في سلطنة عمان 
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التشـــاركية اليت تتيحها هذه الشـــبكات ربمـــا ألول مرة يف 
التاريـــخ اإلنســـاين، وإتاحـــة الفرصة للمواطنـــن، وليس 
للنخب فقط، للمشـــاركة يف إنت�اج محتوى للرتاث الثقايف، 
وحتويلهم بالتايل من مجرد مســـتخدمن إىل مستخدمن 

ومنتجن للمحتـــوى الثقايف يف نفـــس الوقت)5(.

سلطنة عمان والرتاث الثقايف غري المادي:

تعـــد ســـلطنة عمان مـــن الـــدول الـــيت تـــويل اهتمامًا 
كبـــريًا للـــرتاث الثقايف بشـــقيه المـــادي وغري المـــادي، وقد 
جـــاء يف إحدى خطب صاحـــب اجلاللة الســـلطان قابوس 
بن ســـعيد: »إننـــ�ا نـــويل تراثن�ا الثقـــايف بمختلف أشـــكاله 
ومضامينـــ�ه المادية وغـــري المادية أهميـــة خاصة ونعىن به 
عنايـــة متمزية لما له مـــن أهمية ودور ملمـــوس يف النهوض 
باحلياة الفكرية والفني�ة واإلبـــداع واالبتكار، ونب�دي اعزتازنا 
بوجـــود مجموعة من املواقع الثقافيـــة والطبيعية العماني�ة 
علـــى الحئـــة الـــرتاث العاليم والـــيت تمثـــل دليـــاًل واضحًا 
على مســـاهمة العمانيـــن عر العصـــور املختلفـــة يف بن�اء 
احلضارات وتواصلها وتفاعلها مع الثقافـــات األخرى«)6(.

وقـــد ُبذلت خالل الســـنوات القليلـــة الماضية جهود 
حثيثـــ�ة حنـــو توظيـــف التقنيـــ�ة احلديثـــ�ة  واالســـتفادة 
منهـــا يف توثيـــق التاريـــخ والـــرتاث العماين ســـواء من قبل 
املؤسســـات أو األفـــراد، لما لهذه الوســـائل مـــن أهمية يف 
عالـــم اليـــوم، خصوصا لدى جيـــل الشـــباب الذي يقي 
ســـاعات طويلة من وقتـــه يف هـــذه املواقـــع االفرتاضية، 
وأصبحت مصدره األســـايس يف احلصول على املعلومة يف 
شـــىت املجاالت، وبالتايل فإن توظيف هـــذه التقني�ة ثقافيًا 
يعد مـــن األمـــور الهامة للحفـــاظ على الثقافـــة الوطني�ة 
ومجابهـــة العوملة الثقافيـــة اليت غزت العالـــم وأصبحت 

واإلســـالمية. العربي�ة  الثقافية  الهويـــة  تهدد 

وتســـتعرض هذه الورقة عددًا من التجـــارب العماني�ة 
ومحاولـــة  االجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات  توظيـــف  يف 
اســـتغاللها االســـتغالل األمثـــل يف صـــون الـــرتاث غـــري 

وهي: المـــادي، 

أواًل: صفحـــات الـــرتاث الثقـــايف العماين غـــري المادي 	 
. ك لفيسبو با

ثاني�ًا: مكتب�ة الرتاث العماين غري المادي االلكرتوني�ة.	 
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 صفحات الرتاث الثقايف العماين غري المادي
بالفيسبوك:

صفحة الرتاث العماين غري المادي بالفيسبوك:   )1

https://www.facebook.com/omanheritage 

لقد بدأ االهتمـــام العاليم بالرتاث الثقـــايف غري المادي 
بعد التصديق علـــى االتفاقية الدولية للـــرتاث الثقايف غري 
المادي يف عـــام 2003م، حن قـــررت اجلمعية العمومية 

يف اليونســـكو صون الرتاث الثقـــايف غري المادي. 

كمـــا أن االهتمام العاليم كان حاضـــرا يف هذا النوع من 
الـــرتاث وجند ذلك مـــن خالل اإلعـــالن عن روائـــع الرتاث 

الشـــفهي العاليم يف عام 1998م.

وكانـــت ســـلطنة عمـــان مـــن الـــدول الـــيت ســـارعت إىل 
االهتمـــام بهـــذا الـــرتاث، حيـــث صادقـــت علـــى االتفاقيـــة 
الدوليـــة للـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي يف عـــام 2005م 
ـــذه  ـــى ه ـــت عل ـــيت صدق ـــل ال ـــدول األوائ ـــن ال ـــن ب ـــت م فكان
االتفاقيـــة، حـــىت قبـــل أن تدخـــل االتفاقيـــة حـــزي النفـــاذ يف 

ــام 2006م. عـ

وقـــد تم انشـــاء قســـم للـــرتاث غـــري المـــادي يف وزارة 
احلـــايل  العـــام  ويف  2005م،  عـــام  والثقافـــة  الـــرتاث 
)2016م( اســـتحدثت ألول مـــرة دائـــرة خاصـــة للرتاث 
الثقـــايف غري المـــادي ضمـــن الهيـــكل التنظيـــيم اجلديد 
لـــوزارة الرتاث والثقافة، ليعكس االهتمـــام املتواصل الذي 

توليـــه احلكومـــة العمانيـــ�ة للـــرتاث الثقايف.

ويف إطـــار رغبة الدائـــرة املعنيـــ�ة بالرتاث غـــري المادي 
بـــوزارة الـــرتاث والثقافـــة بتوظيـــف شـــبكات التواصـــل 
االجتماعـــي من أجـــل التواصل مـــع اجلمهـــور وتوعيتهم 
بمفهـــوم الـــرتاث غري المـــادي وأهميـــة صونـــه واحلفاظ 
عليـــه، تم تدشـــن صفحـــة الـــرتاث العماين غـــري المادي 

ــر من العـــام 2014م.  بالفيســـبوك يف شـــهر ين�اـي

حيـــث ُتعـــىن الصفحـــة بالـــرتاث الثقايف العمـــاين غري 
المـــادي مـــن مفـــردات وأنشـــطة وفعاليات وغـــري ذلك، 
وتقـــوم بالتعريف بالـــرتاث غري المـــادي، والتوعية بأهمية 
صونـــه واحلفـــاظ عليـــه مـــن خـــالل نشـــر املعلومـــات 
واملقـــاالت والصـــور، والتعريـــف بأحدث اإلصـــدارات يف 
مجـــايل الـــرتاث غـــري المـــادي والتاريـــخ املـــروي، وكذلك 
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اإلعـــالن عـــن الفعاليات واألنشـــطة ذات الصلة، ونشـــر 
حـــوارات وتصرحيات املســـؤولن واملختصـــن، باإلضافة 
إىل التواصل مـــع اجلمهور والرد على استفســـاراتهم حول 

الـــرتاث الثقـــايف العماين غـــري المادي.

صفحات العناصر الثقافية العماني�ة
يف القائمة العاملية لليونسكو:

االجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكة  يف  صفحـــات  هـــي 
)الفيســـبوك( ُتعىن بعناصـــر الرتاث الثقـــايف العماين غري 
المادي املسجلة واملقدمة للتســـجيل يف القائمة العاملية يف 

اليونيســـكو. منظمة 

وقد دشـــنت هـــذه الصفحات يف مطلع عـــام 2014م، 
حيـــث تهـــدف إىل توعيـــة اجلمهـــور بهـــذه العناصر من 
خالل نشـــر املعلومات والصور والفيديوهـــات اليت ُتعرف 
بالعنصر، وتبن لهـــم أهمية إدراجه يف قائمة اليونيســـكو 

المادي. غـــري  للرتاث 

وقـــد تم اســـتخدام هـــذه الصفحـــات لدعم ترشـــيح 
عدد مـــن امللفـــات املقدمة للتســـجيل يف اليونيســـكو من 

خالل تســـجيل متابعي الصفحات إعجابهم بالصفحات، 
املفات.  وكتابة خطابـــات دعم لتســـجيل 

وأثن�اء مشـــاركته يف الـــدورة التدريبيـــ�ة الثاني�ة ضمن 
سلســـلة دورات برنامج حماية الرتاث الثقـــايف غري المادي 
» األطـــر املفهومية واملؤسســـاتي�ة لصون الـــرتاث الثقايف 
غـــري المادي يف الـــدول العربيـــ�ة« يف دولـــة الكويت خالل 
الفـــرتة )7-9( مايـــو 2014م عرض وفد الســـلطنة على 
احلضـــور الصفحات اخلاصـــة بدعم ملفات التســـجيل، 
وقد أشـــادت ســـكرتارية اتفاقية اليونيســـكو بشأن صون 
الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي لعـــام 2003م، باخلطـــوة 
العماني�ة، وأبدت تشجعيها الســـتخدام شبكات التواصل 
االجتماعـــي يف عمليـــة دعم ملفـــات التســـجيل يف قائمة 

اليونســـيكو للرتاث غـــري المادي.

جدير بالذكر أن الســـلطنة جنحت حلد اآلن )2018م( 
يف تســـجيل ســـبعة من عناصر الرتاث الثقـــايف العماين يف 

القائمـــة التمثيلية للرتاث الثقـــايف غري المادي.

ويأيت إدراج هذه الفنون ليعكـــس االهتمام الذي توليه 
الســـلطنة ملوروثاتها الشـــعبي�ة، كما أنه يمثل اعرتافًا دوليًا 
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بأهمية هـــذا الفن كجزء مـــن الرتاث العمـــاين الذي حظي 
بالعديد من اإلشـــادات الدولية، لعل أهمهـــا إدراج العديد 
من املواقـــع العماني�ة يف الـــرتاث العاليم كقلعـــة بهال عام 
1987م، وموقـــع بـــات واخلطـــم والعـــن عـــام 1988م 
فضاًل عن طريـــق اللبان عام 2000م واألفـــالج العماني�ة 
2006م، ويف املقابـــل مثلت مرحلة إعـــداد ملفات الرتاث 
غري المـــادي تفعياًل لالتفاقيـــة الدولية، وهو مؤشـــر على 
نضوج التجربـــة العمانيـــ�ة يف مجال جمع وحفـــظ الرتاث 
الثقايف غري المـــادي العماين، وقد بدأ العمـــل يف هذا املجال 
من خـــالل تقديـــم 12 ملفـــًا لعدد مـــن مفـــردات الرتاث 
الثقـــايف غري المـــادي العماين تم قبول ســـتة ملفـــات منها 
يف عام 2010م وهـــي )الرعة، تقطري ماء الـــورد، اخلنجر، 
الرزحة، الرزفـــة ، العيالة( يف حن تم حتويل ســـتة ملفات 
أخـــرى للســـنوات الـــيت تليهـــا، ويف عـــام2011م قدمـــت 

الســـلطنة ملفن جديدين هما )امليـــدان والعازي(.

هـــذه امللفات تـــم إعدادهـــا يف البداية من قبـــل كوادر 
عمانيـــ�ة بوزارة الرتاث والثقافة بالتعـــاون مع خراء دولين 
وكذلك مـــن وزارة اإلعـــالم واللجنـــة الوطنيـــ�ة العماني�ة 
للرتبي�ة والثقافة والعلوم باإلضافة اىل مندوبي�ة الســـلطنة 

يف اليونســـكو، وكانـــت البداية من خالل جمـــع معلومات 
عـــن كل مفـــردة وتوثيقها من قبـــل املمارســـن واملعنين 
يف املجتمـــع بهـــذا املـــوروث، وذلك وفـــق قوائم وشـــروط 
التســـجيل املنبثقـــة مـــن اليونســـكو، وتســـتن�د اللجنـــة 
الدولية اىل خمســـة معايري لتســـجيل احـــد عناصر الرتاث 
غـــري المـــادي يف القائمـــة التمثيليـــة التفاقية اليونســـكو 
حلمايـــة وصون الـــرتاث غري المـــادي تتمثل يف أن يشـــكل 
العنصـــر تراثا ثقافيـــا غري مـــادي وفقا لتعريفـــه يف المادة 
2 مـــن االتفاقيـــة، وأن يســـهم إدراج العنصـــر يف تأمـــن 
إبراز الـــرتاث الثقايف غري المـــادي وزيادة الوعـــي بأهميت�ه، 
وتشـــجيع احلـــوار، وبذلـــك يعـــر عـــن التنـــوع الثقايف يف 
العالـــم كلـــه وينهض دليـــال على اإلبـــداع البشـــري، وأن 

تكـــون قد وضعـــت تدابـــري للصون.

كما قامت الوزارة باالســـتعانة خبراء دولين مختصن 
يف مجال اإلشـــراف على إعـــداد امللفات من أجـــل مراجعة 
تلـــك امللفـــات منهجيـــًا وعلميـــًا، ومـــن بن تلـــك امللفات 
الســـتة تـــم اختي�ار ملـــف الرعة ليكـــون أول ملـــف عماين 
يـــدرج ضمن القائمـــة العاملية للـــرتاث غري المـــادي، وذلك 

بعد أن اســـتوىف امللـــف كل املعايري املتعلقة بالتســـجيل. 
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ويف إطـــار نفس الهـــدف، وايمانـــًا من ســـلطنة عمان 
العالقـــات  بعمـــق  املتحـــدة  العربيـــ�ة  اإلمـــارات  ودولـــة 
والتاريـــخ املشـــرتك بـــن الدولتـــن، وألهميـــة الفنـــون 
الشـــعبي�ة باعتب�ارها تعكس التواصل بن شعوب املنطقة 
منـــذ القدم، وتفعيـــاًل التفاقية اليونســـكو حلماية وصون 
الـــرتاث الثقايف غري المـــادي تم االتفاق علـــى تقديم ملفي 
فين العيالة والتغرود كملفن مشـــرتكن باســـم الدولتن. 

ـــد  ـــالل العدي ـــن خ ـــا م ـــري لهم ـــم التحض ـــان ت ـــذان امللف ه
مـــن االجتماعـــات واملشـــاورات بـــن اجلانبـــن، وذلـــك 
بتحضـــري المـــادة كاًل علـــى حـــدة ومـــن ثـــم تنضيدهـــا 
يف حقـــول مشـــرتكة جتمـــع معطيـــات املفـــردة الرتاثيـــ�ة 
ــارب بـــن املجتمعـــن،  ــابه والتقـ ــه التشـ مـــن حيـــث أوجـ
وممارســـن  خـــراء  علـــى  امللفـــات  هـــذه  عـــرض  ثـــم 
يف  املســـجلة  املعلومـــات  مـــن  للتحقـــق  الدولتـــن  مـــن 
ــت تلـــك اجلهـــود بالنجـــاح مـــن  ــتمارات، وقـــد كللـ االسـ
ــن،  ــى امللفـ ــن علـ ــن الدولتـ ــرتك مـ ــع املشـ ــالل التوقيـ خـ

2011م. عـــام  اليونســـكو  اىل  وتقديمهمـــا 

كمـــا قدمـــت وزارة الـــرتاث والثقافـــة خـــالل العـــام 
2014م ملفـــات أخرى للتســـجيل يف قائمة اليونيســـكو، 
باالشـــرتاك مـــع عـــدد مـــن دول مجلـــس التعـــاون لدول 
اخلليـــج العربي�ة. )ســـلطنة عمان ودولة قطـــر واإلمارات 

املتحـــدة واململكـــة العربي�ة الســـعودية()7(.  

وهـــذه امللفات هي: الفضـــاءات الثقافيـــة للمجالس، 
القهوة العربي�ة، فن الرزفة احلماســـية الـــذي اقتصر على 

كل من عمـــان واإلمارات.

وقـــد تـــم اإلعـــالن عـــن إدراج تلـــك املفـــردات خـــالل 
اجتمـــاع الـــدورة العاشـــرة للجنـــة احلكوميـــة الدوليـــة 
للـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي التابعـــة لليونســـكو جبمهوريـــة 
ـــمر  ـــىت 4 ديس ـــر وح ـــن 29 نوفم ـــرتة م ـــالل الف ـــ�ا خ ناميبي

2015م)8(. 

وتضم هذه الصفحات العناصر التالية:

الرعة:. 1

	 https://www.facebook.com/pages/
Albara/619928071396238?ref=hl

احلماسية: . 2

	 https://www.facebook.com/pages/
Hamasia/260407454118699 

 العيالة: . 3

	 h tt p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
A l a y y a l a h ? r e f = h l 

 املجالس:. 4

	  https://www.facebook.com/pages/
Majales/267446563415045?ref=hl 

 القهوة: . 5

	 h tt p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
p a g e s / O m a n i - c o ff e e / 5 0 0 2 7 4 
4 9 6 7 5 1 7 8 0 ? r e f = h l 
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 التغرود:. 6

	  https://www.facebook.com/pages/Tag
rood/1401511243442023?ref=hl 

العازي:. 7

	 https://www.facebook.com/pages/
Alazi/720769644630187?ref=hl

عرضة اخليل والهجن:. 8

	 https://www.facebook.com-عرضة-اخليل
/والهجن1406564042692703-

مكتب�ة الرتاث العماين غري المادي االلكرتوني�ة:

يعـــد التعلـــم االلكـــرتوين أحـــد أبـــرز جوانـــب الثـــورة 
املعلوماتيـــ�ة الـــيت يشـــهدها العالـــم يف الوقـــت احلاضر، 
وتعد املكتب�ات من األركان األساســـية يف احلقل التعلييم، 
وأعرق املكتبـــ�ات يف العالم أصبح لديهـــا حاليا مواقع على 
شـــبكة املعلومـــات الدولية )االنرتنـــت( تنشـــر فيه أهم 
الكتـــب واملراجع والرســـائل اجلامعيـــة والدوريـــات اليت 

تضمها، كي يســـتطيع الطـــالب والباحثـــون يف كافة أحناء 
املعمـــورة من االســـتفادة مـــن محتوياتها.

وقد بدأت اجلهات املعني�ة يف ســـلطنة عمان باالهتمام 
بالتعلم االلكرتوين واملكتبـــ�ات االلكرتوني�ة من أجل اللحاق 
بالركـــب العالـــيم يف هـــذا الشـــأن، ومن ضمنهـــا مجال 
الـــرتاث الثقايف غـــري المـــادي، حيث تـــم تدشـــن مكتب�ة 
الرتاث العماين غـــري المادي االلكرتوني�ة يف شـــهر فراير من 
العـــام 2015م، وحتتوي هذه املكتب�ة علـــى عدة إصدارات 
يف مجـــال الرتاث الثقـــايف العماين غـــري المـــادي، أصدرتها 

العماني�ة. والثقافـــة  الرتاث  وزارة 

 فقـــد باشـــرت وزارة الـــرتاث والثقافـــة منـــذ العـــام 
2006م إصدار سلســـلة من مفردات الـــرتاث الثقايف غري 
العماين، ومشـــروع جمـــع التاريخ املروي، حيث ســـاهمت 
هذه الكتـــب يف توثيق هذه املفردات وهـــذا الرتاث العريق، 
والتعريـــف به محليـــًا وخارجيـــًا، واســـتخدمت يف عملية 

تســـجيل ملفات الرتاث غـــري المادي يف اليونيســـكو.

وتتيـــح املكتبـــ�ة هـــذه اإلصـــدارات للقـــراء باملجـــان، 
ويمكن تصفحهـــا بصيغـــة )PDF(، وذلك عـــر الدخول 
http://oman-heritage.blogspot. :إىل الرابـــط التـــايل

 توظيف شبكات التواصل االجتماعي في صون التراث الثقافي غير المادي في سلطنة عمان 
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com ثـــم اختيـــ�ار الكتاب املـــراد قراءته من خـــالل أيقونة 
اضغـــط هنا. 

وفيما يلي نبـــ�ذة موجزة عن اإلصـــدارات اليت حتتويها 
املكتب�ة: هذه 

- اخلنجر العــــماين: يتن�اول هـــذا الكتاب اخلنجر كرمز 
من رمـــوز الهوية العمانيـــ�ة، وإىل جانب املراجـــع واملصادر 
املدونة تـــم الرجوع إىل مراجع شـــفهية ملمارســـن وُصناع 

الُعماين)9(. اخلنجر 

-  من قصصنا الشـــعبي�ة: الهـــدف منه تعريف اجليل 
احلايل بهـــذه القصـــص واحلكايـــات الشـــعبي�ة، وتذكري 
اآلبـــاء واألمهـــات بمـــا يمكـــن أن يقدمـــوه لأطفـــال من 

حكايـــات تذكرهم بمـــايض املجتمـــع وتاريخه.

- التاريخ املـــروي البحري لوالية صـــور: تم من خالله 
توثيـــق التاريخ البحـــري لوالية صـــور من الرواة مباشـــرة 
وفق منهج علـــيم متكامل بالتعاون مـــع املختصن يف هذا 

ل. املجا

- امليدان فن وشعــــر: يتنـــ�اول هذا الكتـــاب التعريف 
بفن امليدان، وســـبب التســـمية وأدواره وأدواتـــه وقوانين�ه 
واملناســـبات اليت يقـــام فيها واملحافظات اليت تشـــتهر به، 
كما احتوى الكتـــاب على قصائد متنوعة مـــن فن امليدان.

- اآلالت املوســـيقية التقليديـــة العمانيـــ�ة والفنـــون 
املوســـيقية التقليدية العمانيـــ�ة: من اإلصـــدارات املهمة 
يف مجـــال الـــرتاث غري المـــادي، حيـــث يرصـــدان الفنون 

أدائها.  وأدوات  املغنـــاة  العمانيـــ�ة 

الكتابـــان يمثـــالن باكورة إصـــدارات الـــوزارة املتعلقة 
بالقائمـــة الوطنيـــ�ة حلصر الرتاث غـــري المـــادي العماين، 
تلك القائمـــة اليت أشـــارت منظمة اليونســـكو إىل ضرورة 
أن تقـــوم كل دولـــة بإعداد قائمـــة حصر وطنيـــ�ة ملفرداتها 

. ملحلية ا

- العــــازي فن الفخـــر والشعــــر: تطـــرق الكتاب إىل 	 
التعريـــف بهـــذا الفن وطريقـــة أدائـــه، باإلضافة إىل 

نمـــاذج مـــن قصائد هـــذا الفن.

- الرزفـــة: هـــذا الكتـــاب جيمـــع أوراق العمـــل الـــيت 	 
قدمـــت يف حلقـــة الفنـــون الشـــعبي�ة العمانيـــ�ة عن 
فـــن الرزفـــة واليت عقـــدت بواليـــة صحـــار يف مارس 
2014م. ويتطرق إىل التعريـــف بفن الرزفة واملناطق 

اليت تمـــارس بـــه وكل مـــا يتعلق بهـــذا الفن.

- فن الـــرواح: فن الـــرواح يعتر من الفنـــون اجلبلية 	 
األكـــرث شـــهرة يف محافظة مســـندم، ويقـــدم الكتاب 
نبـــ�ذة تعريفية عن هـــذا الفن العريـــق وطريقة أدائه 

ذلك. وحنو 

- عصا اجلـــرز: يتن�اول هذا اإلصـــدار التعريف بعصا 	 
اجلـــرز، ويتحدث عن مكوناتها ثـــم مراحل صناعتها. 
وبـــن الكتـــاب أن عصا اجلـــرز ارتبطـــت بالعماين يف 
محافظـــة مســـندم منذ القـــدم، وتعد جـــزءا ال يتجزأ 
مـــن هندامه وإحـــدى مفرداته الثقافيـــة اليت حيرص 
علـــى حملهـــا يف مختلـــف املناســـبات االجتماعيـــة 
لشـــخصيت�ه  املكملـــة  فهـــي  والدينيـــ�ة،  والوطنيـــ�ة 

وهيبتـــ�ه أمام الغـــري )10(.

أناشـــيد الطفولة: من خالل هذا الكتـــاب تم التطرق 	 
الـــذي تغـــرد بـــه حناجـــر  إىل ذلـــك اإلرث اجلميـــل 
األطفال يف العديد من املناســـبات املرتبطة باملجتمع 

العمـــاين، ومـــن أبرز هذه األناشـــيد:

 نشـــيد التيمين�ة: وهو النشـــيد الذي يقـــال عند ختم . 1
الكريم. القرآن 

ــردده األطفال عنـــد اخلروج . 2  نشـــيد املعلم: نشـــيد ـي
من اليـــوم املدريس يف مـــدارس حتفيـــظ القران.

 نشـــيد التهلولة: نشـــيد يردده األطفال يف ليايل عشر . 3
احلجة. ذي 

- التعليـــم يف نـــزوى: يرصـــد الكتـــاب عـــر خمســـة 	 
فصـــول الـــرتاَث التعليـــيم الشـــفاهي يف مرحلـــة ما 
قبل النهضـــة املباركـــة )1970م( يف واحدة من أعرق 
املـــدن الُعمانيـــ�ة وأغناها بالـــرتاث واملعرفـــة أال وهي 

نزوى.  مدينـــ�ة 
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 الهوامش 

اث املـادي . 	 . الـ�ة ي عـلي
غـازي، عـلي عفيـىف

يل  يـدة احلياة، 8	 أ�ج اث املعنوي، جر والـ�ة

5	20م.

بية والعم والثقافة، . 2 مم املتحدة لل�ة
أ
منظمـة ال

اث  ساسـية لتفاقية صـون ال�ة
أ
النصـوص ال

ي غ�ي املـادي، 2	20م. ص5.
ف

الثقـا�

املرجع نفسه، الصفحة نفها.. 3

 عايـش، حممـد. توظيـف شـباكت التواصـل . 4

يـدة  جر  ، عـالمي الإ العمـل  ي 
ف

� عي 
الجـامة

.04/0	/20	6 ماراتيـة،  الإ ليـج  احلف

عي . 5
. شـباكت التواصـل الجـامة ي

نـر، حسـ�ف

يـدة الشـبيبة العمانيـة، 30 مايـو  اثنـا. جر و�ة

6	20م.

ـاللة . 6 احلج ة صاحـب  خطـب وملكـات حـرف

ف سـعيد املعظـم )970	  السـلطان قابـوس �ج

عـالم، مسـقط، 2005م،  - 2005م(، وزارة الإ

ص370.

الـس« من . 7 ق«: »املج البوسـعيدي لــ »الـرش

ومعـان،  قطـر  ف  بـ�ي كة  املشـ�ة امللفـات  ز  أ�ج

5	4/3/20م. يـة،  القطر ق  الـرش يـدة  جر

اث . 8 ـة الـ�ة
أ
ي قا�

ف
مفـردات جديـدة للسـلطنة �

يـدة  جر لليونسـكو،  املـادي  غـ�ي  ي 
ف

الثقـا�

03 /2	 /5	20م. معـان، 

نجـر . 9 اث والثقافـة تصـدر كتـا�ج عـن احلف الـ�ة

يـدة الوطـن العمانيـة، 	/26/  ، جر ي
العمـا�ف

		20م.

رز جزء . 0	 ف جـامس. عصـا احلج ، معـاد �ج ي
البحـرا�ف

مـارات،  اث، الإ ـ�ة �ة تمـع، حمج مـن هويـة املج

العـدد:87	، مايـو 5	20م، ص7		.

الصور

. من الاكتب.	 

كتاب التعليم يف نزوى

نماذج من الكتب املتوفرة يف املكتب�ة االلكرتوني�ة

 

كتاب الرواح – النسخة االجنلزييةكتاب عصا اجلرز كتاب أناشيد الطفولة

 توظيف شبكات التواصل االجتماعي في صون التراث الثقافي غير المادي في سلطنة عمان 





عـادات وتـقـالـيـد

الطقوس واملمارسات املرافقة للمولود اجلديد بقصبة اجلزائر
رحلة يف رحاب التكافل والتعاون  

بعض املمارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت
يف وادي موىس جنوب األردن

األوبئ�ة واألمراض يف الثقافة الشعبي�ة املغاربي�ة: 
الداللة والرمزية

٩٤

8٢

١٠٦
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جغرافيـــا  فتوزعـــت  العربيـــ�ة  الشـــعبي�ة  املعتقـــدات  تنوعـــت 
وتاريخيـــا، كما لعبت لعبتهـــا يف املخيلة اإلنســـاني�ة ويف الواقع املعاش 
علـــى حد ســـواء، ورغم أن العالـــم يف تطور دائـــم إال أن ذلـــك لم يمنع 
من اســـتمرارها خاصة يف املجتمعـــات اليت حتكمها ثقافـــة تقليدية أو 
ثقافة شـــعبي�ة واسعة، إذ يســـهل يف حالتها التشبث بالمايض العتيق 
وبالتفاصيـــل املتجـــذرة الـــيت تزينها، وهنـــاك أماكن عربيـــ�ة متعددة 
تعبق براحئـــة الرتاث وتتجمل بثـــوب التفرد فحســـب F.Boas: »كل 
ثقافـــة تعد ظاهرة فريـــدة وخاصة«)1(، من بن هـــذه األماكن قصبة 

اجلزائـــر العاصمة.

»الَقْصَبـــة« كمـــا ينطقهـــا اجلزائري، عنـــد ذكرها حيضـــر القول 
ــزر القصبة لـــم يتمتع جبمـــال العاصمـــة بعد«،  الشـــعيب »من لم ـي
لكن اشـــكالية اجلمـــال هنا ال تأخذ البعد الشـــكلي بـــل يكمن رونقها 
يف املزيـــج الثقايف والـــرتايث املتجانس المـــادي وغري المـــادي، العمراين 

د. فاطيمة سكويم - اجلزائر

الطقوس واملمارسات 
املرافقة للمولود اجلديد 

بقصبة اجلزائر

1
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التاريـــيخ واجلغرايف، لذلك  واالجتماعي-األنرثوبولـــويج، 
ال جيـــوز لزائـــر اجلزائـــر أن ال حيـــط رحاله بالقصبـــة ألنها 
ســـتلّخص لـــه حكايـــة اجلزائر العميقـــة، كمـــا تعتر من 
أكر وأشـــهر األحيـــاء القديمة يف اجلزائـــر وتصنف ضمن 
املواقـــع األثرية العريقـــة، إضافة إىل أن هـــذا اليح بموقعه 
ومعامله وهندســـته يعّد شـــاهدا على ذاكـــرة األمة وتاريخ 
املجتمع اجلزائـــري، الحتوائه على أكر جتمـــع عمراين ملبان 
يعـــود تاريخ بن�ائها إىل التواجد العثمـــاين باجلزائر الذي دام 

ألكرث من ثالثـــة قـــرون )1516_1830م()2(.

إذ يتجســـد بـــن »زنيقاتهـــا«)3( امللتويـــة وخلـــف الكثـــري 
ـــات  ـــاطري وخراف ـــات واس ـــا«)4( حكاي ـــدران »دويراته ـــن ج م
وطقـــوس، تكاتفـــت لتصبـــح موروثـــات ثقافيـــة تطبـــع 
ـــة،  ـــاء القصب ـــبة لنس ـــة بالنس ـــبات خاص ـــات واملناس اليومي
نســـاء يلتحفـــن بـ»حايـــك« أبيـــض اللـــون يمشـــن يف حيـــاء 
الضيقـــة، يســـتحضرن ذكريـــات وصـــورا  أزقتهـــا  بـــن 
ـــىت وان  ـــل، وح ـــاض جمي ـــن م ـــرة ع ـــان ومع ـــة يف األذه عالق
ــن  ــري مـ ــل الكثـ ــع رحيـ ــا مـ ــن عاداتهـ ــد مـ ــرت العديـ احنسـ
ــول  ــن أصـ ــدد مـ ــن جـ ــدوم وافديـ ــكانها األصليـــن أو قـ سـ
مختلفـــة )مـــا أحـــدث نوعـــًا مـــن التث�اقـــف واملثاقفـــة(، إال 
ـــراث  ـــن ت ـــاذه م ـــن إنق ـــا يمك ـــك بم ـــى التمس ـــرار عل أن اإلص
كان أقـــوى مـــن أن يمـــى كليـــا، لذلـــك جنـــد أغلـــب ســـكان 
القصبـــة يعيشـــون مـــع الذكريـــات محاولـــن قـــدر اإلمـــكان 

ـــا. ـــل منه ـــا أف ـــاء م ـــادة إحي إع

مـــن بـــن العـــادات الـــيت حتـــاول الصمـــود تلـــك الطقـــوس 
املرافقـــة لـــوالدة املولـــود اجلديـــد، فلـــكل مجتمـــع خصوصياتـــه 
الـــيت يتفـــرد بهـــا وهنـــاك مـــا يشـــرتك فيهـــا مـــع مجتمعـــات 
ـــظ يف  ـــا احل ـــيت كان لن ـــة ال ـــذه اخلصوصي ـــة ه ـــرى، وللقصب أخ
جتربـــة معايشـــتها املباشـــرة، وســـط ســـاكنتها ملـــّدة ال تقـــل عـــن 
اثـــين عشـــرة ســـنة، أصبحنـــا فـــردا منهـــا وســـّجلنا ممارســـاتها 
االجتماعيـــة بعـــن السوســـيو-أنرثوبولويج يف محاولـــة ملعرفة 
مـــا تعنيـــ�ه ومـــا تـــويح بـــه، وجدنـــا أنفســـنا بعـــد ثـــالث والدات 
يف القصبـــة نســـجل مـــا الحظنـــاه، مـــا نصحنـــا بـــه، مـــا أمرنـــا بـــه 
ـــا،  ـــن غالب ـــريات يف الس ـــاء كب ـــرف نس ـــن ط ـــه م ـــ�ا عن ـــا نهين وم

قريبـــ�ات وجـــارات.

ــ�ه مـــن كونـــه  ــ�ا أنـــه يســـتمد أهميتـ هـــو موضـــوع رأينـ
ـــي  ـــيت تقت ـــعبي�ة ال ـــدات الش ـــال املعتق ـــن مج ـــل ضم يدخ
ـــ�ا  ـــس تراتب ـــاين تعك ـــا دالالت ومع ـــري حلمله ـــة التفس محاول
ثقافيـــا ضاربـــا يف القـــدم، غـــري أننـــ�ا ســـنكتفي يف هـــذا 
املجـــال بتعدادهـــا وجمـــع عناصرهـــا، محاولـــن مســـارعة 
ـــبب  ـــا ،بس ـــد منه ـــار العدي ـــ�ذر باندث ـــح ين ـــذي أصب ـــن ال الزم
ــزال  ــر وال تـ ــات األسـ ــت مئـ ــيت طالـ ــل الـ ــات الرتحيـ عمليـ
مســـتمرة خوفـــا مـــن انهيـــار البن�ايـــات علـــى قاطنيهـــا، منهـــا 
ـــالت  ـــاة العائ ـــى حي ـــا عل ـــرا حقيقي ـــل خط ـــت تمث ـــا أصبح م
بســـبب تـــآكل اجلـــدران واهـــرتاء األســـقف وتدهـــور حالـــة 
الســـاللم...الخ، لذلـــك حاولنـــا تداركهـــا قبـــل ضياعهـــا 
التحـــوالت  التشـــبث يف ظـــل  ثقـــايف حيـــاول  كمـــوروث 

ــارعة. ــريات املتسـ والتغـ

القصبـــة هـــي مدينـــ�ة جزائريـــة تواجـــدت منـــذ أكرث 
من 2000 ســـنة بعـــد قيامها علـــى األطـــالل الروماني�ة 
»أكزيـــوم«، ويعود تاريخ تأسيســـها إىل العهـــد العثماين 
بعدمـــا وضع حجرها األســـاس القائد »عـــروج بربروس« 
ســـنة 1516م وأكمـــل بن�اءهـــا »خيـــدر باشـــا« ســـلطان 
القســـطنطيني�ة ســـنة 1592م)5(، صنفت ضمن الرتاث 
الثقـــايف العاليم عام 1992 من طرف منظمة اليونســـكو، 
تطـــل علـــى البحر األبيـــض املتوســـط وتشـــبه املتاهة يف 
تداخـــل أزقتهـــا الكثـــرية واملتقاطعـــة واليت تنتهـــي دائما 
بأبـــواب املنـــازل. كانت القصبـــة عبارة عـــن حصن يغلق 
ليال ولـــه عـــدة أبـــواب يف جهاتهـــا األربـــع، حمايـــة ألهل 
املدينـــ�ة من خطر الهجوم االســـباين، ورغم قدمهـــا إال أنها 

ال تـــزال آهلة بالســـكان.

تلهم زائرها بإحســـاس جميل مرتبط بماض أجمل وهو 
جيول بن املحـــاّلت ودكاكـــن احللّي والتحـــف التقليدية 
واملالبس وأســـواق وطـــاوالت اخلضـــر والفواكه، وســـط 
تلـــك األزّقة الضّيقة واملتشـــعبة اليت ال ختلو من الســـاللم 
صعودا ونزوال ولكل منها نشـــاطها احلـــريف فهناك »زنيقة 
العرايـــس« و»زنيقـــة احلدادين« و»زنيقة النحاســـن«، 
أين ال يمكن للمركبات الســـري داخلها حيث يضطّر موظفو 
النظافـــة إىل يومنا هذا إىل اســـتخدام احلمري لنقل القمامة.
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كمـــا تعد مركـــزا ســـياحيا هامـــا لمـــا حتتويه مـــن آثار 
عريقـــة وقصور غايـــة يف اجلمال والتصميـــم، فهي من بن 
أقدم املـــدن التاريخية عر العالم، ونظرا ألهميتها التاريخية 
واالجتماعيـــة والرتاثيـــ�ة زارهـــا وال يزال يزورهـــا العديد من 
املؤّرخـــن واألدباء والشـــعراء، وعلمـــاء اآلثـــار اجلزائرين 
واألجانب لدراســـة معاملها العمراني�ة والتاريخية، كما تعتر 
مصـــدر إلهـــام للعديد مـــن الفنانـــن التشـــكيلين الذين 
انبهـــروا بســـحرها فحاولوا جتســـيد أصالتهـــا يف لوحاتهم 
لتكـــون هـــذه املوروثات مخلـــدة لعراقة املدين�ة ومجّســـدة 
آلثارها على صفحات احلاضر، بعدمـــا وقف أبدع الفنانن 

أمام ســـحرها األخـــاذ منهم محمد راســـيم.

تتمـــزي القصبـــة بهندســـة بيوتهـــا اجلميلـــة بمعمـــار 
إســـاليم بســـيط ومتمزي فخارجيا كلها مطليـــة باألبيض، 
أبوابهـــا خشـــبي�ة متينـــ�ة ذات أقـــواس ونوافذهـــا صغرية 
مزينـــ�ة بقضبـــان حديديـــة، البن�ايـــات متقاربة جـــدا بل 
متالصقة ويمكن املرور من دار إىل أخرى عر الســـطح)6(، 
وما يلفـــت االنتب�اه أيضا هـــو وجود الدعامات اخلشـــبي�ة 
يف كل مبـــاين القصبة تقريبـــ�ا خصوصا العاليـــة منها، أين 
اســـتعملت طيلـــة تاريخ وجودهـــا لضمان اتكائهـــا عليها 

وحمايـــة لها مـــن االنهيار.

 أما داخليا فهي متشـــابهة أيضـــا، إذ حتتوي كل البيوت 
على ســـاحة مربعة الشـــكل تعـــرف بـ»صحن الـــدار« أو 

»وســـط الدار« وبرئ ونافـــورة ماء، هذه الســـاحة محاطة 
أيضـــا بأعمدة مقوســـة تقع مـــن حولها كل غـــرف البيت 
واليت تّتســـم بالصغر والتشـــابه، نوافذها صغـــرية مزين�ة 
بقضبان حديدية، وتســـتخدم نســـاء القصبة ساحة املزنل 

لغســـل األواين وغســـل املالبس والطهي.. الخ.

أما ســـطح املزنل فهو مكشـــوف ومخصـــص للعنصر 	 
 Benjamin« ذكـــره  مـــا  وهـــو  حتديـــدا،  النســـوي 
SARRAILLON« بـــل حىت رســـمه: »األســـطح هي 
أكر متنفس للمرأة املســـلمة، عزلة خالدة، تســـتغلها 
ألقىص حـــد، الرجـــال ال حيـــق لهـــم التواجد بهـــا«)7( 
يســـتخدم لنشـــر الغســـيل واللتقاء النســـوة وتب�ادل 
معارفهن والرتفيه عن أنفســـهن ســـواء بـــن اجلارات 
مـــن نفس الدويـــرة أو مع جـــارات من ســـطوح أخرى، 
كمـــا يتعـــاوّن يف صنـــع حلويـــات العيـــد أو حلويات 
األفـــراح وســـط فرحـــة ونشـــاط جماعي، تتشـــاركن 
يف صنعهـــا بكميـــات كبـــرية وأنـــواع مختلفـــة، فهذه 
املجموعة تعجـــن واألخرى تطبع وتزيـــن وتلك تطبخ 
وبعـــد االنتهـــاء يتقاســـمنها مناصفة، وحلـــّد اليوم ال 
تـــزال نســـاء العاصمـــة والقصبـــة حتديـــدا تتفّن يف 
صنـــع احللويـــات التقليديـــة مثـــل »الدزيريـــات«، 
»مقـــروط اللـــوز« و»التشـــاراك املســـّكر« الـــيت ال 
يغيـــب عنهـــا اللوز والعســـل، ويســـتخدم الســـطح 
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أيضا إلقامـــة األفـــراح بوضع كرايس للجلـــوس عليها 
وزرايب يف الوســـط وتزيينـــ�ه بالـــورود، ومن أجل ســـري 
حفل الزفـــاف أو اخلتان أو العقيقـــة يف جو بهيج، تقام 
الســـهرات باألغاين الرتاثي�ة املســـلية واليت تبـــ�دأ دائما 
بـ»التقـــدام«)8( الـــيت تلقيهـــا غالبـــا اجلدات وســـط 

احلاضرات. وحماســـة  مشـــاركة 

تقطن بـ»دويرات« القصبة عائـالت توارثت املنازل أبا 	 
عـن جد كما توارثت العـادات والتقاليد والقيم، وهناك 
أخـرى بيعـت لعـدة أشـخاص، لذلـك جنـد بـ»الدويرة« 
الواحـدة أكـرث مـن عائلـة، إذ تملـك مثـال غرفـة بالطابـق 
السـفلي وأخـرى يف الطابـق الثـاين، كمـا جنـد يف الطابـق 
الواحد أكرث من أسـرة يتشـاركون »السـحاين«)9(، كما 
يتشـاركون احلمـام أيضـا إذ يوجـد واحـد فقـط يف كل 
طابـق. هـذا التقـارب املـكاين ألسـر مـن أصـول مختلفـة 
زاد مـن التنوع الثقايف واالجتماعي ومـن تب�ادل املعارف، 
تن�اقلتهـا  الـيت  الشـفاهية  املمارسـات  أثـرى  مـا  وهـو 
بعـد  خاصـة،  النسـوية  اليوميـة  احليـاة  عـن  األجيـال 
أن انسـجم الوافـدون مـع السـكان األصليـن، وسـكان 
القصبة القدماء أصبحوا يعيشـون اليوم مع الذكريات 
ذلـك  عـن  عـر  وقـد  المـايض،  أليـام  حنينهـم  فكـرث 
»Djaffar LESBET« يف مقدمـة كتابـه عـن قصبـة 

اجلزائـر بـ»القصبـة، مـاض يف احلاضـر«)10(.

رجل القصبة أو »القصبـــايج« ينعت بصفات عديدة 
منهـــا: احلياء، الشـــجاعة، الشـــهامة، البســـاطة..، يروح 
عن نفســـه خارج الدويرة يف املقاهي الشـــعبي�ة اليت ال تزال 
قائمـــة منذ الفـــرتة العثمانيـــ�ة إىل يومنا هـــذا، واليت كانت 
تســـتقبل فرقا موســـيقية يف شـــهر رمضان ويف املناسبات 
الدينيـــ�ة مثـــل املولـــد النبـــوي الشـــريف. كما اشـــتهرت 
القصبـــة باملدحي الديـــين وباألغاين الشـــعبي�ة األصيلة اليت 
كانـــت تـــؤدى باللهجة العاميـــة يف مقاهـــي القصبة واليت 
أصبحـــت علـــى ارتبـــ�اط وثيق باملجتمـــع وتمثـــل موروثه 
الثقـــايف واالخاليق، فإضافة إىل املوســـيقى اجلميلة وجودة 
الكلمـــات وبســـاطة اإللقـــاء اليت كانـــت تمزيها، مـــا كان 
جيذب املســـتمعن أكرث هو الرســـالة األخالقية اليت كانت 
تدعو اليها مـــن خالل احرتام العـــادات والتقاليد واالبتعاد 

عـــن املعايص.

من بـــن من اشـــتهر بأدائها: »احلاج محمـــد العنقى« 
والذي يعدُّ األب الرويح ملوســـيقى الشـــعيب أو »كاردين�ال« 
األغني�ة الشـــعبي�ة –كما يطلق عليه- أبرز ما أّدى »سبحان 
هللا يـــا لطيف«، وهنـــاك أيضا »احلاج الهاشـــيم قروايب« 
و»الشـــيخ احلســـناوي« و»عمر الزاهي« و»عبـــد القادر 
شـــاعو« الذي تمـــزي بقصيدتـــه الشـــهرية »القصبـــة وأنا 
وليدها« وغريهم مّمن عاشـــوا يف هذا اليح وتشـــبعوا بعبق 

خصوصياته وجبمـــال تفاصيله.

 أسطح القصبة
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إن مـــا عايشـــناه يف يح القصبة يعتر جتربـــة اجتماعية 
وثقافية فريدة بالنســـبة لنا، فقـــد كان لنا احلظ يف العيش 
والتعايـــش مـــع العديد من األســـر يف دويرة واحـــدة، وكل 
أســـرة ال يقل عدد أفرادها عن ســـّتة أشـــخاص، كّنا ننتب�ه 
لـــكل ما يلفـــت انتب�اهنـــا، وحنـــاول تدوينـــ�ه يف يومـــه، إذ 
كان التحقيـــق امليـــداين هو الســـبي�ل الوحيد لدراســـة هذه 

الثقافية. اخلصوصيـــة 

لذلك فتســـجيل نصـــاحئ من نســـاء القصبـــة )خاصة 
كبريات الســـن( بشـــأن تربيـــ�ة املولـــود اجلديـــد وحمايت�ه 
ووقايت�ه من علل جســـدية وغري جســـدية بـــل حىت غيبي�ة، 
يدخل ضمـــن مالحظاتنـــ�ا )امليدانيـــ�ة( املســـتمرة لطبائع 
أدركنا أنهـــا تمزّي مجتمـــع القصبة)11(، هنـــاك من يصنفها 
يف خانـــة اخلرافـــات واألســـاطري، وحنـــن نصنفهـــا ضمـــن 
اخلصوصيات واملمزيات الثقافيـــة اليت ال يمكن مالحظتها 

ودراســـتها إال مـــن خالل التحقيـــق امليداين.

هي ممارسات شـــّد انتب�اهنا إليها انتشـــارها الواسع يف 
الثقافة الشـــعبي�ة النســـوية خاصة، وحتولها إىل ممارسة 
جماعيـــة وســـط حرصهـــن علـــى اســـتمرارها، كمـــا أنها 
تعتـــر جـــزءا مـــن مجموعة واســـعة مـــن املنتـــوج الثقايف 
اجلزائـــري من خـــالل انتمائهـــا إىل الرتاث الالمـــادي الذي 
يعتر عامال مهمـــا يف احلفاظ علـــى التنـــوع الثقايف وعلى 
مختلـــف املعارف واملهـــارات اليت تنتقل من جيـــل إىل آخر، 
وبمـــا أن األنرثوبولوجيـــا حتتـــوي الكثـــري من الفـــروع اليت 
ختتلف باختـــالف املوضوعات الـــيت تتن�اولهـــا وتعاجلها، 
فـــإن هـــذه الســـلوكيات تعتـــر يف الغالب منتوجـــا صرفا 
لأنرثوبولوجيا بتفـــرع ختصصاتها، لذلـــك ينحصر هدفنا 
العليم يف دراســـة هذه العادات مهما كان تصنيفها، ســـواء 
كانـــت طقوســـا أو خرافات أو ممارســـات رافقـــت املولود 
اجلديد يف األشـــهر األوىل من حياتـــه، وبالتحديد من يومه 

األول حىت بلوغه ســـتة أشـــهر.

حصرنا حدود دراســـتن�ا يف فضاء يح القصبـــة، بما أنن�ا 
عايشـــنا مجتمعها وكل فـــرتات األمومة كانت بها وســـط 

نصاحئ وتنبيهـــات وحتذيرات عين�ة من نســـائها.

هذه النصـــاحئ والتنبيهات حتمل قيمـــا ضمني�ة تعتقد 
نســـاء القصبة أنها وقائي�ة أكرث وأنها حتـــيم املولود اجلديد 
وتشـــفيه يف حـــال علـــة ما، كنـــا نســـجل يف هـــذا املجال 
مالحظات تعكس تصورات نســـائها اللـــوايت كّن حيرصن 
علـــى أن نطبـــق باحلرف الواحـــد كّل ما ينصحـــن به. على 
الرغم مـــن أن هذه النصـــاحئ تب�دأ منذ فـــرتة احلمل، لذلك 
جنـــد من حيتفظن ســـرّا حبملهن ألطول فـــرتة ممكنة بدون 
إخبـــار أحد مـــن اجلريان وحـــىت من بعض األقـــارب، حىت 
تصبـــح مالمـــح احلمـــل واضحـــة للجميـــع، خوفـــا من 

والعن)12(. احلســـد 

كمـــا أنـــه غالبـــا مـــا يتوقعـــن جنـــس املولـــود بـــدون 
ـــن  ـــد م ـــتطيع العدي ـــاء، إذ تس ـــراض النس ـــ�ة أم ـــل طبيب تدخ
نســـاء القصبـــة حتديـــده بمجـــرد القـــاء نظـــرة علـــى شـــكل 
ــيكون  ــكل فسـ ــويل الشـ ــاخ طـ ــإذا كان االنتفـ ــن األم، فـ بطـ
املولـــود ذكـــرا وإذا كان دائريـــا فســـتكون فتـــاة، كمـــا أن رؤيـــة 
ـــرتزق  ـــل س ـــى أن احلام ـــرنه عل ـــم يفّس ـــر يف احلل ـــود الذك املول

بفتـــاة والعكـــس صحيـــح. 

ومن خـــالل معايشـــتن�ا للظاهرة، حصرنـــا املالحظات 
واملمارســـات اليت ســـّجلناها واخزتلناها على شكل النقاط 
التالية، لكن قســـمناها حســـب تصنيفاتهن وإن كان فيها 

العديد مـــن التداخالت:

ما يعتقدن أنه اتب�اع للسنة النبوية: 

ــا يولـــد الطفـــل يـــؤذن يف أذنـــه اليمـــىن، وتقـــام 	  أّول مـ
الصـــالة يف اليســـرى بصـــوت معتـــدل، يقـــوم بذلـــك 
والـــده أو أحـــد أقربائـــه الرجـــال، وذلـــك بعـــد الـــوالدة 
ـــن  ـــو م ـــه وه ـــود وال ُيؤذي ـــمعه املول ـــث يس ـــرة حبي مباش
الســـّنة النبويـــة، وقـــد أبـــدى ابـــن القيـــم احلكمـــة يف 
ذلـــك، فقـــال »ســـّر التأذيـــن أن يكـــون أول مـــا يقـــرع 
ــه،  ــرّب وعظمتـ ــاء الـ ــا كريـ ــان متضمنـ ــمع االنسـ سـ
والشـــهادة الـــيت هـــي أول مـــا يدخـــل بهـــا يف االســـالم، 
وتأثـــره  قلبـــه  إىل  التأذيـــن  وصـــول  مســـتنكر  غـــري 
بـــه«)13( ولهـــا فائـــدة أخـــرى وهـــي هـــروب الشـــيطان 



87 عـادات وتـقـالـيـد   

مـــن كلمـــات اآلذان وهـــو الـــذي كان يرتصـــده حســـب 
االعتقـــاد الشـــعيب الســـائد.

بعد ســـبعة أيـــام من مولـــد الطفـــل يتـــم االحتفال 	 
بازدياده، ويســـى هذا االحتفـــال بالـ»عقيقة« وهي 
مـــن الســـنة النبوية أيضـــا، وُتشـــبه حفـــل الزفاف 
أو عرســـا مصغـــرا، وحتـــرص األســـر اجلزائرية وحىت 
العربيـــ�ة عامـــة علـــى االحتفـــال بمرور أســـبوع على 
والدة الطفـــل اجلديـــد ويمكـــن أن يؤجـــل، وليـــس 
لذلـــك عالقـــة باحلالـــة االقتصادية لأســـرة فحىت 
لو كانت األســـرة تعـــاين ضغوطا ماليـــة فإنها حترص 
علـــى إحيـــاء هذه العـــادة حســـب مقدورهـــا، حرصا 
منهـــا على دعوة األهـــل واجلـــريان واألصدقاء هدفها 
اإلعالن واالحتفـــال بازدياد املولـــود اجلديد، كما يتم 

حلق شـــعره والتصـــدق بوزنه.

بـ»العقيقـــة« بتعـــدد  وتتعـــّدد طقـــوس االحتفـــال 
وتنـــوع املـــوروث الـــذي ترتكـــز عليـــه أعـــراف وتقاليـــد كل 
منطقـــة، ويف القصبـــة هـــي فرصـــة للتعبـــري عـــن الفرحـــة 
مـــن خـــالل إقامـــة وليمـــة يتـــم فيهـــا دعـــوة األهـــل واألحبـــاب 
إىل هـــذه العقيقـــة، وهـــي عبـــارة عـــن ذحب كبـــش إذا كان 
املولـــود بنتـــ�ا وكبشـــن إذا كان املولـــود ذكـــرا وتنظيـــم وليمـــة 

ــوة، ويف  ــد النسـ ــة وزغاريـ ــط فرحـ ــذاء، وسـ غـ
ــات  ــوة وأكل احللويـ ــرب القهـ ــّم شـ ــاء يتـ املسـ
مرفوقـــة بـ»الطمينـــ�ة واملشوشـــة« وغريهـــا 
مـــن احللويـــات الـــيت حتّضـــر خصيصـــا يف هـــذه 
ــى  ــاء علـ ــاء بالغنـ ــوم النسـ ــا تقـ ــبة، كمـ املناسـ
إيقـــاع »الدربوكـــة«)14( وغالبـــا مـــا حيـــدث 
ذلـــك يف ســـطح »الدويـــرة« أو »وســـط الـــدار« 
املدعـــوون  ُيقـــّدم  كمـــا  واســـعة،  كانـــت  إذا 
هدايـــا وأمـــواال للرضيـــع تعبـــريا عـــن تهانيهـــم 
الزديـــاده. ويلبـــس الطفـــل أبهـــى املالبـــس 
باحلنـــاء،  مخضبتـــ�ان  الصغريتـــان  ويـــداه 
وهنـــاك مـــن يضـــع الكحـــل علـــى عيـــين املولـــود 
وعلـــى حاجبيـــ�ه لكـــي يتمتـــع بعيـــون وحاجبـــن 

ــر. ــا يكـ ــوداوين عندمـ سـ

ما يعتقدن أنه حماية من العني 
واحلسد واجلن:

أّول مـــا إن ختـــرج املـــرأة مـــن املشـــفى حـــىت يوضـــع 	 
حتـــت لســـانها خليـــط ووراء اذنيهـــا وأســـفل قدميهـــا، 
ـــة،  ـــا أو أم الزوج ـــزوج غالب ـــره أم ال ـــط حتّض ـــذا اخللي وه
ـــه مـــن دقيـــق وزيـــت، وأيضـــا خليـــط آخـــر يوضـــع  ُتكّون
ــون  ــه كمـ ــاش أساسـ ــة قمـ ــل وريق أو أي قطعـ يف منديـ
وملـــح..، حتملـــه النفســـاء يف يدهـــا لرتميـــه خلســـة 
ـــا،  ـــي ومولوده ـــا ه ـــل دخوله ـــزنل قب ـــاب امل ـــ�ة ب ـــد عتب عن
والغايـــة مـــن ذلـــك حســـب تفســـريّهن هـــو حمايـــة األم 

ومولودهـــا مـــن عـــن وحســـد اجلـــارات.

غالبـــا مـــا يوضع مصحف صغـــري قـــرب رأس املولود 	 
د  على وســـادته، حلمايت�ه حســـب قولهّن من »ترصُّ
الشـــيطان« له ومن »العـــن احلاســـدة«، كما تقرأ 
ســـورا قصرية من القـــرآن على املولود قبـــل و/أو بعد 
إظهـــاره لضيوف أو غربـــاء، خاصة ممـــن ُيعتقد أنهم 

من »احلاســـدين«.  

تعليق »اخلامســـة« على صدر املولود مع وجوب أن 	 
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تكون ذهبي�ة، ومن أشـــهر التمائم هي تلك املشـــهورة 
باســـم »يد فاطمة« اشـــارة إىل فاطمـــة الزهراء بنت 
الرســـول محمد صلى هللا عليه وســـلم، وهـــي عبارة 
عن كـــّف متالصقـــة األصابـــع، ُتصنع مـــن الذهب 
أو الفضـــة أو النحـــاس أو غريهـــا من املـــواد املعدني�ة 
وُتعلـــق على مـــكان بـــارز من اجلســـم، العنـــق غالبا 
حـــىت تكون يف مـــرم بصـــر اآلخرين وُتبطـــل مفعول 

كل عن شـــريرة.

حتتـــل هذه الكـــّف مكانة مهمـــة يف الثقافة الشـــعبي�ة، 
فنجدهـــا معلقة على صـــدور النســـاء أو يف الســـيارات، إذ 
يعتقدون أن بها قوى ســـحرية حتّصن حاملهـــا من املخاطر 
وتقيه من العن احلاســـدة أو تبعد عن ســـيارته احلوادث، 
وكثـــريا ما توضـــع »خامســـة« ذهبي�ة صغـــرية على صدر 
املولـــود خاصـــة عنـــد إخراجه مـــن البيـــت أو عنـــد قدوم 
ضيـــف، حىت ال يتعرض للحســـد فيمـــرض أو ال يزيد وزنه، 
وهناك من ُتفســـر إشـــارة اليد بهذه الطريقة )كأنها إشـــارة 
قف( بمعىن أنها توقف وُتعيد العن أو احلســـد لصاحبها.

يعـــرف 	  مـــا  طفلهـــا  حُتّمـــل  مـــن  حـــىت  وهنـــاك 
بـ»التحويطـــة« أو »احلـــرز«، وهـــي ورقـــة مطوية 
باحكام ومغلفة بإحكام مكتوب فيها طالســـم، ُتدّس 
يف ثي�ابه أو حتت وسادته، وتســـّى أيضا بـ»التميمة« 
كان يعلقها العـــرب قديما علـــى أوالدههم معتقدين 
أنهـــا تقيهـــم مـــن العـــن واحلســـد، وُتعـــرف أيضا 
بـ»احلجـــاب« ألنـــه حيجـــب بمعـــىن يمنـــع العن أو 
الضرر عـــن املولود، وهناك من تســـتعمل ما يســـى 
بال»ودعـــة« وهـــي عبارة عـــن صدفة يعتقـــدن أنها 

تقيه مـــن عـــن الناس.

 أن يطلق علـــى املولود نعت قبيح أمـــام من ُيعتقد أن 	 
حاسدة)15(.  عن  لديه 

 عندمـــا يبكي الطفل كثريا وباســـتمرار بعدما يكون قد 	 
رآه غربـــاء، فإنه جيب أن »يســـبعولو«، بمعىن أن حتمل 
املرأة »كمشـــة« من امللح يف يدهـــا وتديرها حول رأس 
املولود ســـبع مـــرات مـــن اليمن إىل اليســـار وســـبع 

مرات مـــن اليســـار إىل اليمن، ثم ُيبصـــق فيها ويرم 
بعضهـــا يف البالوعة والبعـــض اآلخر على نـــار الفرن، 
وهكذا حســـبهن يذهب مفعول العن الـــيت أصابت�ه، 
ويقـــول يف ذلـــك )Edmond DOUTTE(: »ليـــس 
مـــن الضروري أن يعـــر املعيان عن إعجابـــه، فهو حن 
ــرى بقـــرة يعترها دابـــة رائعـــة يرغـــب يف امتالكها،  ـي
تســـقط مريضـــة، وإذا مـــا وقـــع بصره علـــى طفل يف 
صحة جيدة ويرغـــب يف أن يكون له ولـــد مثله يصاب 
الصيب باملرض ويوافيـــه األجـــل«)16(، لذلك يعتقدن 
أن امللح لـــه فائدة يف درء العن عـــن الصغري، كما تقول 

األســـاطري أيضا أن اجلن يكـــره امللح.

-الرضيع جيـــب أن يغطى حـــىت وان كان اجلـــو حارا، 	 
خاصة إذا نام، وُيفّســـرن ذلك بأنه جيب أن »ُيســـرت« 
حمايـــة له من »مـــّس اجلن« الذي يغـــار منه عندما 
ــراه نائمـــا كأنه مـــالك، واجلـــن هي »شـــخصيات  ـي
غـــري محـــددة املعالم يتـــم اســـتحضارها بالشـــعائر 
واالبتهـــاالت، وُيعتقـــد عمومـــا أن هـــذه الكائن�ات ال 
يمكنهـــا أن تتـــواىن عن االســـتجابة لذلك النـــداء«)17(.

-عندمـــا ُتغســـل ثيـــ�اب الرضيـــع جيـــب أن ال تبقى 	 
خـــارج املزنل حـــىت الليل، بمعىن منشـــورة يف ســـطح 
املـــزنل أو على النافـــدة، ويجب أن ُتـــزنع وُتدخل قبل 
آذان املغـــرب حـــىت وإن لـــم جتـــف، ففـــي اعتقادهن 
يمكـــن أن تســـكنها »األرواح« الـــيت تنتشـــر عقـــب 
صالة املغرب. كمـــا أن احلديث عن القوى الشـــريرة 
أمر خطري حســـبهن، لذلك ال ٌيتحدث عن الشـــيطان 
من غـــري قول »أعـــوذ باهلل مـــن الشـــيطان الرجيم« 
أما اجلن فغالبـــا ما يتفادون النطق باســـمهم، فيقال 

»هـــادوك النـــاس« بمعىن أولئـــك الناس.

عندمـــا تكـــون املـــرأة النفســـاء ورضيعهـــا يف مزنلها 	 
وتزورها ســـواء: امرأة نفســـاء مثلها ورضيعها أو امرأة 
حامل أو عروس جديدة أو طفـــل كان قد خنّت حديث�ا، 
فإنه جيب عليهـــا أن حتمـــل رضيعهـــا وتلتقيّهن أمام 
باب املـــزنل، فإنـــه يف اعتقادهن هذا الضيف ســــوف 
»يأخـــذ صّحـــة الطفـــل« املضيـــف وأنه مســـتقبال 
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ســـيتعّرض ملشـــاكل صحية بل حىت يمكن أن يصاب 
بمتالزمة »داون«  »Mongolien«، وحترص نســـاء 

القصبـــة كل احلرص على تطبيـــق ذلك)18(.

ينصحـــن األم بعـــدم إرضـــاع صغريها أمـــام الغرباء، 	 
ومنـــع أي كان مـــن تصويره.

ــم أو 	  ــو نائـ ــل وهـ ــم الطفـ ــا يبتسـ ــه عندمـ ــدن أنـ يعتقـ
يضحـــك فإنـــه يكـــون يـــرى املالئكـــة يف حلمـــه، وعندمـــا 
ــرى الشـــيطان ويجـــب أن يســـتعان  يبكـــي يكـــون ـي
بـــاهلل مـــن الشـــيطان، مثـــل قـــول »أعـــود بـــاهلل مـــن 
الشـــيطان الرجيـــم« وأن يوضـــع قربـــه مصحـــف حـــىت 

ينصـــرف عنـــه.

احلـــرص على تفادي إخـــراج الطفل مـــن املزنل وقت 	 
العصـــر ووجـــوب إرجاعه قبـــل املغرب، خوفـــا عليه 
مـــن »مـــّس اجلـــن« أو »األرواح الشـــريرة« الـــيت 
تنتشـــر يف تلك األوقـــات خاصة حســـبهن، كما جيب 
تفـــادي حملـــه واملرور بـــه فـــوق بالوعة ألنهـــا أمكنة 

»اجلن«. يرتادهـــا 

واحلســـد، 	  بالعـــن  لإلصابـــة  األطفـــال  يتعـــرض 
خصوصـــا إن كانـــوا ملفتـــن للنظر، كمـــا أن تغايض 
األم واألب عـــن حتصن أطفالهما يســـبب إصابتهم 
باحلســـد والعن الذي يؤدي اىل األمـــراض واألوجاع 

وتغري الطباع حســـب نســـاء القصبـــة، وأهم أعراض 
اإلصابـــة باحلســـد والعـــن: رفـــض الرضاعـــة من 
ثـــدي األم، حـــى بدون ســـبب، كرثة البـــكاء بدون أي 
ســـبب، شـــحوب الوجه، تأخـــر يف النطق فيمـــا بعد، 
لذلـــك تلجـــأ اجلـــدات غالبـــا إىل مثـــل هذه الســـبل 
حلمايت�ه، ويعتر )DOUTTE( أن: »الوســـيلة األوىل 
للحمايـــة من العـــن اليت تتبـــ�ادر للذهن هـــو حماية 
النفس حبجاب.. ويســـتعمل امللح والشب عموما يف 
شـــمال افريقيا يف املراســـم املتعلقة بفك السحر عن 
األشـــخاص الذيـــن تعرضـــوا لإلصابة بالعـــن، اليت 
يعتر الطقس األســـايس فيها ذر امللح والّشـــب حول 

.)19 الرأس«)

ما يعتقدن أنه من العادات.والتقاليد املتوارثة:

أّول مـــّرة يدخـــل فيها املولـــود للمزنل وســـط زغاريد 	 
األهـــل واجلـــارات ُيرفـــع عاليا علـــى طول بـــاب أّول 
غرفة، حىت يكون شـــأنه عاليا يف املســـتقبل بقدر علو 
بـــاب الغرفة حســـب تفســـريهن، يرافـــق ذلك حفل 
اســـتقبال صغري للمولـــود اجلديد حتُضـــره اجلارات 
وبعض املقربات اللوايت ســـمعن بقدومه، وأشـــهر ما 
حُيّضـــر من أكالت يف هذه املناســـبة هو »الركوكس« 
أساســـه املعجنـــات ومـــرق خضـــار ودجـــاج منّكـــه 
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بالتوابـــل، أما مع القهـــوة فـ«الطّمينـــ�ة« واجبة، أين 
حتّضر بدقيق محمـــص يضاف اليه العســـل والزبدة 
بكثـــري  املحضـــرة  و»املشوشـــة«  بالقرفـــة،  ويزيـــن 
مـــن البيـــض وقليـــل مـــن الدقيـــق، تعتر هـــذه أكرث 
المأكـــوالت املغذية اليت تســـاعد املرأة النفســـاء على 
اســـرتجاع عافيتهـــا ولكـــن لســـبب آخـــر تركـــز على 
أهميت�ه نســـاء القصبة، هـــو أن هـــذه المأكوالت تدر 
الكثـــري مـــن احلليب بالنســـبة للمرضعـــة لذلك فهو 

للرضيع. جـــدا  مفيد 

  مـــن بن أّول مـــا ُطلب مّنـــا هو »تقميـــط« املولود، 	 
ورغم أنها ثقافة منتشـــرة يف احناء العالم، إال أن نســـاء 
القصبة تـــرى أنها عادة حتفـــظ عظام املولـــود وتمنع 
أرجلـــه من التقوس كما تســـاهم أيضا يف مســـاعدته 
علـــى الهدوء والنـــوم جيدا، فال يفزع مـــن حركة يديه 
وحـــىت ال خيدش وجهـــه بأظافره، والفـــرتة املخّصصة 
لذلـــك على األقـــل أربعون يومـــا، كما ُيدهن جســـده 
الصغـــري قبـــل »تقميطـــه« بزيـــت زيتـــون دائف زائد 
ملح)20( من رأســـه حىت قدميه، وتكـــون هذه العملية 

ليال قبل نومـــه يوميا ملدة أســـبوع.

  اخلـــروج ممنوع علـــى األم ورضيعها مـــن املزنل ملدة 	 
ال تقـــل عـــن أربعـــن يوما ابتـــ�داء مـــن يـــوم والدته، 
وتســـى هذه املـــدة بفرتة النفـــاس، كما جيـــب عليها 
أن حتـــّد من نشـــاطها وتلـــزم الراحة وذلك ملســـاعدة 
الرحم للعـــودة إىل حجمه الطبيعي، كمـــا جيب عليها 
احلفاظ على جســـدها دافئـــا وذلك بارتـــداء مالبس 
ســـميكة وتن�اول أغذية صحية وســـاخنة، كاحلســـاء 
والشاي وغريه من املشـــروبات الساخنة اليت تساعد 
على تطهري اجلســـم وتنقية الـــدم، كما ختضب يديها 

ورجليها باحلناء.

 االســـتحمام ممنـــوع علـــى املـــرأة النفســـاء ملـــدة ال 	 
تقـــل عـــن أربعـــن يومـــا أيضـــا، فحســـب قولهـــن 
»عروق اجلســـم تكون كلها مفتوحة« واالســـتحمام 
سيســـّبب أمراضا متعـــّددة يف هـــذه احلالـــة كوجع 
الـــرأس مثال، لذلـــك ينصحـــن باالكتفاء بإســـفنجة 

وتبليلها وتمريرها على اجلسم. 

 ُيمنـــع أن خنطو خطوة فوق الطفـــل بمعىن ال يمكن أن 	 
نمر من فوقـــه، بتعبريهن »ما نتخطـــاوش الصغري« 
ألن ذلـــك ُسيســـاهم يف قصـــر قامتـــه مســـتقبال يف 

اعتقادهن.

عندمـــا يعاين الرضيع من ما يســـى بـ»الشـــهاق« أو 	 
»احلازوقة«، فـــإن إيقافها حســـب اعتقادهن يكون 
بوضـــع خيط أحمـــر، أو قطعة قماش حمـــراء صغرية 

توضع علـــى جبين�ه.

)رضاعـــة 	  طفلهـــا  وُترضـــع  األم  تـــأكل  أن  ممنـــوع 
طبيعية( يف نفس الوقت، فحســـبهن ســـيجعل منه 
ذلك طفال شـــرها يـــأكل بلهفـــة كبرية مســـتقبال وال 

أبدا. يشـــبع 

احلـــرص علـــى اســـتعمال زيـــت الزيتـــون كثـــريا يف 	 
تربيـــ�ة املولـــود، ســـواء علـــى جســـمه لتقويـــة عظامـــه 
ـــية يف  ـــادة أساس ـــه كم ـــىت إدخال ـــده، أو ح ـــب جل وترطي
ـــن  ـــه م ـــا حيتوي ـــن بم ـــ�دأ األكل، لعلمه ـــا يب ـــه عندم غذائ
فوائـــد صحيـــة كبـــرية، كمـــا ينصحـــن باالبتعـــاد قـــدر 
ـــ�ة  ـــة الكيميائي ـــادي األدوي ـــب وتف ـــن الطبي ـــكان ع االم
يف حـــال اصابتـــ�ه بأحـــد االمـــراض الشـــائعة كاحلـــى 
ـــن  ـــزكام فإنه ـــل ب ـــب الطف ـــال إذا أصي ـــزكام...، فمث أو ال
ينصحـــن األم بعشـــبة »املريـــوت«)21(، تـــرى فيهـــا أنهـــا 
تســـاعد يف تطهـــر اجلهـــاز التنفـــيس وختلـــص الرضيـــع 
مـــن البلغـــم املرتاكـــم يف حلقـــه، وحـــىت تنقـــي جهـــازه 
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ـــالج  ـــهيت�ه، وللع ـــح ش ـــات وتفت ـــن امليكروب ـــيم م الهض
ـــان«  ـــرياء« أو »الريق ـــى بــــ »الصف ـــا يس ـــرض م ـــن م م
الطبيعيـــة  الرضاعـــة  تعزيـــز  املرضـــع  األم  علـــى 
ــح  ــا ُتنصـ ــار، كمـ ــن الصفـ ــاين مـ ــذي يعـ ــا الـ لرضيعهـ
بشـــرب منقـــوع عشـــبة »مليلس«)22(،كمـــا ينصحـــن 
ببـــ�ذور »الكرويـــة« أو »الكمـــون« كمنقـــوع خفيـــف 
ـــوي   ـــص مع ـــن مغ ـــتكي م ـــع يش ـــكن إذا كان الرضي مس

وللتخلـــص مـــن الغـــازات أيضـــا.

ينصحن األم بأن تب�دأ يف تعليـــم ابنها كيفية اجللوس 	 
ابت�داء من الشـــهر اخلامـــس، أما البنـــت فابت�داء من 
الرابع، وُيفّســـرن تأخـــري فرتة تلقن اجللوس بشـــهر 
بالنســـبة للولد حىت ال تتكّون لديـــه أرداف مثل أرداف 

مستقبال. البن�ات 

يعتقـــدن أن الطفل عندما يالمس رجليـــه بي�ده كثريا 	 
فإنه ســـيمي باكـــرا، وأنه مـــن األفضـــل أن ال يقّبل 
األهل رجلي الرضيع وخاصـــة والديه)يقومون بذلك 
ملداعبت�ه( ألن ذلك ســـيجعله عاقا لهما يف املستقبل، 

ويصريون »حتـــت رجليه«.

جيـــب أن »حيـــىّن« الطفـــل كل ليلـــة خميـــس لفرتة 	 
أربعـــن يوما، وذلـــك بوضـــع عجين�ة احلنـــة يف اليد 
اليمـــىن والرجـــل اليســـرى، واخلميـــس الـــذي يليه 
توضـــع يف اليـــد اليســـرى والرجـــل اليمـــىن وهكـــذا 
حـــىت ُيّتـــم أربعن يومـــا، وكانـــت احلنة قـــد عرفتها 
الكثـــري مـــن املجتمعـــات منـــذ عهـــود، فالفراعنـــة 
اســـتعملوا مســـحوق أوراقـــه يف حتنيط جثـــث املوىت 
خشـــية تعفنها، كما اســـتعملوا عجينـــ�ة احلناء أيضا 
لتخضيب األيدي وصباغة الشـــعر وعالج القروح... 
وترى نســـاء القصبة أن يف حنـــة الصغري حكمة كبرية، 
فباإلضافـــة إىل اســـتعمالها كعالج للبـــدن، يعتقدن 
أنها ســـتجعل منـــه عطوفا حليما يف املســـتقبل لذلك 

احلنين�ة«. بـ»احلنـــة  ينعتنها 

أن ُيلبـــس الطفـــل ثي�ابـــه باملقلـــوب، أي الظهر بدل 	 
الصـــدر، واجلزء الـــذي مـــن املفـــروض أن يكون من 

الداخـــل )مـــا يالمس جســـده مباشـــرة( يصبح من 
اخلـــارج،  وهذا يف احلـــاالت الـــيت ين�ام فيهـــا الطفل 
كثـــريا يف النهـــار ويبقى مســـتيقظا يف الليـــل، ويكون 
تفســـريهن لذلك أن املولـــود »مبّدل الليـــل بالنهار« 
بمعىن أنـــه غرّي الليـــل بالنهار ويجـــب أن نغري طريقة 

لبســـه حىت يتغـــري توقيـــت نومه.

إذا كان علـــى األم أن تتخّلـــص مـــن حليبها ألســـباب 	 
مختلفة كـ)فائـــض يف احلليب يمكن أن يســـبب لها 
ألما أو مشـــكال يف الرضاعـــة..(، فإنه ُيمنـــع عليها أن 
ترميـــه يف البالوعـــة أو أي ســـطح إســـمنيت، فإن ذلك 
ســـيجعل احلليب جيفُّ يف ثدي األم، بـــل جيب عليها 
أن ترميه يف الرتبة واألحســـن أن تكـــون تربة بها غرس 

حىت يســـتمر عطـــاء األم من احلليـــب لرضيعها. 

القصبـــة  يح  يف  أغلبهـــا  اخترنـــا  املمارســـات  هـــذه 
وبالضبـــط يف يح »جامـــع ليهـــود«)23(، هـــي معتقـــدات 
شـــعبي�ة تراكمت مع مـــرور الزمن وانعكســـت جتلياتها يف 
حياتهـــم العمليـــة، هـــن يعتقدن أنهـــن بهذه املمارســـات 
حيّصـــن الرضيع وحيمينـــ�ه خصوصا من اخلطـــر املجهول 
املصـــدر، كالعن واحلســـد أو مّس اجلن، وتســـى العن 
الشـــريرة يف العربيـــ�ة بـ»العـــن«، والشـــخص ذو العن 
الشـــريرة يســـى »معيانا« ويقول القســـطالين: »حن 
ينظـــر بغبطة إىل يشء ما أو شـــخص ما أعجبـــه فإنه يوقع 
ــراه مصيب�ة ما.. ومســـألة معرفة إذا مـــا كانت نظرته  بما ـي
تســـلط على ما هي موجهة لـــه مادة غري مرئيـــ�ة، كما ينبع 
الّســـم من عـــن احلية أمـــر محتمـــل فقـــط«)24(، ولكي 
يتم فعـــل العـــن الشـــريرة البد مـــن حضـــور »املعيان« 
و»املتعـــن« ويف موضوعنـــا بمعىن الرضيع والشـــخص 

الذي حيســـده أو يغـــار منه.

كمـــا أنه »من بـــن العيون اليت تعتـــر خطرية وختىش: 
العن الســـاهمة النظـــر، ونظـــرة الرجل الشـــارد الذهن. 
ويقـــول أهايل شـــمال افريقيا عن الرجل الســـاهم املحدق 
يف الفـــراغ ويف البعيـــد »كيخزر يف إبليـــس« معناه حيّدق يف 
إبليـــس.. إن خلـــف النظرة املتوهجـــة ثمة دائمـــا مكر ما، 
حســـد.. واحلســـد هو قبل كل يشء العنصر الفاعل للعن 
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الشـــريرة، فاملعيان حـــن يعرث على يشء جميـــل، يزنع عنه 
جمالـــه ويهلكـــه إذا كان كائن�ا حّيـــا«)25( ونســـاء القصبة 
خيشـــن النظرة الشـــاردة الســـاهمة ويقمن باملمارسات 

الـــيت ذكرناها العتقادهـــن أنها حتيم الرضيـــع وحتصنه.

إن الطقـــوس املتوارثة يف التقاليـــد املحلية بالقصبة قد 
عرفت اســـتمرار البني�ات االجتماعيـــة والذهني�ة التقليدية 
يف البنيـــ�ات احلديث�ة، يف محاولة لتوريث الرأســـمال املعريف 
على حد تعبـــري )P. BOURDIEU(، وبمـــا أن املولود اجلديد 
هـــو الهيئـــ�ة األولية لإلنســـان فـــإن حمايت�ه مـــن أي خطر 
محتمل كمـــا تعتقد اجلـــّدات أو »مســـّنات القصبة« أمر 
مهم للغايـــة، كما حتـــرص علـــى مواجهة الشـــرور املمكن 
حدوثهـــا وإحـــداث كل ما ُيمّكـــن من جلب اخلري والســـعد 

املعتقـــدات  مـــن  املجموعـــة  هـــذه  باســـتخدام  للطفـــل، 
والتصـــورات والقيم كوســـائط الدفـــاع ضد مـــا يمكن أن 
يصـــدر عن اآلخرين من ضـــروب العن واحلســـد أو اجلن 
واألرواح الشـــريرة وأحيانـــا حـــىت الســـحر، وغريهـــا أيضـــا 
حلمايتـــ�ه أو شـــفائه مـــن علـــل جســـدية بطـــرق تقليدية 
متوارثـــة يعتقـــدن يف منفعتهـــا عن جتربـــة، إذ أن ســـنوات 
طويلة مـــن ممارســـتها جعلـــت القـــول المأثور »اســـأل 
املجرب وال تســـأل الطبيب« حاضرا بقـــوة، ومن األمهات 
الـــيت تعرتض أو تبـــ�دي انزعاجها من هذه املمارســـات تن�ال 
نصيبهـــا مـــن النقـــد الالذع مـــن طـــرف كبريات الســـن، 
وهنـــاك من يســـّبب لها مشـــاكل عائليـــة )كاخلالف بن 
أم املولـــود وجّدتـــه(، كما تبقـــى وجهة نظر هؤالء النســـوة 
مرتكزة على أن هذه املمارســـات »رّبت أجياال وحفظتهم«.
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زادت  عـ�ف  الغروس...)�ج وىلي  وكـ�ج سـعدي  �ي  فـرحي  �ي   

فـروع وأغصـان الشـجرة كنايـة عـن قـدوم مولـود جديـد 

.) للعائـ�ة

ي الطوابق.. 9
ف

روقة املفتوحة �
أ
" ومعناه ال ف مفردها "س�ي

	0. Djaffar LESBET, la Casbah d‘Alger gestion ur-

baine et vide social, OPU/ 	, place Centrale de 

Ben Aknoun, Alger, 	985, P 	.

مـع . 		 ـا  ف�ي كت  واشـ�ة تفاصيلهـا  تقاطعـت  وان  حـ�ة 

أخـرى.   تمعـات  حمج
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كـن . 2	 ، فذلـك أمـر ل �ي ف �ش العـ�ي
أ
"أن يؤمـن النسـان �ج

واسـب  أ �ج دب ملـ�ي
أ
ـا أن ال أن يثـ�ي فينـا الدهشـة، �ج

بعينيـه" ل  ـم  "ال�ة قبيـل  مـن  املعتقد....وتعابـ�ي  هـذا 

فريـد  ـة  محج �ة ي 
دو�ة ادمونـد  اليـوم"  إىل  سـارية  ال  ف �ة

ي �ش افريقيـا، دار رؤية للنرش 
ف

ف � ، السـحر والـد�ي الـزاهي

 .256 ص  والتوزيـع، 

املقـق . 3	 املولـود،  حـاكم 
أ
�ج املـودود  فـة 

ة
�   ، القـمي ف  ا�ج

ؤوط، مكتبـة دار البيان دمشـق، 	39	ه 	97	م،  ر�ف
أ
ال

 .26  25- ص  ص- 

"الدربوكة" هي آلة  موسيقية ايقاعية، تتكون من جم . 4	

ـا جلد ماعز  مـن الفخار عل شـل مزهرية يشـد عل�ي

ب  ـا، تصدر أصوات ايقاعيـة عند الرف وان�ج ج يلتصـق �ج

ك�ش انتشـارا واستعمال 
أ
، امك تعت�ج اللة ال ف صابع اليد�ي

أ
�ج

ي القصبة من 
ف

، تسـتعمل بشـل واسع � ي ي العامل العر�ج
ف

�

تـان وامليـالد، ول  ي حفـالت الـزواج واحلف
ف

قبـل النسـاء �

فل. ـا أي م�ف لوا م�ف ف �ي

ع�ف أسـود . 5	 ي اكنت تنعته بـ"الكحلوش" �ج
ثـال جـدة اب�ف

ف
�

عـ�ف القبيـح،  وتتحـدث عنـه  ة،  أو "املزعـوق" �ج البـرش

نع 
ة
نه كث�ي البـاكء والنكد ح�ة �

أ
بل سـلبية أماهمـم و�ج

عنه حسـدمه.

ي . 6	
ف

ف � ، السـحر والـد�ي ـة فريـد الـزاهي محج ، �ة ي
ادمونـد دو�ة

�ش افريقيـا، ص 257.

نفس املرجع، ص 63.. 7	

ك امــرأة )مــن . 8	 ي اكنــت ل تــ�ة
فشــخصيا جــدة ابــ�ف

تــاز عتبــة البــاب إل وطلبــت  ج
ة

موعــة املذكــورة( � املج

ــتقباهلا. ــودي لس ُ أ�ف ومول ــرف ــ�ة أح ــار ح ــا النتظ م�ف

ي �ش . 9	
ف

ف � ، السـحر والد�ي ـة فريد الزاهي محج ي �ة
ادمونـد دو�ة

افريقيا، ص 260.

والتآلـف . 20 املصاحلـة  اسـتعمال  مـن  املقصـود  "-امللـح- 

فيـة "، مقـال تقنيـات وثقافة  خـر: أي القـوى احلف
آ
مـع ال

ي العامل 
ف

، النسـاء واملعرفـة  � محـام املولـود، سـلمي خياطي

ي املعـارص، تنسـيق وتقـد�ي مـر�ي بوزيـد سـبابو  العـر�ج

ـزا�أ 9 2007-		- عـدد 2	. CNRPAH، ملتـىة دوىلي احلج

ففـة، . 	2 ـا جديـدة أو حمج
ة

يـة تسـتعمل أورا� هي عشـبة �ج

ات من املاء حـ�ة تعىي مفعوهلا،  ضافـة  قطـ�ي إ ـرس �ج �ة

ي أنف الطفل، حلظات بعدها 
ف

تقطـر بعض القطـرات �

ي العطس. 
ف

حـ�ة يبـدأ �

ي املاء  . 22
ف

ـا أوراق النعناع، تغـل �
ة

وهي عشـبة  تشـبه أورا�

م املرضعـة عوضـا عن املاء.
أ
ـا ال �ج وترش

ي سـنة 666	م مـن . 23
ـزا�أ بـ�ف ـر مسـاجد احلج هـو مـن أ�ش

ندلـسي الذي 
أ
ف فـارس" ال قبـل الشـيخ "عبـد الرمحـن �ج

ى عقارا وشـيد مسجدا أصبح  ندلس فاشـ�ة
أ
قدم من ال

 السـتعمار 
ّ

مـل امسـه "مسـجد فـارس"، إىل أن حل �ي

قلية 
أ
مه سـنة 845	م وأقام ماكنه كنيسـا لال

ّ
د

ف
الفرنسي �

، وبعد السـتقالل حّول من  زا�أ ودية من سـاكن احلج ال�ي

ي تشـ�ي إىل 
ر الـ�ة �ش

آ
جديـد إىل مسـجد بعـد ازالة لك ال

ودية، وأطلق عليه سـاكن احلي إىل يومنا هذا  نة ال�ي الد�ي

ود".  "جامـع ل�ي

الثامـن، . 24 لـد  املج البخـاري،  ح �يـح  ، �ش ي
القسـطال�ف

ص390.

ي . 25
ف

ف � ، السـحر والـد�ي ـة فريـد الـزاهي محج ، �ة ي
ادمونـد دو�ة

�ش افريقيـا، ص 275.
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املقدمة 

يتمزي الشـــعب االردين بشـــكل عام بعمق ثقافته املمتدة إىل عصور 
قديمة تـــكاد تي بالكثري مـــن الثقافات والعادات الـــيت يمتد بعضها 
آلالف الســـنوات والـــيت تدل على أن هذا الشـــعب يتكـــئ على رصيد 
كبري من املوروث االجتماعي والذاكرة الشـــفوية اليت لأســـف غفلت 
عنهـــا أقالم الكتبـــ�ة واملدونـــن. وكجزء من هـــذا املجتمـــع الغين فإن 
مجتمـــع وادي موىس وما حوله هـــو أيضا امتداد لتلـــك الثقافة وذلك 
النســـيج، فهـــو مجتمع غين جـــدا يف ثقافتـــه وتاريخه ولربمـــا ملوقعه 
اجلغـــرايف الـــذي يبعد عن عمـــان ما يقـــارب 250 كم األثـــر األكر يف 

واالجتماعي.  الثقـــايف  الغىن  هذا 

وادي مـــوىس مدين�ة أردنيـــ�ة، ومركز لواء البـــرتا يف محافظة معان. 
تقع يف جنـــوب األردن حوايل 250 كم من عّمان. ويبلغ عدد الســـكان 

أ. فاطمة ناصر احلسنات - األردن
أ. منصور عبدالعزيز الشقريات  - األردن

رحلة يف رحاب
التكافل والتعاون  

بعض املمارسات االجتماعية 
والطقوس واالحتفاالت

يف وادي موىس جنوب األردن

1
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حـــوايل 25 ألـــف نســـمة. شـــهدت وادي مـــوىس تغريات 
جذريـــة يف مســـتوى اخلدمات خـــالل العقـــد األخري وقد 
بين فيهـــا عـــدد كبـــري مـــن الفنـــادق املصنفة مـــن فئات 
اخلمس جنـــوم واألربـــع جنوم لكـــي تســـتقبل الزائرين إىل 
املدينـــ�ة األثريـــة )البرتا(. وكانت تســـى قديمـــا )إليج( 
بســـبب جلوء الناس إليهـــا للحماية والتحصـــن بها وقت 
االضطرابـــات. يقطن وادي مـــوىس اللياثنـــ�ة )بين ليث( 

كنانة. قبيلـــة  من 

فالزائـــر الـــذي يمر بطـــول الطريـــق الصحـــرأوي من 
العاصمـــة عمان متجهـــا إىل وادي موىس فـــإن أول ما خيطر 
بب�اله أنه ســـينتهي به املطاف إىل وجهـــة صحرأوية كتلك 
الـــيت صادفها طيلـــة الطريق الصحـــرأوي إال أنـــه يتفاجا 
بالغطـــاء النبـــ�ايت واملناظـــر اخلالبة الـــيت حتتويهـــا أودية 
وجبـــال وادي مـــوىس حاضنـــة البـــرتا وعاصمتهـــا. وهي 
الســـبب الرئيس الـــذي جذب وحفـــز الســـكان املحلين 
بالبقـــاء يف هـــذه املنطقـــة بالرغـــم مـــن كل الصعوبـــات 

والتحديـــات الـــيت واجهتهـــم وال زالت. 

وال يمكـــن احلديث عـــن املـــوروث االجتماعـــي يف أي 
مكان بمعـــزل عـــن محيطه فاالنســـان هو نتـــ�اج محيطه 
بـــكل ما حيتويـــه ذلك املحيـــط، وألن محيـــط وادي موىس 

ممـــزي فبالضرورة أن ينتـــج عن ذلك التمـــزي الطبيعي تمزي 
بشـــري ال يـــكاد يتكرر وفيه مـــن القيم والعمـــق الكثري مما 
قـــد يكون مفيـــدا أن يكتـــب عنـــه ويعلمه العالـــم. فعلى 
ســـبي�ل املثال كلمـــة »العونه« قديما هـــي مصطلح ليس 
بالضـــرورة ان يكـــون محليـــا مرتبطـــا باهـــايل وادي موىس 
بـــل بأهايل األردن بشـــكل عام فهـــو األصل لـــكل ما يعرف 
اآلن بالعمـــل التطوعـــي، وهـــو أن يقـــدم اآلخر مســـاعدة 
دون مقابـــل »ويفزع« باملعـــىن املحلي جلـــارة أو لقريب�ة أو 
البـــن بلدته يف أمـــر حيتاج فيـــه إىل مســـاعدة، ودون طلب 
أو تذلـــل، فمعظم منـــازل وادي موىس ما كانـــت لتبىن لوال 
العونـــة، ومعظم احلصائـــد من قمح أو شـــعري أو عدس أو 
كرســـنه ما كانت لتنتهي ليومنـــا هذا لـــوال العونة وغريها 
الكثـــري من األعمـــال التقليدية ذلك الوقت مـــا كانت لتتم 
لـــوال هـــذا البعـــد االجتماعـــي الـــذي يظهر أســـى معاين 

التكافـــل والبســـاطة اليت تمزي هـــذا املجتمـــع عن غريه. 

ونظرا التســـاع وغـــىن هـــذا املـــوروث ولعـــدم القدرة 
لكتابـــة وشـــرح جميع هـــذه التفاصيل فانه ســـيتم الرتكزي 
يف هـــذا البحـــث وتســـليط الضـــوء فقـــط علـــى بعـــض 
املمارســـات والعادات االجتماعية مثل: ممارسات الزفاف 

واخلطوبـــة واخلتـــان واحلصاد والـــزوارة.

2

صوره اىل منطقة وادي موىس وجبال البرتا

 رحلة في رحاب التكافل والتعاون بعض الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت في وادي موسى جنوب األردن 
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حصـــاد  مـــن  لنأخـــذ  الســـن  كبـــار  مقابلـــة  وتمـــت 
ذاكرتهـــم إىل تلك احلقبـــة الزمين�ة وما حوتـــه من عادات 
وممارســـات ال يمكن أن تكـــون إال يف مجتمع غين ويمتلك 
أدوات يســـتطيع بامتالكهـــا العيـــش يف فـــرتة زمنيـــ�ة قد 

تكـــون األصعـــب تاريخيا.

مشكلة البحث:

كمـــا ذكرنـــا ســـابقا فـــإن هـــذه الفـــرتة الزمنيـــ�ة غفـــل عنهـــا 
كتبـــ�ة التاريـــخ ولـــم يســـبق أن أجريـــت دراســـات حتليليـــة 
ألي طقـــوس أو ممارســـات الـــيت كانـــت يف وادي مـــوىس إال 
األمـــر اليســـري والـــيت لـــم تتطـــرق إىل الطقـــوس وأســـبابها 
ومـــا العـــرة منهـــا وهنـــا تكمـــن أهميـــة هـــذه الدراســـة 
والـــيت ســـتقربن�ا أكـــرث إىل فهـــم تلـــك النفـــس البشـــرية الـــيت 
ــا  ــتفادة منهـ ــ�ا االسـ ــيت يمكننـ ــرتة والـ ــك الفـ عاشـــت يف تلـ
ـــ�ا اليـــوم. فاملعرفـــة كمـــا يقـــال قـــوة،  ومـــن موروثهـــا يف حياتن
ــم  ــوة إالإن تـ ــون قـ ــن أن تكـ ــا ال يمكـ ــة لوحدهـ إال أن املعرفـ
ـــط  ـــة فق ـــذا احلال ـــي ه ـــح فف ـــدف واض ـــو ه ـــتخدامها حن اس

يســـتقيم القـــول »املعرفـــة قـــوة«! 

ومن هنا تتحدد مشـــكلة الدراســـة بالســـؤال :ما هي 
الطقـــوس واملمارســـات الـــيت كانـــت موجـــودة يف منطقة 

وادي مـــوىس ؟

أهمية البحث :

ـــوم  ـــيت كان يق ـــات ال ـــوس واملمارس ـــرف إىل الطق إن التع
بهـــا ســـكان وادي مـــوىس يتطلـــب التعـــرف إىل مضامينهـــا 
ـــرف  ـــن التع ـــ�ا م ـــا يمكنن ـــك م ـــا، وذل ـــته فيه ـــم ممارس ـــا يت وم
األردنيـــ�ة  احليـــاة  يف  ودورهـــا  االحتفـــاالت  هـــذه  إىل 
حيـــث  مـــوىس،  وادي  منطقـــة  يف  احليـــاة  وخصوصـــا 
ــم  ــاهم يف رسـ ــن أن تسـ ــية يمكـ ــا أداة أساسـ ــم اعتب�ارهـ يتـ
صـــورة صادقـــة للمجتمـــع األردين ومجتمـــع وادي مـــوىس، 
ـــى  ـــوء عل ـــليط الض ـــة تس ـــذه الدراس ـــن له ـــه يمك ـــه فإن وعلي
فـــرتة مـــن الزمـــن كانـــت تتســـمم بالبســـاطة والتكافـــل 
والتالحـــم بـــن أفـــراد املجتمـــع وكانـــت تمـــارس فيهـــا 

طقـــوس توصـــف بأنهـــا طقـــوس رائعـــة تـــدل علـــى مجتمـــع 
ـــب  ـــة يف أغل ـــة والعفوي ـــدق العاطف ـــل وص ـــك متكاف متماس
هـــذه الطقـــوس . وأن ال نغفـــل عـــن فـــرتة مـــن الزمـــن كانـــت 
ـــها  ـــيت كان يمارس ـــوس ال ـــن الطق ـــري م ـــا الكث ـــل يف طياته حتم

ــا بـــكل عفويـــة وبســـاطة وتكافـــل . أجدادنـ

أهداف البحث :

يهدف البحث إىل :

التعـــرف علـــى بعـــض املمارســـات والطقـــوس الـــيت . 1
ومـــا  مـــوىس  وادي  منطقـــة  ســـكان  يمارســـها  كان 

حولهـــا قديمـــا .

تســـليط الضوء علـــى احتفـــاالت وادي مـــوىس وما . 2
حولهـــا قديما والغـــوص عميقا فيها ملعرفة أســـبابها 

وقيمها.  ومعانيهـــا 

توثيق األغاين ومعانيها لتلك احلقبة الزمني�ة. . 3

حلمايتهـــا . 4 والطقـــوس  املمارســـات  هـــذه  توثيـــق 
احلـــايل.  يومنـــا  يف  منهـــا  واالســـتفادة 

توثيق مرحلـــة مهمة مـــن تاريخ املنطقـــة اليت كانت . 5
جميلة وبســـيطة بـــكل ما حتمله مـــن تفاصيل 

الكلمات الدالة :

:Rite 1(  الطقوس

طقس ] مفرد [ : ج طقوس :

ــة . 1 ــرودة ورطوبـ ــرارة وبـ ــط وحـ ــن ضغـ ــو مـ ــة اجلـ  حالـ
وريـــاح وغريهـــا يف يـــوم أو أيـــام قليلـــة طقـــس حـــار 
ــى  ــدل علـ ــس معتـ ــتاء - طقـ ــر شـ ــارد ممطـ ــا بـ صيفـ
منطـــاد  الطقـــس:  منطـــاد  الشـــمايل  الســـاحل 
ـــن  ـــات ع ـــع معلوم ـــد جتم ـــزة رص ـــل أجه ـــتخدم حلم يس

األحـــوال اجلويـــة .

ـــة . 2 ـــام اخلدم ـــتعمل لنظ ـــا يس ـــرث م ـــب، وأك ـــام وترتي نظ
ــارى  ــد النصـ ــا، عنـ ــعائرها واحتفاالتهـ ــ�ة أو شـ الدينيـ
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الشـــعائر  وإقامـــة  الصـــالة  يف  دينيـــ�ة  طريقـــة 
ـــة -  ـــوس خاص ـــة طق ـــذه الطائف ـــ�ة - له ـــوس ديني طق

ممارســـات طقســـية )1(.

لفظـــة »Rite« يف الالتينيـــ�ة مـــن »Ritus« ويعـــىن 
مجمـــوع »األنشـــطة واألفعـــال املنظمـــة الـــيت تتخذها 

جماعـــة ما خـــالل احتفاالتهـــا«)2(.

أمـــا يف االصطـــالح العـــام فهي عبـــارة عـــن مجموعة 
الســـلوكيات واألفعـــال واألقـــوال اليت يقوم بها االنســـان 
بصفة متكـــررة يتفق عليهـــا اجلميع ذات عالقـــة بالدين 

والســـحر واملعتقـــد االجتماعي 

وترجع أصـــول هـــذا املصطلـــح إىل الكلمـــة اليوناني�ة 
أوالرتتيب)3(. النظـــام  تعـــين  والـــيت   Taksis

 : Practices 2(  املمارسات

املمارسة لغة: مارس اليء مراسا . 

وممارســـة: عاجلـــه وزأولـــه، يقـــال: مـــارس األمـــور 
واألعمـــال، تمـــرس باليء: احتـــك به وتـــدرب عليه)4(. 

املمارســـة اســـم مؤنـــث : تدل املمارســـة علـــى أحكام 
واجلماعي. الفـــردي  الســـلوك 

وهـــو يف اســـتخدامه الالتيـــين practice مـــن أصـــل 

يونـــاين »براكتيكـــوس«، ويعّد واحـــدًا مـــن املفاهيم اليت 
شاع استخدامها يف الفكر الفلســـفي من ذلك احلن، وقد 
اســـتخدمت للداللة على النشـــاط املســـتمر الذي توضع 
مـــن خالله مبادئ العلـــوم موضع التطبيـــق، ومنه قولهم: 
ممارســـة الطب، وممارســـة الغناء، وممارســـة السياسة، 
كما تســـتخدم للدراســـة علـــى املدأومـــة يف النشـــاطات 
العقليـــة، كأن يقال ممارســـة التفكري، وممارســـة التأمل، 
وغريهـــا، ولكنهـــا بصـــورة عامـــة أكـــرث مرادفة للنشـــاط 
العملـــي activité pratique ،ومنها جاء تعبري ممارســـة 
praxis املشـــتق من اليونانيـــ�ة أيضَا، ويـــراد منه أن يكون 

مقابـــاًل للعلم النظـــري والتأمل)5(.

املمارســـة اصطالحا: هـــي املدأومة علـــى عمل اليء 
مستمر.  بشكل 

Celebrations : 3(  االحتفاالت

]مفـــرد[: احتفاالت )لغـــري املصدر( مصـــدر احتفَل/ 
احتفَل بــــ/ احتفَل لـ.

اجتمـــاٌع علـــى فـــرح ومســـّرة »تقـــام االحتفـــاالُت يف 
البـــالد بذكـــرى األعيـــاد الوطنّيـــ�ة«)6(، امـــا االحتفاالت 
اصطالحا فهي ممارســـات وأنشـــطة اجتماعيـــة يقوم بها 

األفـــراد للتعبـــري عـــن فرحهم بـــيء ما .

3

 رحلة في رحاب التكافل والتعاون بعض الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت في وادي موسى جنوب األردن 
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اخِلطبة : 

اخِلطبة لغة : هي طلب الرجل املرأة للزواج منها .

وهـــي يف االصطـــالح مثلهـــا يف اللغـــة، مـــع مالحظة 
شـــروطها الشـــرعية، واخِلطبة هـــي أول مراحـــل الزواج .

وســـوف نب�دأ بالعـــادات اخلاصة بالزواج وهنا تســـرد 
لنـــا احلاجة فاطمـــة بعضا من ذاكرتهـــا فتقول: 

كانـــت اخلطبـــة تتـــم يف وادي مـــوىس كما تســـرد لنا 
احلجـــة فاطمـــة احلســـنات انـــه )يقـــوم أهـــل العريس 
بالتوجـــه إىل أهل العروس بعدد من وجهاء العشـــرية وكبار 
الســـن واألصدقاء وهـــي ما تســـى باجلاهـــه وحيضرون 
معهم الذباحئ، وعنـــد اكتمال وصول اجلاهه واســـتقبالها 
من وجهاء أهـــل العـــروس والرتحيب بهم , تقـــدم القهوة 
العربيـــ�ة )الســـادة( لكبري اجلاهـــة فيضع فنجـــان القهوة 

أمامـــه، فيجلـــس مقابله كبري املســـتقبلن.

فيب�اشـــر كبـــري اجلاهة بالقـــول: )احنـــا جاين نطلب 
ايد بنتكـــم فالنه البنـــ�ا فالن على ســـنة هللا ورســـوله(

لـــريد عليه كبريأهـــل العـــروس ويقـــول: )تراها جتكم 
هديه مـــا من وراهـــا جزيه( 

ـــرد باملهـــر )وغالبـــا مـــا يكـــون  ثـــم يعـــود كبـــري اجلاهـــة بال
متفقـــا عليـــه بـــن أفـــراد العشـــرية أو البلـــد »وادي مـــوىس«( 
ــا  ــ�دأ حينهـ ــا يقـــرا املوجـــودون ســـورة الفاحتـــة، وتبـ وبعدهـ
مظاهـــر الفـــرح فتقـــوم النســـاء بالزغاريـــد ويتـــم ذحب الذبـــاحئ 
الـــيت أحضرهـــا أهـــل العريـــس وإعـــداد الطعـــام الـــذي 
ــة أن  ــة فاطمـ ــف احلاجـ ــاح( وتضيـ ــه )الصفـ ــق عليـ يطلـ
العـــروس ليـــس لهـــا احلـــق يف الرفـــض أو القبـــول فـــإن ويل 
امرهـــا هـــو مـــن يقـــوم باملوافقـــة أو الرفـــض .وهنـــا تقـــوم 
النســـاء بالغنـــاء واالحتفـــال بهـــذه املناســـبه وتذكـــر احلاجـــة 

بعضـــا مـــن هـــذه االغـــاين: 
من الصبح للعصر                                واحــنــا مشــين�ا
من الصبح للعصر                               طــيب�ات االصـل

واحنـــا خـذينـــا                                طــيب�ات االصـل 

وليـلتـــن وليلــه                              واحنـــا مـاشــين�ا
ليـلتــــن وليلــة                                ومن بن�ات العيلة 
 واحــنا خـــذينــا                                من بنـات العيلة 

هذا مـــا خيـــص اخلطبـــة وبعـــض ما يتـــم فيهـــا من 
ممارســـات. 

الزواج :

الزواج يف اللغة : االرتب�اط واالقرتان. 

امـــا الـــزواج اصطالحا : هـــو اتفـــاق أو عقـــد يتم بن 
الذكـــر واألنـــى بهـــدف تكويـــن أســـرة وحفـــظ النفـــس 

البشـــرية .

أمـــا الـــزواج ) الزفاف ( فعلى لســـان احلاجـــة فاطمة 
 : ل تقو

يبـــ�دأ العـــرس بشـــهر مـــن قبـــل موعـــد الزفـــاف من 
التجمـــع عنـــد أهـــل العريـــس حيـــث تبـــ�دأ االحتفاالت 
طوال الليل وتســـى ) الســـهرات( يقوم الشباب خاللها 

بالدبـــكات والدحيـــه والرقص علـــى ايقاع الشـــبابة.

وتستمر يف سرد ذكرياتها فتقول : 

»أثنـــ�اء الدبكة )هي عبارة عن مجموعة من الشـــباب 
تصطف متشـــابكي األيـــدي ترافقهـــا الشـــبابة )املزمار( 
والطبلة( تبـــ�دأ بالغناء مجموعات من الشـــباب تقســـم 
على شـــخصن أو ثالثة تردد أغـــاين متوارثة مثـــل على دا 
العونـــة على دا العونة ويتخللها بعـــض الكلمات إما وليدة 
اللحظـــة أو معـــادة مـــن بعضهم بعضـــا، ومن ثـــم يرتفع 
اإليقـــاع لتنفـــرد األيـــدي على األكتـــاف وتبـــ�دأ احلركات 
باألرجل بالضرب على األرض مـــع ضربات الطبلة مكونة 

لوحة فني�ة متن�اســـقة يقودهـــا قائد الدبكـــة )اللويح(.

اجلوفيـــة وهـــو نـــوع آخـــر مـــن الرقـــص عبـــارة عن 
اصطفـــاف مجموعتـــن متقابلتن متشـــابكة األيدي من 
ــردد كل صف على  كبـــار الســـن وبعض الشـــباب حيث ـي
حـــدة بيت�ا من الشـــعر ثـــم تقـــوم املجموعة األخـــرى بالرد 
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عليهـــم ومن أهـــم األغـــاين اليت ذكرتهـــا احلجـــة فاطمة 
يرددونها:  وكانـــوا 

يـابـو رشــيدة قـلبنـا اليـوم مجــروح
 جـرح غمـيق وبـاحلشـا مسـتظ

جلابـوا الطبــيب ومددونـي على اللـوح
 قلت برخأوة ما عاش اللي يصلين

ظليت انادي واضرب الباب بالسيف
عّيـوا يـا بايب هلك ال يفتحولـي

يا جنم ياللـي بـالسما واسمك اسهـيل 
 لنشفت العالـي باهلل دلـوه علـيا 

دلـوه علـى املفـتاح ويف طاقـة الـباب
 وان مــا لقـي املفـتاح ينـده علـيا

أمـــا الســـامر )الدحية( فهو من اســـمه لســـمر ولليل 
وفيـــه وصـــف للرجـــال الذيـــن يتمـــزيون بنـــرات صوت 
ــرددون أبي�اتا  عاليـــة وذات نســـق واحد كل اثنـــن أو أكرث ـي
مـــن الشـــعر النبطي املـــوزون علـــى قافية واحـــدة إما من 

شـــطرين، أو ثـــالث أشـــطر)مثولث( أو من أربع أشـــطر 
)مروبـــع( وتـــرتدد األدوار بينهم ويف بعـــض األحيان يكون 
التحدي كما ذكرت احلجة هو الوقـــوف لوقت متأخر دون 
التعب و ينتهي الســـامر برقصة الدحية الـــيت تكون عبارة 
عـــن »أصوات عالية يطلقها )أهل الســـامر( يســـتعرض 
أمامهم شـــخص أو شـــخصان رقصة بالعباية اليت يرتديها 
ذهابا وأيابا لتحميســـهم وتشـــجيعهم على االســـتمرار«.

وهنـــا ال بـــد مـــن اإلشـــارة إىل تاريـــخ هـــذه الرقصـــة 
الشـــعبي�ة وأصلهـــا، واليت قـــد جيهلها اجليل احلـــايل وقد 
يعترونها رقصة مخيفة وخاصة عندمـــا تتعإىل األصوات 
يف نهايـــة الرقصة وترافقهـــا حركات قد ال تكـــون مفهومة 
من قبل بعض الشـــباب وتصبح حركاتهم ســـريعة، فهي 
للوهلـــة األوىل مخيفة وهي بالفعل كذلك وهذا هو ســـبب 
وجودهـــا أصال فهي رقصـــة حرب والغـــرض منها اإلخافة 
فالقصـــة التاريخية الـــيت ترتبط بها بـــأن هنالك مجموعة 
مـــن احلجـــاج الذيـــن تعرضـــوا للصـــوص يف الليـــل فما 
كان منهـــم اال أن يتمايلـــوا ويصدروا صوتا يشـــبة صوت 
اجلمـــال ليعلم اللصـــوص بـــان عددهم كثـــري ليخافوهم 

وبالفعـــل خـــاف اللصوص وجنحـــت اخلطة.

أمـــا فيمـــا خيـــص النســـاء فبحســـب روايـــة احلاجة 
تقول:  فاطمـــة 

»امـــا ما خيـــص النســـاء فالنســـاء هـــن عمـــود أغاين 
األفـــراح ففي حفـــل الزفـــاف تقوم النســـاء برتديـــد أغاين 
مثـــل املهاهاة، والهدهـــدة، والرتأويد منها مـــا يكون مرافقا 
للطبلـــة ومنهـــا ما يكـــون فرديـــا مثـــل املهاهاه تذكـــر لنا 

احلاجـــة فاطمـــة منها :
يا ام العريس واكريب زنارك

لوال العريس ما جين�ا ع دارك 

وتذكر ايضا 
يف ثالثـن يـوم مـع لـيايلـيها                      مع لياليها 

 لسهر الليل ودمع العن هاليل                      العن هاليل 
علقتين بهـواهـا هللا جيـازيـها                       هللا جيازيها 
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هني�ا عليك يا العريس هني�ة
سبع مرات وقولك هني�ة

عليم هللا لو شوفـت خدودهـا
تفاح الشام واأل أحمر شوية 

و غريهـــا الكثـــري مـــن األغـــاين واألهازيج الـــيت تتغىن 
بها النســـاء بمدح للعريـــس وأهل العريـــس واالغاين اليت 

تتحدث عـــن جمال العـــروس .

عنـــد اقـــرتاب موعد العـــرس قبـــل العرس بيـــوم هذا 
اليـــوم يطلـــق عليه )النصـــه( عنـــد أهل العريـــس وعند 

أهـــل العروس يســـى بيـــوم احلنه. 

ــيت  ــهرات الـ ــس السـ ــاح عكـ ــذ الصبـ ــه منـ ــ�دأ النصـ تبـ
ــاء  ــع النسـ ــد صـــالة املغـــرب حيـــث جتتمـ ــ�دأ بعـ كانـــت تبـ
ويقمـــن بإعـــداد طعـــام الغـــداء الـــذي يتكـــون مـــن القمـــح 
ــ�دورة  ــم البنـ ــد تقديـ ــه عنـ ــع عليـ ــن ويوضـ ــوخ باللـ املطبـ
إعـــداد  أثنـــ�اء  النســـاء  وتقـــوم  )اجلريشـــة(  وتســـى 
الهجيـــين  خـــالل  مـــن  واالحتفـــال  بالغنـــاء  اجلريشـــة 
ــيت  ــ�ات الـ ــن األبيـ ــبة، ومـ ــذه املناسـ ــة بهـ ــاين اخلاصـ واألغـ
ذكرتهـــا لنـــا احلاجـــة فاطمـــة والـــيت كانـــت تقـــوم النســـاء 

بغنائهـــا يف الهجيـــين: 
من فتيت العيش والطري يشبع       من فتيت العيش 
يـا صـالة محمد يـا ذكـر رب       يـا صـالة محمد 

الوحش بالوادي منهو انسدحله       الـوحش بـالــواد 
واخلوال اجوادي انسدح له احمد     واخلـوال اجـواد

تقوم النســـاء بتقديـــم الطعام للموجوديـــن من رجال 
وأطفـــال ونســـاء وتكـــون أم العريـــس قد جهـــزت الزين�ة 
الـــيت توضع على بيتهـــا وبيت العريس مـــن رايات وأعالم 
األردن وحبـــل املـــودع الـــذي يكـــون عبـــارة عـــن أقمشـــه 
ملونـــة ممدودة علـــى حبال يأخـــذ الرجال الزينـــ�ة وخترج 
النســـاء معهم للصعود على الســـطح وتضـــع ام العريس 
احللـــوى الـــيت كان يطلـــق عليها حلو الناشـــد كمـــا ذكرت 
احلاجة فاطمة الصحـــن الكبري الذي تقـــوم بتوزيعه على 

املوجودين يف النصـــة، يعلق الرجال الزين�ة وتقوم النســـاء 
بالغناء مـــع الطبلة .

ثـــم تـــايت مجموعة مـــن النســـاء مـــن أهـــل العروس 
وأمها حتضـــر مالبس العـــروس )اجلهاز( وهـــو كما روت 
احلاجـــة فاطمة أنـــه عبارة عـــن حقيب�ة تم وضـــع مدرقة 
وشـــال صـــوف وبعـــض قطـــع املالبـــس يف هـــذه االثن�اء 
تكـــون أم العريس وأقاربه بإســـتقبالهن تدخل أم العروس 
باحلقيبـــ�ة اليت حتتوي املالبـــس وهي حتملها على رأ ســـها 
متب�اهيـــة أمام اجلميـــع وتفتـــح احلقيب�ة وتقوم النســـاء 
بإلقـــاء النظر علـــى اجلهاز، بعـــد ذلك يقوم أبـــو العريس 
بإعطـــاء أم العريـــس مبلغـــا مـــن المـــال وهو عبـــارة عن 
)دينـــ�ار ونصـــف( ويعتر هـــذا املبلغ كبريا يف تلـــك األيام، 
ثم تعـــود أم العروس ومن معهـــا إىل بيتهـــا للتجهزيللحنة 

الزفاف. ويـــوم 

يـــوم احلنـــة هو اليـــوم األخـــري قبل يـــوم الزفـــاف آخر 
أيام الســـهرات تتوجه فيه النســـاء من قريبـــ�ات العريس 
وجاراتـــه وأخواتـــه يتوجهـــن جميعـــا يف موكـــب نســـايئ 
يعـــرف ب ) احلنايـــات ( إىل أهـــل العـــروس حيملن طبق 
احلنـــاء املعجون الـــذي يكون مزين�ا بالشـــمع للمشـــاركة 
يف مراســـيم حنـــاء العـــروس، حيث مـــن املعتـــاد أن تقوم 
إحدى النســـاء ِاللوايت لديهن خره بمهمـــة تزين العروس 
وختضيب شـــعرها ويديها وقدميها باحلنـــاء، يف حن يوزع 
بايق احلنـــاء املعجون بن النســـاء املتواجـــدات يف احلفل، 
وتتغىن النســـاء املوجودات عند العـــروس جبمال العروس 
أثنـــ�اء ختضيـــب يديهـــا بالغنـــاء اجلميـــل وهو شـــكل من 

اشـــكال الغناء الـــذي يطلق عليـــه الرتأويـــد قائالت : 
يـا رويـدتنـا يـا فـاطمـة

يــا رويــدتنـا يــا هــيه 
حناك مرطب يا فاطمة

حـناك مرـطب يـا هيه 
يا أم شعري أشقر يا فاطمة

يـا أم اشعري اشقر يـا هيه 
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قلـب واتفكر يـا اديب
قلـب واتفكـر يـا هـيه

يوم الزفاف يوم ) الفاردة( اليـــوم الرئييس للزواج حيث 
من املعـــروف انـــه يوم الزفـــاف يتوجـــه أهـــل العريس إىل 
مزنل والـــد العروس حيث تكـــون العروس قـــد تم جتهزيها 
وقريب�اتهـــا يغنن لها وحيتفلـــن بها. يف اجلهـــه املقابلة عند 
أهـــل العريس يتم جتهزي طعـــام الغـــداء اذا كان ابو العريس 
مقتـــدرا ماليـــا ويكـــون عبـــارة عن منســـف، وهـــو الطبق 
التقليـــدي يف وادي موىس واألردن، واملنســـف هو عبارة عن 
حلـــم الضان أو الماعز مطبوخ يف اللن الســـائل )املخيض( 
أو مجفـــف )اجلميـــد( ومن ثـــم حيضر على طبق يســـى 
)الســـدر( يوضع اخلزب الرقيق )الشـــراك الـــذي يصنع من 
دقيق القمـــح وخيزب علـــى النارحيـــث تقوم النســـاء طوال 
الليل بالعجن واخلـــزب( ثم يوضع الـــرز وبعدها اللحم يزين 
بالبقدونـــس ثم يقدم حيث جيلس كل خمســـة اشـــخاص 
حولـــه ويـــؤكل باليـــد ويقدم مـــع املـــرق، بعد االنتهـــاء من 
تن�أول الطعام يقـــوم احلاضرون بإعطاء العريـــس أو والده 
مبلغا بســـيطا من المال يســـى )النقوط( وهـــذا نوع من 
التكافل لتغطيـــة جزء من تكاليـــف ونفقات الـــزواج وبعد 
الغـــداء تتوجه مجموعة من النســـاء ومجموعة من الرجال 
مـــن طـــرف العريـــس وأصدقائـــه إىل بيت أهـــل العروس 
ســـريا على األقـــدام الصطحاب العروس يف موكب يســـى 

الفـــاردة، وهم يغنون:
يا يب ولد وسع امليدان     والعز لك والفرحه للصبي�ان 

 يســـتقبلهم أهـــل العروس بـــكل حفـــأوة وترحاب ثم 
تب�دأ النســـاء مـــن الطرفـــن بالغنـــاء والتغـــين بالعروس 

لها  جما و

ومن هذه األغاين :
رحيب بضيوف ابوكي                 يا عروس يا ام السوارة 

يـا هال بضيوف ابـوي                     لـو كانو بن�ات احلارة 
رحيب بضيوف ابوكي                  يا عروس يا ام الكليل 
يـا هـال بضيوف ابـوي                 لـو كانـو اهـل اخلليل 

وعند اســـتالم العروس مـــن والدها تب�دأ النســـاء من 
أهل العريـــس بالغناء قبل مغادرة الفاردة بالشـــكر والثن�اء 

على والـــد العروس 
كرث هللا خريكو                                      وخيلف عليكو

كرث هللا خريكو 
ما عجبن�ا غريكو                                      بكل النسايب

ما عجبن�ا غريكو 
كرث هللا خريكو                                      وخيلف عليكو  

كرث هللا خريكو 
ما عجبن�ا غريكو                                      بن اخلاليق

ما عجبن�ا غريكو

وختـــرج الفـــاردة ســـريا علـــى األقـــدام من مـــزنل والد 
العـــروس إىل مزنل والـــد العريس ويكون املســـري مصحوبا 
الرجـــال والنســـاء وتتنـــوع األغـــاين  مـــن قبـــل  بالغنـــاء 

واألهازيـــج وتعلـــو الزغاريـــد 
بالـورد واحلنا            رشو الوسايد             بالورد واحلـنا 
يوخـذ ويتهىن            قولو لـمحمد            يوخذ ويتهـىن 
بالورد والرحية            رشو الوسايـد          بالورد والرحية
يوخـذ املليحة            قولو لـمحمد             يوخذ املليحة

ـــد  ـــس تصم ـــل العري ـــت أه ـــاردة إىل بي ـــول الف ـــد وص عن
يف  هوواضـــح  كمـــا   ( مرتفعـــة  مرتبـــ�ة  علـــى  العـــروس 
ـــوم  ـــدة تق ـــا للصم ـــا خصيص ـــم إعداده ـــه( ت ـــورة املرفق الص
النســـاء بالغنـــاء وانتظـــار دخـــول العريـــس ليكشـــف عـــن 
ـــن  ـــاء م ـــد االنته ـــا بع ـــي وجهه ـــذي يغط ـــل ال ـــروس املندي الع
مراســـم الصمـــدة يقـــوم الرجـــال بـــزف العريـــس والغنـــاء 
ـــه إىل مـــزنل الزوجيـــة هـــو والعـــروس ومـــن  عليـــه والتوجـــه ب

هـــذه األغـــاين :
يــاهلل تـــوكـلـنا علـيه            يـا سيد املتوكـلن 

ياهلل طلبتك يا الكريم             الرشد والفال املليح 
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اخلتان:

املعىن اللغوي: هو القطع.

ويف االصطالح: قـــال احلافظ: قطع بعض مخصوص، 
مخصوص)7(. عضو  من 

 امـــا اخلتـــان كمـــا كان يف وادي مـــوىس أو كمـــا كان متعارفـــا 
هـــر) الشـــليب( كمـــا كان  عليـــه الطهـــور حيـــث حيضـــر املطِّ
يطلـــق عليـــه وأقـــارب الطفـــل واألصدقـــاء واجلـــريان، 
ـــاس يف وادي  ـــوم الن ـــة كان يق ـــة فاطم ـــا احلج ـــر لن ـــا تذك وكم
مـــوىس بتجميـــع عـــدد مـــن األطفـــال ليتـــم لهـــم الطهـــور 
ــان  ــ�ة معـ ــن مدينـ ــر مـ ــدوم املطهـ ــبب قـ ــدة بسـ ــرة واحـ مـ
ـــو  ـــان أب ـــور ) عدن ـــوم بالطه ـــذي كان يق ـــر ال ـــم املطه وكان اس
الزيـــت ( يف يـــوم الطهـــور تقـــوم النســـاء بتجهـــزي الطفـــل 
ـــه  ـــور حيضن ـــد الطه ـــض، وعن ـــوب االبي ـــه الث ـــك بتلبيس وذل
والـــده أو خالـــه وقـــد يكـــون عمـــه كـــي يســـاعد يف ضبـــط 
ـــر  ـــي املطه ـــا أن ينه ـــر، وم ه ـــدي الَمطِّ ـــن ي ـــل ب ـــركات الطف ح
عملـــه الـــذي ال يطـــول اكـــرث مـــن دقائـــق محـــدودة حـــىت يتـــم 
تســـليم الطفـــل إىل أمـــه الـــيت ربمـــا تكـــون هـــي األخـــرى يف 
ـــع  ـــا م ـــه وتعاطفه ـــا علي ـــن خوفه ـــا م ـــع طفله ـــكاء م ـــة ب حال
بكائـــه، وكل ذلـــك علـــى وقـــع أغـــاين الطهـــور اخلاصـــة بهـــذه 
املناســـبة، والـــيت حتـــث علـــى ذكـــر هللا وأن يرتفـــق املطهـــر 

بالطفـــل وأن ال يؤملـــه 

سمو على محمد سمو عليه
طاحي لطهوره ذكر هللا عليه 

بـاهلل يـا شليب سمـي علـيه
محـمد مـدلل مـا شا هللا علـيه .

طهره يـا شليب ونـأوله امـه
يـا دموع الغايل نزلت على كمه 

طهره يـا مطهر ونأوله خاله
يا دموع الغايل نزلت على خلخاله 

عونة احلصاد: 

كما حتدثـــت يف البدايـــه كان الناس يف تلـــك الفرتة من 
الزمـــن يمزيهـــم التعـــأون والتكافـــل فيما بينهـــم فعندما 
يكون أحدهم لديـــه عمل أو حيتاج املســـاعدة ال يتواىن أحد 
عن تقديم املســـاعدة من رجال ونســـاء ومن أهم األعمال 

الـــيت حتتاج املســـاعدة احلصاد

الثمار.)فقهية(  أوان جـــين  احلصاد: )مصطلحـــات( 
احلصـــاد: )مصطلحـــات( بفتـــح احلاء وكســـرها مصدر 
حصد، قطـــع الـــزرع وحنـــوه. )فقهيـــة( َحَصد: )اســـم( 
ْرُع اْلَمْحُصـــوُد احَلَصـــُد :  مصـــدر َحِصـــَد احَلَصـــد : الـــزَّ
وتـــار واحلبال 

َ
ناعة يف األ اْشـــتداد الَفْتـــل واســـِتْحكام الصِّ

روع)8(. والـــدُّ

احلصـــاد اصطالحا : هـــو املوعد الذي يتـــم فيه موعد 
قطف محصـــول القمـــح حيث جيتمـــع الرجال والنســـاء 
بما يســـى )العونة( يتوجه أفراد العونـــه إىل األرض املراد 
حصادهـــا مصطحبن معهـــم أدوات احلصـــاد )املناجل( 
والطعـــام والمـــاء أو ما يطلق عليـــه )الـــزوادة( وهو عبارة 
عن البنـــ�دورة والبصـــل والزيتـــون، والماء يتـــم وضعه يف 
براميل مغطـــاة بقطعة قماش )خيشـــه( للمحافظة على 
بـــرودة المـــاء وطبعـــا ال ننـــىس اخليمة الـــيت يتـــم بن�اؤها 
يف موقـــع احلصـــاد لوضع األطفـــال الصغار فيهـــا وأيضا 

. احلصادين  الســـرتاحة  مكان 

5
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يف الصباح يقوم احلصاد بالغناء مخاطبا القمح قائال:
صـباح الـخري يـا زرعـي                 يــا طـويــل الفــرع 
يـا وديــدي يـا وديــدي                 خــذ عـــن ايـــدي 

يبـــ�دأ احلصـــاد باصطفـــاف احلصاديـــن جبانـــب بعضهـــم 
ـــمس  ـــعة الش ـــار وأش ـــن الغب ـــم ع ـــن وجوهه ـــض مغط البع
وينطلـــق الصـــف متســـابقن مـــن يصـــل إىل النهايـــة وتكـــون 
الـــيت  عمليـــة احلصـــاد مصاحبـــة باألغـــاين واألهازيـــج 
ــاد  ــه احلصـ ــراع يف عمليـ ــرك واإلسـ ــى التحـ ــجعهم علـ تشـ

أذكـــر منهـــا :
منجلي يـا بورزة وشـو جـابك من غزة
جابين حب البن�ات والبن�ات املزيونات
منجلـى وامنجـاله راح للصـايـغ جــاله
مـا جـاله إال بعلبة يـاريت العلبة عـزاه
هـي عزاه، وهـي جزاه، وعزا وليداته وراه

 ويقـــف بـــن احلـــن واآلخـــر أحـــد الرجال ليشـــجع 
احلصاديـــن ويشـــحذ هممهـــم مناديـــا باعلـــى صوته 

هــوج ومـــوج                  هــوج ومـــوج 

طبعا يكون األصغر يف الســـن من أفـــراد العونة خلف 
احلصاديـــن يقومـــون جبمع مـــا يقوم احلصـــادون بقطفه 
مـــن القمـــح ويتـــم جمعها فـــوق بعضهـــا ويطلـــق عليها 
)غمور( وتســـتمر هـــذه العمليه لعـــدة أيام أو أســـابيع إىل 
أن ينتهـــي القمـــح وبعـــد االنتهـــاء يتـــم نقل القمـــح على 
احلمري والبغال على منطقة تســـى )اجلـــرن ( هناك يتم 
جتهـــزي آله يطلق عليها )الدراســـة ( اليت تقـــوم على طحن 
القمـــح وعزل القش عـــن احلب طبعا لهـــذه املرحلة أغاين 

خاصة فيهـــا نذكر: 
هب الهوا يـا يـاسـن                   يـاعـذاب الـدراسـن
يــا عـــذابــي معهـم                   ضـو القمر طـالـعهـم
طـالعهـم وايـالليـهم                   وايشلـع طــواقـيهــم
يـاحمـرا يـا لــواحـة                   لـونـك لـون التفاحـة

لـن حـدرت ع البـحر                  ال حدر وراك سباحـة
وان طلعـت للـسمـاء                  طـري مرفـرف جناحـة

وبعد انتهـــاء كميـــة القمح املوجـــودة يتـــم تعبئتها يف 
أكيـــاس مصنوعـــة خصيصـــا من اخليـــش يتـــم نقلها يف 
)الرتلـــه( ليتم ختزينها لتغذية أغنامهم واســـتخدام القمح 

يف اخلـــزب والطبخ .

 وبذلك تنتهي عملية احلصاد 

ختامـــا ننهي هذا البحـــث بطقس مـــن الطقوس اليت 
كانت موجـــودة ويمكـــن أن تعتر من الطقـــوس املهمة يف 
وادي مـــوىس تأيت أهميتها أنها كانت تقـــام فقط يف منطقة 

وادي مـــوىس وما حولها وهـــي الزوارة .

الزوارة :

قبـــل أن أبدأ بســـرد كيف كانت تتـــم الـــزوارة وما هي 
الطقـــوس املرافقة لهـــا أبدأ بذكر بعـــض التفاصيل املهمة 
حول موقع الـــزوارة واألهمية اخلاصة به يعـــد مقام النيب 
هارون عليه الســـالم من أهـــم املواقع االثرية االســـالمية 
يف البـــرتا ويقع املقام على مســـافة )5 (كيلـــو مرتا جنوب 
غرب مدينـــ�ة وادي موىس، وعلى مســـافة )37( كيلو مرت 
عن مدين�ة معـــان، ويقع املقام على قمـــة جبل صخرية يف 
منطقـــة منعزلة عن مدين�ة البرتا وعلـــى ارتفاع )1250م( 
فـــوق مســـتوى ســـطح البحر،ويبلـــغ ارتفـــاع ا جلبل أكرث 
مـــن )70( مرتا . ويعـــد املقام مـــن أعلى القمـــم اجلبلية 
املحيطـــة بالبـــرتا، فـــال يوجد جبـــل يف املنطقـــة أعلى منه 
ويمكـــن رؤيـــة املقام مـــن وادي مـــوىس على حنـــو واضح، 

خاصـــة يف وقت الصبـــاح الباكر)9(.

الـــزوارة باملنـــاداة  الـــزوارة: تبـــ�دأ طقـــوس  طقـــوس 
للزيـــارة قبـــل يـــوم أو يومن من قبل شـــخص مـــن عائلة 
الشماســـن وهو)درويش الشماســـن( يقوم باملناداة يف 
وســـط وادي مـــوىس كما تذكـــر احلاجـــة فاطمـــة وغالبا 
بعـــد صالة املغـــرب، هنـــاك مواســـم للزيارة كمـــا ذكرت 
احلاجة فاطمـــة أن هناك موســـمان األول يف الربيع واآلخر 
ــر بالذكر ان الـــزوارة لـــم تقتصر  يف الصيـــف ومـــن اجلدـي
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فقط على أهـــايل وادي موىس بل كان هناك اهل الشـــوبك 
ومعان.  والطيبـــ�ة 

بعد املنـــاداة واالتفاق علـــى يوم الـــزوارة يتجهز الناس 
ليوم الـــزوارة من نســـاء وأطفال وشـــباب وتقوم النســـاء 
بتجهـــزي الزيت والســـمنة حىت تضعهـــا يف املقـــام حىت أن 
احلاجـــة فاطمة ذكـــرت أن بعض النســـاء ال يســـتطعن 
اخلروج للـــزوارة فتعطـــي جارتها أو إحدى النســـاء الزيت 
والســـمنه خاصتهـــا لتضعهـــا لهـــا يف املقـــام. طبعـــا يتم 
اخلروج بشـــكل جماعـــي فبعضهم يركب علـــى احلصان 
وبعضهـــم يركـــب علـــى احلمـــار أو البغـــل أو مشـــيا على 
االقـــدام طبعا طوال الطريق يقوم بعـــض الرجال باطالق 
العيـــارات الناريـــة لتشـــجيع اجلمـــوع، تصـــل اجلمـــوع 
للمقـــام مصطحبن معهـــم أمتعتهـــم من طعام وشـــاي 
ووســـائل لإلنـــارة وأغطيه ملن يرغـــب يف النوم عنـــد املقام 
يدخـــل اجلميع للمقـــام دون إحـــداث أي صـــوت أو جلبة 
يبـــ�دأون قـــراءة القـــران والدعاء والتوســـل يتـــم الدخول 
للمقـــام بالرجل اليمـــن ثم يتم إشـــعال الشـــموع وأيضا 
إشـــعال الفتائـــل املغموســـة بالســـمن والزيـــت إلضاءة 
املقـــام يقـــوم كل شـــخص بطلب مـــا يريد ثـــم خيرجو من 
املقام ومن األشـــياء اليت اســـتوقفتين اثن�اء حديث احلجة 
فاطمـــة أنهم كانوا خيرجون من املقـــام بظهورهم اي يرجعو 
للخلـــف إىل أن خيرجـــو من املقـــام وذلك حســـب ما تدعي 
احرتاما للمقـــام ولصاحبه . يبقى الزوار ملـــدة يوم أو يومن 
ــر ثم يزنلون من على اجلبـــل ويتوجهون إىل  على اكرث تقدـي
منطقـــة يف بين عطـــا يقال لـــه اجلميد إلكمـــال احتفالهم 

بســـباقات خيـــل وذحب وإعداد الطعـــام والغناء.

فمـــن األهازيج الـــيت اعتاد األهـــايل يف اجلنـــوب على 
غنائهـــا عند زيـــارة مقام النـــيب موىس:

يــا زوار مــوســى                   زوروا بـالـتهلـيل
زرنا النيب مـوســى                   عقـبال الـخلـيل
وشعرك يا موىس                   سايل عـالقنديل
يــا زوار مــوســى                   زوروا بــالـعــدة
يــا زوار مــوســى                   زوروا بـالــدرقـة

يــا زوار مــوســى                   زوروا بـاألعـالم
زرنا النيب مـوســى                   وعلـيه الـسـالم
يــا زوار مــوســى                   طـحـتوا ساملـن
يــا زوار مــوســى                   تــردوا ســاملـن

ويب�دؤون بغناء أغني�ة أم الغيث أيضا من أجل املطر
يا أم الغيث غيثين�ا 
بلي شويشة راعين�ا

 راعين�ا شارد عنا 
بده طبق حنا

 يا أم الغيث يا دايم
 بلي زرعنا النائم 

يا أم الغيث يا حدرج
 خلي سيلها يدرج

اخلاتمة 

يف نهايـــة هـــذا البحث فإنـــه يمكننـــ�ا القول بـــأن هذه 
الطقوس واملمارســـات هـــي إرث جيب االهتمـــام به وعدم 
إهمالـــه وتـــزداد هـــذه األهمية لتكـــون ســـجال يوثق تلك 
املرحلة الـــيت مرت بها مدين�ة وادي مـــوىس، هذه الطقوس 
هـــي توثيـــق حليـــاة االنســـان األردين اليت كانت تتســـمم 
بالبســـاطة والتكافل والتعأون بن أفـــراد املجتمع آنذاك،

نت�اجئ البحث :

يف ضوء هذه الدراســـة املتعمقة للطقوس واملمارسات 
الـــيت كانـــت يف وادي مـــوىس فقد اســـتخلصت مـــن هذه 

التالية: النت�اجئ  الدراســـة 

تنـــوع الطقـــوس واملمارســـات الـــيت كانـــت موجـــودة يف . 1
وادي مـــوىس 

االهتمـــام باألغاين واألهازيج اليت كانـــت ترافق الكثري . 2
من هذه الطقـــوس واليت كانت بمثابة مشـــجع لهم 
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ـــن . 3 ـــة ع ـــت منبثق ـــا كان ـــوس بأنه ـــذه الطق ـــت ه  اتصف
ـــن  ـــن الزم ـــرتة م ـــك الف ـــع يف تل ـــل املجمت ـــل داخ تكاف

التوصيات :

يف ضوء ما تـــم ذكره خالل هـــذا البحـــث والنت�اجئ اليت 
توصلـــت إليها فـــإين أويص بما يلي: 

الطقـــوس . 1 وتوثيـــق  وتصنيـــف  جمـــع  ضـــرورة 
واملمارســـات الـــيت كانـــت موجـــودة يف منطقـــة وادي 

الضيـــاع  مـــن  عليهـــا  للمحافظـــة  واألردن  مـــوىس 
والتحريـــف.  واالندثـــار 

إجـــراء دراســـات متعمقـــة علـــى األغـــاين واألهازيـــج . 2
ــوس  ــذه الطقـ ــة لهـ ــت مرافقـ ــيت كانـ الـ

النســـاء . 3 أغـــاين  وأحلـــان  كلمـــات  مـــن  االســـتفادة 
ــال  ــة أعمـ ــودة يف صياغـ ــت موجـ ــيت كانـ ــال الـ والرجـ

فنيـــ�ة موســـيقية وغنائيـــ�ة جديـــدة .

 الهوامش 
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توطئة:

لقـــد ُكِتبت يف تاريخ بـــالد املغارب عدد من الدراســـات واألحباث، 
الـــيت تن�اولت موضـــوع األوبئ�ة واألمـــراض بب�الد املغـــارب يف الثقافة 
الشـــعبي�ة املغاربيـــ�ة عر العصـــور؛ فهو موضـــوع له داللتـــه ورمزيت�ه 
يف كتابـــات املغاربـــة حتديـــدا خـــالل الفرتة احلديثـــ�ة، ويعـــّد من بن 
أهـــم املواضيع الـــيت تدخـــل مضامينها ضمـــن الوســـط االجتماعي 
واالقتصادي والســـيايس على حد ســـواء. فقد اجتاحـــت بالد املغارب 
عـــدد مـــن األوبئـــ�ة واألمراض علـــى غـــرار بـــايق دول أوربا مـــع بداية 
القـــرن15م مـــرورا بالقرنـــن 16 و17م وصوال إىل القرنـــن 18 و19م.

قـــد يعتقـــد الباحـــث ألول وهلـــة أّن اإللمـــام بهـــذا احلقـــل من 
الدراســـات التاريخية؛ قد يب�دو متيســـرا وســـهال من خـــالل إمكاني�ة 
تتبـــع اإلشـــارات الكثرية الـــواردة يف املصـــادر املتنوعـــة واملختلفة عن 

أ.د حمدادو بن عمر - املغرب

األوبئ�ة واألمراض يف
 الثقافة الشعبي�ة املغاربي�ة: 

الداللة والرمزية 

1
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العوامـــل املؤثـــرة يف احلالـــة الديمغرافيـــة زمـــن األوبئـــ�ة 
والكـــوارث الطبيعية املختلفـــة، وما يرتتب عـــن ذلك من 
خوف وهلـــع وجزع يف صفـــوف الســـاكنة املغاربيـــ�ة. وما 
ينتج عنه مـــن خســـائر فادحـــة يف األرواح، وبذلك حتدث 
عمليـــة مـــد وجـــزر يف البنيـــ�ة االجتماعيـــة واالقتصادية 
للســـاكنة. غري أّن هذا ال يعطي الضوء األخضر للباحث يف 
التاريـــخ االجتماعي والديمغـــرايف واألنرثوبولويج على حد 
ســـواء، ليغامر يف هذا النوع من الدراســـات الديمغرافية أو 

الديمغرايف. بالهـــدر  عليـــه  يصطلح  ما 

ولعّل ظهـــور هذه األوبئـــ�ة واألمراض ارتبـــط ارتب�اطا 
وثيقا بظهـــور املجاعات )قلـــة األقوات وغالء األســـعار(، 
وهـــذا  فيضانـــات(.  أو  الطبيعية)جفـــاف  والكـــوارث 
ال محالـــة ســـيخلف آثـــارا حـــادة تنعكـــس علـــى البني�ة 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة، مشـــكلة بذلك أحـــد عوامل 
الهـــدر الديمغـــرايف، الـــذي ينعكس هـــو اآلخر ســـلبا على 
الوضـــع الّصـــيح واملعيي، ومـــن ثم ينعكس ســـلبا على 
الســـلطة كذلك، ولم ال علـــى العالم مثل جاحئـــة كورونا، 
الـــيت الريب أنها ســـتكون ســـبب�ا يف قلب موازيـــن القوة يف 

العالـــم وبروز قـــوى عامليـــة جديدة.

بعـــض  طـــرح  التاريخيـــة  الدراســـة  هـــذه  وحتـــاول 
العميقـــة؛  املعرفيـــة  والقضايـــا  املنهجيـــة  اإلشـــكاالت 
املتعلقة بالذهنيـــ�ة املغاربي�ة ونظرتهـــا لأوبئ�ة واألمراض 
مـــن زوايا معينـــ�ة ويف فـــرتات زمني�ة مختلفـــة، كما حتاول 
إثـــراء الكتابـــة التاريخية املغاربيـــ�ة بمثل هذه الدراســـات 
العلمية. نظـــرا لما تتمـــزي به ظاهـــرة األوبئـــ�ة واألمراض 

مـــن خصوصيـــات لـــدى العقليـــة املغاربي�ة.

يف  التفكـــري  إىل  يقودنـــا  الدراســـة  هـــذه  موضـــوع  إّن 
مواضيـــع مفاهيميـــة لها عالقـــة بموضـــوع امللتقى مثال: 
الديمغـــرايف، اجلاحئـــة  والهـــدر  الوبـــاء  الوبـــاء واألزمـــة، 
والقضايـــا االحرتازيـــة. وكلهـــا مواضيـــع حتتـــاج منا حنن 
الباحثـــن إىل مزيد من الدراســـة والتدقيـــق والتمحيص، 
وهـــذا بطبيعـــة احلـــال اســـتن�ادا علـــى مـــواد مصدريـــة 
مختلفـــة مـــن مخطوطـــات وثائـــق أرشـــيفية، ونصوص 

الرحالـــة والقناصـــل واألســـرى األجانـــب.

أّمـــا عـــن مداخلتنـــ�ا فقـــد حاولنـــا الرتكزي علـــى ثالثة 
أهمها: رئيســـة  نقـــاط 

أهم املصادر التقليدية اليت تعرضت ملوضوع الوباء.	 

دالالت ومســـّميات األوبئـــ�ة واألمـــراض يف الثقافـــة 	 
املغاربي�ة. الشـــعبي�ة 

أهم اإلجـــراءات الّصحية االحرتازيـــة املتخذة ملجابهة 	 
هذه األوبئـــ�ة واألمراض.

أهم املصادر التقليدية الي تعرضت ملوضوع الوباء:

أفـــرزت ظاهـــرة األوبئـــ�ة واألمـــراض يف تاريـــخ بـــالد 
املغـــارب إنت�اجـــا فكريا وأدبيـــ�ا وفقهيا وطبي�ا، ال يســـتهان 
به، عكس لنـــا ذهني�ات وعقليات الســـاكنة آنـــذاك اجتاه 
تلـــك األوبئـــ�ة واألمراض الفتاكـــة، وتصورهم لهـــا. ولعّل 
من أهم تلك املصـــادر التقليدية اليت حتدثـــت عن األوبئ�ة 

واألمـــراض نذكر على ســـبي�ل املثـــال ال احلصر:

حمدان بن عثمـــان خوجة: احتـــاف املنصفن واألدباء . 1
بمباحث االحرتاز عـــن الوباء)1(.

أحمـــد بـــن قاســـم البـــوين: إعـــالم أهـــل القرحيـــة يف . 2
الصحيحـــة)2(. األدويـــة 

أحمـــد بن ســـحنون الراشـــدي: قصيـــدة يف الطاعون . 3
1202هــــ  عـــام  معســـكر  مدينـــ�ة  اجتـــاح  الـــذي 

.)3 ( 1م 7 8 7 /

أحمد بن حجر: بذل الطاعون يف فوائد الطاعون)4(.. 4

أبو راس الناصر املعســـكري: مـــا راوه الواعون يف أخبار . 5
الطاعون)5(.

أبـــو راس الناصـــر املعســـكري: الكوكـــب الـــدري يف . 6
الـــكالم عـــن اجلـــدري)6(.

أبو حامد العريب املشـــريف: أقـــوال املطاعن يف الطعن . 7
والطواعن)7(.

محمد بـــن رجـــب اجلزائري: الـــدر املصـــون يف تدبري . 8
والطاعون)8(. الوبـــاء 
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محمـــد بن أحمد الشـــريف: املّن والســـّلوى يف حتقيق . 9
عدوى)9(. ال  معىن 

محمـــد صالح العنـــرتي: ســـنن القحط واملســـغبة . 10
قســـنطين�ة)10(. بب�الد 

إىل جانـــب كتابـــات بعـــض األجانب الذين كتبـــوا حول 
 Danyak(باتـــراك دانيـــ�اك  األســـتاذ  امثـــال:  املوضـــوع 
 ،)MARCHIKA( مارشيكا ،)BIRABEN( بريابان ،)Patrac
راينـــو )RAYNAUD(، قويـــون )GUYON(، بيربروقجيـــه 
)BERBRUGGER(، وإميـــل كـــرين )Emile Kern(. كمـــا 
ال ننىس بعـــض الدراســـات احلديثـــ�ة القيمة مثل: دراســـة 
األمـــن الزباز: تاريخ األوبئ�ة واملجاعـــات باملغرب يف القرنن 
الرتيكـــي:  وحميـــد  روزنـــريج  برنـــار  ودراســـة  و19م،   18
املجاعـــات واألوبئ�ة يف مغرب القرنن 16 و17م، مســـاهمة 
اجلزائـــر  يف  الطاعـــون  وبـــاء  القشـــاعي:  موســـاوي  فلـــة 
العثمانيـــ�ة: دوارته وســـلم حدته وطرق انتشـــاره، حســـن 
بوجـــّرة: الطاعـــون وبـــدع الّطاعـــون: احلـــراك االجتماعي 
يف بـــالد املغرب بـــن الفقيـــه والطبيب واألمـــري)1350-

1800هــــ(، ابراهيم كريديـــة: أمثلة من مجاعـــات وأوبئ�ة 
وباديتها(. آســـفي  وكوارث)ضربـــت 

هـــؤالء  رؤيـــة  املخطوطـــة  املصـــادر  تعكـــس  وقـــد 
املؤلفـــن لظاهرة األوبئـــ�ة واألمراض، خصوصـــا وأّن هذه 
املصـــادر حتـــوي معطيـــات تاريخيـــة حّية عـــن واقع هذه 
األوبئ�ة واألمراض وآثارها الســـلبي�ة علـــى الواقع املعيي 
االجتماعـــي واالقتصادي آنـــذاك، كما تصّور لنا املشـــاهد 
اليومية مـــن مرض وخوف وفـــزع، وطـــرق مجابهتها دين�ا 
وعلما، وحىت اختالف مســـميات تلـــك األوبئ�ة اليت تركت 

آثارهـــا يف الوســـط املغاريب.

األوبئ�ة واألمراض:
آراء ومواقف الفقيه، العالم واملؤرخ:

وبـــدع  الطاعـــون  كتـــاب  مـــن  الثالـــث  القســـم  ويف 
ــرى الباحـــث حســـن بوجـــرة أّن إشـــكالية  الطاعـــون، ـي
العـــدوى وبدعـــة التحـــرز مـــن الطاعـــون واقـــع بن نص 

ديـــين وفعل ســـيايس وواقـــع تلقـــايئ. »فقد تتبـــع معظم 
األحاديث املقرة بالعـــدوى والرافضة لها، ومـــا أثارته تلك 
القضايـــا من تأويـــالت وختريجات فقهية، قبـــل أن ينتقل 
إىل البحث والكشـــف عن أوجـــه التداخل بـــن املقاربتن 
أســـاس  هاجســـا  كانـــت  ولطالمـــا  والفقهيـــة،  الطبيـــ�ة 
لتمثـــالت املغاربة عموما لوبـــاء الطاعون. وهـــذه الثن�ائي�ة 
مبنيـــ�ة علـــى حقيقتـــن، فأّمـــا احلقيقـــة األوىل تتعلـــق 
باخلطاب، وهي مجمـــوع التصورات والرؤى اليت ســـادت 
طويال يف مجـــال عالقة العلـــم بالدين، والفقـــه بالطب، 
واملقدس باملدنس، ســـواء تلك اليت اعتـــرت أنه ال حقيقة 
خارج النـــص الديين، وال معرفـــة خارج املعرفـــة الديني�ة، 
وال علـــم وال طب إاّل ذلك الذي مارســـه األنبي�اء والرســـل، 

أو ما يعـــرف عنـــد فقهائن�ا بالطـــب النبوي.

أّمـــا احلقيقـــة الثانيـــ�ة فهـــي تتعلـــق بواقـــع تاريـــيخ متمـــزي 
ـــات الســـائدة.  ـــه تلـــك اخلطاب ـــغ التعقيـــد، اصطدمـــت ب بال
وهـــي حقيقـــة تمـــزي بهـــا القـــرن الثامـــن عشـــر وحـــىت التاســـع 
ــارب  ــ�الد املغـ ــه اخلصـــوص وببـ ــى وجـ ــر بتونـــس علـ عشـ
ـــرايف  ـــو الديمغ ـــا النم ـــرز عناوينه ـــن أب ـــوم، م ـــه العم ـــى وج عل
ــا  ــم مـ ــا. فرغـ ــارب عمومـ ــالد املغـ ــه بـ ــذي عرفتـ ــري الـ الكبـ
ـــ�ة، إاّل أّن هـــذا  ـــه بـــالد املغـــارب مـــن هدنـــة طاعوني تمـــزيت ب
ـــذا  ـــه ه ـــبب في ـــرة؛ تس ـــن بوج ـــميه حس ـــا يس ـــراج كم اإلح
الواقـــع التاريـــيخ اخلـــاص بالقـــرن الثامـــن عشـــر للخطـــاب 
ــواء  ــ�ة سـ ــة األوربيـ ــات التاريخيـ ــذاك يف الكتابـ ــائد آنـ السـ
املصدريـــة منهـــا أو املرجعيـــة، وكذلـــك للخطـــاب الســـائد 
لـــدى رجـــال الديـــن والفقـــه. والصـــراع احلـــاد الدائـــر بـــن 
مختلـــف النخـــب العاملـــة) العلميـــة الطبيـــ�ة والدينيـــ�ة 
الفقهيـــة( وكذلـــك خنـــب املخـــزن والسياســـة مـــن جهـــة)11(.

الرحالـــة األوربيـــن ويف  الثن�ائيـــ�ة وردت عـــن  هـــذه 
ــب  ــد الطبيـ ــث جنـ ــ�ة، حيـ ــة األوربيـ ــات التاريخيـ الدراسـ
»جـــان أندريـــه بايســـونال« يســـقط ثن�ائيـــ�ة خطـــاب 
املضـــاد،  واخلطـــاب  اخلطـــاب  متاهـــات  يف  األوربيـــن 
فهـــو مثـــال أثبـــت مـــن ناحيـــة ســـيطرة الزنعـــة القدريـــة 
ـــع  ـــراض وم ـــة األم ـــع كاف ـــم م ـــكان يف تعامله ـــة  للس املتأصل
الطاعـــون حتديـــدا«، فقـــد كانـــوا مستســـلمن أمامـــه 
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ـــرز  ـــعوا إىل التح ـــيئ�ة هللا.. دون ان يس ـــى مش ـــن عل وصابري
أو إىل وضـــع حـــد لـــه«)12(.

اعـــرتف يف اآلن ذاته بأهمية املســـاعي الـــيت كان يقبل 
عليهـــا البايـــات ملواجهة تفـــي الطاعون، فهـــروب الباي 
محمد بـــن عثمـــان الكبـــري إىل الصحـــراء وإقامـــة محلته 
كحاجـــز لدفع الوبـــاء، وهـــو األمر عينـــ�ه قـــام محمد باي 
تونـــس، وإقامتـــه هـــو اآلخر حلاجـــز متكون مـــن اجلمال 
حييـــط بمحلته، ومن حراس كانوا يســـهرون علـــى منع أي 

خاريج. اتصـــال 

إىل جانـــب اإلجـــراء العلـــيم الذي قـــام به بـــاي تونس 
والقائم أساســـا على اقتن�اعه بدعوى املســـيحين القائلة 
بأن الطاعـــون معد، وبأّن احلل يكمـــن يف جتنب كل اتصال 
باملصابـــن بـــه. زد علـــى ذلـــك سياســـة العـــزل الّصحية 
والـــيت تتنـــ�اىف تماما مع ما ذهـــب إليه من »نزعـــة قدرية، 
واستسالم للمشـــيئ�ة االلهية، وعدم الســـعي إىل التحرز، 

ووضع حـــد لتفي الطاعـــون«)13(.

ومـــن اإلجـــراءات الصحيـــة الـــيت تضاربـــت حولهـــا 
اآلراء وجتاذبـــت، مســـألة تفريق التجمعـــات خالل فرتات 
األوبئـــ�ة. إذ جند العريب بن علي املشـــريف ينبـــ�ذ الرأي القائل 
بمســـؤولية اجتمـــاع النـــاس خالل احلـــروب واملواســـم 

الكرى يف نشـــر الوباء، حيـــث يقول: »كما قالـــوا بزعمهم 
الفاســـد إّن ســـبب الوباء اجتماع الناس للمالحم، فرتاهم 
يفرقون جيوشـــهم فيه إن لم يفجأهم عـــدو أو حياصرهم، 
وينهـــون عن اجتمـــاع اجلموع للمواســـم يف هـــذا الفصل 
اخلريفـــي كموســـيم البـــداوي والدســـويق املعلومن عند 
أهـــل مصر، تفـــزع النـــاس إليهما نســـاء وصبي�انـــا، كهوال 
وشـــبانا، رجـــاال وركبانا«. وين�اقـــض يف ذلك مـــا ورد عند 
محمـــد بـــن حيـــى الســـويس الـــذي صّنـــف التجمـــع يف 
بعض املناســـبات االجتماعيـــة ضمن األســـباب املهيجة 
للوبـــاء ونصح قائـــال: »وينبغي ملـــن نزل بهـــم الوباء ترك 

االجتماعـــات املعتـــادة يف األفراح كاألعـــراس«)14(.

غـــري أّن اإلجراء املتبـــع والبـــارز آنذاك يف كامـــل البالد 
املغاربيـــ�ة تقريبـــ�ا، الســـيما مـــع انضوائهـــا حتـــت وطـــأة 
القوى األوربيـــ�ة، فهي خاضعـــة لقراراتهـــا وإرادتها خالل 
القرن التاســـع عشـــر، كان هو العـــزل الّصيح الـــذي صار 
إجباريـــا على احلجـــاج املغاربة اخلضوع لـــه عند عودتهم 
من بـــالد احلجـــاز، وهو اإلجـــراء الـــذي نصـــادف نعته يف 
أدبي�ات األوبئـــ�ة »بالكرنتينـــ�ة«. ومع تطـــور التنظيمات 
الصحيـــة األوربيـــ�ة خـــالل القرن التاســـع عشـــر،  أصبح 
احلجر الصـــيح ضرورة ملحـــة وركنا أساســـيا يف القوانن 
الصحية، وفرض على البلدان املجـــاورة كاملغرب وتونس.
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مقابـــل هـــذه اآلراء املتضاربـــة حول التدابـــري الصحية 
املتبعـــة آنـــذاك، اختـــذ الفقيه حمـــدان بن عثمـــان خوجة 
موقفـــا إجيابي�ا من احلجـــر الصـــيح، وتن�اولـــه بالتفصيل 
ضمـــن مؤلف خاص حلل فيـــه هذا اإلجراء مـــن اجلانبن 
الشـــرعي والطـــيب. ويعـــّرف املحجـــر الصـــيح وأهدافـــه 
الوقائيـــ�ة قائـــال: »اشـــتهر يف بـــالد الفـــرجن االحتمـــاء عن 
»كرنتينـــ�ة«،  ســـّموه  موضعـــا  لذلـــك  وأعـــدوا  الوبـــاء، 
وحقيقتهـــا إّنما االحتمـــاء واالحرتاز«. كمـــا رّد على منكري 
هذا االجـــراء قوله: »ولما لـــم يتقدم مثل هـــذا النمط من 
االحتماء للمســـلمن، لم يكن للكرنتين�ة اســـم إســـاليم، 
ومجـــرد التســـمية الفرجنيـــة ال يكـــون ســـندا لأحـــكام 

الشـــرعية«)15(.

وقد الـــزتم الفقيه حمدان بن عثمـــان خوجة بإجراءات 
احلجـــر الصيح ضمن مجتمـــع لم حيرتم قواعد الســـالمة 
الصحيـــة واالحتيـــ�اط من الوبـــاء، ويتضح لنـــا ذلك جليا 
مـــن خـــالل قولـــه: »وقعـــت الوبـــاء يف اجلزائر وأنـــا بها، 
فالزتمـــت باقل مّمـــا حيتاط الفرجن، فكنـــت أصلي اجلمعة 
وأحضر اجلزائـــر مع أصحـــايب وأقاريب، من غـــري أن أقتحم 
مجتمـــع النـــاس، وال أمـــس أحـــدا وال قماشـــا ثـــم أرجع 

وأتبخر فســـلمين هللا ســـبحانه أنا ومن معـــي«)16(.

دالالت ومسّميات األوبئ�ة واألمراض 
يف الثقافة الشعبي�ة املغاربي�ة:

الثقافـــة  يف  واألمـــراض  األوبئـــ�ة  لتكـــرار  كان  لقـــد 
الشـــعبي�ة املغاربي�ة رســـوخا وحضورا، مـــن خالل عدد من 
املســـميات لتلك األمراض، اليت عكســـت معانـــاة الناس 
أفـــرادا وجماعـــات للواقـــع املعاش آنـــذاك،  وهي أســـماء 
تـــكاد تكون غريبـــ�ة ترز عدم فهـــم الناس لطبيعـــة الوباء 

منه. وخوفهـــم  وتطريهم  واملـــرض 

لقـــد كان لهده األوبئـــ�ة واألمـــراض وقعهـــا ودالالتها 
يف الثقافـــة الشـــعبي�ة، فهـــذا أبـــو حامـــد العريب املشـــريف 
مثـــال يصـــف وبـــاء الطاعـــون الذي ضـــرب املغـــرب عام 
)1085هــــ/1674م( يف رحلتـــه املســـماة »نزهة األبصار 

عن هذا الوبـــاء قولـــه: »ومنهم من يكـــون صحيحا واقفا 
يمـــي فيعرتيـــه املوت فيســـقط ميت�ا يف احلـــن تعددت 
األســـباب واملـــوت واحـــد ويســـمون هـــذا الوبـــاء »ببـــو 
اْقَلَيـــْب« بالتصغـــري و»ببـــو اَزريْوَطة« والعجـــم األطباء 
يســـمونه الريح احلمـــراء، ويف عام اثنن وســـتن كان عاما 
هـــذا الوبـــاء أيضا بهـــذا الوصـــف أيضا، ويف عام خمســـة 
وثمانـــن كان بمدينـــ�ة فاس بهذا الوصـــف. وذكر صاحب 
الفوائـــد اجلمـــة أّن الطاعون وقـــع باملغرب ســـنة خمس 
وستة إىل ســـتة عشر ســـنة وألف وأول ما وقع باحلواضر، 
فأمـــا أهل فاس فصـــروا وتلقـــوا األمر بالتســـليم فارتفع 
عنهـــم من ســـنت�ه ولـــم يعـــد إليهـــم، وأّما أهـــل مراكش 
وترودانـــت فتفرقـــوا لـــه يف الباديـــة واجلبال فـــكان أكرث 
وقوعه بهـــم وانقرض جـــل أعيانهم حىت اســـتوىل اخلراب 
ــزل يعود إليهم ســـنة  مـــن ذلك علـــى احلاضريـــن ثم لم ـي
بعد ســـنة وهم يفرون منه مدة من اثين عشـــر عاما«)17(.

ويتضـــح ممـــا ســـبق أن األوبئـــ�ة عرفت بمســـميات 
مختلفـــة وهـــذا راجـــع حلدتهـــا وشـــدتها، مثـــل: »ببـــو 
اْقَلَيْب« أو »بوكليـــب« بالتصغري و»ببو اَزريْوَطة«)الذي 
يعين العصـــا( و»الريح احلمـــراء« و»احلبوبـــة الكبرية« 
و»الطاعـــون الكبـــري« و»طاعـــون بوطابـــق« وغريها من 
املســـّميات األخـــرى الـــيت تـــدل على شـــدة وطأتهـــا على 

آنـــذاك)18(.   الواقـــع املعيي 

كمـــا اختلفت املراجـــع واملصادر يف وصـــف أعراض تلك 
األمـــراض واألوبئ�ة اليت كانـــت تتواىل على البـــالد املغاربي�ة، 
ولعّل مـــن بن هـــذه األوصـــاف نذكر علـــى ســـبي�ل املثال: 
»الطاعون الدملي«، »الوباء الرئوي«،»الطاعون األسود«.

هـــذه األوبئـــ�ة واألمـــراض الـــيت ارتبطـــت يف بعـــض 
األحيـــان بالقحـــط واملجاعـــات وغـــالء األســـعار. واليت ال 
زال العـــوام يرددونهـــا ويت�ذكرون من خاللها مدى قســـوة 
الزمـــان أمام قلـــة ذات اليد، وحيذرون مـــن خاللها األجيال 
الالحقـــة اليت ال تعـــرف حقيقة تلك األعـــوام، كل هذا كان 
لـــه انعكاس واضـــح علـــى زعزعةكيان البـــىن االجتماعية 
االقتصاديـــة والديموغرافيـــة. وهنـــا ارتبطـــت الذاكـــرة 
الشـــعبي�ة بالوبـــاء واملرض، حـــىت كان يضرب بـــه املثل إذا 
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أراد أحد أن يعاير أحدا أو يشـــتمه أو يتمـــىن له املوت يقول 
لـــه: »اذهـــب هللا يعطيـــك بوكليـــب« وقد اشـــتهر  هذا 

التعبـــري يف الثقافة الشـــعبي�ة املغاربي�ة.

كما يـــورد لنـــا محمد األمن الـــزباز نقاًل عـــن صاحب 
االبتســـام عن دولة ابن هشـــام، الـــذي قدم وصًفـــا دقيًقا 
للوبـــاء، يقـــول فيـــه: »وهـــو ريـــح ما ســـمعوا بـــه، قاتل 
مـــن حين�ه، ويســـمونه عندنـــا يف املغرب بأســـماء الكولريا 
والريح األصفـــر وبوقليـــب.. إذا أصاب الرجـــل تغري لونه 
واســـود جفن عين�ه ويجعـــل يقيء من أعاله ويســـهل من 
أســـفله، ومن الناس من يشـــتكي مع ما ذكـــر وجع رجليه 
ويمـــوت يف احلـــن«)19(. وهـــذا الوصف هو الـــذي دأبت 
على تداولـــه الذاكرة الشـــعبي�ة املغاربيـــ�ة وذكرته لنا تلك 

املصـــادر املخطوطة املشـــار إليها آنفا.

ولإلشـــارة فإن أوربا لم تســـلم هي األخـــرى من األوبئ�ة 
واألمـــراض الســـيما إجنلـــرتا علـــى ســـبي�ل املثـــال، حيث 
يصـــف لنا محمـــد الطاهر بـــن عبـــد الرحمـــن الفايس يف 
رحلتـــه إىل الديـــار االجنلزييـــة بقولـــه: »وصـــف مكتـــب 
الرق)التلغـــراف(: ذهبنـــ�ا ملحـــل الســـلك املعـــّد لـــورود 
األخبـــار من املحـــال وتوجيهها، وســـبب دخولنـــا إليه، أّن 
أصحابنـــ�ا الذين كانوا بب�اريز، ســـمعوا خبـــر الريح األصفر 
بفـــاس ومـــا والها وبقوا على شـــّك مـــن ذلك، فـــأرادوا أن 
حيققوا اخلر عن ذلك ويســـألونا عنه، وطلبـــوا من أرباب 
صنعتـــه هنالـــك، أن خيرونـــا بواســـطة أربـــاب صنعتهم 
بالّلندريـــز، ووقتـــوا لذلـــك وقتـــا معين�ا...وقيـــل إنـــه كان 

هنالـــك يشء فعافاهـــم هللا..«)20(.

»الكناشـــات  املهمـــة  املصـــادر  بـــن  مـــن  ولعـــّل 
والتقييـــ�دات« الـــيت احتفظ بها عـــدد من العلمـــاء، واليت 
يمكـــن للمـــؤرخ االجتماعـــي أن يعتمد عليهـــا، كونها حتفل 
بذكـــر ألهم األحـــداث والوقائـــع اليت حيتاجها املـــؤرخ، فهي 
بمثابـــة كراس لتســـجيل االهتمامـــات اآلنيـــ�ة والعارضة. 
ومن بن هذه الكناشات، كناشـــة الفقيه والقايض ادريس 
بـــن املهـــدي املنـــايف املشـــاط)ت1730م(. فهـــذا التقيي�د 
يغطـــي إحـــدى وعشـــرين ســـنة تبـــ�دأ بالطاعـــون الكبري 
الـــذي أصاب بـــالد املغارب عمومـــا ابت�داء من أواخر ســـنة 

1798م إىل غايـــة ســـنة 1819م. حيث يعطي لنا املشـــاط 
صورة عن الســـيكولوجية االجتماعية الســـائدة عند مطلع 

ص:46(.  ،1998 )املنصـــور،  القـــرن)19م()21(. 

ومـــا يمكن االشـــارة إليـــه هـــو أن االعتقاد الســـائد يف 
الثقافة الشـــعبي�ة لـــدى مجتمعات بالد املغـــارب آنذاك، 
هو إمـــا انتقام من هللا للبشـــر بســـبب ارتكابهـــم للذنوب 
واملعـــايص، وإمـــا قضاء وقـــدر، فهو مكتـــوب عليهم، فلن 
يصيبهـــم إال ما كتب لهـــم. وهناك نصـــوص تراثي�ة كثرية 
قد أشـــارت إىل دالالت ومســـميات تلك األوبئ�ة يف الثقافة 
املغاربيـــ�ة، ال يســـع املقـــام لذكرهـــا يمكنن�ا أن نشـــري إليها 
مثل نصـــوص أيب حامـــد العريب املشـــريف ضمـــن كتاباته: 
أثمد اجلفون، ورحلته إىل شـــمال املغـــرب، ورحلته تمهيد 
اجلبال ومـــا وراءها مـــن املعمور وإصالح حال الســـواحل 
والثغـــور، وكتابـــه مشـــموم عـــرار النجد والغيطـــان املعد 

الســـلطان. املوىل  الوايل وأنفاس  الستنشـــاق 

والغريب يف األمر أّن الســـلطة واملجتمع على حد سواء 
وقفـــا عاجزين أمـــام ما حيـــدث من مـــوت، وهلـــع وفزع، 
فربطـــوه بالغضب اإللهي كمـــا ذكرنا آنفا علـــى أنه عقاٌب 
بســـبب بعدهم عن الطريق املســـتقيم، إضافة إىل انتشار 
نوع مـــن التفكـــري اخلـــرايف املرتبط أساســـا بأمـــور غيبي�ة 
وأخرى تتعلـــق بالتنجيم والســـحر، لتأويل مـــا حيدث من 
موت مفـــائج لأفـــراد واجلماعات يف غيـــاب حتليل عليم 
منطقي لتفســـري ذلـــك، يف املقابـــل جند بعـــض املحاوالت 

الكرنتين�ة(. أو  الصـــيح  الوقائي�ة)كاحلجر 

إّن مجاليـــة الطواعـــن الـــيت ضربـــت بـــالد املغـــارب 
خـــالل الفـــرتة احلديث�ة، يمكـــن حتديدها من خالل ســـلم 
حدة نشـــاط تلك األوبئـــ�ة واألمراض اليت كانت منتشـــرة 
باملشـــرق االســـاليم ودخلت إىل بالد املغـــارب، إىل جانب 
دوريـــة وتكرار تلـــك األوبئـــ�ة واألمـــراض وتأثريهـــا على 
ســـاكنة بالد املغـــارب. يمكـــن حتديدها كذلـــك من خالل 
بعـــض املصادر اليت أرخـــت ملجالية الوبـــاء، ونقصد بذلك 
مراســـالت القناصـــل األوربين الذين شـــغلوا مهام بب�الد 
املغارب، أو تلـــك الكتابات األجنبي�ة الـــيت وظفت العديد 
مـــن تلك املراســـالت بغية اإلجابة عن بعض التســـاؤالت 
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حول الوباء واملـــرض وما ينتج عنه، وهي كتابات شـــغلت 
حزيا مهمـــا ضمن أحبـــاث األجانب.

 أهم االجراءات الّصحية بب�الد املغارب: 

البـــّد أن نشـــري إىل نقطة مهّمـــة وهي أّن بـــالد املغارب 
مـــع  مجتمعاتـــه  وتفاعلـــت  احلديـــث  الطـــب  عرفـــت 
الوضعية الـــيت حملت معها ثقافة الطـــب احلديث الذي 
حاول أول األمـــر مقاومة األوبئ�ة واألمـــراض املعدية، اليت 
كانت تشـــكل هاجســـا وشـــبحا مخيفا بالنســـبة للغرب، 
وهذا حســـب ما تشـــري إليه تقارير القنصليـــات األجنبي�ة 
أو معاينـــ�ات األطباء األوائـــل الفرنســـين أو الريطانين 

الذين باشـــروا مهـــام طبي�ة ببـــ�الد املغارب.

ويف املقابـــل تشـــري دراســـات أخـــرى إىل عراقـــة الطّب 
التقليدي يف احلضارة العربي�ة اإلســـالمية الغني�ة بمؤلفات 
متمـــزية وجادة مثـــل كتابات ابن ســـين�ا وابن بطـــالن وابن 
رشـــد وابن ميمـــون وابن جـــرار القـــريواين وعبد الســـالم 
العلـــوي وابن اخلطيـــب وغريهم كثري. وجنـــد اليوم الطب 
احلديث يتحدث عنهـــا ويؤكد عليها وكأنها مـــن إفرازات 

الغرب. يف  واحلداثـــة  العقل 

وهنـــا يشـــري الباحـــث التونيس أحمـــد خواجـــة إىل أّن 
»الطـــب احلديـــث يعرف أكـــرث عندمـــا اقرتبـــت قضايا 
الّصحـــة واملرض بنشــــأة الدولة احلديث�ة ببـــ�الد املغارب، 
حـــن لم تعـــد الّصحة مـــن مشـــموالت املجتمـــع األهلي 
أو املؤسســـات اخلريية أو املؤسســـة الدينيـــ�ة أو الفقهية، 
وأضحت شـــأنا عاما تنفـــق فيه أمـــوال الدولة، وتســـرّيه 
الدولـــة  تســـهر   حديثـــ�ة  وإدارة  وتنظيمـــات  سياســـات 

مباشـــرة على تصريـــف شـــؤونها وتدبري أمورهـــا)22(. 

الشـــعبي�ة  الثقافـــة  الشـــعيب يف  الطـــّب  أّن  يف حـــن 
املغاربيـــ�ة، عـــرف بعض اإلجـــراءات الّصحيـــة االحرتازية 
للوقايـــة مـــن الوبـــاء، يمكـــن أن نقســـمها إىل اجتاهـــن: 
اجتـــاه الطب الشـــعيب، فقد كانـــت مســـتوحاة من الطب 
التقليدي من وســـائل عـــالج كانت متداولة آنـــذاك، وهي 
يف مجملها عبـــارة عن مجموعة من املعارف والســـلوكات، 

اكتســـبت عن طريـــق التجربـــة املعاشـــة، وعلى مـــا كان 
حيكى ويروى ويكتـــب لدى األطباء واحلكمـــاء األقدمن. 
لقد كانت وســـائل العـــالج التقليدية )الشـــعبي�ة( خالل 
فرتات األوبئـــ�ة تتوزع بـــن عالجات موضعيـــة آني�ة )بن 
تبخري وشـــم كالقطـــران، الكريت، والشـــمع اخلـــام،..( 
واســـتهالك لأدوية املســـتخلصة أساســـا مـــن النب�اتات 
واألعشـــاب الطبيعية، لقد جســـدت بعـــض املعتقدات 
واملمارســـات الوقائيـــ�ة املختلفـــة واملتنوعة لـــدى العامة، 
ذهنيـــ�ات األفـــراد يف التخلص من املرض والنجاة بنفســـه 
وبمـــن حوله، ولعـــّل من بـــن تلـــك العالجـــات الروحية 
تعليق التمائـــم والتعاويذ وقراءة األدعيـــة واألذكار)23(، إىل 
جانب إدماج بعض الطقوس كزيـــارة األولياء الصاحلن، 
واالعتقـــاد يف كراماتهـــم وبركاتهـــم، واالعتقاد يف تفســـري 
األحالم. وارتي�اد بعضهم إىل الفقهاء للتســـبب بالشـــفاء، 
فهذه املمارســـات الشـــعبي�ة ال ترتبط بفـــرتة تاريخية ما، 
بل هي موجـــودة بوجـــود االنســـان يف املجتمـــع، وتت�دخل 
إلحـــالل الشـــفاء والطمأنينـــ�ة والراحـــة، واالنصراف عن 

واملوت.  املـــرض  هاجس 

كمـــا كان هناك ســـجال فكـــري حول احلجـــر الّصيح 
ببعـــض البالد املغاربيـــ�ة مثل تونس، فكان الســـجال بن 
الشـــيخ بريم الثاين والشـــيخ محمد املناعي، فاألول يقول 
بضرورة التحفـــظ من الوبـــاء، بينما الثـــاين يرفض قضية 
العـــدوى، فهـــذا االختالف بينهمـــا حول مســـالة التنظري 
واإلفتـــاء مـــرّده إىل اختـــالف انتمائهم املذهـــيب والفكري. 
كما ظهرت اجتهـــادات وتب�اينت بعـــض املواقف الفقهية 
)فتـــوى  العـــدوى  لقضيـــة  رافضـــة  األقـــىص  باملغـــرب 

الناصـــري حول الكرنتينـــ�ة()24(.

لقـــد اختـــذ الفقيه حمـــدان بـــن عثمان خوجـــة موقفا 
إجيابي�ا مـــن احلجـــر الصـــيح، وتن�اولـــه بالتفصيل ضمن 
مؤلف خاص حلل فيه هذا االجراء من اجلانبن الشـــرعي 
والطيب. ويعـــّرف املحجر الصيح وأهدافـــه الوقائي�ة قائال: 
»اشـــتهر يف بالد الفرجن االحتماء عن الوبـــاء، وأعدوا لذلك 
موضعـــا ســـّموه »كرنتينـــ�ة«، وحقيقتهـــا إّنمـــا االحتماء 
واالحرتاز«. كمـــا رّد على منكري هذا اإلجـــراء قوله: »ولما 
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لـــم يتقدم مثـــل هذا النمط مـــن االحتماء للمســـلمن، لم 
يكن للكرنتين�ة اســـم إساليم، ومجرد التســـمية الفرجنية 

ال يكون ســـندا لأحكام الشـــرعية«)25(.

ومـــن بـــن اإلجـــراءات املتخـــذة أيضـــا مـــن طـــرف 
السلطات)الفرنســـية( آنـــذاك، والـــيت تضاربـــت حولها 
اآلراء، مســـألة تفريـــق التجمعـــات خـــالل فـــرتة األوبئ�ة. 
حيث جنـــد العريب املشـــريف يرفـــض جملـــة وتفصيال رأي 
القائلـــن بمســـؤولية اجتمـــاع النـــاس خـــالل احلـــروب 
واملواسم الكرى يف نشـــر الوباء بقوله: »كما قالوا بزعمهم 
الفاســـد أّن ســـبب الوباء اجتماع النـــاس للمالحم فرتاهم 
يفرقون جيوشـــهم فيـــه.. وينهـــون عن اجتمـــاع اجلموع 
للمواســـم يف هـــذا الفصل اخلريفـــي كموســـيم البداوي 
والدســـويق املعلومن«، ليخلص إىل اجلـــزم بالقول: »وال 
زلنا نســـمع باجتماع الناس يف املواســـم واملالحـــم وال وقع 
بهم مـــا زعم حكماء الفالســـفة من الوباء يف هـــذه املحافل 

.)26 ( لفة« لسا ا

ومـــن بـــن أهـــم اإلجـــراءات البـــارزة باجلزائـــر خالل 
القـــرن 19م، هـــو مـــا كان يعـــرف بالعـــزل الّصـــيح الذي 

صـــار إجباريا علـــى احلجـــاج املغاربـــة عنـــد عودتهم من 
املشـــرق )الكرنتينـــ�ة(. حيث أصبـــح املشـــرق العريب من 
بن املحطات األساســـية النتقال الطاعـــون والكولريا من 
الشـــرق إىل الغـــرب، خصوصا انتقال املـــرض مع احلجاج 
القادمـــن مـــن آســـيا إىل جمـــوع احلجـــاج القادمن من 
مختلـــف اجلهات اإلســـالمية ومنهـــا دول املغـــارب)27(.

لقـــد »كانـــت القوافـــل الريـــة بمثابـــة محجر صيح 
متنقـــل ختمـــد األوبئـــ�ة تدريجيـــا يف الصحاري مـــع طول 
مـــدة الســـفر، وكان علـــى احلجـــاج املغاربة قضـــاء حوايل 
أربعـــة أشـــهر للعودة مـــن اإلســـكندرية إىل بالدهـــم، كما 
كان عامـــل الســـرعة عامال مهما يف  ومســـاعدا على نشـــر 
تلـــك األوبئـــ�ة الفتاكـــة«)28(. ومـــع التطور الذي شـــمل 
اإلصالحات الصحيـــة األوربي�ة خالل القـــرن19م، أصبح 
احلجـــر الصـــيح عامال أساســـيا ال يســـتغىن عنـــه ضمن 
اللواحئ الصحيـــة، ومحاولـــة فرضها على الـــدول املجاورة 

الســـيما دول شـــمال إفريقيا.

ومـــن اإلجـــراءات الصحيـــة الـــيت تضاربـــت حولهـــا 
اآلراء وجتاذبـــت، مســـألة تفريق التجمعـــات خالل فرتات 
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األوبئـــ�ة. إذ جند العريب بن علي املشـــريف ينبـــ�ذ الرأي القائل 
بمســـؤولية اجتمـــاع النـــاس خالل احلـــروب واملواســـم 
الكرى يف نشـــر الوباء، حيـــث يقول: »كما قالـــوا بزعمهم 
الفاســـد إّن ســـبب الوباء اجتماع الناس للمالحم، فرتاهم 
يفرقون جيوشـــهم فيه إن لم يفاجئهم عـــدو أو حياصرهم، 
وينهـــون عن اجتمـــاع اجلموع للمواســـم يف هـــذا الفصل 
اخلريفي كموســـيم البداوي والدسويق املعلومن عند أهل 
مصر، تفزع الناس إليهما نســـاء وصبي�انا، كهوال وشـــبانا، 
رجـــاال وركبانا«. وين�اقـــض يف ذلك مـــا ورد عند محمد بن 
حيى الســـويس الـــذي صّنف التجمع يف بعض املناســـبات 
االجتماعية ضمن األســـباب املهيجة للوبـــاء ونصح قائال: 
»وينبغي ملـــن نزل بهم الوبـــاء ترك االجتماعـــات املعتادة 

يف األفـــراح كاألعراس«)29(.

غـــري أّن اإلجراء املتبـــع والبـــارز آنذاك يف كامـــل البالد 
املغاربيـــ�ة تقريبـــ�ا، الســـيما مـــع انضوائهـــا حتـــت وطـــأة 
القوى األوربيـــ�ة، فهي خاضعـــة لقراراتهـــا وإرادتها خالل 
القرن التاســـع عشـــر، كان هو العـــزل الّصيح الـــذي صار 

إجباريـــا على احلجـــاج املغاربة اخلضوع لـــه عند عودتهم 
من بـــالد احلجـــاز، وهو اإلجـــراء الـــذي نصـــادف نعته يف 
أدبي�ات األوبئـــ�ة »بالكرنتينـــ�ة«. ومع تطـــور التنظيمات 
الصحيـــة األوربيـــ�ة خـــالل القرن التاســـع عشـــر، أصبح 
احلجر الصـــيح ضرورة ملحـــة وركنا أساســـيا يف القوانن 
الصحية، وفرض على البلدان املجـــاورة كاملغرب وتونس.

وما يمكن اإلشـــارة إليـــه يف مجـــال التدابـــري الوقائي�ة 
واإلجـــراءات االحرتازيـــة وحنـــن نبحـــث يف كتـــب الرحالة 
املغاربـــة وجدنـــا نصا يثبـــت ويؤكد مـــا اتبعتـــه بالدنا يف 
مجـــال احلجـــر الصيح ملدة أربعة عشـــر يومـــا، حيث جند 
محمـــد بن عثمـــان املكنـــايس وهـــو يومئذ بســـبت�ة يقول: 
»وموضـــع الكرنطينـــ�ة املذكـــورة خـــارج عـــن املدين�ة بن 
الســـوار.. فأدخلونا املدين�ة وأنزلونا بدار هي أفضل ديارهم 
منســـوبة إىل طاغيتهـــم وأخرونا بهذا اخلـــر،.. وقالوا لنا: 
جتعلـــون الكرنطينـــ�ة بهـــذه الـــدار أربعة عشـــر يوما فقط 
على أعن النـــاس،.. يبحثون عن مقتضياتنـــ�ا )حواجئنا( 

أحوالنا«)30(. ويتفقـــدون 
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خاتمة:

ــا  ــات وغريهـ ــراض واملجاعـ ــ�ة واألمـ ــوع األوبئـ إّن موضـ
مـــن الكـــوارث الطبيعيـــة، شـــكل عنصـــرا كـــّرس ركـــود 
البنيـــ�ات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والسياســـية، وحكـــم 
تلـــك  تعتـــر  أوســـع  بمفهـــوم  بالثبـــ�ات،  هياكلـــه  علـــى 
العوامـــل الســـالفة الذكـــر عوامـــل الهـــدر الديمغـــرايف، 
الـــذي أطـــر مجتمعـــات بـــالد املغـــارب بدايـــة مـــن القـــرن 
ــوال  ــر ووصـ ــابع عشـ ــرن السـ ــرورا بالقـ ــر مـ اخلامـــس عشـ
ــرد أن  ــر. فبمجـ ــع عشـ ــر والتاسـ ــن عشـ ــن الثامـ إىل القرنـ
حتـــررت منـــه ســـاكنة املجتمعـــات األوربيـــ�ة حـــىت دخلـــت 
مرحلـــة التحـــوالت الكـــرى علـــى جميـــع األصعـــدة، علـــى 

ــارب.  ــالد املغـ ــات بـ ــالف مجتمعـ خـ

خالصـــة القـــول، إّن ذاكـــرة األوبئـــ�ة واألمـــراض ببـــ�الد 
مـــن  مجموعـــة  الشـــعبي�ة  ثقافتهـــا  أرســـت  املغـــارب، 
الســـلوكيات واألفعـــال الـــيت عكســـت بدورهـــا عقليـــة 
ـــاء، كمـــا رســـخت تلـــك املوجـــات  اخلـــوف مـــن املـــرض والوب
ـــرج  ـــااًل خت ـــراض أعم ـــ�ة واألم ـــن األوبئ ـــة م ـــررة واملتت�الي املتك
عـــن الســـياق العلـــيم للتـــداوي والوقايـــة، وانصرافهـــم 
األوليـــاء  علـــى  وترددهـــم  واملشـــعوذين،  الدجالـــن  اىل 
الصاحلـــن واألضرحـــة، طلًبـــا للركـــة والشـــفاء والنجـــاة 
مـــن املـــرض واملـــوت، وقناعتهـــم أن الطبيـــب ال يمكـــن أن 

ــرض.  ــن املـ ــم مـ خيلصهـ

إّن تاريـــخ بـــالد املغارب احلديـــث البد أن يفّســـر من 
خـــالل الرتكـــزي علـــى فواجـــع وأزمـــات البـــالد املغاربيـــ�ة 
الديمغرافيـــة، وهـــذا بالتطـــرق إىل عوامل وأســـباب هذه 
األوبئـــ�ة واألمـــراض واألزمـــات، ومظاهرها ومـــن آثارها 

وانعكاســـاتها الســـلبي�ة على الســـلطة واملجتمـــع معا.

كمـــا نشـــري يف النهايـــة إىل مجموعـــة من النتـــ�اجئ اليت 
توصلنـــا إليها من خـــالل تلـــك املخطوطات وهـــي كثرية 
غـــري أننـــ�ا أخذنا بعـــض النمـــاذج منهـــا. من هـــذه النت�اجئ 

نذكـــر على ســـبي�ل املثـــال ال احلصر:

لقد اســـتطاعت الثقافة الشـــعبي�ة املغاربي�ة املختلفة 
بما حتويه مـــن أغان، وأزجـــال، أمثال وحكايات شـــعبي�ة، 
د مثل هـــذه األزمات يف الذاكـــرة اجلماعية رغم  لِّ مـــن أن خُتَ

بعـــض النقص الكبـــري يف الثقافة العاملة.

تـــكاد تتفـــق بعـــض املصـــادر املخطوطـــة يف البـــالد 
املغاربيـــ�ة عمومـــا وباجلزائـــر على وجه اخلصـــوص على 

واألمراض. األوبئـــ�ة  تلـــك  مســـميات 

تب�ايـــن االجتاهات واملواقف حول اختـــاذ موقف صريح 
من هـــذه األوبئـــ�ة واألمراض؛ الســـيما يف مســـألة ســـبل 
الوقايـــة واالحـــرتاز من الوبـــاء، وهـــذا ما جســـّده الفقيه 
حمدان بـــن عثمان خوجـــة يف كتابه احتـــاف املنصفن. أبو 

حامد العـــريب املشـــريف يف كتابه أقـــوال املطاعن. 

اعتبـــ�ار العامـــة أن األوبئـــ�ة واألمراض عقـــاب إالهي 
نتيجة الذنـــوب الـــيت اقرتفوهـــا وابتعادهم عـــن الّدين.

جدليـــة العالقـــة بن الفقيـــه واملؤرخ يف اجتـــاه األوبئ�ة 
واألمـــراض وتفســـرياتها املختلفـــة، اعتمـــادا علـــى أدلة 

شـــرعية وأخرى ممارســـتي�ة شـــعبي�ة.

العليا)ســـلك  الدراســـات  طلبتنـــ�ا  بعـــض  وّجهنـــا 
الدكتـــوراه الطـــور الثالث ل م د( إىل العمـــل على مواضيع 
األوبئـــ�ة واألمراض بب�ايلـــك الغرب، واألوبئـــ�ة واملجاعات 

باجلزائـــر خـــالل العهـــد العثماين.

 الهوامش 

ف محدان خوجة )255	هـ/ 840	م( . 	 ا مصطىف �ج رسالة أل�ف

، وقد  ف ض�ي ا عن جواز الكرنتينة ضد املع�ة وقد دافع ف�ي

ي إسطنبول 252	ه/ 
ف

كية � ف العربية وال�ة للغت�ي طبعت �ج

ا، إل أنه  ً  من أن خوجة مل يكن فق�ي
ف

835	م، وعل الر�

راء 
آ
ال قش  و�ف عي 

الرش العم  درس  ف  املثقف�ي من  ه  كغ�ي

لكرنتينة ل  لطاعون وأثبت أن العمل �ج ية املتعلقة �ج الف�ة

بًتا. ينظر: نفىي وافية، مسألة علوم  ا �ش عيًّ  �ش
ً
الف أصال ف �ي

 ، ي
�ف زا�أ خالل الهعد العامش الطب والصيدلة عند عملاء احلج
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م5، ع	، ص ص:20-53.

ي كتابه هذا سنة 6			ه/704	م، . 2
ف قامس البو�ف ألف أمحد �ج

وفيه  منه،  ال� عل جزء  سعد  القامس  أبو  وقد حصل 

ذن. ينظر: مصطىف 
أ
ف وأمراض ال حديث عن أمراض الع�ي

نية، منشورات  زا�أ العامش ي احلج
ف

طباء �
أ
، الطب وال خياطي

، ط	، 3	20، ص:	42. زا�أ ANEP، احلج

ء الطاعون . 3 ي تناولت و�ج
ف املصنفات العملية ال�ة وتعد من ب�ي

ب مدينة معسكر سنة 202	هـ/787	م، حيث  الذي رصف

ف سنون كيف اضطر أهل مدينة معسكر  يصف لنا ا�ج

م. ف من هول ما أصا�ج ف هارب�ي مغادرة املدينة فار�ي

الغرب . 4 ، دار  ي
ف

الثقا� زا�أ  ف احلج ر�ي �ة ال�،  القامس سعد  أبو 

وت، ط	، 998	، ص:432. ، ب�ي السالمي

ي حدود عملنا، ولع� . 5
ف

ي حم املفقود �
ف

طوط ل زال � هذا املف

ب مدينة معسكر، امك  ي نفس الطاعون الذي رصف
ف

كتبه �

ورة. ينظر:  ي قصيدته املهش
ف

ف سنون � تطرق إىل ذلك ا�ج

عملاء  عند  والصيدلة  الطب  علوم  مسألة  وافية،  نفىي 

�ج  حمف فكرية،  آفاق  �ة  حمج  ، ي
�ف العامش الهعد  خالل  زا�أ  احلج

يالىلي ليابس سيدي  ، جامعة احلج زا�أ حلج الفكر السالمي �ج

. م5، ع	، ص:28. زا�أ بلعباس، احلج

الدري . 6 الكوكب  املعسكري،)2004.(  النارص  راس  أبو 

: بوكع�ج بلقرد، مكتبة الرشاد 
ة

دري، � ي الالم عن احلج
ف

�

، ص:4. زا�أ للطباعة والنرش والتوزيع، احلج

ي مغرب . 7
ف

وبئة �
أ
الفرقان، حسن.)4	20(. ط	،أدبيات ال

ف  والطواع�ي الطعن  ي 
ف

� ف  املطاع�ي أقوال  وذج 
ف
� القرن9	 

قيق، منشورات دار التوحيدي، 
ة

، دراسة و� ي
ف

� ي املرش للعر�ج

، طنجة، املغرب. ص ص:97 – 98. ف مطبعة سلي�ي أخو�ي

ي: ألف رسالة �ها” الدر املصون . 8 زا�أ ف رجب احلج حممد �ج

يعد  القامس  أبو  ا  ع�ف يقول  والطاعون”،  ء  الو�ج تدب�ي  ي 
ف

�

ا هممة،  ، لكن يبدو أ�ف م هذه الرسالة ال�:” ل ندري حج

القانون  مثل  الطب  ي 
ف

� عديدة  كتبا  ا  طالع صاح�ج فقد 

ف البيطار حول  ، ومفردات ا�ج كي نطا
أ
ف سينا، وتذكرة ال ل�ج

زا�أ  ف احلج ر�ي ء والطاعون. ينظر: أبو القامس سعد ال�، �ة الو�ج

، ص:432. ينظر كذلك: نفىي وافية، مسألة علوم  ي
ف

الثقا�

 ، ي
�ف زا�أ خالل الهعد العامش الطب والصيدلة عند عملاء احلج

م5، ع	، ص ص:20-53.

عرش . 9 ثالثة  حدود  ي 
ف

� تقع  ة  صغ�ي رسالة  عن  عبارة  هي 

ي 
ف

ا إىل حديث “املن والسلوى � ا صاح�ج ورقة، تطرق ف�ي

أهديت  رسالة  وهي  عدوى”،  ل  حديث  مع�ف  قيق 
ة

�

ي أمحد سنة 49		هـ/736	م. ينظر: 
�ف إىل السلطان العامش

نية،  العامش زا�أ  احلج ي 
ف

� طباء 
أ
وال الطب   ، خياطي مصطىف 

ص:	42.

اعة 868	 . 0	 ف �راوي، حمج  عن هذا الكتاب ينظر: امكل �ج

�ة  زا�أ من خالل نصوص حملية وأخرى فرنسية، حمج حلج �ج

، جامعة وهران	 أمحد  زا�أ ف احلج ر�ي ت�ج �ة ديدة، حمف عصور احلج

، م7، ع26، ص ص: 276-292. زا�أ ، احلج ف ب�ة �ج

ي املغارب، . 		
ف

مراض �
أ
ف ال ر�ي آسية بنعدادة، املعرفة الطبية و�ة

ف آل سعود للدراسات السالمية  مؤسسة امللك عبد العز�ي

البيضاء،  الدار  عاكظ،  منشورات  النسانية،  والعلوم 

ط		20،  ص ص:5		-		.

املرجع نفسه، ص ص:5		-		.. 2	

املرجع نفسه، ص ص:5		-		.. 3	

الفرقان حسن، املصدر السابق، ص:54	.. 4	

املصدر نفسه، ص: 57	.. 5	

للل. 6	

بصار لذوي . 7	
أ
هة ال ف ، �ف ف علي ي �ج ، أبو حامد العر�ج ي

ف
� املرش

ي مناقب 
ف

ي عن املتاكسل الوسن، �
املعرفة والستبصار تنىف

زانة  احلف طوط  حمف احلسن،   وولده  حممد  ف  �ج أمحد  سيد 

:6	56، ص: 	50.
ة
ت ر�

ة
ط، � لر�ج احلسنية �ج

املصدر نفسه، ص:65.. 8	

ملغرب . 9	 �ج اعات  واملج وبئة 
أ
ال ف  ر�ي �ة  . ف م�ي

أ
ال حممد  از،  فّ ال�ج

، ط	، منشورات  ف الثامن عرش والتاسع عرش ي القرن�ي
ف

�

: رسائل  ط، سلس�ة لر�ج داب والعلوم النسانية �ج
آ
لكية ال

الدار  ديدة،  احلج النجاح  مطبعة   ،	8:
ة
ر� وأطروحات 

البيضاء، املغرب. 992	، ص:98.

الطاعون، . 20 وبدع  الطاعون  حسن.)		20(.  بوجرة، 

والطبيب  الفقيه  ف  ب�ي املغرب  بالد  ي 
ف

� عي 
الجامة احلراك 

الوحدة  دراسات  مركز  ط	،   ،)	350-	800( م�ي
أ
وال

وت، لبنان. ص ص:20	. العربية، ب�ي

ف . 	2 التار�ي املنصور، حممد. )998	(. مصدر جديد لدراسة 

: كناشة  عي لملغرب عند مطلع القرن التاسع عرش
الجامة

 ، ، ط	، دار الغرب السالمي ي املشاط، متنوعات حممد حج

وت، لبنان. ص ص: 46-59. ب�ي

ط	، . 22 واملرض،  التونسيون   .)20		( أمحد.  خواجة، 

ط، املغرب.    داب والعلوم النسانية، الر�ج
آ
منشورات لكية ال

ص ص:-45	 59	.

، املصدر . 23 ف الطواع�ي ي 
ف

ف � أقوال املطاع�ي الفرقان،  احلسن 

السابق، ص:97.

بوجرة، حسن.)		20(.املصدر السابق، ص:20	.. 24

الفرقان حسن، املصدر السابق، ص:57	.. 25

ي العامل . 26
ف

ي �
ف

وغرا� حدوش، عبد احلميد. )2002(. اهلدر الد�ي
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ف  : وسائ� وحصيلته من خالل “أقوال املطاع�ي سالمي الإ

. رسالة ماجست�ي  ي
ف

� ي املرش ، للعر�ج ف ي الطعـن والطواع�ي
ف

�

وجدة.  نسانية.  الإ والعلوم  داب 
آ
ال لكية  منشورة،  غ�ي 

املغرب. ص:37.

.)992	(.ص:06	.. 27 ف م�ي
أ
از، حممد ال فّ ال�ج

املصدر نفسه، ص:06	.. 28

الفرقان حسن، املصدر السابق، ص:54	.. 29

مراض . 30
أ
وال وبئة 

أ
ال أخبار   .)200	( أمحد.  حدادي، 

�ة كنانيش )سلس�ة  ي الرحالت السفارية املغربية. حمج
ف

�

ف املغرب(. ع3. ص ص:37-38. ر�ي ي �ة
ف

غرافيا � الد�ي

المصادر والمراجع:

آسية بنعدادة. )2011(. املعرفة الطبية وتاريخ . 1

العزيز  امللك عبد  املغارب، مؤسسة  األمراض يف 

آل سعود للدراسات االسالمية والعلوم االنسانية، 

منشورات عكاظ، الدار البيضاء.

األوبئة . 2 )1992(تاريخ  األمني.  محمد  البزّاز، 

عرش  الثامن  القرنني  يف  باملغرب  واملجاعات 

والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات  عرش،  والتاسع 

وأطروحات  بالرباط، سلسلة: رسائل  االنسانية 

رقم:18، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

املغرب. ط1،

وبدع . 	 الطاعون  حسن.)2011(.  بوجرة، 

الطاعون، الحراك االجتماعي يف بالد املغرب بني 

مركز  واألمري)0-1800		1(،  والطبيب  الفقيه 

دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان. ط1،

حدادي، أحمد. )2001(. أخبار األوبئة واألمراض . 4

كنانيش  مجلة  املغربية.  السفارية  الرحالت  يف 

)سلسلة الديمغرافيا يف تاريخ املغرب(. ع	. 

حدوش، عبد الحميد. )2002(. الهدر الديموغرايف . 	

يف العالم اإلسالمي: وسائله وحصيلته من خالل 

"أقوال املطاعني يف الطعـن والطواعني، للعربي 

املرشيف. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية. وجدة. املغرب.

واملرض، . 6 التونسيون   .)2011( أحمد.  خواجة، 

االنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات  ط1، 

الرباط، املغرب. 

الكوكب . 7 املعسكري،)2004.(  النارص  راس  أبو 
الدري يف الكالم عن الجدري، تح: بوكعرب بلقرد، 
مكتبة الرشاد للطباعة والنرش والتوزيع، الجزائر،

يف . 8 األوبئة  أدبيات   .)2014( حسن،  الفرقان 
مغرب القرن19 نموذج اقوال املطاعني يف الطعن 
وتحقيق،  دراسة  املرشيف،  للعربي  والطواعني 
منشورات دار التوحيدي، مطبعة سليكي أخوين، 

طنجة، ط1. 
أبو القاسم سعد الله، )1998(. تاريخ الجزائر . 9

الثقايف، دار الغرب االسالمي، بريوت لبنان.
كمال بن صحراوي، مجاعة 1868 بالجزائر من . 10

مجلة  فرنسية،  وأخرى  محلية  نصوص  خالل 

عصور الجديدة، مخترب تاريخ الجزائر، جامعة 

وهران1 أحمد بن بلة، الجزائر، م7، ع26.

املرشيف، أبو حامد العربي. )2020(. نزهة األبصار . 11

املتكاسل  عن  تنفي  واالستبصار  املعرفة  لذوي 

وولده  محمد  بن  أحمد  سيد  مناقب  يف  الوسن، 

الزهيد علوي.  الحسن. دراسة وتحقيق: موالي 

ط1. مطبعة فضالة. الرباط، املغرب األقىص.

مصطفى خياطي، )	201(. الطب واألطباء يف . 12

الجزائر العثمانية، منشورات ANEP، الجزائر، 

ط1. 

املنصور، محمد. )1998(. مصدر جديد لدراسة . 	1

القرن  مطلع  عند  للمغرب  االجتماعي  التاريخ 

محمد  متنوعات  املّشاط،  كناشة  عرش:  التاسع 

حجي، دار الغرب االسالمي، بريوت، لبنان. ط1،

الصور:

من الكاتب.	 

1. https://media.almayadeen.tv/ar-
chive/image/2020/4/2/f5566fee-
d2cd-409d-8fe4-dc8826e28757.
jpg?preset=w750
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مقدمة

يطـــوي الزمـــن حاضـــر كل كائن إنســـاين ويســـتدرجه رويـــدا إىل 
غياهـــب المـــايض. ورغـــم نفـــاذ هـــذا الفعل احلاســـم يف كامـــل هذا 
الوجـــود ويف آثـــاره ومخّلفاتـــه عامة، يـــأىب معظم احلضور اإلنســـاين 
اإلذعـــان لطّي الزمـــن، وتقف نت�اجاتـــه صامدة أمام فعل الســـنن يف 

أشـــكال متعـــددة، تصّب جميعهـــا يف خانـــة »الرتاث البشـــري«.

ينقســـم هذا الـــرتاث إىل »مـــادي« )كالبن�ايات واألدوات وســـائر 
املصنوعات املتنوعة(، و»غري مـــادي« كاألفكار والنظرّيات والعادات 
واملعتقـــدات وحـــىت املطامـــح والتطّلعـــات وبـــايق املوروثـــات املدّونة 
على مختلـــف املحامل المادّيـــة، من احلجرّيـــة إىل الورقّيـــة، وغريها 
املدّونـــة يف ذاكرة اإلنســـان الفردّية واجلماعّية، على غرار املمارســـات 

د. هشام بن عمر - تونس

موسيقى
»الطريقة العيساوية«

وتطّوراتها يف تونس

"ُدورة العيساوّية" يف الفضاء العام
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الســـلوكّية واملروّيات الشـــفوّية املتن�اَقلة بالتواتر يف شكل 
أخبار وحكايات اســـتعماالت وحكم وأمثال وأناشيد وغري 

ذلك مـــن اآلثار.

ومن بـــن هذه اآلثار غري الماديـــة الهامة، تطالعنا تلك 
املدّونات اإلنشـــادية املوســـيقية املعتَمدة من ِقبـــل أتب�اع 
ومريـــدي »الطرق الصوفية« الشـــعبي�ة، وهـــي مرويات 
شـــفوية تتن�اقلهـــا األجيـــال بالتواتـــر غالبـــا، وتتضمـــن 
العديـــد مـــن املعطيـــات التاريخيـــة واإلفـــادات املتعلقة 
بمجـــال األنرثوبولوجيـــا الثقافيـــة واالجتماعيـــة، والدالة 
على مختلـــف الوضعيات واحلاالت اليت شـــهدتها البني�ة 
لة ملختلـــف هذه التنظيمات  االجتماعية القاعدية، املشـــكِّ
ث�ة ملجمل ممارســـاتها واســـتعماالتها ذات  الطرقية، واملؤثِّ
املنشـــأ العقائـــدي يف البداية، واليت ســـيطر عليهـــا املزنع 
الفين التعبريي اجلمـــايل، الذي ما انفـــك يرتاكم ويتعاظم 

عـــر الزمن.

ـــة  ـــة املرتاكم ـــري المادي ـــار غ ـــذه اآلث ـــث يف ه ـــر البح وُيعت
علـــى مـــدى قـــرون مـــن الزمـــن، بمثابـــة عمليـــة التنقيـــب 
يف موقـــع أثـــري، حيـــوي العديـــد مـــن القطـــع القيمـــة 
ــدف  ــق، بهـ ــش والتصنيـــف والتوثيـ ــتدعي النبـ ــيت تسـ الـ
ـــى  ـــوف عل ـــة، للوق ـــب املتفرق ـــف اجلوان ـــن مختل ـــا م حتليله
مبدعيهـــا،  مـــرايم  واســـتجالء  ومكوناتهـــا،  تركيب�اتهـــا 
وحتديـــد مختلـــف األســـاليب الفنيـــ�ة الـــيت اعتمدوهـــا 
علـــى  كذلـــك  وللكشـــف  وتوليفهـــا،  صياغتهـــا  يف 
وجـــوه تالقـــح هـــذه األرصـــدة ذات الزنعـــة التصوفيـــة 
اإلســـالمية »املقدســـة« مـــع أرصـــدة أخـــرى، قـــد يعـــود 
لهـــا  عالقـــة  ال  سوســـيوثقافية  مجـــاالت  إىل  بعضهـــا 
مطلقـــا باملـــزنع الديـــين العقائـــدي، وقـــد يرتبـــط بعضهـــا 

اآلخـــر بمعتقـــدات وموروثـــات مـــا قبـــل إســـالمية.

ونعتر مـــن ناحيتنـــ�ا أن هذه اآلثـــار تمّثل نتـــ�اج ثقافة 
إنســـاني�ة، تتجـــاوز معظم أصولهـــا االثنوغرافيـــة املجال 
اجلغـــرايف املحـــدد الـــيت نشـــأت فيـــه، وتنحـــدر جذورها 
التاريخيـــة إىل أزمنة ســـحيقة ســـابقة عن فـــرتة ظهورها 

.)1 ( وانتشارها

لقد اخرتنا – حبكـــم قربن�ا ومعاينتن�ا امليداني�ة املباشـــرة 
البحـــث يف مجمـــل  الـــرتايث –  املوســـيقي  لهـــذا احلقـــل 
املمارسات اإلنشادية واالســـتعماالت املوسيقية اخلاصة 
بـ»الطريقة الصوفية« الشعبي�ة املسماة بـ»العيساوية« 

وذلك يف معظـــم مناطق البالد التونســـية.

وقـــد قمنـــا بتقســـيم هـــذا العمـــل إىل ثالثة أقســـام، 
نســـعى يف أّولهـــا إىل إبـــراز جـــذور هـــذا التنظيـــم الصويف 
وظـــروف نشـــأته وانتشـــاره. ونقـــوم يف القســـم الثـــاين 
برصد مجمـــل املمارســـات الطقســـية التأسيســـية ذات 
الصبغـــة الشـــفوية والصوتيـــ�ة، املعتَمدة من قبـــل أتب�اع 
هـــذه الطريقـــة الصوفية يف تونـــس. ونعكف يف القســـم 
الثالث على تســـجيل أهم التطـــورات احلاصلة يف أعمال 
»العيســـاوية«، وأهم التحوالت اليت شهدتها ممارساتها 
املوســـيقية ووظائفهـــا االجتماعيـــة يف البالد التونســـية.

»الطريقة العيساوية«: 
األصول والنشأة واالنتشار:

»الطريقة العيساوّية« هي إحدى »الطرق الصوفّية« 
اإلســـالمية اليت تأّسســـت يف بداية القرن الســـادس عشر 
بمدينـــ�ة مكنـــاس يف بالد املغـــرب األقىص على يد الشـــيخ 

»محمد بـــن عيىس«.

ولـــد »محمـــد بـــن عيـــىس« جنوب بـــالد املغـــرب يف 
ســـنة 1465 )زمن الدولة الوطاســـية(، وقد ُوسم عصره 
مـــن قبل املؤرخن بـ»عصـــر التصـــوف«: ذاك النمط من 
التصوف الطـــريق القاعدي، الذي عـــم كل أطياف املجتمع 

املغـــاريب ودخل ضمن معيشـــهم اليويم.

وقد ســـادت خالل تلك الفـــرتة، ويف مختلف أرجاء بالد 
املغـــرب »الطريقـــة اجلزولية« اليت أسســـها »محمد بن 
ســـليمان اجلـــزويل«)2(، الذي قام من خالل هـــذا التنظيم 
بإعادة إحياء ونشـــر مبادئ »الطريقة الشـــاذلية« التابعة 

للشيخ »أبو احلســـن الشاذيل«)3(.

هـــذه  عليهـــا  قامـــت  الـــيت  املبـــادئ  أهـــم  وتتمثـــل 
الطريقـــة الشـــاذلية، وأســـهمت يف تركـــزي شـــهرتها وتدعيـــم 

 موسيقى »الطريقة العيساوية« وتطّوراتها في تونس 



الثقافـة الشعبية  العدد 57 122

شـــعبيتها، يف »رســـالة الهدايـــة«، تلـــك الـــيت تذهـــب إىل 
ــو هللا،  ــروج حنـ ــى العـ ــن علـ ــاس قادريـ ــع النـ ــ�ار جميـ اعتبـ
ــى  ــه، علـ ــرب منـ ــب القـ ــ�ل مراتـ ــه ونيـ ــوج إىل ملكوتـ والولـ
غـــرار الزّهـــاد والعّبـــاد وكبـــار املتصّوفـــة، دون احلاجـــة إىل 
دراســـة كتـــب التصـــوف والتنقيـــب يف مســـائله املعقـــدة، 
ودون احلاجـــة أيضـــا إىل معرفـــة قواعـــد الديـــن وأركانـــه 
األساســـية، ودون احلاجـــة حـــىت إىل قهـــر النفـــس وتوطينهـــا 
علـــى اجلـــوع والفقـــر وكفـــاف العيـــش مثلمـــا كان ديـــدن 

ــن)4(. ــاد والصوفيـ الزّهـ

وعلى هـــذا األســـاس ال يكون اإلنســـان مطالبـــا بأكرث 
من صـــدق النّيـــ�ة ونقـــاء الســـريرة مـــع رّبه ومـــع الناس 
أيضا، حـــىت يهديـــه هللا إىل طريقه، ويبّوئـــه أعلى مراتب 
القـــرب. وإّن أقىص الواجبات اليت يتعـــّن على املرء القيام 
بها جتـــاه خالقه، حســـب نهج التصـــوف الشـــاذيل دائما، 
هي: الشـــكر يف حـــال النعمـــة، والصـــر يف حـــال املحنة، 

واالســـتغفار يف حـــال املعصية)5(.

اخنـــرط محمـــد بـــن عيـــىس منـــذ صغـــره ضمـــن زمـــرة 
املتصوفـــة اجلزوليـــن الـــذي لّقنـــوه مبـــادئ طريقتهـــم 
اإلضافـــات  بعـــض  مـــع  الشـــاذلية،  مـــن  املســـتوحاة 
الـــيت كانـــت تســـتجيب لواقـــع ذلـــك العصـــر وظروفـــه 
ـــة  ـــ�ة املتواضع ـــدرات الذهني ـــع الق ـــ�الءم م ـــ�ة)6(، وتت العصيب
لغالبيـــ�ة املريديـــن، ومـــع حاجياتهـــم وتطلعاتهـــم الماديـــة 

ــا)7(. ــ�ة أيضـ والوجدانيـ

وبعـــد أن أتم »بن عيـــىس« تعليمه الديين األســـايس 
وتكوين�ه الصـــويف املالئم، وحتقق له »الفتـــح« على أيدي 
شـــيوخه من أصحاب اجلزويل وورثت�ه، تصـــّدر للتدريس 
بمدينـــ�ة مكنـــاس. وتبعا الشـــتهار أمـــره وتزاُيـــد تالميذه 
ومريديـــه، أصبح يقـــود الفرع اجلـــزويل يف هـــذه املدين�ة، 
وأصبح هذا الفرع يســـى »العيســـاوية« على اسمه)8(.

قامـــت »الطريقة العيســـاوّية« يف بدايـــة أمرها على 
ما خّلفه »اجلزويل« وورثت�ه املباشـــرون مـــن أرصدة ثرية 
)كاريزماتيـــ�ة وأدبيـــ�ة- صوفيـــة وغريهـــا(، محّققـــة من 
خاللها موطـــأ قدم يف عمق النســـيج العريـــض للمجتمع 

املغـــريب. فقد جنح »محمـــد بن عيىس« يف اســـتغالل هذا 
الرصيـــد الفّعال، وشـــحنه بإضافاته اخلاصـــة اليت عمل 
مـــن وراءها على ختليد ذكـــره ودوام »طريقتـــه«. ولم تزل 
اإلضافات ترتاكـــم يف رحاب هذه »الطريقـــة الصوفّية«، 
مســـتلهمة – مـــن شـــيخها ومـــن موروثاتهـــا ومـــن تنّوع 
احتي�اجـــات أتب�اعها وتعّدد متطّلباتهم النفســـية والمادية 
– املواضيـــع الـــيت يتـــم فيهـــا صياغـــة مختلف أشـــكال 
»اإلبداعـــات« الثقافيـــة الفنّيـــ�ة منـــذ ذلـــك الزمـــن إىل 
اليـــوم، ويف كافـــة املناطـــق واملجتمعـــات اليت عّششـــت 
فيها »العيســـاوّية« واســـتقّرت، من أقـــىص مغارب بالد 

املغـــرب إىل أقىص مشـــارقها.

»الطريقة العيساوية« يف البالد التونسية:

ترّكـــزت »الطريقـــة العيســـاوّية« يف أهـــم املناطـــق 
احلضرية الواقعة يف شـــمال البالد التونســـية منذ ســـنة 
1646، أي بعـــد قرابة قرن من وفاة مؤّسســـها »محمد بن 
ذت منذ هـــذا التمركز وحـــىت أعقاب القرن 

ّ
عيـــىس«، واخت

العشـــرين شـــكل »طريقة صوفّية« متكاملـــة املقّومات 
متعـــّددة الوظائـــف، إذ كانـــت لهـــا »زواياهـــا« اخلاصة 
)وهـــي املقـــّرات الرســـمية للطريقـــة(، إضافـــة إىل جهاز 
يســـهر على تســـيري مختلـــف شـــؤونها يف جميـــع املناطق 
اليت انتشـــرت بهـــا، يف شـــكل نظـــام تراتيب هـــريم، حيتّل 
قّمته »شـــيخ الطريقـــة« )القائد األعلى(، يليه »شـــيخ 
العمـــل« )قائـــد الفرقـــة املختّصـــة بالغنـــاء والرقص(، 
و»املقـــّدم« )القائـــم علـــى شـــؤون الزاوية(، ثـــم »باش 
شـــاوش« )رئيس »الُشـــّواش«()9(، ويمّثـــل »الفقراء« 

النظام. هـــذا  قاعدة  )املريـــدون( 

كان للعيســـاوّية مكانة كبرية يف نفوس األهايل نظرا لما 
شـــاع بينهم مـــن اعتقاد راســـخ يف ولّيهـــا ويف كراماته، مّما 
حـــدا بأغلبهم إىل االلتجـــاء إىل »زواياها« لنيـــ�ل »الركة« 
وطلب العون واملســـاعدة يف شـــىّت األعمال املســـتعصية، 
واالطمئن�ان على املســـتقبل واســـتجالب احلّظ والتماس 

العلل واألمراض. من  الشـــفاء 
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ومـــن أبرز مـــا تمزّيت بـــه الطريقة العيســـاوية بصفة 
عامـــة مـــن أعمـــال، هـــي تلـــك املمارســـات الشـــفوية 
الـــيت تتـــوزع إىل  والصوتيـــ�ة، ذات الصبغـــة املوســـيقية 

ممارســـات تأسيســـية أصليـــة وأخـــرى محدثـــة.

1(  املمارسات التأسيسية للعيساوية:
لقـــد تمّكـــن شـــيخ »الطريقـــة العيســـاوية« محمد 
بـــن عيىس، حســـب مـــا ُنقـــل حوله مـــن أخبـــار يف كتب 
املناقب)10(، من اســـتيعاب اإلرث الصـــويف اجلزويل، الذي 
اخزتل بـــدوره أهم مبـــادئ التصـــوف الشـــاذيل. وهو إرث 
تمّثـــل باخلصـــوص يف مجموعة مـــن األدبيـــ�ات املتنوعة 

واألذكار. واألوراد  كاألحـــزاب 

ومن أهم هـــذه األدبي�ات اليت وضعهـــا محمد اجلزويل 
واشـــتهرت شهرة واســـعة كتاب »دالئل اخلريات وشوارق 
األنـــوار يف ذكر الصالة علـــى النيب املختـــار«، الذي تضّمن 
اإلشـــادة بعلـــو مقـــام النـــيب )عليـــه الصالة والســـالم(، 
وســـمو قدره ورفعة شـــأنه، والصالَة عليه بشـــىت الصيغ 

التصليات. مـــن  املتنوعة  واملتون 

أّوليـــة  مـــادة  »اجلـــزويل«  األثـــر  هـــذا  مّثـــل  وقـــد 
بالنســـبة للشـــيخ محمـــد بـــن عيـــىس، اعتمدهـــا لتأثيـــث 
ـــة  ـــد بداي ـــه عن ـــة الـــيت كان يلّقنهـــا ألتب�اع ـــال الذكري األعم
كتـــاب  جانـــب  إىل  اعتمـــد  كمـــا  لطريقتـــه.  تأسيســـه 

الشـــهري  احلـــزب  ذلـــك  أيضـــا،  اخلـــريات«  »دالئـــل 
ـــيخ  ـــه ش ـــذي وضع ـــم«، ال ـــبحان الداي ـــزب س ـــّى »ح املس
اجلزوليـــة، ثـــم أصبـــح فيمـــا بعـــد شـــعار »الطريقـــة 
عيـــىس  بـــن  محمـــد  اعتمـــده  أن  بعـــد  العيســـاوية«، 
كركـــزية أساســـية مـــن ركائـــز األذكار الـــيت كان حيـــث أتب�اَعـــه 
ومريديـــه علـــى إدامـــة ســـردها يف مختلـــف األوقـــات، إىل 
درجـــة أن العيســـاوين أصبحـــوا ُيدَعـــون بـ»أهـــل ســـبحان 

الدايـــم« نســـبة إىل هـــذا احلـــزب)11(.

وقد جرى ســـرد هذا »احلـــزب« يف مختلـــف »الزوايا 
العيســـاوية« املبثوثـــة يف جـــل مناطق البالد التونســـية، 
وذلـــك إىل حـــدود أواســـط القـــرن العشـــرين يف بعـــض 
اجلهات، وإىل يومنا هذا بالنســـبة إىل بايق املناطق األخرى. 

  حزب »سبحان الدايم«:
»احلـــزب« يف اللغة هو »الـــِوْرُد« أي احلصـــة واملقدار 
والنصيب. و»ِوْرُد« الرجل من القـــرآن والصالة: »ِحْزُبُه«. 
و»احِلـــْزُب«: مـــا جيعلـــه الرجـــل على نفســـه مـــن قراءة 
وصـــالة كـ»الـــِوْرِد«)12(. أمـــا »احلـــزب« يف االصطـــالح 
الطريق، فقد حتـــّول معناه مـــن االلزتام حبصـــة محددة من 

القـــرآن أو الصالة، إىل نـــوع مخصوص مـــن األذكار.

اللغـــوي  باملفهـــوم  »احلـــزب«  وظيفـــة  كانـــت  وإذا 
الصـــرف هـــي التعبد باألســـاس، فإن وظيفته حســـب ما 

»الزاوية«: املقّر الرسيم للطريقة العيساوية

 موسيقى »الطريقة العيساوية« وتطّوراتها في تونس 
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شـــاع لدى مجمـــل »الطـــرق الصوفية« لـــم تقتصر على 
العبـــادة وحدهـــا، وإنمـــا جتاوزتهـــا لتحقيق أمـــور يتصل 
بعضهـــا بالعلـــم واملعرفـــة كالتذكـــري واســـتنت�اج املعارف 
وحصول العلـــم، ويتصل بعضهـــا اآلخر برتبيـــ�ة املريدين 
مثل »جمـــع القلب علـــى هللا«، إىل جانـــب الذكر وطلب 

الشـــر)13(. اخلري والتعـــّوذ من 

ُســـيم هـــذا احلـــزب »ُســـبحان الدايـــم« نظـــرا إىل أن 
هذه التســـمية تمّثل إحـــدى أهم الصياغـــات الِذكرية اليت 
شـــاعت واشـــتهرت لدى العامة، والواردة يف مســـتهله بعد 
التعوذ والبســـملة والتصلية والتســـليم، والتوكل واحلمد 
والتوحيد والتكبري واحلوقلة واالســـتغفار، وبعد إيراد بعض 

اآليـــات القرآني�ة، وبعـــض األدعية المأثورة واملشـــهورة.

تكـــون مجمل الصياغـــات اللغويـــة الذكريـــة الواردة 
يف هـــذا احلـــزب على نوعـــن: نـــوع أول يذكـــره مجموعة 
الذكارة )الذاكرين املتمّرســـن( واحدة بعـــد أخرى، وتقوم 
مجموعة الـــردادة )الذاكرين يف طور التعّلـــم( على إثر كل 
واحـــدة منها بذكر عبـــارة »ال إلـــه إال هللا«، وذلك كالتايل:

التشكيلة األولى

)“ذَكّارة”(

التشكيلة الثانية

)“رَدّادة”(

اَل إلَه إالَّ هللْاالَعِزيُز ُذو اجَلالْلالرتكيب�ة: 1
اَل إلَه إالَّ هللْااحَلِكيُم ُذو اجَلماْلالرتكيب�ة: 2
اَل إلَه إالَّ هللْاالَكِبرُي ُذ الَكماْلالرتكيب�ة: 3
اَل إلَه إالَّ هللْاالَقِريُب ُذو اإلْكراْمالرتكيب�ة: 4
اَل إلَه إالَّ هللْاالُمِجيُب ُذو اإلْحساْنالرتكيب�ة: 5
اَل إلَه إالَّ هللْاالَرُؤوُف ُذو اإلْنعاْمالرتكيب�ة: 6

وغالبـــا ما يتـــم أداء هذا النـــوع األول مـــن الصياغات 
الِذكريـــة بهـــذه الصيغة اللحنيـــ�ة التالية:

ــوم  ــة، فتقـ ــات الذكريـ ــاين مـــن الصياغـ ــوع الثـ ــا النـ أمـ
وتتـــوىل  واحـــدة،  واحـــدة  برتديدهـــا  الـــذكارة  مجموعـــة 
مجموعـــة الـــردادة إعـــادة كل صياغـــة منهـــا مـــرة ثانيـــ�ة 

علـــى إثـــر ذكرهـــا مـــن قبـــل الـــذكارة مباشـــرة )وهـــو أســـلوب 
تلقيـــين صـــرف(:

تعاد مرتان

األولى »ذَكّارة« والثانية “رَدّادة”

ُسْبحاَن الداِيْم ال َيُزوْلالرتكيب�ة: 1
ُسْبحاَن البايِق ال َيْفىَنالرتكيب�ة: 2
ُسْبحاَن هللِا َمْوالناالرتكيب�ة: 3
إلُهنا َجلَّ ِوْعاَلالرتكيب�ة: 4
إلُهنا ِنْعَم الَموىَلالرتكيب�ة: 5
إلُهنا ِنْعَم الَنِصرْيالرتكيب�ة: 6
إلُهنا ِنْعَم الَقِديْرالرتكيب�ة: 7
إلُهنا ِنْعَم الَوِكيْلالرتكيب�ة: 8

ويتم أداء هذا النوع الثاين من الصياغات الِذكرية بصيغة 
حلني�ة مختلفة كالتايل:

خبصوص األسلوب املعتمد يف ســـرد هذا »احلزب«– 
وهـــو أســـلوب تقليـــدي يقوم أساســـا علـــى القـــراءة اليت 
يضبطهـــا إيقاع املقاطع اللفظية وشـــكل حروفهـــا – فإنه 
يمثل إىل حد كبري ذلك األســـلوب الذي حـــرص أتب�اع نهج 
التصوف الســـين علـــى التقيـــد به، ســـواء خـــالل أدائهم 
للقـــرآن أو لغـــريه مـــن النصـــوص واملـــرددات الشـــفوية 
املتنوعـــة. وحنـــن نعلـــم أن النهج الصـــويف الـــذي اقتدى 
به شـــيخ الطريقـــة العيســـاوية »محمد بـــن عيىس« – 
مثلما ذكرنـــاه آنفا – هو نفـــس النهج الـــذي انتهجه أتب�اع 
الطريقـــة اجلزوليـــة، وِمن قبلهـــم كذلك أتبـــ�اع الطريقة 

الشـــاذلية والقائم أساســـا على الكتاب والســـنة. 

ويســـتن�د أهـــل التصـــوف الســـين يف اعتمادهـــم هـــذا 
األســـلوب الســـردي يف مجمـــل ممارســـاتهم الشـــفوية 
ـــ�ه،  ـــن صحابت ـــول ملسو هيلع هللا ىلص وع ـــن الرس ـــر ع ـــا أث ـــ�ة إىل م والصوتي
مـــن األحاديـــث واألخبـــار املحـــِددة لطريقـــة قـــراءة القـــرآن، 
ـــري )أي  ـــد والتحب ـــا الرتدي ـــد فيه ـــر أن ُيعتم ـــيت يتيس ـــك ال تل
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ــاليب الـــيت ال جيـــب أن  ــن األسـ ــري ذلـــك مـ الرتقيـــق(، وغـ
تتجـــاوز احلـــد وتبلـــغ درجـــة الغنـــاء فتحـــّرم عنـــد ذلـــك.

ونشري يف هذا الســـياق، إىل ما أورده »أبو حامد الغزايل« 
يف كتابـــه: إحياء علـــوم الدين خبصوص هـــذا األمر )وحنن 
نعلم أن أبـــا حامد الغزايل يعتر من أهـــم منّظري التصوف 
الســـين، ومن أبرز الذيـــن جنحوا يف موائمـــة املنهج الصويف 
مع مذهـــب أهل الســـنة، محققـــا بذلك تلـــك املصاحلة 
االنقالبيـــ�ة اليت حصلـــت بن التصـــوف والفقـــه(، فقد 
حتـــدث »الغزايل« يف كتابـــه عن آداب تالوة القـــرآن، وَذكر 
أنهـــا َعَشـــرُة آداب، آخرهـــا علـــى حـــد عبارته: »حتســـن 
القـــراءة وترتيلها برتديـــد الصوت من غـــري تمطيط مفرط 

ســـنة«)14(. فذلك  النظم  يغرّي 

  األوراد:
األوراد جمـــع مفـــرده »ِوْرٌد«، و»الـــِوْرُد« هـــو المـــاء. 
و»ِوْرُد القوم« هـــو الماء الذي يوَرد. و»الـــِوْرُد« كذلك هو 
وقت يـــوم الورد بـــن ظمأين. و»الـــِوْرُد« أيضا هو اســـم 
من ورد يـــوم الورد. وقد ســـيم النصيب من قـــراءة القرآن 

وردا مـــن هذا)15(.

وذكـــر »القاوقـــيج« يف البـــدر املنـــري »إن ورود المـــاء 
والنوبة منـــه عند العرب محصورة يف أوقـــات معّين�ة وأيام 
مخصوصة ال تتعّداها، ولما كانـــت األوراد كذلك يعّن لها 
أوقـــات وأيام وأحـــوال خيّصونها بها، جعلوهـــا مأخوذة من 
النوبـــة يف الماء جبامع العالقة دون بـــايق  اإلطالقات«)16(.

ــرد لفـــظ الـــورد يف أبـــرز كتـــب التصـــوف  وإن لـــم ـي
املتقدمـــة ككتـــاب اللمـــع للســـراج الطـــويس )ت. 378 
هــــ/ 988 م(، ورســـالة أيب القاســـم القشـــريي )ت. 465 
ــريا يف  ــردد كثـ ــد تـ ــح قـ ــذا املصطلـ ــإن هـ هــــ/ 1073 م(، فـ
كتـــاب قـــوت القلـــوب أليب طالـــب املكـــي )ت. 386 هــــ/ 
996 م( الـــذي قصـــد بـــه النصيـــب مـــن الدعـــاء والتســـبيح 
واالســـتغفار ومـــا شـــابه ذلـــك مـــن األذكار، إىل جانـــب 
ـــك  ـــة«، تل ـــرّية الصاحل ـــال »اخل ـــل واألعم ـــوات النواف الصل
املمارســـات الـــيت يكـــون أداؤهـــا جميعـــا محـــددا بزمـــن 

ــار)17(. ــن النهـ ــل ومـ ــن الليـ مضبـــوط مـ

وقـــد أصبـــح مصطلح الـــورد يف ظـــل انتشـــار الطرق 
الصوفيـــة يـــدل على منت محـــدد من متـــون األذكار يكون 
ســـرده أو أداؤه يف زمن محـــدد)18(، كما أصبـــح يطلق على 
الـــورد أيضا لفـــظ »الوظيفـــة« باعتب�ار أنه يمثـــل املقدار 
الـــذي يوّظفه الشـــيخ للمريد من األذكار حبســـب طاقته 
وتدّرجه يف مراتب الســـلوك والســـري يف »الطريق«. وعلى 
هذا األســـاس جـــاء يف تعريف »الِورد« لـــدى بعضهم أنه: 
ف للمريـــد ]مـــن األذكار[ ممـــا يوافـــق ابت�داءه  »مـــا يوظَّ

واســـتعداده«)19(. توّجهه  ويوائم 

احتفظـــت الطريقة العيســـاوية برصيـــد عريض من 
متـــون األوراد املتنوعة واملوزعة بعضها على أيام األســـبوع 
وبعضهـــا اآلخـــر علـــى فـــرتات عـــدة مـــن اليـــوم الواحد. 
فبالنســـبة لـــأوراد اليوميـــة املوزعـــة على فـــرتات اليوم 
حســـب توزيـــع الصلـــوات اليوميـــة الواجبـــة، فهي على 
ثالثة أصنـــاف متدرجة من الصغري )البســـيط( إىل الكبري 
)املعّقـــد(، أما بالنســـبة لأوراد األســـبوعية فهي بطبيعة 

احلال ســـبعة أوراد علـــى عدد أيام األســـبوع.

وتتمثل هـــذه األوراد يف شـــكل مجموعة مـــن األدعية 
والتوســـالت الـــيت يســـعى الذاكـــر مـــن خاللهـــا إىل ني�ل 
املطالـــب والغايات املتعلقـــة بذاته من حيـــث أنه مخلوق 
مـــادي صـــرف )كاخلـــري والتوفيـــق والعطـــاء والســـعادة 
والنصر والرحمة واملغفـــرة ...(، وال عالقة لها بذلك النوع 
من النصوص واألدعيـــة المأثورة عن مشـــاهري املتصوفة 
املتقدمـــن كــــ»أوراد ابن عـــريب« و»حكم اإلســـكندري« 
و»صـــالة ابـــن مشـــيش«، تلك الـــيت تن�اولـــت يف متونها 
جملة من األدعية واألذكار اليت تســـعى إىل الســـمو بالذاكر 
من حيـــث أنه مخلوق من نفخة إلهية يســـعى إىل االنعتاق 
من مكبالتـــه المادية، والقـــرب أكرث ما يمكـــن من خالقه 

حد التماهـــي. ومن أمثلـــة نصـــوص األوراد ما يلي:

أللُهـــمَّ إينِّ أْســـأُلَك َخـــرْيَ َهـــذا الَيـــْوَم َفْتَحـــُه وَنْصـــَرُه وُنـــوَرُه 
وَبَرَكَتـــُه وُهـــداُه، وأُعـــوُذ ِبـــَك ِمـــْن َشـــرِّ مـــا ِفيـــِه وَشـــرِّ مـــا َقْبَلـــُه 
ــِة  ــوِر ُقْدِســـَك وَعَظَمـ ــوُذ ِبُنـ ــَدُه. أللُهـــمَّ إينِّ أُعـ ــا َبْعـ ــرِّ مـ وَشـ
َطهاَرِتـــَك وَبَرَكـــِة َجالِلـــَك ِمـــْن ُكلِّ آَفـــٍة َوعاَهـــٍة وِمـــْن َطـــواِرِق 
ــَت  ــاُن أْنـ ــا َرْحمـ . يـ ــرْيٍ ـ ــُرُق خِبَ ــا َيْطـ ــاِر إال طاِرًقـ ــِل والَنهـ الَلْيـ

 موسيقى »الطريقة العيساوية« وتطّوراتها في تونس 
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ــَت  ــوُذ، وأنـ ــَك أُلـ ــالِذي َفِبـ ــَت َمـ ــوُث، وأْنـ ــَك أُغـ ــايِث َفِبـ ِغيـ
عيـــاذي َفِبـــَك أعـــوُذ ...

لقد تالزمت أوىل املمارســـات العيساوية ذات الصبغة 
الشـــفوية والصوتي�ة مـــع العديد من األعمال الطقســـية 
التأسيســـية واألنشـــطة الطرقيـــة املعتمـــدة صلب هذه 
الطريقـــة الصوفيـــة وتأطرت بهـــا من ناحية، وأســـهمت 
مـــن ناحية أخـــرى إىل جانب عدة ظـــروف وعوامل متفرقة 
يف تهيئـــ�ة املناخ وتوفـــري الظروف املالئمة لـــروز غريها من 
املمارســـات املســـتحدثة ذات الصبغة املوسيقية. فما هي 
حقيقـــة وطبيعـــة ما تـــم اســـتحداثه من ممارســـات من 

قبل أتب�اع العيســـاوية يف البالد التونســـية.

2(  املمارسات املوسيقية العيساوية
  املستحدثة يف تونس:

إذا كانت املمارســـات الشـــفوية والصوتي�ة التأسيسية 
األوىل، اليت دأب أتب�اع العيســـاوية يف تونس على تعاطيها، 
قـــد اعَتمـــدت علـــى نصـــوص الذكـــر واآلداب الصوفيـــة 
الشـــائعة يف فـــرتة ســـابقة عـــن تأســـيس هـــذه الطريقة 
الصوفيـــة، لـــدى شـــيوخ وأتبـــ�اع الطريقة الســـابقة عنها 
والناســـلة من رحمهـــا وهـــي اجلزوليـــة، فإن املمارســـات 
راكمـــه  مـــا  ثمـــرة  كانـــت  قـــد  املســـتحدثة  املوســـيقية 

العيســـاويون من نت�اجات إبداعية، استنبطوا بعضها على 
إثـــر تفاعلهـــم وحراكهم يف إطـــار »طريقتهـــم« الصوفية، 
املعترة بمثابـــة املحضنة ذات األبعاد املتعـــددة )العقائدية 
والنفسية واالجتماعية وغريها(، واســـتعاروا بعضها اآلخر 
مما كان منتشـــرا من ممارســـات صوتي�ة متنوعـــة، أفرزتها 
طرق صوفية أخـــرى، أو أطـــر اجتماعية تقليديـــة متفّرقة 
على امتداد فـــرتات زمني�ة عريضـــة، ويف مجاالت جغرافية 

ممتدة ومّتســـعة، ســـواء يف بـــالد املغـــرب أو يف تونس.

  ِوْرْد الْقُدوْم
من بـــن املمارســـات الصوتيـــ�ة املســـتحدثة اليت يتم 
إنشـــادها مـــن قبـــل أتبـــ�اع »الطريقـــة العيســـاوية« يف 
تونس، جند اإلنشـــاد املســـّى »ورد القدوم«. واستن�ادا إىل 
هذه التســـمية، فإنه من املرّجـــح أن تكون هذه املمارســـة 
قـــد تم اســـتنب�اطها وإنشـــادها مـــن قبـــل املريدين خالل 
قدومهـــم لزيارة مقام شـــيخهم بن عيـــىس، أو قدومهم إىل 
إحدى زوايا العيســـاوية بهـــدف الزيارة وحضـــور املواعيد 
الطقوســـية الدورية واملســـماة »احلضرة العيســـاوية«.

ومـــن دالئـــل ذلك مـــا حتمله أشـــعار هذا اإلنشـــاد من 
معـــان متصلة بالرحلـــة والســـياحة الصوفيـــة. فقد جاء 

مثـــال يف أحـــد مقاطع هذا اإلنشـــاد: 

"ُدورة العيساوّية" يف الفضاء العام
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َيـا ُخـويِت َمـا ِنيِش َغـِريــْب
 أْوَطاِن

ْ
أْهِلي ِفـي ُكـّل

 اجَلِريـْد
ْ

ْحَراْء ُشـّق  الصَّ
ْ

ُشّق
ْوَداِنـــي  ْبـاَلْد السَّ

ْ
ّق ـُ ش

ْعـَهـا ِسيِدي ِمـْن َبِعيـْد َطـوَّ
ي ـِ  ْو َحـْوَرانـ

ْ
َجاْبَهـا ُحـّر

َيا َمْوالْي ِبْن ِعيىَس احَلِبيْب
ي ـِ ى إيَمانــ ِبيْك ْتَقـوَّ

باإلضافة إىل ما حتمله أشـــعار هذا اإلنشـــاد من املعاين 
املتصلـــة بالرحلة والســـياحة الصوفية، جنـــد فيها كذلك 
إقـــرارا وتصرحيـــا بأهميـــة املواظبـــة على حضـــور مواعيد 
»احلضـــرة العيســـاوية«. وقد جـــاء ذلـــك يف مقطع آخر 

مـــن مقاطع هـــذا الذكر املســـتحدث كاآليت:
َيـا َتاَبْع األْسَيــــاْد                     اْتَبـْع َهــِذي الـُفْقـَراْء)20(

ْكـْر ْمـَع احَلْضـَرة ِبــاحِلْزْب واألْوَراْد                     والذِّ
ى ــْة امِلــــيَعــاْد                     َمــْن َواظــْبهـا ِيـــْرَ وَلمِّ
ِلي األْوَكـاْس ُبْكَرة وْمَســـــاْء                     ِحْزُبـه جِيْ

َبـاَبـا ِبْن ِعــــيىَس                      َشْييِخ ُموَلــى ُمْكَناْس.

ومـــن الفرضيـــات املرّجحـــة أيضـــا، أن تكـــون هـــذه 
املمارســـة املوســـيقية العيســـاوية املســـتحدثة يف تونس 
)ِورد القـــدوم(، قد نشـــأت وبدأت بالظهـــور من خالل ما 
حصل من تطور يف أداء املمارســـات الصوتي�ة التأسيســـية 
األوىل، وذلـــك اعتمادا على أن طريقـــة أدائها الصويت تكون 
قريبـــ�ة جدا من طريقـــة أداء فاحتة حزب ســـبحان الدايم، 
باعتماد األداء احلـــر )ad libitum( الذي ال يتقيد بإيقاع 
محـــّدد، وإنما ُيضبـــط )إيقاعه( من خالل شـــكل املقاطع 
اللفظيـــة وحـــركات احلـــروف، تمامـــا كاألســـلوب الذي 

أداء احلزب. رأين�اه معتمـــدا يف 

وبذلـــك يمكننـــ�ا القـــول أن هـــذا النوع من املمارســـة 
اإلنشـــادية، قد تكون من أوىل املمارســـات اليت استحدثت 
العيســـاوية يف أوىل املناطـــق  قحمـــت ضمـــن أعمـــال 

ُ
وأ

التونســـية اليت احتضنت هذه الطريقـــة الصوفية، وذلك 
إىل جانب املمارســـات التأسيســـية، نظـــرا إىل أنها قد حنت 

حنوها يف أســـلوب الصياغة املوســـيقية اليت تؤدى بها.

ومـــن أمثلة هـــذه الصياغة، نـــورد هـــذا املقتطف من 
القدوم«: »ورد  مدّونـــة 

ْد َجرَّ ـْ   املــ
املســـتحدث،  العيســـاوي  اإلنشـــاد  مـــن  نـــوع  هـــو 
واملعـــروف لدى عمـــوم النـــاس يف تونس بهذه التســـمية 

الـــيت حتيـــل مباشـــرة إىل معـــىن التجرد.

بالنســـبة ملعـــىن هـــذه الكلمة )املجـــرد( فهنـــاك من 
فّســـرها بأنها تـــدل علـــى التجّرد مـــن اســـتعمال اآلالت 
املوســـيقية بكافة أصنافها خالل هذا النوع من اإلنشـــاد. 
وهناك مـــن فّســـرها بـــأن العيســـاوين يبـــ�دؤون خالل 
هذا النمـــط اإلنشـــادي بالتجرد مـــن نعالهم وألبســـتهم 
الصوفيـــة اخلارجيـــة، حىت تســـهل عليهـــم احلركة عند 
شـــروعهم يف الرقـــص الصـــويف على وقـــع هذا اإلنشـــاد. 
وهناك من فّســـرها بأن هذا النوع من اإلنشـــاد يشـــبه إىل 
حد كبـــري عملية جتريـــد الغصن مـــن أوراقه ورقـــة ورقة. 
ووجه الشـــبه هنا أن هـــذه القطعة اإلنشـــادية تت�ألف من 
العديـــد مـــن األبي�ات الـــيت يتـــم تن�اولها باإلنشـــاد بصفة 
ســـريعة ومتت�ابعـــة بيت�ا بعد آخـــر، دون رجـــوع إىل مذهب 
أو الزمـــة موســـيقية، بطريقة حتيل مباشـــرة علـــى صورة 
جتريد الغصن مـــن أوراقه ورقة بعد أخرى بصفة ســـريعة 

كالتايل: ومسرتســـلة 
ِبـاْسْم الَكِريْم اْبـَدْين�ا َفْضُله ْعَلْين�ا

ـْين�ا وْعَلـى الَنـيِب َصلَّ
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ْيـنا َمْوَلـى الـْمِدين�ة وْعَلـى الَنيِب َصلَّ

ـْع ِفـينـا ُهـو الُمَشفَّ

ُلوا الْغِبين�ة حابة ْرَضْين�ا جِيْ وْعَلى الصَّ

ناْس الَطريقة الَزْين�ة

ـي ْبغـى ِيْتَبـــْعنا وْيُكــوْن ِمّنــا إلِّ

ِيْتَبْع َطـِريـْق الُسّنـة

ِيْتَبـْع َطِريِق الُقْرىَب وأْهـِل الــْمَحّبة

َحىّت ْيصاِدْف َشْربة

يت�أّلف إنشـــاد »املجـــّرد« من جزئـــن متالزمن، جزء 
أّول: يســـى »ِوْرْد القدوم« أو اســـتفتاح املجرد، وهو الذي 
يكون يف شـــكل مقدمة إنشـــادية خالية من أي اســـتعمال 
آخـــر، ومجـــردة مـــن أي إيقـــاع بـــارز، وجزء موال يســـى 
»َتْثِقيلـــة مجـــرد« يكون اإلنشـــاد فيه مســـتن�دا إىل إيقاع 

دوري خمـــايس يتم ضبطـــه عن طريـــق التصفيق.

ويت�ألـــف هذا اإليقـــاع الـــدوري اخلمـــايس يف حقيقة 
األمـــر من تقســـيمة إيقاعية مرّكبـــة من إيقاع ثنـــ�ايئ )به 
وقتـــان(، وآخـــر ثاليث )بـــه ثالثـــة أوقـــات( ومجموعهما 

بطبيعـــة األمر خمســـة أوقـــات كالتايل:

إيقاع »املجّرد« خمايس الوحدات

ويتـــم ضبط هـــذه الرتكيب�ة اإليقاعية اخلماســـية عن 
طريق تصفيقتـــن: األوىل مع الوقـــت األول، والثاني�ة مع 
الوقـــت الثالث، ويبقى الوقـــت الثاين والوقتـــان األخريان 

)الرابع واخلامـــس( دون تصفيق.

ونشـــري إىل أن اجلـــزء الثاين من املجرد )وهـــو التثقيلة( 
يتـــم خاللـــه تنفيذ أكرث مـــن قطعة إنشـــادية تســـى كل 
واحـــدة منهـــا تثقيلة مجـــرد، وتســـري جميع هـــذه القطع 
على نفـــس اإليقـــاع اخلمايس، ولكـــن النســـق اإليقاعي 
يأخذ يف التســـارع املضطرد تب�اعا مـــع كل تثقيلة، حىت يبلغ 
يف خاتمة آخر تثقيلة نســـقا ســـريعا جدا يتحول بمفعوله 

من إيقاع خمـــايس إىل إيقـــاع ثن�ايئ.

ْد« جبزأيه )»االْســـِتْفتاْح«  ويف خالل إنشـــاد »الْمَجـــرَّ
و»الَتْثِقيلة«( جند »الَصـــّدارة« )وهم اجلماعة املختّصن 
بالرقـــص الصويف(، يتبعون النبض الداخلي لهذا اإلنشـــاد 
بظهورهـــم، من خالل االحننـــاء اخلفيف والقيـــام، وكذلك 

ْد" "الَصّدارة" يرقصون على وقع التصفيق املصاحب إلنشاد "َتثِقيلة الْمَجرَّ
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بأرجلهـــم من خالل خفـــض قاماتهم بثـــين ُركبهم قليال ثم 
اســـتقامتهم مّتبعن يف ذلك كّله إيقاع اإلنشـــاد.

ويتم إنشـــاد قطعة التثقيلة مجّرد املذكـــورة أعاله بهذه 
الصيغة اللحني�ة التالية يف نغمة احلســـن التونسية:

  »الِشْشرْتي«)21(
يشتمل هذا القســـم األّول من »احلضرة العيساوية« 
علـــى إنشـــاد »َنْوبـــة« و»ْشـــُغْل«)22( مـــن »المالوف«. 
ويتـــّم ذلك بطريقة جماعّية بمصاحبة آليَتْ »الِشْشـــرْتي« 
ارات«  أو»الَنغَّ أو»الِرّق«()23(و»الناِغْرزاْن«)24(  )»الطار« 

اإليقاعّيتـــن دون غريهما.

ف »المالوف« يف تونـــس بأنه نمط مـــن الغناء  ويعـــرَّ
الـــذي أىت به مهاجـــرو األندلـــس. وهو عبـــارة عن ضروب 
من التواشـــيح واألزجال، لكل قســـم منها تالحن خاصة 

تســـّى النوبة، وكّلها مناســـبة لصيغ اللحـــون املعّر عنها 
بالُطبـــوع أو الصنائـــع«. و»المالوف« كذلـــك هو »عبارة 
عـــن أشـــعار غنائيـــ�ة انتخبـــت مـــن قصائد وموشـــحات 
وأزجال شـــىّت من كالم األندلســـين وأهل املغرب وبعض 
التونســـين. قـــد رّصفـــت ونّضـــدت بصفة تميـــل إليها 

اخلواطر وتستحســـنها األذواق وتلّذها املســـامع)25(.

»املغـــرب  يف  املوســـيقي  النمـــط  هـــذا  ويســـّى 
األقىص« باســـم »اآللة«، ويســـى يف »اجلزائر« باسم 

لغرناطـــي«. »ا

وقد قامت مجموعات الطريقة العيســـاوية املنتشرة 
حـــول العاصمة التونســـية، بتن�اول غنـــاء المالوف ضمن 
عليهـــا  وأطلقـــوا  املســـتحدثة،  اإلنشـــادية  ممارســـاتهم 
»مالوف اجِلّد« أو غناء »الششـــرتي«. هو ذلك المالوف 
التقليدي املشـــار إليه آنفا، وقد وقع تغيري بعض أشـــعاره 
إىل أشـــعار أخرى يف ذكر النيّب والصحابة وشـــيوخ املذاهب 
والطرق الصوفيـــة وغري ذلك من األغـــراض ذات الصبغة 

التصّوفية. الدينّي�ة 

 ومن بـــن »نوبات مالـــوف اجِلّد« اليت يتـــم تنفيذها 
يف مفتتـــح احلضرة العيســـاوية، هـــذا املثـــال املوّجه ملدح 

الرســـول عليه الصالة والســـالم:

آلة "الناِغْرزان" أو"الَنَغرات" اإليقاعّية )الوجه والقفا(آلة "الطار" اإليقاعّية
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ْم َعَلْيْه َقْصِدي أْنُظْر إَلْيْه             وُنشاِهْد َمقاُمْه               وُنَسلِّ
الـَصـالْة َعْنـَك ُحْلـَوة               يـا َبــِديـَع اجَلـماْل
َلْيـَس يِل َعـْنَك َسْلـَوى             ال َوَحـــقِّ اجَلــالْل
وِر الَكماْل ُكلُّ َعْطشاْن ِمْنَك َيْرَوى              ِمـْن حُبُ

  »نوبة احلّضاري«:
هـــو القســـم الثالـــث مـــن »احلضـــرة« بعـــد قســـم 
ْد« ويشـــتمل علـــى أشـــعار  »الِشْشـــرْتي« وقســـم »الْمَجـــرَّ
خاصـــة بـ»الطريقـــة العيســـاوّية« بلغـــة التخاطـــب الدارجة 
الثالثـــة  اإليقاعّيـــة  اآلالت  بمصاحبـــة  وتغـــىّن  غالبـــا، 
آلـــة  مصاحبـــة  مـــع  والْبنـــ�اِدْر()26(  والَناِغـــْرزاْن  )الطـــار 
»الَكْرِنيطـــة«)27( اللحنّيـــ�ة. وتت�أّلـــف »نوبة احَلّضـــاري« من 
ـــ�ات الشـــعرّية  ثـــالث إيقاعـــات مختلفـــة تتعاقـــب عـــر األبي

املغّنـــاة، وتتـــ�دّرج مـــن االعتـــدال إىل الســـرعة، وهـــي علـــى 
التـــوايل: »البطايـــيح« و»الـــرول« و»اخلتـــم«.

َيِثُب »شـــيخ الْصَدْر« وثب�ة ســـريعة مفاجأة بتنسيق 
مع »شـــيخ الْعَمْل«، من وســـط صـــّف »الَصـــّدارة« إىل 
األمـــام، مع انطـــالق أّول نقرة يف اإليقـــاع اجلديد، مصّفقا 
بي�ديـــه املمدودتـــن إىل األمـــام بكل قـــّوة، مّتبعـــا يف ذلك 
ة لهـــذا اإليقاع معتدل الســـرعة،  النقـــرات البارزة املمـــزيِّ
صادعـــا بلفظ »هللا« مشـــريا بعد ذلـــك وإثـــر الِتفاِته إىل 
»الَصـــّدارة« – وبطريقتـــه اخلاصـــة يف التصفيـــق – إىل 
النســـق اجلديد الـــذي ينبغي عليهـــم إّتب�اعـــه يف الرقص.

وهذه عّين�ة من إحدى »نوبات احلّضاري« يف نغمة الرهاوي:
ْد                  َنُطوُف ِبالَبْيْت ْوَنْسَعْد ْرَمِتْك يا ُمَحمَّ حِبُ

الرقص الصويف على إيقاعات إحدى »نوبات احلّضاري«
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ــاري«  ــة احَلّضـ ــاع »نوبـ ــى إيقـ ــص علـ ــل الرقـ يتواصـ
بطريقـــة الركـــوع والقيـــام الســـابقة لكـــن بإمعـــان أشـــّد مـــع 
الزيـــادة يف حـــركات الـــرؤوس املتمايلـــة يمنـــة ويســـرة. هـــذا 
إىل جانـــب قيـــام بعـــض »الَصـــّدارة« ببعـــض االرتجـــاالت 
ـــّف  ـــام ص ـــا أم ـــ�ة وذهاب ـــن جيئ ـــص متحّرك ـــة يف الرق الفردّي
ــَدْر« الـــذي  ــّدارة« حياذيهـــم يف ذلـــك »شـــيخ الْصـ »الَصـ
ــاٍن  ــى أحلـ ــري علـ ــيت تسـ ــة الـ ــذه العملّيـ ــم هـ ــوم بتنظيـ يقـ
وإيقاعـــات مـــا ينفـــّك نســـقها يتصاعـــد ويتســـارع، حـــىت 
تغمـــر النشـــوة كل الراقصـــن، وتتعّداهـــم إىل جمهـــور 

املتفّرجـــن.

  »نوبات اخَلّماري«
يشـــتمل هذا اجلزء األخري من »احلضرة العيساوّية« 
علـــى مجموعة مـــن »النوبـــات« هـــي عبارة عن أشـــعار 
خاصـــة بـ»الطريقة العيســـاوّية« ختتلف أوزانهـــا أحيانا 
وتّتفـــق أحيانا أخـــرى من »نوبـــة« إىل أخـــرى، وكّلها بلغة 

التخاطـــب الدارجة مثـــل »النوبة« الـــيت مطلعها:
اْن ـَ  ْمكـ

ْ
ِنْبـــَداو ِبــاْسـْم هللا                 َعــاِلْم ِبُكّل

ْل ِبـالَغـَماَمـة والَصالْة َعْلى األْحَمْد                 ُمَضــلَّ
ِمـْن َبْعـْد ِذْكـْر هللا                َنْرَجْع ِلَشْرْح األْذَهـاْن

َشْيْخــَنا ِبـْن ِعيـىَس                 ُظْهِرْت َلُه الَكَراَمة..

أو تلك اليت مطلعها:

�ا َواِنــي                 ُقوُلـوا ِلـي َهِنيَّ ِبـاهلل َيـا خَلْ

ِبْن ِعيىَس ُسْلَطايِن                 َشْييِخ َجاْد ْعَلّي

ف »نوبـــات اخَلّماري« تراتبّيـــ�ا إىل ثالثة أصناف،  تصنَّ
حسب تصنيف املمارســـات اخلاصة اليت يمارسها جماعة 

»الْصَدْر« خالل هذا القســـم األخري مـــن »احلضرة«:

الصنـــف األّول: نوبات ُتســـتعمل خالل املمارســـات 	 
اخلاصة باملي والتمّرغ على الزجاج، وأكل املســـامري، 
وغرس اإلبـــر يف مناطـــق عديدة من اجللـــد، وضرب 

البطن وغريها بالســـيف. 

املمـارسـات 	  نـوبـات ُتستعمل خـالل  الثانـي:  الصنف 
اخلاصة بأكل نب�ات »الِهْندي« الشائك والتمّرغ عليه.

الصنف الثالث: نوبات ُتســـتعمل خالل املمارســـات 	 
اخلاصة بأكل ذوات الســـموم.

يســـتمّر »الَصّدارة« خـــالل هذه »النوبـــات َخّماري« 
يف رقصهـــم املعتـــاد )الركـــوع والقيـــام مع التمايـــل يمنة 
ويســـرة( ممســـكن بأيادي بعضهـــم يف صـــّف واحد. ثم 
يتقـــدم أولئك الذين حانت »نوبتهم« )أي ُشـــرع يف تنفيذ 
»النوبـــة« الـــيت تعـــّودوا أن يقومـــوا خاللها بمـــا اختّصوا 

املمارسات اخلاصة خالل قسم "اخلّماري"

 موسيقى »الطريقة العيساوية« وتطّوراتها في تونس 
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به من املمارســـات املبّينـــ�ة أعاله ضمن أصنـــاف »نوبات 
اخَلّماري«(، فَيخرجـــون مـــن الصـــّف مع اســـتمرارهم يف 
الرقـــص، ثم يشـــرعون يف القيام بإحدى تلك املمارســـات.

وهـــي داللـــة علـــى ختّلصهم مـــن اإلحســـاس المادي 
بذواتهـــم، وذوبانهـــم الكلـــي يف املـــإل األعلى.

 لقـــد تمـــزّيت الصياغة املوســـيقّية لنوبـــات اخلّماري 
 ،)Sinusoïdal( املســـار  جيـــيّب  ضّيـــق،  حلـــين  ببنـــ�اء 
ينحصـــر يف ســـّلم موســـيقي خمـــايّس الدرجات، تســـتقّر 
 REَشـــاْهناْز )»الِتيـــْك  رئيســـّية  درجـــة  منتصفـــه  يف 
demi bémol4«( مّثلـــت املفصـــل الـــذي تلتقي حوله 
»النغمتـــان املتن�اولتـــان يف هذه األحلان )وهـــي »نغمتا«: 

»احلســـن كـــردان« و»الســـيكاه ِتيْك َشـــاْهناْز«.

وقـــد أعطـــى هـــذا األســـلوب يف الصياغـــة اللحنّيـــ�ة 
أولوّيـــة قصوى للجانـــب اإليقاعي على حســـاب اجلانب 
الّنغيم، الـــذي تّم تكريســـه خلدمة اإليقاع. وتـــّم الرتكزي 
 »RE demi bémol4 فيه على درجـــة »الِتيْك َشـــاْهناْز
 RE( وهي درجـــة »املحـــرّي« مخفوضـــة بربع ُبعد صـــويت
demi bémol4(، تلـــك الـــيت ينجـــذب إليها الســـامع 
 Tierce( »على إثـــر مســـافة صوتّي�ة »ثالثّيـــ�ة صغـــرية
mineure( زائـــدة ربـــع ُبعـــد صـــويت تنطلق مـــن درجة 

.)SI bémol3( »العجـــم« 

وليـــس هذا األســـلوب يف نهايـــة األمر ســـوى محاولة 
لتوظيف املوســـيقى جبانَبيها النغـــيم وخاّصة اإليقاعي يف 

تدعيـــم وإجناح »التخمـــرية« الصوفية.

»العيساوية« يف مناسبات األهايل اخلاصة:  )3
باإلضافـــة إىل أعمـــال الذكـــر واإلنشـــاد الطقســـية، 
وغريها من املمارســـات املوســـيقية املســـتحدثة األخرى، 

اليت تقـــام أســـبوعيا يف »الزاوية« بصفـــة دورية، دخلت 
»العيســـاوّية« صلـــب حيـــاة األهـــايل يف معظـــم البالد 
التونســـية، وذلـــك بقيامها بإحيـــاء مختلف مناســـباتهم 
العائليـــة كالِنفـــاس واخلتان والـــزواج واحلّج، بواســـطة 

املوسيقية. ممارســـاتها 

وتتمثـل هذه املشـاركة يف إقامة سـهرات خاصـة يف بيوت 
األهـايل، احتفـاال بهـذه املناسـبات، ويف إقامـة اسـتعراضات 
خارجية تسـّى »ُدورة« اليت تتمزّي خاصة حبضور السناجق، 
وهـي الرايـات الكبرية امللّونة اخلاصة بالطريقة العيسـاوّية، 
والـيت حيملهـا عمودّيـا الصـّدارة )جماعـة الْصـَدْر املختّصـن 
ف من جماعة  بالرقص الصويف( ناشـرينها فوق املوكب املؤلَّ
املنشـدين ومـن أبطال هـذه االحتفاالت العائليـة كالعريس 

واحلاج والطفـل املختون.

وقـــد كان األهايل يف تونس يســـعون إىل إشـــراك »فرق 
العيســـاوية« يف مختلف مناسباتهم لســـببن: أّولهما ما 
توّفـــرت عليه هـــذه »الفرق« مـــن أعمال الغنـــاء والعزف 
والرقـــص، تلك الـــيت كانت تعطـــي ملثل هذه املناســـبات 
صبغـــة احتفالّيـــة بـــارزة، إضافـــة إىل اســـتعمالها لتلـــك 
الســـناجق يف »دوراتها« وما تضفيه هـــذه الرايات الكبرية 
املزّوقـــة من مظاهـــر البهجـــة واألّبهة اليت جتلـــب األنظار 

املناســـبة. خصوصّية  يف  وتزيد 

كمـــا كان األهـــايل باإلضافة إىل ذلـــك، يتّركون بأعمال 
هـــذه »الطريقـــة«، اعتقـــادا منهم بـــأّن حضـــور فرقتها 
لديهـــم يف محاّلتهـــم خـــالل مختلـــف مناســـباتهم، من 
شـــأنه أن يضمن لهم النجـــاح والتوفيق يف مـــا أقدموا على 
إجنـــازه من أعمال، نظـــرا لما تلحق هذه األعمـــال من بركة 

مســـتمّدة أساســـا من بركة »ســـيدي بـــن عيىس«. 

 الهوامش 

تلــك . 	 إىل  مــر 
أ
ال هــذا  حــول  شــارة  الإ ــدر  ج

ة
�   

بـ"أطروحــة  املوســومة  البحثيــة  الســتنتاجات 

هــا عــدد مــن 
أ
ي أرس دعا�

الوثنيــة" والــ�ة البقــا�ي 

ف  املنتمــ�ي ف  الغربيــ�ي ف  السوســيولوجي�ي ف  الباحثــ�ي

ســة"  �ف
أ
وال كـ"العراقــة  عــدة  اختصاصــات  إىل 

ز هؤلء:  ثنوغرافيــا(. ونذكر مــن أ�ج
أ
وبولوجــا وال ن�ش

أ
)ال

ي بســيه"  " و"هــ�ف ي
رك" و"إدمــون دو�ة "إدوارد فســامة

مه. يــل لووســت" وغــ�ي و"جــورج دراك" و"إ�ي
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ي . 2
ف

الواقعــة � نكــرت  �ة قريــة  ي 
ف

� " ــزوىلي "احلج   ولــد 

ي آخــر القــرن الثامــن 
ف

قــ� �
أ
ملغــرب ال "ســوس" �ج

ــزوىلي  اهلجــري/ الرابــع عــرش امليــالدي. رحــل احلج

ــاس  ــة ف دين ــتقر �ج ــه، واس ــقط رأس ــن مس ا ع ــ�ي صغ

ــه  ر عن ــ�ة ــد اش . وق ف ــار�ي ــة الصف درس ــم �ج ــا للع طالب

ــه إىل  ــزلة وركون ــ� إىل الع ــ�ة مي ــك املرح ــالل تل خ

ــا  التأمــل. رحــل بعــد ذلــك إىل تونــس، �ش انتقــل م�ف

ق متطلعــا إىل مالقــاة  ي بــالد املــرش
ف

ــل �
ّ
إىل مــر. وتنق

زوىلي  م. مكــث احلج ي عــل أيد�ي
ة

� شــيوخ التصــوف للــ�ة

ــاز،  ي احلج
ف

ــا � ــاف خالهل ف ط ــن�ي ــبع س ــه س ي جولت
ف

�

زهــر عــل 
أ
ي جامــع ال

ف
وزار القــدس ومــر، وأخــذ �

ــف 
ّ
ــاس، وأل ــاد إىل ف "، �ش ع ف العجــىي ــز�ي ــد الع "عب

ات. �ش جلــس للتتملــذ عــل  ــ�ي ــا كتابــه دلئــل احلف ف�ي

ط تيــط أبــو عبــد الــ� حممــد أمغار  �ج ي �ج الشــيخ املــر�ج

الصغــ�ي الــذي أخــذ عليــه "ِوْرد الشــاذلية". ودخــل 

ــوة  ة خل ــ�ة ي ف
ف

شــارة مــن شــيخه � إ ــك و�ج عــل إ�ش ذل

ة ســنة.  بــع عــرش للتأمــل والعبــادة امتــدت قرابــة أر

ل طريقتــه  ة اكفيــة لكــامة وقــد اكنــت هــذه الفــ�ة

ي 
ف

ة � ع عــل إ�ش ذلك مبــا�ش  معاملهــا لديــه، فــرش
فّ

وتــو�

ي 
، الــ�ة ي

ي مدينــة آســىف
ف

ف مريديــه وتالميــذه � هــا بــ�ي نرش

جــه، وقد  ــا اســتعداد أهلهــا الكبــ�ي لتقبــل م�ف ي ف�ي
لــىة

رجــاء، وبلــغ 
أ
زوليــة" تلــك ال ــرة شــيخ "احلج معــت �ش

ــوا مــن ثالثــة عــرش ألفــا. أنظــر 
ف

ــا عــدد مريديــه � ف�ي

ن  ف ســلامي : جــالب )حســن(، حممــد �ج ــزوىلي حــول احلج

ــة(، 993	. ــه الصوفي ت ــة لكتا�ج ليلي
ة

ــة � ب ــزوىلي )مقار حلج

" مؤســس "الطريقــة . 3   ولــد "أبــو احلســن الشــاذىلي

ــة  ــة الشــاذلية" ســنة 593 هـــ/ 96		 م بقري الصوفي

ل "املغــرب  ــارة القريبــة مــن "ســبتة"، الوقعــة �ش
ف

مع

ي ســنة 656 هـــ/ 258	 م، ودفــن 
ف

قــ�"، وتــو�
أ
ال

ة" مــن �ــراء َعْيــذاْب املريــة. وقــد  بـ"ـــحمي�ش

" نســبة إىل قريــة شــاذلة  أطلــق عليــه لقــب "الشــاذىلي

ــإفريقّية، بعــد  ــا مــدة عنــد حلــول بـ ي اســتقر �ج
الــ�ة

ــبابه. ي ش
ف

ــالده � ــن ب ــه م خروج

ف عيــاد(، املفاخــر العليــة ...، ص . 4   الشــاف�ي )أمحــد �ج

.3940

ف قــامس(، . 5 ف حممــد �ج   الكوهــن الفــاسي )احلســن �ج

جامــع الكرامــات العليــة ...، ص 2526.

ــرب . 6 ف املغ ر�ي ــن �ة ــة م ة العصيب ــ�ة ــك الف فت تل ــ�يّ
ة
�  

ف عل الســواحل  قــ� بتــواىلي غــزوات املســيحي�ي
أ
ال

ي 
ف

هــا � ســبان عــل "تطــوان" وتدم�ي
أ
منــذ اســتيالء ال

هعــد "هنـــري الثالــث" القشــتاىلي ســنة 399	 إىل 

ف لـ"ســبتة" ســنة 5	4	 �ش "طنجة"  تغالّيــ�ي احتــالل ال�ج

" ســنة  ي
و"أصـــيال" ســنة 470	 �ش احتالهلــم لـ"آســىف

ي 
ــوا�ف ــذه امل ــف ه ي خل

ــ�ة ــالد ال ــور" والب 507	 و"أزم

ف  زولّيــ�ي ســنة 6	5	. وقــد أ�ــم شــيوخ التصــّوف احلج

امــس عــرش وبدايــة القــرن  ي القــرن احلف
ف

خاصــة �

 الغــزاة 
ّ

ي التعبئــة للجهــاد ضــد
ف

الســادس عــرش �

ــارى. النص

ي التصــوف . 7
ف

جــه � " طريقتــه و�ف ــزوىلي   ركــز "حممــد احلج

ميــع لـ"ســلوك طريــق  ب التوبــة أمــام احلج عــل فتــح �ج

ــ�ة وإن اكن  ــ�"، ح ــول إىل ال ــدف "الوص ــق" �ج احل

حج توبتــه أصــال. امك ركــز أيضــا  ــم ممــن ل �ة بع�ف

ــة 
أ
ــا قا� ــيخه، وجعله ــد وش ف املري ــ�ي ــة ب ــل العالق ع

دمــة". ولك  ذن" و"احلف لــوث "الطاعــة" و"الإ عــل �ش

وراد 
أ
ف املوجه أساســا إىل تعلــمي ال ذلــك بطريــق التلق�ي

ــدى  " ول ــزوىلي ــدى "احلج ــت تتخــذ ل ي اكن
ــ�ة ذاكر ال

أ
وال

ــذه  ــا هل ــر إىل م لنظ ــة قصــوى، �ج ــه أيضــا أمهي خلفائ

ــس  ــ�ي النف ي تطه
ف

ــة � ــن الفاعلي ــال" م حل ــة �ج بي "ال�ة

ي مــدارج 
ف

ــا � ي �ج
ة

والــروح مــن العلــل والعيــوب، والــر�

ــه(  ــوم" )الفق ــم الرس ــور "ع ــة بقص ــوف، مقارن التص

ــح  ــد( النص ت. زروق )أمح ــا�ي ــذه الغ ــوغ ه ــل بل ع

نفع ...، ص. 75	. 
أ
ال

8.   Brunel )René(, Essai sur la confrérie religieuse 

des aissaoua …, 	926, p. 67.

ــرق . 9 ــب الط ــدى أغل ــة موجــودة ل ــاوش": خط
ّ

  "الش

معــال 
أ
ختلــف ال ــا القيــام �ج الصوفيــة، يتــوىل صاح�ج

"احلاجــب"  معــال 
أ
�ج اليــوم  ــا  مقابل�ة كــن  �ي ي 

الــ�ة

" وحــ�ة أمعــال النظافــة. و"الســاعي

ي . 0	
طوطــة ال�ة ز املصــادر التقليديــة املف   نشــ�ي إىل أمه وأ�ج

أرخــت للطريقــة العيســاوية ولشــيخها، وهي أساســا 

ــوص:  حلفص ــا �ج ــن بي�ف ــر م ي نذك
ــ�ة ــب ال ــب املناق كت

ملغــرب مــن  كتــاب دوحــة النــا�ش ملاســن مــن اكن �ج

ف عســكر  ، لصاحبــه "حممــد �ج ف القــرن العــا�ش
أ

مشــا�

 ســنة 986 هـــ/ 578	 م(. وكتاب 
فّ

" املتو� ي
الشفشــاو�ف

ــزوىلي والتّبــاع ومــا هلمــا مــن  ي ذكــر احلج
ف

�ع �
أ
ممتــع ال

ــاج  ــاب اب�ة ". وكت ــاسي ــدي الف ــد امله ــاع لـ"حمم تب
أ
ال

ــذوب  ي املاســن وشــيخه املج ــ�ج الشــيخ أ�ج ف القلــوب �ج

ــنة 094	 هـــ/   س
فّ

ــو� " املت ــاسي ــان الف ــد الرمح لـ"عب

م(.  	685

		.   Boncourt )André(, Rituel et musique chez les 
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Aissaoua …, 	980, p. 46.

ف منظــور ...، لســان العــرب )مــادة: حــزب(، ص. . 2	   ا�ج

.853

  شاهدي )احلسن(، أذاكر الصوفية، ص. 49.. 3	

، ص. . 4	 ف ــد�ي ــوم ال ــاء عل ــد(، إحي ــو حام ــزاىلي )أب   الغ

.506

ف منظــور ...، لســان العــرب )مــادة: ورد(، ج 	5، . 5	   ا�ج

ص. 0	48.

ي )حممــد أبــو املاســن(، البدر املنــ�ي ...، ص. . 6	 ج
ة

  القــاو�

 .			2

  امل�ي )أبو طالب( قوت القلوب ...، ص. 2234.. 7	

ســكندري أن "حــزب . 8	
أ
ف ... لال ي لطائــف املــ�ف

ف
  جــاء �

ــزب  ــر، و"احل ــد الع ــو ورد بع ــاذىلي ه ــر" للش البح

" ل أيضــا بعــد صــالة الصبــح، وحزب الشــيخ  الكبــ�ي

ف  ي العبــاس املــرسي بعــد العشــاء. الشــاف�ي )ا�ج أ�ج

ــة ...، م س، ص. 59	. ــر العلي ــاد(، املفاخ عي

ي )عبــد الرمحــان(، أضــواء عــل التصــوف . 9	
  امللحــو�ف

ي ...، ص. 9	2. ــر�ج املغ

ي اكمــل املغــرب . 20
ف

ــراء": هي التســمية الشــائعة �
ْ
ق
ُ
  "الف

هــا. دي زوا�ي ســالمي ملريــدي الطــرق الصوفيــة ومــر�ة الإ

ــا، . 	2 ي تونــس قد�ي
ف

ي" �   يطلــق مصطلــح "الششــ�ة

ــن  ي احلس ــبة إىل "أ�ج ــة، نس يقاعي " الإ
ّ

ــرق ــل آلة "ال ع

لة 
آ
ر عنــه اســتعمال هلــذه ال ي" الــذي اشــ�ة الششــ�ة

ف  . وولــد "أبــو احلســن عــلي �ج ي
ف

خــالل إنشــاده الصــو�

ــس  ندل
أ
ل ة" �ج ــ�ة ــة "شش ي" بقري ــ�ة ــ� الشش ــد ال عب

ــه  ــع مــا اكن علي ل ف
ف

ــا، � ا عل�ي ــده أمــ�ي ــث اكن وال حي

مــراء، وارتــدى مالبــس الفقــراء. اســتقّر 
أ
مــن لبــس ال

ــال:  " إذ جــاءه قائ ف ف ســبع�ي ــا لـــ"ا�ج ملغــرب مصاحب �ج

مــرادي دخــول الطريــق ومشــاهدة أ�ار القــوم. فقال 

ــابة 
ّ

لــع ثيابــك وتلبــس قش ف ل: حــ�ة تبيــع متاعــك و�ة

ي الســوق. ففعــل 
ف

[  وتدخــل �
ّ

خــذ بنــد�ي ]دف
أ و�ة

ــابة ومســك العصــا وأخــذ 
ّ

يــع ذلــك ولبــس القش محج

ســواق، وصــار يدخــل الســوق أمام 
أ
ي ال

ف
البنــد�ي ودار �

ب البنــد�ي وينشــد أشــعاره  حوانيــت التجــار ويــرف

ومواجيــد  ف  العارفــ�ي مقــالت  مقالتــه  الصوفيــة. 

مهــا  اب وأ�ار ل ي�ف . وأشــعاره لكهــا ذوق و�ش ف املبــ�ي

ة.  ــه عنــه كثــ�ي شــارات، وكرامات ذواق والإ
أ
إل أهــل ال

واســتوطن  مــر  وورد  طويــ�ة  ســياحات  ســاح 

ي ســنة 668 
ّ ف

ــا إىل أن تــو� "دميــاط" وصــار مرابطــا �ج

طــه الــذي صــار مــزارا. عــن:  �ج هـــ/270	 م، ودفــن �ج

ف حممــد  . )أبوعــلي احلســن �ج ي الكوهــن الفــاسي املغــر�ج

قيــق: 
ة

ى، � ف القــامس(، طبقــات الشــاذلية الكــ�ج �ج

وت،  ــ�ي ، دار الكتــب العمليــة، ب مــرسي حممــد عــلي

لبنــان، 	200، ص. 6365.

ات . 22
شّ

"، وهي نــوع مــن املوس
ْ

ــغال
ْ

ــع "أش ": محج
ْ

ل
ُ
ــغ

ْ
  "الش

ي أســلوب املوســيىة 
ف

بّيــة امللّحنــة � والقصائــد العر

كّيــة. ال�ة

23 . "
ّ

ــرق ــق عــل آلة "ال
َ
ــسي ُيطل ــح تون   "الطــار": مصطل

 ، ي صغــ�ي ّ دا�أ
ي ــة مــن إطــار خشــ�ج ــة املكّون يقاعّي الإ

 أســطوانية مــن النحــاس 
أ

تثّبــت عــل جوانبــه صفــا�

 عــل أحــد وجوهــه قطعــة من جلد 
ّ

)صنــوج(، وتشــد

صابــع.
أ
ل ا حمــا، وتنقــر �ج

ّ
املاعــز شــد

ي فرق . 24
ف

": آلة إيقاعّيــة تقليديــة مســتعم�ة �
ْ

  "الناِغــْرزان

ي كرة 
املالــوف والفــرق الصوفيــة. وهي عبــارة عن نصــىف

ا،  اوح قطرمهــا حــواىلي 20 ســنتيم�ة مــن النحــاس يــ�ة

ــل،  م ــد احلج ــن جل ــان م حــاكم قطعت إ ــا �ج م  عل�ي
ّ

شــد
ُ
ت

. ف ف رقيقتــ�ي ي عصاتــ�ي
ف

وتقرعــان بطــر�

ي التونســية، الــدار . 25
غــا�ف

أ
. )الصــادق(، ال ي

ة
  الــرز�

.57	94 ص.   ،	967 تونــس،   ، للنــرش التونســّية 

"، هــو املصطلــح الذي . 26 ــع مفــرده "بنــد�ي   "البنــادر": محج

يقاعّيــة املكّونــة  " الإ
ّ

ي تونــس عــل آلة "الــدف
ف

ــق �
َ
ُيطل

ل"،   ي شــل "الغــر�ج
ف

ي � ي دا�أ أساســا مــن إطار خشــ�ج

ا حمــا، 
ّ

ــد ماعــز شــد  عــل أحــد وجوهــه جل
ّ

ــد
َ

ُيش

لــد مــن الداخــل خيــوط مــن   عــل هــذا احلج
ّ

امك ُيشــد

را". املــران تســّى "أو�ة

لة "الالرينــات . 27
آ
ْرِنيطــة": تعريــب حمــّرف ل

َ
  "الك

تصــدر  بّيــة  غر موســيقية  آلة  وهي   "Clarinette

الصــوت عــن طريــق النفــخ.

المصادر والمراجع

قيــق: . 	
ة

(، الفتوحــات املكّيــة، � ف ي )مي الــد�ي ف عــر�ج ا�ج

وت،  ، دار الكتــب العمليــة، بــ�ي ف ــس الــد�ي أمحــد مسش

.2006

ي . 2
احلســ�ف معــر  ف  �ج عــلي  ف  �ج )حممــد  عســكر  ف  ا�ج

اكن  مــن  ملاســن  النــا�ش  دوحــة   ،) ي
الشفشــاو�ف

قيــق: 
ة

�  ، العــا�ش القــرن  ف 
أ

مشــا� مــن  ملغــرب  �ج

 ، ــة والنــرش محج ، دار املغــرب للتحقيــق وال�ة ي
ّ حممــد حج

.	977 ط،  الــر�ج

(، لســان العــرب، دار . 3 ف ــال الــد�ي ف منظــور )محج ا�ج
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املعارف، القاهرة.  

و . 4  97 صنــدوق   ، التونــسي ي 
الوطــ�ف رشــيف 

أ
ال

 .	63

ف عطــاء الــ�(، . 5 ف أمحــد �ج ج الــد�ي ســكندري )�ة الإ

ح: أبــو العبــاس أمحــد زروق،  احلــم العطائيــة، �ش

ف عــلي البــدري، دار الكتب  قيــق: رمضــان حممــد �ج
ة

�

وت، لبنــان، 2008، 272 ص. العمليــة، بــ�ي

ــب الشــيخ . 6 ي مناق
ف

ف � ــ�ف ــف امل ســكندري ... ، لطائ الإ

ي احلســن،  ي العبــاس املــرسي وشــيخه الشــاذىلي أ�ج أ�ج

ــرة، مــر، ط 4، 2009. ــة القاه مكتب

ــزوىلي )مقاربة . 7 ن حلج ف ســلامي جــالب )حســن(، حممــد �ج

 ، تــه الصوفيــة(، تينمــل للطباعــة والنرش ليليــة لكتا�ج
ة

�

مراكــش، 993	.

الــدار . 8 التونســية،  ي 
غــا�ف

أ
ال )الصــادق(،   . ي

ة
الــرز�

.	967 تونــس،   ، للنــرش التونســّية 

ــم . 9 ــن اعت ــة مل ن ــع واحلج نف
أ
ــح ال زروق )أمحــد( النص

ط،  لــر�ج زانــة العامــة �ج مــوع احلف مــن البــدع والســنة، حمج

 0	7 ق.
ة
ــة، ر� ــة النارصي رصيــد الزاوي

ي . 0	
ف

� العليــة  املفاخــر  عيــاد(،  ف  �ج )أمحــد  الشــاف�ي 

وت،  بــ�ي العمليــة،  الكتــب  دار  الشــاذلية،  املــآ�ش 

 .2004

القــم . 		 دار  الصوفيــة،  أذاكر  )احلســن(،  شــاهدي 

.2007 ط،  الــر�ج يــع،  والتوز والنــرش  للطباعــة 

، 6	 جزء، . 2	 ف الغــزاىلي )أبــو حامــد(، إحيــاء علــوم الــد�ي

، 0		3 ص. ف ر�ي دار الشــعب، القاهرة، بــال �ة

�ع . 3	
أ
الفــاسي )أبــو عبــد الــ� حممــد املهــدي(، ممتــع ال

تبــاع، 
أ
ــزوىلي والتّبــاع ومــا هلمــا مــن ال ي ذكــر احلج

ف
�

طوطــات بــدار الكتــب الوطنّيــة  رصيــد قــم املف

.	2470 
ة
بتونــس، ر�

املنــ�ي . 4	 البــدر  املاســن(،  أبــو  )حممــد  ي  ج
ة

القــاو�

ــة،  ــة النري ، املطبع ــ�ي ــاذىلي الكب ــزب الش ــل ح ع

هـــ.  	3	4 ســكندرية،  الإ

الرســالة . 5	  ،) الكــر�ي عبــد  القــامس  )أبــو  ي  القشــ�ي

: نــواف  ح وتقــد�ي ي عــم التصــّوف، �ش
ف

ية � القشــ�ي

لبنــان 	200. وت،  بــ�ي دار صــادر،  ــّراح،  احلج

ي التصــوف، القــدس . 6	
ف

الطــوسي )الــراج(، الملــع �

للنرش والتوزيع، القاهرة، 2008. 

ف قــامس(، جامع . 7	 ف حممد �ج الكوهــن الفــاسي )احلســن �ج

ي طبقــات الســادة الشــاذلية، دار 
ف

الكرامــات العليــة �

وت، 	200، 247 ص. الكتــب العمليــة، بــ�ي

ي معامــ�ة . 8	
ف

املــ�ي )أبــو طالــب(، قــوت القلــوب �

ي مقــام التوحيــد، 
ف

املبــوب ووصــف طريــق املريــد �

، القاهــرة، 	96	. ي مطبعــة مصطــىف احللــ�ج

ــد الرمحــان(، أضــواء عــل التصــوف . 9	 ي )عب
امللحــو�ف

 ،2 ج  وذجــا(، 
ف
� العيســاوية  )الطريقــة  ي  املغــر�ج

.2005 املغربيــة،  الثقافــة  وزارة  منشــورات 

المراجع األجنبية

	. Bachrouch )Taoufik(, Le saint et le prince en 

Tunisie, Pub. Faculté des sciences Humaines 
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Aissaoua citadins du Maroc, thèse de 3ème  cy-

cle de l‘Institut d‘Ethnologie de la Faculté des 

Lettres et Sciences humaines de Strasbourg, 

France, 	980

4. Brunel )René(, Essai sur la confrérie religieuse 

des aissaoua au Maroc, librairie orientale, Paris, 

	926.

5. Drague )Georges.(, Esquise d 'histoire reli-

gieuse du Maroc, confréries et Zaouias, Paris 
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ينظـــر اليمنيون إىل الغناء واملوســـيقى باعتب�ارهما لغة املشـــاعر... 
وحيكي املوســـيقيون حكايات كثرية عن عشـــاق املوســـيقى، مستمدة 
من موضوعات أســـطورية مشـــرتكة إىل هـــذا احلـــد أو ذاك يف العالم 
العريب)1(، ويأيت على رأس ذلك الغناء اليمين بــــمختلف ألوانه وأنواعه 
وأصنافـــه، بـــل وتعـــج كتـــب املؤرخـــن واملهتمن بـــآالف القصص 
واحلكايـــات عـــن فناني�ه وعازفيـــه، وقصص أخرى عـــن مراحل تطور 
ذلـــك الفن، ومن ثم موجات حتريــــمه وجتريــــمه وإزدراء مؤديه نتيجًة 
للتعصب الديـــين واملذهيب املقيت والذي اســـتمر لفـــرتاٍت طويلة يف 

التاريـــخ اليمين احلديث.

وتكاد تكون املوســـيقى يف مناطق الهضبـــة العليا املحيطة بصنعاء 
– حتديدًا – مغّناة أساســـًا، إما بصوت اإلنســـان، وإما بــــمرافقة القرع 
على الطبول أو بــــمرافقة آلة ذات نغم)2( – ويقصد بها هنا آليت العود 

أ. محمـــد علــي ثامـــر - اليمــن

صحن الـميمياء..
 جمـال الصـوت

وعراقـة اإليقـــاع

الفنان محمد اخلمييس
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ـــريب/ الَقْنُبوس«)3(، أو  الصنعاين القديم الُمســـىَّ بـ»الطُّ
آلـــة صحن امليميـــاء والذي حنن هنـــا بصددها.

فمن يســـتمع إىل األغاين اليمنيـــ�ة القديــــمة وحتديدًا 
يف  )الفونوغـــراف(  اســـطوانات  علـــى  لة  الُمســـجَّ تلـــك 
أربعينيـــ�ات القـــرن المايض يف عـــدن)4(، ومـــا تالها ليجد 
إيقاعـــاٍت موســـيقيٍة جميلـــة ترافـــق عزف العـــود اليمين 
ـــريب/ الَقْنُبـــوس«، وتتمثل تلك  القديم الُمســـىَّ بـ»الطُّ
اإليقاعات بآلة حناســـية ُتســـى )صحن امليميـــاء( – وهو 
عبارة عـــن صحن حنـــايس خفيف الـــوزن لـــه رنن خاص 
يتـــم العـــزف عليـــه بـــرأس أصابـــع اليديـــن، وهـــو يرافق 
األغنيـــ�ة الصنعانيـــ�ة منفردًا أو بــــمصاحبة عـــزف العود، 
ويضـــع العازف خاتــــمه وســـط الصحن لزيـــادة رنين�ه –، 
حيث كان العازفون للموســـيقى الصنعانيـــ�ة يّتخذون مع 
ف يف شـــكلها  العـــود القديـــم آلة مـــن النحاس تشـــبه الدُّ
الصحـــن  أو  امليميـــاء)5(،  صحـــن  أو  الصحـــن،  وتســـى 
النحـــايس، أو الصحن الصنعاين... إلخ، وتشـــبه إىل حدٍّ ما 
صحن الشـــاي؛ ولكنها مختصـــة أكرث يف العزف، وتشـــبه 

آلـــة )الغونـــغ – gong( يف الشـــرق األقىص.

ـــن  ـــن الذي ـــن الفنان ـــد م ـــوال العدي ـــذا املن ـــل يف ه وواص
ــود  ــد حمـ ــري محمـ ــان الكبـ ــال الفنـ ــرتة أمثـ ــك الفـ ــوا تلـ تلـ
احلـــاريث)6(، والـــذي أتقـــن تلحـــن وغنـــاء العديـــد مـــن 
ـــة  ـــعبي�ة تقي ـــة الش ـــه الفنان ـــت ترافق ـــ�ة وكان ـــاين اليمني األغ
الطويليـــة)7( يف العـــزف علـــى صحـــن امليميـــاء، لُيعطيـــا 
ــًا كثـــريًا عـــن اإليقاعـــات  ــًا مختلفـ ــًا موســـيقيًا جذابـ إيقاعـ
ـــول  ـــة..  ويق ـــية اجلميل ـــة النحاس ـــذه اآلل ـــدون ه ـــرى ب األخ
ـــار  وين يف إط دُّ ـــَرَ ـــدهللا ال ـــري عب ـــن الكب ـــاعر اليم ـــك ش ـــن ذل ع
حديثـــ�ه عـــن أطـــوار الفـــن الغنـــايئ بالقـــول: »أمـــا محمـــد 
حمـــود احلـــاريث فـــكان يصـــدر مـــن األغنيـــ�ة القديــــمة 
ـــات، شـــهي الوقـــع والتأثـــري، وهـــذه  بصـــوٍت عريـــض الذبذب
هـــي الناحيـــة الثانيـــ�ة مـــن نـــوايح التطـــور الفـــين؛ إذ غـــىنَّ 
ــٍة  ــأداٍء جديـــد وبآلـ ــه الســـلف الفـــين بـ ــا تغـــىنَّ بـ هـــؤالء مـ
ــاي  ــاء والنـ ــة أو الصحـــن امليميـ ــود كالطبلـ ــة إىل العـ مضافـ
إىل جانـــب مـــا يســـتجد مـــن فـــن شـــعر الغنـــاء، وكان هـــذا 

ــًا...«)8(. ــايف محليـ ــور الثقـ ــياق التطـ ــور مـــن سـ الطـ

ــة –  ــت يف وزارة الثقافـ ــام 1970م تأسسـ ــل عـ ويف أوائـ
ـــيقية  ـــة موس ـــعبي�ة أول فرق ـــون الش ـــيقى والفن ـــم املوس قس
غنائيـــ�ة إلحيـــاء اآلالت اليمنيـــ�ة القديــــمة والغنـــاء الشـــعيب، 
ـــاين  ـــن الصنع ـــزف بالصح ـــى الع ـــاظ عل ـــها احلف ـــى رأس وعل
)امليميـــاء(، ويعـــد الفنـــان فريـــد ُكـــَور هـــو العـــازف املختـــص 
يف هـــذه الفرقـــة علـــى هـــذا الصحـــن)9(.. فيـــا ُتـــرى مـــا ســـبب 
تســـميتها بهـــذا االســـم؟! ومـــىت بـــدأ اســـتخدامها؟! ومـــا 
ــه يف  ــنجيب عليـ ــا سـ ــذا مـ ــا؟! وهـ ــا وأحجامهـ ــي أنواعهـ هـ

ـــال. ـــذا املق ه

صحن امليمياء.. االسم واملعىن

وصحـــن امليمياء ســـيمَّ بهـــذا االســـم – كمـــا يت�داوله 
الناس – نســـبًة إىل مادة تســـى ميمياء، وهي اليت تضاف 
لمـــادة النحـــاس لتمنحـــه رنـــًة يف الصوت؛ وهي تســـمية 
غـــري مؤكدة، وللقـــايض علـــي أحمد أبـــو الرجـــال)10( رأيٌّ 
آخر؛ فقد أوضح بأن تســـمية ميمياء هي تســـميٌة قديــــمة 
وغري واضحـــة الدالالت، ويذهب البعـــض يف االعتقاد إىل 
أنه ربــــما كان املقصود بكلمـــة ميمياء عائـــدًا إىل قدرة مادة 
امليميـــاء على جتبري الكســـور اليت تصيـــب الهيكل العظيم 
للجســـد، ومن ثم يكون العزف على الصحـــن يعمل عمل 

التجبـــري للروح املنكســـرة بآالمها وفـــراق محبيها)11(.

ويـــورد الدكتـــور الفنـــان محمـــد علـــي بـــركات عنـــه 
اإليقاعيـــة  النقـــر  آالت  مـــن  الصحـــن  »آلـــة  بالقـــول: 
اليمنيـــ�ة القديــــمة الشـــائعة يف اليمـــن، وهـــي تشـــبه يف 
شـــكلها آلة الدف، ويشيع اســـتخدامها يف )صنعاء( نظرًا 
الرتب�اطها بــــمصاحبة الفنـــون الغنائي�ة يف هـــذه املنطقة؛ 
فقـــد كانت تســـتخدم بشـــكٍل أســـايس ملصاحبـــة فن آلة 
العـــود )الطـــريب/ القنبوس( ســـواًء منفـــردة أو إىل جانب 
آلـــة املـــراوس)12(، وكان املغـــين يف المايض، بســـبب عدم 
وجود آلـــة عزف، يرافـــق غناءه بآلـــة قـــرع، بالضرب على 
صحـــن من النحاس يســـى )صحـــن ميـــيم( – يعد هذا 
الصحن صنجا مســـتوردا من آســـيا اجلنوبي�ة الشـــرقية، 
وكان يف المـــايض يصنـــع يف اليمـــن باســـتخدام خليط من 
معادن مختلفة يســـود فيها النحاس – يــــمسكه يف توازن 
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أفقي بن إبهاميـــه، عازفًا بأصابعه األخـــرى.. ويالحظ أن 
اآللـــة يف هذه احلالة شـــديدة البســـاطة، وهـــي آلة يفخر 
املوســـيقيون بها وحيبـــون التوكيد على أنه عنـــد الضرورة 
يســـتطيعون صناعـــة آلة قـــرع وقتي�ة من علـــب التنك.. 
وهـــذه الطريقة شـــديدة اخلصوصية من العزف توشـــك 

االنقـــراض)13(. على 

أنواع اآللة املوسيقية وأحجامها:

هنـــاك نوعـــان لصحـــن امليميـــاء فأحدهمـــا خـــاص 
بالرقـــص الشـــعيب )الفلكلـــور(، والثـــاين يرافـــق األغني�ة 
اليمنيـــ�ة وحتديدًا األغني�ة الصنعاني�ة، وقد تــــمَّ تســـجيله 
كإحـــدى أدوات العزف للغناء الصنعـــاين عند إدخال الغناء 
يف قائمـــة الرتاث الثقايف العاليم التابع ملنظمة اليونســـكو. 

وحبســـب رأي القـــايض علـــي أبـــو الرجال يوجـــد نوٌع 
من الصحون النحاســـية الُمســـتخدمة يف العزف يســـى 
حنـــايس  صحـــن  عـــن  عبـــارة  وهـــو  ميميـــاء(،  )صحـــن 
خفيـــف الـــوزن، لـــه رنـــن خـــاص، ويتـــم العـــزف عليه 
بـــرأس أصابـــع اليديـــن، وهو يرافـــق األغنيـــ�ة الصنعاني�ة 
منفردًا أو بــــمصاحبة عزف العود ويضع العازف خاتــــمه 
وســـط الصحن لزيادة رنينـــ�ه ولعل وحـــده املقصود بهذه 
التســـمية)14(.. أمـــا النـــوع اآلخر مـــن هـــذا الصحن وهو 
الصحـــن الـــذي ُيرافـــق الفنـــون الشـــعبي�ة؛ ولعـــل أقدم 
صحن تــــمتلكه )فرقة الفنون الشـــعبي�ة( وهو صحٌن نادٌر 
ثقيل الـــوزن مؤرخ بت�اريخ منقوش على ســـطحه 1203هـ 
)أي 1788م(، كمـــا ُنقـــش علـــى ســـطح أســـماٌء عديدة 
ســـريًا، 

ُ
لرجال بعضهم يب�دو من أســـمائهم أنهم يتقاربون أ

وبعضهـــم ال يمتون لبعض بصلة، وال أحـــد يدري هل هذه 
األســـماء املحفورة على ســـطح الصحن هي أســـماء الذين 
تن�اوبوا العزف عليه، أو هي أســـماء من امتلكـــوه، أو أن لها 
دالالت أخـــرى حيـــث يبـــ�دو أن املوضوع حباجٍة ماســـة إىل 
مزيد مـــن البحث والدراســـة واألســـماء املنقوشـــة عليه 
هـــي كالتـــايل: )علي عبـــدهللا بـــن ســـليمان – عبدهللا بن 
ســـليمان – منصور احلمريي – واســـع بـــن عصييم – علي 
بن ســـليمان – رجـــاء بـــن راوح احلراين – يزيـــد بن منصور 

احلـــاريث – علي بن علي مديقل – صالـــح بن صالح صري 
– علـــي بن أيب بن عبـــدهللا – عبدهللا بن الربيـــع احلاريث – 
علي علـــي ربيع – عبدهللا بـــن مالك – محمـــد بن احلاريث 
– عمر بـــن عبدين(، وقد نقشـــت هذه األســـماء بشـــكٍل 
متسلســـل على طرف اجلـــزء األعلى الداخلـــي للصحن، 
ل تاريٌخ آخـــر هو 202هـ  أما يف وســـط الصحن فقد ُســـجِّ
)817م(؛ إضافـــًة إىل عبـــارة )عاصمة الدولة العباســـية 
أربعـــة  ـــن وســـط الصحـــن برســـوٍم  )زبيـــ�د(()15(، وُيزيَّ
متسلســـلة لعازفن يعزفون على املزمـــار يزمرون يف وضع 

  صورة صحن امليمياء اخلاص بالرقص الشعيب،
ولوحة بريشة الفنان عبدالعزيز إبراهيم.
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القرفصـــاء، وهذا الصحن خاص بــــمرافقة عـــازف املزمار 
أثن�اء أداء الرقص الشـــعيب ويتم العـــزف عليه بالنقر على 

قعره اخلاريج بواســـطة طرف الســـكن)16(.

كمـــا يوجـــد مـــن هـــذه اآللـــة نوعـــان: أحدهمـــا يســـى 
)صحـــن امليميـــاء( ويصنـــع مـــن معـــدن الفـــوالذ، وهـــو 
أفضلهمـــا، لرنينـــ�ه املتمـــزي، والنـــوع اآلخـــر يصنـــع مـــن 
النحـــاس – ولـــه نفـــس التســـمية الســـابقة وإن اختلفـــت 
نوعيـــة ومـــادة صناعتـــه–، كمـــا يوجـــد لآللـــة أحجـــاٌم 
مختلفـــة منهـــا: الصحـــن الكبـــري، والصحـــن املتوســـط، 
والصحـــن الصغـــري، ويـــؤدي كل منهـــا نفـــس الغـــرض 
يوضـــح  التـــايل  واجلـــدول  للغنـــاء،  مصاحبتـــ�ه  عنـــد 
ـــن آالت  ـــة م ـــام مختلف ـــة أحج ـــنتيمرت لثالث ـــات بالس القياس

الصحـــن:)يف اجلـــدول الســـابق(

وأهم مجاالت استخدام اآللة حاليًا هي:

تســـتخدم بشـــكٍل محدود ملصاحبة الغناء الصنعاين . 1
اخلشـــبي�ة  البطـــن  ذي  الكمـــرثي  العـــود  بواســـطة 

اخلمســـة. واألوتار 

تســـتخدم ملصاحبة الغناء الشـــعيب اخلاص بالنساء . 2
يف صنعـــاء، ويف مناطق يــــمني�ة أخرى عديـــدة، وتقوم 
بالعـــزف عليها املغني�ات الاليت يؤدين الغناء الشـــعيب 

يف مجالس النساء، ويســـتخدمنه بطريقتن:

األوىل: النقر بواسطة أصابع اليدين.	 

الثانيـــ�ة: النقـــر بواســـطة قطعـــة مـــن املعـــدن مثل 	 
)امللعقـــة أو املفتاح(، ويف هذه احلالـــة يتم حمل اآللة 
باليد اليســـرى بينمـــا تقوم اليـــد اليمىن بعمليـــة النقر.

تستخدم ملصاحبة الغناء الشـــعيب يف عدٍد من املناطق 
اليمنيـــ�ة إىل جانب آلة املزمـــار املـــزدوج )ذي القصبتن(، 
وآلـــة الطبـــل البلـــدي أو غـــريه، وطريقة اســـتخدام اآللة 

عنـــد مصاحبة هـــذا النوع مـــن الغناء هي النقر بواســـطة 
مضـــرب مـــن احلديـــد أو مـــن النحـــاس، أو مضـــرب من 
اخلشـــب، وحتمل اآللـــة باليد اليســـرى أو تعلق على صدر 

العازف بواســـطة حبـــل يوضع على رقبتـــ�ه)17(.

امليمياء.. تاريخ فين عريق

أمـــا خبصـــوص تاريخ إدخـــال هـــذه اآللة فتعـــود إىل 
قـــروٍن وأزمـــاٍن ماضيـــة حيث يذهـــب الباحـــث عبدهللا 
خـــادم الُعمـــري)18( يف كتابـــه عـــن األغنيـــ�ة الصنعانيـــ�ة 
وعالقتها باملوشـــح اليمـــين )الشـــلة التهامية.. النشـــأة 
والـــرواد( إىل أن »مدينـــ�ة زبي�د اشـــتهرت يف عصـــر الدولة 
الرســـولية )اليت حكمت اليمن من عام )626– 858هـ/ 
1228 – 1454م( بصناعـــة آالت الطرب املختلفة وعلى 
رأســـها األعواد جبميع أشـــكالها وأنــــماطها، ومن ثم آالت 
الطرب األخـــرى – طبعـــًا وصحن امليمياء مـــن ضمنها –، 
وراجـــت جتارتها يف اليمـــن وخارج اليمن ممـــا جعل الدولة 
الرســـولية تقوم بوضع املواصفات لأعواد وآالت الطرب 
األخـــرى وحتديد أســـعارها وفقـــًا لنوعها وجودتهـــا وما إىل 
ذلك من املواصفات لكل شـــكٍل ونـــوع)19(.. ويف عهد امللك 
املظفر الرســـويل)20( قام بتصنيفها ووضـــع قانونًا لها، حدد 

فيه أســـعارها وأجـــرة إصالحها«)21(.

كما يـــورد األديب عيـــىس بن لطـــف هللا ذكر الصحن 
ومصاحبتـــ�ه للعـــود يف كتـــاب )مبيتـــ�ات وموشـــحات( 
عنـــد شـــرحه لقصيـــدة الشـــاعر الكبـــري محمـــد عبدهللا 
شـــرف الديـــن)22( واملعنونة بـ)اشـــجيت يا بلبـــل البان( 
بالقـــول: »أول ما ســـمعت هـــذه القصيـــدة املتقدمة من 
رجـــل مطرب يقال لـــه علي العلـــوي من أهل زبيـــ�د، وكان 
متقنـــًا للمعاين اليمنيـــ�ة ال جياريه فيها أحـــد، وكان يقرع يف 
الصحن، ومعه شـــخٌص آخر حيـــرك العـــود..«)23(، وهذا 

قاعدتها عمقهاقطر فوهتهاحجم اآللةأنواع الصحن
31294.5الصحن الكبري

24223الصحن املتوسط
20194الصحن الصغري

 صحن الـميمياء.. جمـال الصـوت وعراقـة اإليقـــاع 



الثقافـة الشعبية  العدد 57 140

فيض مـــن غيض تاريخ هـــذه اآللة العجيبـــ�ة اليت ال يزال 
اســـتخدامها قائمًا حـــىت يومنا هـــذا يف اليمن.

اإليقاعات املوسيقية آللة صحن امليمياء

لصحـــن امليميـــاء إيقاٌع خـــاٌص وجميـــل، ويؤكد على 
ذلك الباحـــث يف االنرثوبولوجيا اليمنيـــ�ة الدكتور الفرنيس 
جـــان المبـــري)24(، بالقـــول: »الغنـــاء الصنعـــاين فريد من 
نوعه، وذلـــك نتيجـــة االنســـجام العجيب آللتيـــ�ه العود 
والصحـــن؛ فالصحـــن آلـــٌة إيقاعيـــٌة بســـيطٌة تضيـــف 
لصوت العـــود تــــموجًا إيقاعيًا شـــجيًا، وكثـــريًا ما يصنع 
من النحاس، ويشـــتهر باســـم )صحن امليمياء(«)25(،... 
وُيعـــرف كل حلـــن قبـــل كل يشء بصيغتـــه اإليقاعية؛ أي 
بـــدور إيقاعـــه، ويفســـر وجـــود ألفـــاظ تطلق علـــى هذه 
بنيـــ�ة  حتديـــد  بضـــرورة  شـــك،  دون  اإليقاعيـــة،  األدوار 
لوصلـــة الرقص )القومة(.. ويســـتن�د وصفهـــا جزئي�ًا إىل 
مقطوعات ُتعزف علـــى )الصحن امليـــيم(، وهو الصحن 
النحـــايس الذي يرافـــق الغنـــاء بــــمفرده،... وتضرب على 
الصحـــن باليـــد اليمـــين دائمـــًا تقريبـــ�ًا، وال تـــؤدي اليـــد 
اليســـرى إال وظيفة الزتين )أو احلليـــة(.. وينتج التقابل 
بن الصمـــت/ الصـــوت عن ضربـــات اليـــد اليمين على 
معـــدن الصحـــن، إمـــا بأنــــمل األصابـــع، وإمـــا بالظفـــر، 

والشـــكل التايل يوضح دور اإليقاع يف آلـــة الصحن امليمياء 
حبســـب مـــا ورد يف كتاب )طـــب النفوس( للمستشـــرق 

المبري.  جـــان  الدكتور  الفرنـــيس 

ويصـــف الفنان العازف محمد إســـماعيل اخلمييس – 
يف فيديو تلفزيوين للقناة الفرنســـية األوىل– طريقة العزف 
بالصحن بالقول: »تكون أصبعيُّ اإلبهـــام يف يدي العازف 
هي الدعائم الرئيســـية حلمـــل آلة الصحـــن، حبيث يبقى 
الصحـــن وكأنـــه معلـــٌق يف الهـــواء مـــن أجـــل أن يصـــدر 
الصحـــن صوتًا نغميـــًا رائعـــًا، بينما األصابـــع األخرى من 
اليديـــن تكون متحركة، فتعزف باليد اليســـرى ما ُيســـى 

باخلرشـــة، وباليـــد اليمىن ما ُيســـى باملدق«.  

ولهـــذا فإن آلة الصحـــن مـــن اآلالت اإليقاعية اليت يتم 
العـــزف عليهـــا بالنقر بواســـطة أصابـــع اليديـــن، كما يتم 
حملها أثن�اء العزف أيضًا بواســـطة أصابـــع اليدين، وخاصًة 
إصبعـــي اإلبهـــام، أي أن األصابـــع تقـــوم بوظيفتـــن يف آٍن 
واحد، همـــا حمل اآللة والعـــزف عليهـــا)26(، وهذا الصحن 
يكون متوازنا على اإلبهامن فيعطـــي كل إمكاناته بالصدى 
والرنـــة، وهذا يشء جميـــل جدًا، والصحن يــــمكن أن يرافق 
الصـــوت لوحـــده ألنـــه يعتر آلـــة كاملة إنــــما الـــذي يغين 
بــــمرافقة الصحن جيب أن يغين اللحن قليـــاًل بليايل ودندنة 
وكلمـــات متقطعة من هـــذا النوع، ليحل محـــل العود، ألنه 
بغيـــاب العود جيـــب أن يكون هنـــاك من يغـــين اللحن)27(.

وتعتـــر آلـــة الصحـــن مـــن اآلالت املحببـــ�ة للمســـتمع 
اليمـــين، وخاصـــًة عنـــد مصاحبتهـــا للغنـــاء الصنعـــاين، 
املالمـــح  يوضحـــان  وأداءهـــا  اآللـــة  صـــوت  إن  حيـــث 
املتمـــزية ألشـــكال األغـــاين الصنعانيـــ�ة ذات  اإليقاعيـــة 
مـــا  وعـــادًة  املحليـــة.  ونكهتهـــا  املختلفـــة،  الضـــروب 
يستحســـن املطربـــون مصاحبـــة آلـــة الصحـــن ألدائهـــم 
ـــن  ـــواًء العازف ـــ�ًا، س ـــمًا وحديث ـــاء قديـ ـــن الغن ـــوع م ـــذا الن له
علـــى آلـــة الطـــريب أو علـــى العـــود الكمـــرثي ذي األوتـــار 
اخلمســـة، لمـــا ألدائهـــا مـــن تفـــرد؛ فالعـــزف عليهـــا يعـــد 
ـــع  ـــك بالطب ـــان، وذل ـــب اإلتق ـــاص، يتطل ـــلوٍب خ ـــًا ذا أس فن

للمحرتفـــن)28(. إال  يتســـىن  ال 

صـورة جتمـع: املوسـيقار جميـل غانم، والفنـان أنور أحمد قاسـم – عازف العـود الطريب/ القنبـوس، والفنان 
فريـد كـور- عـازف صحن امليميـاء، والفنان املطـرب محمد عـزاين.. وآخرون يف بداية السـبعين�ات

  شكل دورات اإليقاع بصحن امليمياء – كتاب طب النفوس
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والشـــكل التايل يوضح دور اإليقاع يف آلـــة الصحن امليمياء 
حبســـب مـــا ورد يف كتاب )طـــب النفوس( للمستشـــرق 

المبري.  جـــان  الدكتور  الفرنـــيس 

ويصـــف الفنان العازف محمد إســـماعيل اخلمييس – 
يف فيديو تلفزيوين للقناة الفرنســـية األوىل– طريقة العزف 
بالصحن بالقول: »تكون أصبعيُّ اإلبهـــام يف يدي العازف 
هي الدعائم الرئيســـية حلمـــل آلة الصحـــن، حبيث يبقى 
الصحـــن وكأنـــه معلـــٌق يف الهـــواء مـــن أجـــل أن يصـــدر 
الصحـــن صوتًا نغميـــًا رائعـــًا، بينما األصابـــع األخرى من 
اليديـــن تكون متحركة، فتعزف باليد اليســـرى ما ُيســـى 

باخلرشـــة، وباليـــد اليمىن ما ُيســـى باملدق«.  

ولهـــذا فإن آلة الصحـــن مـــن اآلالت اإليقاعية اليت يتم 
العـــزف عليهـــا بالنقر بواســـطة أصابـــع اليديـــن، كما يتم 
حملها أثن�اء العزف أيضًا بواســـطة أصابـــع اليدين، وخاصًة 
إصبعـــي اإلبهـــام، أي أن األصابـــع تقـــوم بوظيفتـــن يف آٍن 
واحد، همـــا حمل اآللة والعـــزف عليهـــا)26(، وهذا الصحن 
يكون متوازنا على اإلبهامن فيعطـــي كل إمكاناته بالصدى 
والرنـــة، وهذا يشء جميـــل جدًا، والصحن يــــمكن أن يرافق 
الصـــوت لوحـــده ألنـــه يعتر آلـــة كاملة إنــــما الـــذي يغين 
بــــمرافقة الصحن جيب أن يغين اللحن قليـــاًل بليايل ودندنة 
وكلمـــات متقطعة من هـــذا النوع، ليحل محـــل العود، ألنه 
بغيـــاب العود جيـــب أن يكون هنـــاك من يغـــين اللحن)27(.

وتعتـــر آلـــة الصحـــن مـــن اآلالت املحببـــ�ة للمســـتمع 
اليمـــين، وخاصـــًة عنـــد مصاحبتهـــا للغنـــاء الصنعـــاين، 
املالمـــح  يوضحـــان  وأداءهـــا  اآللـــة  صـــوت  إن  حيـــث 
املتمـــزية ألشـــكال األغـــاين الصنعانيـــ�ة ذات  اإليقاعيـــة 
مـــا  وعـــادًة  املحليـــة.  ونكهتهـــا  املختلفـــة،  الضـــروب 
يستحســـن املطربـــون مصاحبـــة آلـــة الصحـــن ألدائهـــم 
ـــن  ـــواًء العازف ـــ�ًا، س ـــمًا وحديث ـــاء قديـ ـــن الغن ـــوع م ـــذا الن له
علـــى آلـــة الطـــريب أو علـــى العـــود الكمـــرثي ذي األوتـــار 
اخلمســـة، لمـــا ألدائهـــا مـــن تفـــرد؛ فالعـــزف عليهـــا يعـــد 
ـــع  ـــك بالطب ـــان، وذل ـــب اإلتق ـــاص، يتطل ـــلوٍب خ ـــًا ذا أس فن

للمحرتفـــن)28(. إال  يتســـىن  ال 

ومن أبـــرز العازفن على الصحن الفنـــان العميد أحمد 
عشـــيش، والفنان محمد حمـــود احلـــاريث، والفنانة تقية 
الطويليـــة، والفنـــان محمد إســـماعيل اخلميـــيس– الذي 
يرافق الفنـــان حيى النونـــو يف العديد من األغـــاين اليمني�ة 
األصـــول  ذات  اليهوديـــة  العامليـــة  الرتاثي�ة–،والفنانـــة 
اليمنيـــ�ة عفراء هـــزاع)29( والـــيت كانت جتيـــد العزف على 
الصحـــن أو علـــى الصفيـــح )التنـــك(، وقـــد ظهـــرت يف 
مقابـــالٍت تلفزيونيـــ�ة عـــدة وهي تقـــرع على تلـــك اآللة، 
والفنان األســـتاذ حســـن عوين العجيم)30( الذي ورث هذا 

الفن عـــن والده احلـــاج عوين العجـــيم)31(.

اندثار هذه اآللة العجيب�ة:

ــرى الباحـــث اليمـــين الدكتـــور فهد محمـــد عبدهللا  ـي
الشـــعييب يف حبثـــه املعنون بـ)آالت املوســـيقى الشـــعبي�ة 
واســـتخدامها يف اليمـــن( بـــأن هـــذه اآللـــة يف طريقها إىل 
الـــيت  االندثـــار حيـــث اســـتخدمت الدفـــوف الصغـــرية 
اســـتخدمت يف زمن قريب، حيث أدخلت هـــذه اآللة بداًل 
مـــن آلة حناســـية تعـــرف بـ)الصحـــن(، وتصاحب بعض 

الراقص اخلفيـــف)32(. اليمـــين  الغنـــاء  ألوان 

وملن يت�ابـــع واقع الغنـــاء اليمين جيد بأن هنـــاك عزوفًا 
شـــبه كامـــل عن اســـتخدام هـــذه اآللـــة الفنيـــ�ة الرائعة، 
اللهـــم إال بعض املحاوالت البســـيطة لعدٍد مـــن الفنانن 
الشـــباب الذي أعاد اســـتخدام هذه اآللة يف بعض أغاني�ه 
باللونـــن الكوكبـــاين والصنعـــاين، حيـــث يقـــوم بتقليـــد 
بعض من أســـاطن الفـــن الكبـــار أمثال: الفنـــان محمد 
حمـــود احلـــاريث، والفنان حيـــى النونـــو، والفنـــان محمد 
أحمـــد اخلمييس)33(.. وغريهم، ليتوجـــب علين�ا جميعًا أن 
ندعو كل املختصن يف الشـــؤون الثقافية يف اليمن بشـــكٍل 
خاص، والشـــؤون الثقافيـــة يف الوطن العريب بشـــكٍل عام 
علـــى املحافظة على العديـــد من آالت الغنـــاء اليمين اليت 
ــرًا لتاريخ  على وشـــك االندثـــار والضياع، حفاظـــًا وتقدـي
العـــرب املوســـيقي الكبري.. وختامـــًا، فاملوســـيقى والغناء 
كانـــا مع العرب مـــن الرتنيمة يف املهد إىل املرثـــاة يف اللحد – 
كما وصفـــه األصفهاين يف كتابه املوســـوعي )األغاين()34(.

صـورة جتمـع: املوسـيقار جميـل غانم، والفنـان أنور أحمد قاسـم – عازف العـود الطريب/ القنبـوس، والفنان 
فريـد كـور- عـازف صحن امليميـاء، والفنان املطـرب محمد عـزاين.. وآخرون يف بداية السـبعين�ات

 صحن الـميمياء.. جمـال الصـوت وعراقـة اإليقـــاع 
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 الهوامش 

د. . 	 ــة  محج �ة النفــوس–  طــب   – لمبــ�ي  جــان  د.   

وىل 
أ
ال الطبعــة   –  23 ص  زيــد–  حممــد  عــلي 

صنعــاء.  – والســياحة  الثقافــة  وزارة  2004م/425	هـــ- 

ــلي . 2 ــة د. ع محج ــوس– �ة ــب النف ــ�ي – ط ــان لمب  د. ج

ــابق. ــدر س ــد– ص 25 – مص ــد زي حمم

ي القــد�ي ذي . 3
/ القنبــوس: وهــو العــود اليمــ�ف ي  الطــر�ج

لــرق، ويعــرف  ربعــة والصــدر املغشــاة �ج
أ
ر ال و�ة

أ
ال

ي صنعــاء 
ف

مس "القنبــوس"، أمــا � مــوت �ج ي حرف
ف

�

"، وظــل  ي
" أو "العــود الصنعــا�ف ي فيعــرف بـ"الطــر�ج

ــن  ي اليم
ف

ــتعم�ة � لة املس
آ
ــو ال ــد�ي ه ــود الق ــذا الع ه

ــة، ويذكــر الفيلســوف الكنــدي  اكنتــه القد�ي  �ج
ً
حمتفظــا

ره أربعــة وهكــذا  ي رســالة عــن العــود "أن عــدد أو�ة
ف

�

ــة للعــود  ربعــة ماكن
أ
ر ال و�ة

أ
ــامف أخــل العــود ذو ال فبي

ــد  ــة فق ة العربي ــز�ي ل احلج ي �ش
ف

ــس � ام ــو�ة احلف ذي ال

 
ً
نــوب "اليمــن" حــ�ة هعــد قريــب حمتفظــا ي احلج

ف
ظــل �

ــد حممــد عبدال� 
ف

ــة".. )د. � بشــله وخصائ�ــا القد�ي

ي 
ف

ي – آلت املوســيىة الشــعبية واســتخداهما � الشــعي�ج

وىل 
أ
اليمن-دراســة مســحية وصفية- ص-22الطبعة ال

ي – صنعــاء(.
ف

ــا� 0	20م- منتــدى العمــري الثق

عــدن: . 4 ي 
ف

� ا  وتســجيال�ة الشــمعية  ت  الســطوا�ف  

ي اكنــت 
لــذات – والــ�ة عرفــت اليمــن و)عــدن( �ج

ــام –  ــٍل ع ــد بش ــة للبل ي  وحضار
ً
ــة  فني

ً
ــة  و�ج

ُّ
ــد تع

ــمعية  ــا )الش ــف أنواهع ختل ت �ج ــطوا�ف س
أ
ــول ال دخ

ــات  ــة الثالثيني اي ــع �ف ــتيكية(  م ــة والبالس واحلجري

ــطوانة  ــى بـ)الس ــت تس ، واكن ي
ــاصف ــرن امل ــن الق م

از  ، وتشــغل بواســطة �ج
ً
احلجريــة( وتســتخدم يدو�ي

 آنذاك بـ)أبــو هندل(، 
ً
الفونوغــراف، واملعــروف حمليــا

 عــل 
ً
، بــل اكن مقتــرا

ً
والــذي مل يكــن تــداول شــائعا

ول 
أ
ــت تســجيالت الرعيــل ال َّ ف فقــط، ومصف املقتــدر�ي

اهــمي املاس،  رمه آنــذاك: إ�ج ف الــرواد، وأ�ش مــن الفنانــ�ي

احيل، شــيخ  �ش ووالــده حممــد املــاس، عــلي أبوبكر �ج

ــوظ  ، معــر حمف ي ــد قعطــ�ج ــار، أمحــد عبي ــ� الب عبدال

اش  ــرَّ عــة خــان، وأمحــد عــوض احلج غابــة، حممــد محج

مه،  ــ�ي .. وغ ي
َّ

ــم ــ� املس ــوض عبدال ، وع ــلي ــه ع وأخي

 
ً
حــرااك يــة  التجار التســجيالت  هــذه  وعكســت 

ي ظــل وجــود 
ف

عيــة والثقافيــة � ي احليــاة الجامة
ف

� 
ً
ــا

ف
وا�

ــجيل  ــة لتس ــأت احلاج ، ونش ي
ــا�ف يط ــتعمار ال�ج الس

مــر 
أ
دئ ال ي �ج

ف
ت؛ فنشــطت � ي عــل أســطوا�ف

غــا�ف
أ
ال

نســية  رلــو فــون(، و)أودويــون( – أملانية احلج ي )�ج
كــ�ة �ش

ي حمليــة 
اكت إنتــاج فــ�ف ــرت بعدمهــا �ش – ، �ش �ف

 ،) ي
ــاج العــد�ف ــة الت ك ــون(، و)�ش ــر ف ــة جعف ك كـ)�ش

فــون(،  كــة عزعــزي  فــون(، و)�ش طــه  كــة  و)�ش

ــة  ك (، و)�ش ي ــر�ج ــوب الع ن ت احلج ــطوا�ف ــة أس ك و)�ش

ي 
كــة اك�ي فــون(، الــ�ة شــبيب فــون(، وآخرهــا )�ش

ي النــدوة العدنية، 
اقتــر نشــا�ا عــل تســجيل أغــا�ف

ــل  ت مث ســطوا�ف
أ
ــع ال اكت أخــرى لبي ــرت �ش امك �ف

اكت: )بيــت عقبــه(، و)بيــت العزعــزي(، و)بيــت  �ش

وا  ف نــرش (، و)بيــت عيــدروس احلامــد( الــذ�ي ي
ف

الصــا�

ــن.  ي لك اليم
ف

ي )عــدن( و�
ف

ــة � ــون الراقي الفن

ي –  ص . 5
 د. حممــد عبــده غا�ف – شــعر الغناء الصنعــا�ف

وت. 38 – الطبعــة الثانيــة 980	م– دار العودة – ب�ي

ي . 6
ف

� ُولــد   : ي
احلــار�ش حممــد  ــ�ي  �ي محــود  حممــد   

ــام 355	  ــت ع ــة املوي ي حمافظ
ف

ــان( � ــة )كوكب مدين

ــا نشــأ والتحــق ببعــض الكتاتيــب،  هـــ/935	م، وف�ي

ي مدينــة )كوكبــان(، 
ف

�ش انتقــل إىل املدرســة العمليــة �

ر  ــا علــوم الفقــه واللغــة العربيــة، وقد اشــ�ة فــدرس ف�ي

تيــ�  مــال صوتــه، وجــودة �ة ج ي هــذه املدرســة �ج
ف

�

رض، 
أ
ي زراعــة ال

ف
ّرجــه � ف ، معــل بعــد �ة للقــرآن الكــر�ي

�ش انتقــل إىل العامصــة صنعــاء عام 377	هـــ/957	م، 

ت بعد 
ّ

ي تشــل
ي الفرقــة املوســيقية ال�ة

ف
� 

ً
ف عضــوا ّ

فتعــ�ي

ســابيع 
أ
ية عام 382	هـ/962	م �ج قيام الثورة الســبتم�ج

ي إذاعــة 
ف

 لملكتبــة الفنيــة �
ً
، �ش معــل أمينــا قليــ�ة

صنعــاء، حــ�ة أحيــل إىل التقاعــد.. بــدأ الغنــاء، وهو 

ي الكتاب 
ف

ي لزمالئــه �
ة مــن معــره، فاكن يغ�ف ي العــا�ش

ف
�

ي 
ج الشــعبية ال�ة هاز�ي

أ
ل  �ج

ً
ا  كثــ�ي

�شّ
أ لزراعــة �ة ، وملــا معــل �ج

ــت تصــل  ــة، واكن تلف ــة املف ــوامس الزراعي ي امل
ف

تنشــد �

صــوات عــدٌد 
أ
ت غنائيــة �ج ا بعــض إســطوا�ف إليــه �ًّ

ــد  ــل: أمح ــدن مث ي ع
ف

ــر � ــك الع ي ذل ــر�ج ــن مط م

اهــمي  احيــل، وإ�ج �ش ، وعــلي أبوبكــر �ج ي عبيــد قعطــ�ج

املــاس، ومّلــا انتقــل إىل صنعــاء تعــّرف عــل عــدد 

، وأمحــد  نــسي
آ
ف عــلي ال ف أمثــال: عــلي �ج مــن الفنانــ�ي

ــس،  ال ــذه املج ي ه
ف

ــاء � ــارس الغن ــدأ �ي ــنيدار، فب الس

يــة  شــيد الثور �ف
أ
 مــن ال

ً
ذاعــة صنعــاء عــددا ــل لإ ّ سج

ــا احلرية(،  يــة ف�ي مهور مثــل: )سقنــا الطغــاة(، و)احلج

ــل  ّ (، امك سج خــرف
أ
ف ال و)�ي ســبتم�ج �ي مــرج التــار�ي

ي 
ف

(، و�
ْ
أوىل أغانيــه العاطفيــة، وهي أغنيــة )مُحّيمــة

رتــه بعــد أن أنشــد  عــام 390	هـــ/970	م ذاعــت �ش

ــك  ــد ذل ــت بع (، �ش توال ي
ــ�ف ــذا وط ي وه

ــذه أرصف )ه
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شــيده  ر إىل جانــب أ�ف إصداراتــه الغنائيــة، اشــ�ة

ف  دائــه للونــ�ي
أ
يــة، وأغانيــه الزراعيــة والعاطفيــة �ج الثور

(، وتعامــل مــع  ي
(، و)الصنعــا�ف ي

: )الكوكبــا�ف ف اثيــ�ي ال�ة

ي صنعــاء وعــدن، 
ف

ت � ســطوا�ف اكت الإ كثــ�ي مــن �ش

ــن  ــيت، وم ــة الاكس ط ــن أ�ش  م
ً
ا ــ�ي  كب

ً
ــددا ــل ع وسج

ــة(،  ي للرعي
ــ�ة ــالم(، و)�ي فرح ــه: )ردَّ الس ــر أغاني أ�ش

(، و)عليــك  ي
ــل الصبــح(، و)الشــوق أعيــا�ف و)مــا أمحج

ــس الصبــاح(، 
ّ
 مــن نف

َّ
(، و)جــل ي

ي ومسســمو�ف
مّســو�ف

ف  ــذ�ي ي بــال ســبب(، ومــن الشــعراء ال
ي جفــا�ف

ّ
و)خــل

ــاب  ــ� عبدالوّه ــة: )عبدال ــوا ل نصوصــه الغنائي كتب

ن أبوماهــر(، و)مطّهــر  نعمــان الفضــول(، و)عــامش

ــاري(،  (، و)أمحــد العّم ي
ــا�ف (، و)حممــد الذهب ي

�ف ر�ي الإ

ت،  ي املهرجــا�ف
ف

(، شــارك � و)عبدالــ� هــامسش الكبــسي

ــدان  ــن البل ــدد م ي ع
ف

ــة � ــة اليمني ــابيع الثقافي س
أ
وال

جنبيــة، مثــل: ليبيــا، وتونــس، واملغرب، 
أ
العربيــة وال

وأمريــاك،   ، ي العــر�ج ليــج  احلف ودول  والســعودية، 

ــح عــام 425	هـــ/  ــا، وفرنســا، ومن ــا، وأملاني يطاني و�ج

ي 4	 
ف

2004م درع صنعــاء عامصــة الثقافــة العربيــة، و�

 
ً
يوليــو 2005م أقامــت وزارة الثقافــة والســياحة حفــال

ي، وهو   ل بــدرع وزارة الثقافــة التقــد�ي
ً
ا  كبــ�ي

ً
تكريـــميا

ي 
ف

ــة � ي مهور ة رئيــس احلج ف كــمي جــا�أ
ة

نــة � ي حلج
ف

عضــو �

، ول  ف ربعــة أبنــاء، وبنتــ�ي
أ
ّوج وأب ل ف الفنــون. مــ�ة

ر مــن أبنائه عــازف الان  ، وقــد اشــ�ة
ً
ثالثــون حفيــدا

ي 
ف

ي العامصة )صنعــاء( �
ف

ي �
ف

.. تــو� ي
عبدالباســط احلــار�ش

، وتـــمَّ 
ً
هــز الـــ72 عامــا 5 يوليــو 2007م، عــن معــٍر �ف

دينة  سقـــط رأســه �ج خــ�ي �ج
أ
نــه إىل مثــواه ال تشــييع جامش

ــٍب  ي موك
ف

ــو 2007م � ــة 6 يولي مع ــوم احلج ــان( ي )كوكب

www.( ف عالم اليمنيــ�ي
أ
ّيٍ هُميب.. )موســوعة ال

ف جنــا�أ

 .))alalam.net

ــا »تقيــة . 7 ر�ة : وامس �ش تقيــة أمحــد قايــد الطويــلي

دينـــة الطويــ�ة  ي عــام 953	م �ج
ف

الطويليــة«، ولــدت �

ــاء الفللــوري  ــدات الغن ــ�ج مــن رائ ــت، وتعت ملوي �ج

، وبــدأت الغنــاء  ي
 اللــون الصنعــا�ف

ً
، خاصــة ي الشــع�ج

منــذ أن اكن معرهــا ل يتجــاوز )8( ســنوات، حيــث 

للثــورة  ــت  ، �ش غنَّ مــامي الإ احلــم  م  أ�ي ي 
ف

ــت � غنَّ

 ، ي
ــ�ف ــش اليم ــة وللجي ــدة املبارك ــة والوح ي مهور واحلج

ي إحيــاء 
ف

عــراس، وســامهت �
أ
ي ال

ي أغــا�ف
ف

رت � واشــ�ة

درة  ــت بشــجاعٍة �ف
َّ
ل

ة
اثيــة اليمنيــة، و� ي ال�ة

غــا�ف
أ
ال

ي 
ت اليمنيــات الــال�ة حيــث اكنــت مــن أوائــل الفنــا�ف

تمعيــة، وســلكنَّ درب الفــن،  َّ التقاليــد املج ف ــد�ي
ة

�

تمعية  ي كــر احلواجز املج
ف

روع �
أ
مــت النمــوذج ال

َّ
وقد

ــا، وحفــر اســـمها  ي ســبيل إثبــات ذا�ة
ف

مناضــ�ة �

ــا  ..، واكن طري�ة ي
ــ�ف ــن اليم ــدات الف ــن رائ ــدٍة م كرائ

ــاء  ــرم الغن
ُ
 قبــلي ونظــاٍم إمــامي �ي

ٍ
تمــع ي حمج

ف
� 

ً
ــا صعب

ــا  ــدأت رحل�ة ــاء!! ب لنس ــك �ج ل ــا �ج
ف

ــال � ــل الرج ع

ي 
ــا أغــا�ف ــة عــ�ج جلســاٍت نســائيٍة خاصــة؛ م�ف الفني

يــث  ــا بنطــاٍق حمصــور، �ج مــام، اكنــت تؤد�ي لنســاء الإ

مــام؛  ــذ، حــ�ة ل يســمهعا عســكر الإ ــمة ســد النواف ي

ــة  ــا الفني رب�ة ج
ة

ــن � وىل م
أ
ــالث ال ــنوات الث ي الس

ف
و�

ي عــل إيقــاع الصحــن 
قبــل قيــام الثــورة اكنــت تغــ�ف

ســتخدام  ي مهعــا �ج
غــ�ف

ُ
ــة أخــرى ت ــب ُمطرب إىل جان

 ، ي
: حممــد محود احلــار�ش ف الطبــل.. شــاركت مــع الفنان�ي

 ، نــسي
آ
ف عــلي ال ــمة، وعــلي �ج وعــلي عبدالــ� الّسِ

ــا  ــن أغان�ي ــد م ــت العدي ل َّ ، وسج ي
ــا�ف ي الكوكب

ــال�ش والث

 
ً
ــا ــت )	2( ألبوم ل َّ ــمعية، �ش سج ت شـ عــل أســطوا�ف

ذاعــة وتلفزيــون صنعــاء. وقــد ســـمهعا ذات   لإ
ً
غنائيــا

ي بعض 
ف

ا مشــاركته � ي وطلــب م�ف
مــرٍة الفنــان احلــار�ش

ي شــاركته 
ــ�ة ي ال

ي احلــار�ش
ــت أغــا�ف ــه؛ وهلــذا اكن أغاني

ي حيث 
غــا�ف

أ
ــح ال ج

ف
ــا فنانتنــا تقيــة الطويليــة مــن أ� ف�ي

ــاء، امك  ــا عــل �ــن امليمي
ف

ــا أو بعز� شــاركته بصو�ة

 ، ي ــمعة الطيــ�ج ــة شـ ــة اليمني ودي ــة ال�ي شــاركت الفنان

ي 
ف

ــون � ــة والتلفزي ذاع ــا لالإ ل�ة ــة سج اثي ــاٍن �ة ــدة أغ بع

يــة  ــادات التقد�ي صنعــاء، حصلــت العديــد مــن الهش

يــة مــن  تقد�ي ــادة  عــالم، و�ش الإ قبــل وزارة  مــن 

يــة مــن  ــادة تقد�ي ريــس(، و�ش العامصــة الفرنســية )�ج

ســتاذ 
أ
همــا ال يطانيــا(.. امك كرَّ ي )�ج

ف
اليــة اليمنيــة � احلج

ي عــام 
ف

ــا – � خالــد الرويشــان– وز�ي الثقافــة حي�ف

ــل تكــر�ي  ــب حف ــة... )كتي ــدرع وزارة الثقاف 2006م ب

ــة(. الفنان

ي اليمــن – ص . 8
ف

ي – الثقافــة والثــورة �
دو�ف عبدالــ� الــ�ج

الاكتــب  مطبعــة   – وىل 	99	م 
أ
ال الطبعــة   –552

. ــور�ي ــق – س ي – دمش ــر�ج الع

9 . .. ي
اليمــ�ف الغنــاء  مــن   – قائــد  عبدالقــادر   

وىل 
أ
ال الطبعــة   –  40	 ص   – موســيقية  قــراءة 

2004م/425	هـــ- وزارة الثقافــة والســياحة– صنعــاء 

ســة وقيــادة  �أ – اليمــن.. )وقــد تشــلت هــذه الفرقــة �ج

، وعضويــة الفنــان أنــور  ن غــا�ف يــل عــامش املوســيقار محج

ي 
 عــل آلة العــود الصنعا�ف

ً
 وعازفــا

ً
أمحــد قــامس – مغنيــا

زقة  / القنبــوس(، والفنــان حممد عبدالــ� احلف ي )الطــر�ج

رص جعبــل   عــل آلة السمســمية، والفنــان �ف
ً
– عازفــا

 صحن الـميمياء.. جمـال الصـوت وعراقـة اإليقـــاع 
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ــان رشــاد حســن –  ــار، والفن  عــل آلة املزم
ً
ــا – عازف

ــري –  ــر �ج ــان جعف ــة الشــعبية – والفن ب لر�ج  �ج
ً
ــا عازف

ي  ملقــارع، والفنــان عبدالكــر�ي عبيــد قعطــ�ج  �ج
ً
ضــار�ج

لدربوجــة وهــو شــقيق الفنــان أمحــد عبيد   �ج
ً
– ضــار�ج

ملــراوس،   �ج
ً
ــان أنيــس تبــات – ضــار�ج ، والفن ي قعطــ�ج

ف   عل النــاي، والفنان�ي
ً
والفنــان عبــده عكيمــة – عازفــا

ي وطــه فــارع، ولكــن هذه 
: حممــد صــاحل عــزا�ف ف املؤديــ�ي

زهــا عــدم توفر   لعــدة أســباب أ�ج
ً
الفرقــة مل تــدم طويــال

بتــة هلــا(. انيــة �ش ف م�ي

ي عــلي أبــو الرجــال: عالمــة أديــب مثقــف، . 0	
 القــاصف

ــد أ�ــم  ، وق ــدولة ي ال
ف

ــا � شــغل عــدة مناصــب علي

ي 
ف

دبيــة والثقافيــة �
أ
اء احليــاة ال ي إ�ش

ف
� 

ً
ا  كبــ�ي

ً
إ�امــا

ي عــام 352	هـــ 
ف

ي مدينــة صنعــاء �
ف

اليمــن، ولــد �

ي أ�ة 
ف

ــأ � ــد نش ــكر، وق ــام ش ــارة محَّ ي ح
ف

/932	م، �

وىلي 
أ
ــه ال ــىة تعليم ــة، تل ــة حمافظ ــة ديني ــة عملي وبيئ

ــد�  ــ�ي مــن ال م الكث
َّ

ــد ــة، ق ي ف ل�ي ج
ف

� ــة الإ �ش درس اللغ

ف  ف والدارســ�ي ي لكثــ�ي مــن الباحثــ�ي
ــىة ئ العمــلي والو�ش

أو  العربيــة  أو  اليـــمنية  امعــات  احلج ي 
ف

� ســواًء 

ي 
ــه مؤســس ورئيــس املركــز الوطــ�ف ــة، لكون وروبي

أ
ال

ــب  ــن املناص ــد م ــغل العدي ــة، امك ش ــق اليمني ئ للو�ش

محــدي قبل ثورة 26 سبتـــم�ج 
أ
ــا: مــد�ي مستشــىف ال م�ف

 لــوزارة 
ً
ا  ملدرســة الصنائــع، ســكرت�ي

ً
ا 962	م؛ �ش مــد�ي

 
ً
 عامــا

ً
ا ف مــد�ي ة تعــ�ي شــغال، وبعــد الثــورة مبــا�ش

أ
ال

 لتعاونيــة 
ً
 هلــا، ورئيســا

ً
شــغال، �ش وكيــال

أ
لــوزارة ال

 
ً
ئبا  ملافظة احلديــدة، �ش �ف

ً
العامصــة صنعــاء، �ش حمافظــا

ــره. ي مع
ف

ــ� � ــال ال ــة.. أط س ــب الر�أ ــد�ي مكت مل

ي مدينــة . 		
ف

مســح وتوثيــق احلــرف اليدويــة التقليديــة �

ــدة  ــح )ع ي لملس
ــ�ف ــق الوط ــة – الفري ــاء القد�ي صنع

وىل 
أ
ي – ص 526– الطبعــة ال

ــزء الثــا�ف ( – احلج ف حثــ�ي �ج

عي للتنميــة – صنعــاء – 
2008م – الصنــدوق الجــامة

اليمــن.

ــددان . 2	 ــل – الع لكي ــ�ة الإ اكت – حمج ــلي �ج ــد ع د. حمم

)	3 – 32( ينــا�ي - يونيــو 2008م – ص 58	 59	-.

ــة . 3	 محج �ة النفــوس–  طــب   – ت  لمبــ�ي جــان  د.   

وىل 
أ
ال الطبعــة   – زيــد– ص 85  حممــد  عــلي  د. 

صنعــاء.  – والســياحة  الثقافــة  وزارة  2004م/425	هـــ- 

ي مدينــة . 4	
ف

مســح وتوثيــق احلــرف اليدويــة التقليديــة �

ــدة  ــح )ع ي لملس
ــ�ف ــق الوط ــة – الفري ــاء القد�ي صنع

ــابق. ــدر س ي –  ص 528– مص
ــا�ف ــزء الث ( – احلج ف ــ�ي حث �ج

ي مدينــة . 5	
ف

مســح وتوثيــق احلــرف اليدويــة التقليديــة �

ــدة  ــح )ع ي لملس
ــ�ف ــق الوط ــة – الفري ــاء القد�ي صنع

ــابق. ــدر س ي –  ص 526– مص
ــا�ف ــزء الث ( – احلج ف ــ�ي حث �ج

ي مدينــة . 6	
ف

مســح وتوثيــق احلــرف اليدويــة التقليديــة �

ــدة  ــح )ع ي لملس
ــ�ف ــق الوط ــة – الفري ــاء القد�ي صنع

ــابق. ــدر س ي –  ص 527– مص
ــا�ف ــزء الث ( – احلج ف ــ�ي حث �ج

ــددان . 7	 ــل – الع لكي ــ�ة الإ اكت – حمج ــلي �ج ــد ع د. حمم

)	3 – 32( ينــا�ي - يونيــو 2008م – ص 58	 59	-.

 عبدالــ� خــادم أمحــد العمــري: شــاعر واكتــب . 8	

حــث، مــن مواليــد مدينــة بيــت الفقيــه – حمافظــة  و�ج

، �ش ليســانس  ف احلديــدة، حاصــل عــل دبلــوم املعملــ�ي

يعــة واللغــة العربيــة عــام 989	م،  ي علــوم الرش
ف

�

ــا:  ــن املناصــب، م�ف ــد م ي العدي
ف

ــك � ــد ذل معــل بع

ي العديــد مــن 
ف

� 
ً
 ومستشــارا

ً
، حمــررا

ً
بــو�ي  �ة

ً
مدرســا

ة  امــة( ونــرش ــا: )صــوت اليمــن(، و)�ة الصحــف م�ف

ي مركــز الدراســات 
ف

� 
ً
حثــا عيــة احلديــدة، ومعــل �ج محج

ي جامعــة احلديــدة، وعضــو 
ف

، و� ي
والبحــوث اليمــ�ف

يــة  التنو�ي النعمــان  ؤسســة  اهليئــة الستشــارية �ج

ة الســعيد للعلــوم والثقافة  ف ــا�أ ج ا، فــاز �ج وأحــد مؤسســ�ي

دبيــة 
أ
ال معــال 

أ
ال مــن  العديــد  ل  2000م،  عــام 

طوطــات  قيــق املف
ة

ي �
ف

ــال كبــ�ي � بداعيــة امك ل حمج والإ

غنية 
أ
ــة.. )عبدالــ� خــادم العمــري– ال اليمنيــة القد�ي

امية..  ي )الشــ�ة ال�ة
 اليمــ�ف

ش
ملــو� ــا �ج الصنعانيــة وعالق�ة

وىل 
أ
الطبعــة ال  –95 – النشــأة والــرواد(– ص 94 

ــاء.( ــياحة – صنع ــة والس 2004م/425	هـــ- وزارة الثقاف

الصنعانيــة . 9	 غنيــة 
أ
ال العمــري–  خــادم  عبدالــ�   

ــأة  ــة.. النش امي ــ�ة ال�ة ي )الش
ــ�ف  اليم

ش
ــو� مل ــا �ج وعالق�ة

ســابق. والــرواد(– ص 5	– مصــدر 

ف رســول:  . 20 ف عــلي �ج ف معــر �ج  امللــك املظفــر يوســف �ج

ــة  ك ــد �ج ، ول
ً
ــا ــم ُح ــول وأطوهل ي رس

ــ�ف ــوك ب ي مل
�ف �ش

املكرمــة عــام  9	6هـــ/222	م، ووىلي بعــد مقتــل أبيــه 

 
ً
 وحــرو�ج

ً
نــد ســنة 626هـــ/229	م، واجــه فتنــا ي احلج

ف
�

، ل 
ً
ــا  كر�ي

ً
 جــوادا

ً
اعــا ج

ش
، واكن س

ً
ــا ظافــرا خــرج م�ف

عنايــة بكتــب الطــب والفلــك ومعرفة العــم احلديث 

ــا )املعتمــد   ورســائل طبــع م�ف
ً
ي ذلــك كتبــا

ف
فصنــف �

ه املدرســة املظفريــة  دويــة املفــردة(، ومــن مــآ�ش
أ
ي ال

ف
�

بتعــز، واكن أول مــن كســا الكعبــة مــن داخلهــا 

ــا ســنة 659هـــ/	26	م، بعــد انقطــاع ورودها  وخار�ج

ي 
ف

ــات � ــا، م ــول عل�ي ــة املغ م ــداد بســبب هج ــن بغ م

ي منطقــة مــن 
ف

3/9/694	هـــ املوافــق 295	/26/7م �

ف عبدالــ� العمــري  ضــواحي مدينــة تعــز. )د. حســ�ي
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ي – ص 389	 – 
ــا�ف ــزء الث ــة – احلج ــوعة اليمني – املوس

ــة – صنعــاء – بتــرف(. مؤسســة العفيــف الثقافي

الصنعانيــة . 	2 غنيــة 
أ
ال العمــري–  خــادم  عبدالــ�   

ــأة  ــة.. النش امي ــ�ة ال�ة ي )الش
ــ�ف  اليم

ش
ــو� مل ــا �ج وعالق�ة

ســابق. والــرواد(– ص 28– مصــدر 

ف . 22 ف �ج ف الــد�ي مــام �ش ف الإ ف عبدالــ� �ج الشــاعر حممــد �ج

: مــن مواليد عــام )930هـــ/ 524	م(  ي
ــ�ي الكوكبــا�ف �ي

بـمدينـــة )كوكبــان( الواقعــة شـــمال غــرب العامصــة 

 ، )صنعــاء( والتابعــة ملافظــة املويــت، شــاعٌر غــزىلي

يــد، وأول مــن خــرج عــن الشــعر الفصيــح،  ي حمج
مُحيــ�ف

ــن  ــ�ج م (، ويعت ــامي ي )الع
ــ�ف ي الشــعر احُلمي

ف
ــم � ونظ

ي الرفــض والزدراء 
ة

ظميــه، بعــد أن اكن يــال� أحســن �ف

دبيــة املافظــة عــل الشــعر الفصيــح، 
أ
وســاط ال

أ
ي ال

ف
�

 مــن شــعراء 
ُّ

مــال، ويعــد حلــب واحلج َّ أشــعاره �ج تتغــ�ف

ي اليمــن، وشــاعر مــن 
ف

ول �
أ
ي ال

�ف عــر الوجــود العــامش

 عــن 
ً
فل بعيــدا مكــة.. اعــ�ة �ة الزيديــة احلا

أ
شــعراء ال

ا أفــراد عائلته،  ــرط ف�ي ف ي ا�ف
الراعــات السياســية الــ�ة

د�ي  الــس الطــرب والشــعر، ومــن احلج ــا حمج ــل عل�ي وفضَّ

ربــة  ج
ة

 مــن �
ً
بعــة ــا �ف ي أغل�ج

ف
لذكــر أن قصائــده � �ج

ــا: )نظــم  حــّبٍ ذاتيــة.. ل العديــد مــن املؤلفــات م�ف

ي  ف أ�ج ف عــلي �ج ي مناقــب أمــ�ي املؤمنــ�ي
ف

كفايــة الطالــب �

عاريب(، 
أ
ي لغــة ال

ف
طالــب(، و)نظــم نظام العريــب �

ف لطف  عــه املرحــوم عيــس �ج و)ديــوان شــعر – خ( محج

ي عــام 607	م، وجــاء 
ف

ــم أنــه تــو� الــ�.. ويقــول بع�ف

ــن  ــالء اليم ــاء ونب ي أنب
ف

ــون � ــاب )خالصــة املت ي كت
ف

�

ــت عنــوان وفيــات ســنة 008	هـــ قــال: 
ة

امليمــون( �

ف عبدال�  ديــب الكبــ�ي حممــد �ج
أ
ــا مــات العالمــة ال ف�ي

جة،  ي منطقة )ذنوب( �ج
ف

ي �
ف الكوكبــا�ف ف الــد�ي ف �ش �ج

ــل:  ي وقي
ــ�ف ــمي واحُلمي ــوران احل ن املهش ــوا�ف ول الدي

ــس  ــه عي خ ــنة 0	0	هـــ/602	م(، وأرَّ ــه )س إن وفات

ــر ســنة )6	0	هـــ/608	م(.  ف املطه ــ� �ج ف لطــف ال �ج

 – ي
حُلمي�ف ف املعــروف �ج ف الــد�ي ف عبدالــ� �ش )حممــد �ج

ف  �ج عيــس  ورتبــه:  عــه  محج ــات– 
ش

وموس مبيتــات 

– الطبعــة  ف ف الــد�ي ف �ش ف املطهــر �ج لطــف الــ� �ج

وىل 2004م– إصــدارات وزارة الثقافــة والســياحة– 
أ
ال

صنعــاء– اليمــن(.

23 . – ي
حُلميــ�ف ف املعــروف �ج ف الــد�ي ف عبدالــ� �ش حممــد �ج

ف لطــف  عــه ورتبــه: عيــس �ج ــات– محج
ش

مبيتــات وموس

ف – ص 63	– مصــدر  ف الــد�ي ف �ش ف املطهــر �ج الــ� �ج

سابق.

24 . 
ٌ

ــازف  وع
ٌ

ــان  وفن
ٌ

ق ــترش : مس ــ�ي ــان لمب ــور ج  الدكت

ــو  ، وه ي
ــا�ف ي الصنع

ــا�أ ــن الغن ي الف
ف

حــث � ، �ج ــسي فرن

ــراق،  ع
أ
ــيىة ال ــا وموس وبولوجي ي الن�ش

ف
ــ�ي � ــامل �ش ع

ملوســيىة اليمنيــة التقليديــة بوجــٍه خــاص،  ــمة �ج �ي

ر والعلــوم  �ش
آ
شــغل منصــب مــد�ي املركــز الفرنــسي لــال

ــط 
ف
ي �

ف
صــص � ف ي صنعــاء، �ة

ف
� )CEFAS( عيــة الجامة

 ) ي
ي خــاص يطلق عليــه )الغناء الصنعــا�ف

ــ�ف ي �ي
موســيىة

 بعنــوان 
ً
 عــن أدائــه هــذا النمــط.. أصــدر كتــا�ج

ً
فضــال

عديــدة  مقــالت  جانــب  إىل  النفــوس(،  )طــب 

ي تســجيل املوســيىة اليمنيــة، امك 
ف

ومســامهات عــدة �

(، مدتــه  ي
 عــن )الغنــاء الصنعــا�ف

ً
ئقيــا  و�ش

ً
أخــرج فيملــا

ف يتحدثون عن  نيــ�ي ف �ي )28( دقيقــة، يصــور موســيقي�ي

ــن  ي اليم
ف

ــاة � ت احلي ــر�ي موســيقامه ويســتعيدون ذك

ي موســيىة 
ف

ــا، وكعــامٍل � ة حظــر املوســيىة ف�ي ن فــ�ة إ�ج

ــاث  أ�ج ي 
ف

�  ) ي
الصنعــا�ف )الغنــاء  تنــاول  عــراق 

أ
ال

 مــن أجــل ســ�ج 
ً
ف عامــا �ي كــ�ش مــن عــرش اســتغرقت أ

ي 
ف

 مــن يســمعه �
ّ

أغــوار هــذا الفــن الرائــع؛ بــل إن

ــدم  .. ق
ً
 خالصــا

ً
ــا ني ف ســيظنه �ي ــه املتقنــ�ي ــه وغنائ عزف

ــل  ــه لني َّ أطروحت ــث حــرف لليمــن عــام 980	م حي

ي 
ف

ي املوســيىة اليمنيــة، واكن ل دور �
ف

درجــة الدكتوراه �

اث  ة اليونســكو لل�ة
أ
ــن قا� ي مصف

إدخــال الغنــاء اليمــ�ف

  . العــاملي

ــددة . 25 ــة امله ــيقية اليمني لة املوس
آ
: ال ي

ــا�ف ــود الصنع الع

لنقــراض – عبدالرمحن شــكري – موقع رصيف 22  �ج

  .)http://raseef22.com/culture/20	5/03/	4(

ــددان . 26 ــل – الع لكي ــ�ة الإ اكت – حمج ــلي �ج ــد ع د. حمم

)	3 – 32( ينــا�ي - يونيــو 2008م – ص 58	 59	-.

ت – . 27  مقابــ�ة مــع الدكتــور الفرنــسي جــان لمبــ�ي

 .)www.jean-lambert.com(

ــددان . 28 ــل – الع لكي ــ�ة الإ اكت – حمج ــلي �ج ــد ع د. حمم

)	3 – 32( ينــا�ي - يونيــو 2008م – ص 58	 59	-.

عفــراء حســن هــزاع أو عوفــرة حــازة؛ مطربــة، . 29

وســط 
أ
ق ال ي الــرش

ف
ــا � صــل، ذاع صي�ة

أ
نيــة ال وممثــ�ة �ي

 بعــد 
ً
مريكيــة خاصــة

أ
ت املتحــدة ال وأورو�ج والــول�ي

 
ٍ

ــع ــة بتوزي ــمنية تقليدي ــة يـ ودي ــاٍن �ي ــت أغ ل أن سج

ــ�ج 
ف

ي 9	 نو�
ف

جديــد متــأ�ش بـــموسيىة البــوب.. ولــدت �

ي حي )هاتيكفــاه( 
ف

ت شــيع حــازة« � مس »�ج 957	م �ج

ودية من  ٍ �ي نــوب مدينــة )تــل أبيــب( لعائــ�ة ج الفقــ�ي �ج

ف تســعة أشــقاء،  ، واكنــت الصغــرى بــ�ي ي
أصــٍل يـــم�ف

ح  ال طفــ�ة اقــ�ة ف ، وهي ل �ة وبعــد ســنواٍت قليــ�ة

 صحن الـميمياء.. جمـال الصـوت وعراقـة اإليقـــاع 
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أشــقاؤها عــل والــدمه تغيــ�ي اســـمها، فوافــق الوالدان 

« أو  ــزالة ــمع�ف »غ ــرة(؛ أي بـ ا بـ)عوف ــل تســمي�ة ع

»ظبيــة«، واكن والدهــا )ييفــت( و)شوشــا�ف حــازة( 

( عــام  ف املتــ�ة قــد هاجــرا مــن اليمــن إىل )فلســط�ي

ي 
ف

ــة �  تقليدي
ٌ
ــة ( ُمطرب ــا�ف م )شوش

أ
ــت ال 944	م، واكن

ــا فقــد  ــة، أمــا ابن�ة ــراح امللي ف
أ
حفــالت الزفــاف وال

 
ً
ــزا ــح رم ا لتصب ــأ�ة ــت نش ي رافق

ــ�ة ــن ال ــاوزت امل ج
ة

�

صــول 
أ
ــة ذوي ال ودي ــة ال�ي الي ي أوســاط احلج

ف
للنجــاح �

ي الـــ)2	( 
ف

ي عــام 	97	م عندمــا اكنــت �
اليمنيــة؛ فــىف

ــمهعا أحــد  ــاٍف وسـ ــ�ة زف ي حف
ف

ــت � ــا غنَّ مــن معره

ي 
ف

ــا� ــز الثق ملرك ــة( �ج ــة املرحي ي )الورش
ف

ف � ك�ي ــ�ة املش

ــا  م إىل هــذه الورشــة، وف�ي املــلي فدعاهــا لالنــامف

( مــد�ي الورشــة، والذي  ي
اجتمعــت بـ)بتســالئيل آلو�ف

عــام 974	م  ي 
ف

بعــد.. و� ي 
ف

� أمعاهلــا  مــد�ي  أصبــح 

 ،) ي
ة

� ســلوٍب �ش
أ
ي �ج

غــا�ف
أ
ي )مســابقة ال

ف
كت � اشــ�ة

ــا إىل  ــاز دفهع ج
ف

� ــذا الإ ــة؛ وه ــة الثالث ملرتب ــازت �ج وف

 
ً
ــا للطــرب لتصبــح مطربــة تكريــس أغلــب وق�ة

ــوان  ــت أســطوانة بعن ل َّ ــام 984	م سج ي ع
ف

ــة. و� ف �ة
ُ

حم

وديــة  ي اشــتملت عــل أغــاٍن �ي
ي اليمــن« والــ�ة

»أغــا�ف

 عــدم 
ف

ي وعــري، ور�  غــر�ج
ٍ

ــة بتوزيــع ــمنية تقليدي يـ

موعــة  ي الســوق املليــة؛ إل أن هــذه املج
ف

ا�ــا � ج
ف

�

كــة  م �ش رت اهــامة ي التقليديــة امُلحدثــة أ�ش
غــا�ف

أ
مــن ال

ي قامــت 
يطانيــة »S-Records« الــ�ة ت ال�ج ســطوا�ف

أ
ال

ــث حققــت هــذه  يطانيــا(، حي ي )�ج
ف

هــا � عــادة نرش إ �ج

، وبشــٍل خاص  ي قــارة أورو�ج
ف

� 
ً
ا  كبــ�ي

ً
احــا ج

ف
ي �

غــا�ف
أ
ال

صوهلــا 
أ
ــا ل �ج هــا �ج �ش

أ ة )إم ننعالــو(.. �ة ــ�ي غنيــة الهش
أ
ال

ــط  وس
أ
ق ال ــرش ي ال

ف
ــار � ــن النتش ــا م �ف

َّ
ــة مك اليمني

ي طي الفجوة 
ف

بشــٍل واســع، واســتطاعت أن تنجح �

ــع  ، وم ــلي �ائي ــان الإ ي ودولة الكي ــر�ج ــامل الع ف الع ــ�ي ب

نت مــن إضافــة نقــاٍط جديدة 
َّ
ا�ــا املســتمر تـــمك ج

ف
�

تلفٍة  ف ي مــن خــالل الغناء بلغــاٍت حمُ
إىل رصيدهــا الفــ�ف

ية، والفرنســية( دون أن يؤ�ش  ف ل�ي ج
ف

� مثل: )العربية، الإ

ــا َمزجــت املوســيىة العربيــة  ا، امك أ�ف ي شــعبي�ة
ف

ذلــك �

لت املوســيقية الغربية لتخــرج بثوٍب 
آ
اليمنيــة مع ال

اك وأورو�ج  ي أمــ�ي
ف

� 
ً
 ســاحقا

ً
احــا ج

ف
قشــيب، وحققــت �

ت الذهبية  ســطوا�ف
أ
لعديــد مــن ال ــا مــن الفــوز �ج �ف

ّ
مك

ــا  كــ�ش مــن مــرة – عــن ح�ج ت – أ والبالتينيــة، وعــ�جَّ

اث والطابع  لــ�ة ي من خالل تـــمسهكا �ج
صلهــا اليمــ�ف

أ
ل

ــا وحرهصا عل  ي الكثــ�ي من أغان�ي
ف

ي التقليــدي �
اليمــ�ف

كسســوارات اليمنيــة والتقليديــة  ارتــداء املالبــس والإ

ــا، ومل تنــَس  ــا وألبوما�ة ــا وأغان�ي ٍ مــن حفال�ة ي كثــ�ي
ف

�

معــال 
أ
جــل ال نــت �ج حظهــا مــن الــزواج لذلــك اق�ة

امــس عــرش مــن يوليــو عــام  ي احلف
ف

دورون أشــكنازي �

 ســعيدة؛ إل أن املــوت قــد 
ً
997	م، وعاشــا حيــاة

ا�ي ســنة  ــر فــ�ج ف مــن �ش �ي ي الثالــث والعــرش
ف

فاجأهــا �

ي الســابع 
ف

ــا بعدهــا بعــاٍم واحــد � ي زو�ج
ف

2000م، تــو�

نــه انتحر، 
أ
يــل مــن عــام 	200م، وقــد أشــيع �ج مــن إ�ج

مــا بــدون أطفــال.. )موقع موســوعة  ــت حيــاة لك�ي وان�ة

 .))https://wikipedia.org( ويكيبيــد�ي احلــرة

 قــد�ي وعــازف جــد�ي . 30
ٌ

: فنــان ي العجــىي
حســن عــو�ف

ســاتذة 
أ
مــن أبنــاء العامصــة )صنعــاء(، وأحــد ال

ي  ــزف عــل آلة )الطــر�ج ــدون الع ي ج ــن �ي ف مم ــ�ي املتبقي

الغــزالة  مغــ�ي  )�ي  أغانيــه  ز  أ�ج ومــن   ،) ي
الصنعــا�ف

 ، ي
ي الغنــاء الصنعــا�ف

ف
والغــزال(، امك يعــد موســوعة �

ي صدرها 
ولديــه العديــد مــن املؤلفــات واملقابالت الــ�ة

ر.  �ش
آ
ــوم وال ــسي للعل ــز الفرن ــع املرك ــاون م لتع �ج

: أديب وشــاعر. . 	3 لعجىي ــ�ي �ج ي حســن عــلي الهش
 عــو�ف

ي 
ف

ولــد عــام 330	هـــ/2	9	م بصنعــاء،  تلىة تعليمــه �

ي اللغــة العربية وقواعدهــا وأصول 
ف

ــا العمليــة � حلقا�ة

يــد اللغــات  ج ، امك اكن �ي ف وحفــظ القــرآن الكــر�ي الــد�ي

 للغــة 
َ ً
يطاليــة(، معــل مدرســا كيــة والإ )الفارســية وال�ة

ي صنعــاء 
ف

العربيــة وقواعدهــا، واســتقرت أ�تــه �

مــوت  امــة وحرف ف احلديــدة و�ة بعــد أن تنقلــت بــ�ي

ي ســٍن 
ف

ي �
ي والغنــا�أ

ان، كتــب الشــعر احلميــ�ف وإ�ي

اعــة والرشــاقة  لسالســة وال�ج مبكــرة، وامتــاز شــعره �ج

لبعــض   
ً
رصــدا شــعره  ي 

ف
� ــد  ج

ف
و� ســلوب، 

أ
ال ي 

ف
�

ــاط 
ف
، وأ� ي

تمــع اليمــ�ف وانــب احلياتيــة مــن املج احلج

ي 
ــ�ة ي ال

ــا�أ ــد الغن ــددة، ل بعــض القصائ ــه املتع هلجات

ــا ابنــه الفنــان حســن العجــىي والفنــان  تغــ�ف �ج

أمحــد الســنيدار، أمه إصداراتــه ديوانــه الشــعري 

ي 
ف

ي �
ف

شــعار(، تــو�
أ
ي روعــة ال

ف
فــاكر �

أ
فــة ال

ة
ي )�

احلميــ�ف

ي 
5	 ديســم�ج 996	م. )موســوعة شــعر الغنــاء اليمــ�ف

ــزء الســادس – ص99  ف –  احلج �ي ي القــرن العــرش
ف

�

ة التوجيــه  – مطابــع دا�أ وىل 2004م 
أ
– الطبعــة ال

ــاء(.  ــوي – صنع املعن

ي – آلت  املوســيىة . 32 ــ� الشــعي�ج ــد حممــد عبدال
ف

د. �

ــحية  ــة مس ــن -دراس ي اليم
ف

ــتخداهما � ــعبية واس الش

ــابق. ــدر س ــة - ص-25مص وصفي

ف . 33 ــذ�ي ف ال ــ�ي ــر الفنان : مــن أ�ش ميــسي حممــد أمحــد احلف

 
َ

، ولكنــه مل يلــق ي
ي فــن الغنــاء الصنعــا�ف

ف
أبدعــوا �
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ي 
غــا�ف

أ
، ول العديــد مــن ال ي

عــالم اليمــ�ف ي الإ
ف

نصيبــه �

تلــف  ف ف الــذي �ي ســلوبه املتمــ�ي
أ
ي أدهــا �ج

ة والــ�ة ف املمــ�ي

ــل أغانيــه  ، ومــن أمحج ف عــن الكثــ�ي مــن أقرانــه الفنانــ�ي

ــر – �ي مــن عليــك التــولك 
ة

ــ�ج �ي � : )كيــف احلف

لــف– �ي قــادم الطــ�ي – قالــت القمريــة – أقبــس  واحلف

بــل احلــب(، والعديــد مــن  مــ�ة شــئت – �ي معلــق �ج

ــة. اثي ي ال�ة
غــا�ف

أ
ال

لــد 9	 – ص . 34 ي – املج
غــا�ف

أ
ي – ال

ــا�ف ص�ف
أ
أبــو الفــرج ال

ي – الطبعــة الثالثــة 985	م – دار صــادر 
غــا�ف

أ
87 – ال

وت – لبنــان. – بــ�ي

الكتب والمؤلفات

ـة د. عـلي حممـد . 	 محج د. جـان لمبـ�ي – طـب النفـوس– �ة

الثقافـة  وزارة  2004م/425	هــ-  وىل 
أ
ال زيد–الطبعـة 

صنعـاء.  – والسـياحة 

– الطبعـة . 2 ي
د. حممـد عبـده غـا�ف – شـعر الغنـاء الصنعـا�ف

وت. الثانيـة 980	م– دار العـودة – بـ�ي

ي اليمـن– الطبعـة . 3
ف

ي – الثقافـة والثـورة �
دو�ف عبدالـ� الـ�ج

. ي – دمشـق – سـور�ي وىل 	99	م – مطبعـة الاكتـب العـر�ج
أ
ال

.. قـراءة موسـيقية– . 4 ي
عبدالقـادر قائـد – مـن الغنـاء اليمـ�ف

وىل 2004م/425	هــ- وزارة الثقافـة والسـياحة 
أ
الطبعـة ال

)إصـدارات صنعـاء عامصـة الثقافـة العربيـة(– صنعـاء – 

ليمن ا

ي مدينة صنعاء . 5
ف

مسـح وتوثيق احلـرف اليدوية التقليديـة �

زء  ( – احلج ف حثـ�ي ي لملسـح )عـدة �ج
ـة – الفريـق الوط�ف القد�ي

عي 
وىل 2008م – الصنـدوق الجـامة

أ
ي –– الطبعـة ال

الثـا�ف

للتنميـة – صنعـاء – اليمن.

ـا . 6 الصنعانيـة وعالق�ة غنيـة 
أ
ال العمـري–  عبدالـ� خـادم 

امية.. النشـأة والـرواد(– الطبعة  ي )الشـ�ة ال�ة
 اليم�ف

ش
ملـو� �ج

وىل 2004م/425	هــ- وزارة الثقافـة والسـياحة – صنعـاء.
أ
ال

ـزء . 7 ف عبدالـ� العمـري – املوسـوعة اليمنيـة – احلج د. حسـ�ي

ي – مؤسسـة العفيـف الثقافيـة – صنعـاء – بتـرف.
الثـا�ف

8 . – ي
حُلميـ�ف �ج املعـروف  ف  الـد�ي ف  �ش عبدالـ�  ف  �ج حممـد 

ف  ف لطف ال� �ج عه ورتبه: عيـس �ج ـات– محج
ش

مبيتـات وموس

وىل 2004م– إصدارات 
أ
– الطبعة ال ف ف الد�ي ف �ش املطهر �ج

وزارة الثقافـة والسـياحة– صنعـاء– اليمن.

زء . 9 ف –  احلج �ي ي القـرن العـرش
ف

ي �
موسـوعة شـعر الغنـاء اليمـ�ف

ة التوجيـه  وىل 2004م – مطابـع دا�أ
أ
السـادس– الطبعـة ال

املعنـوي – صنعاء. 

لـد 9	 – الطبعـة . 0	 ي – املج
غـا�ف

أ
ي – ال

ـا�ف ص�ف
أ
أبـو الفـرج ال

وت – لبنـان.  الثالثـة 985	م – دار صـادر – بـ�ي

الدراسات والمجالت

 د. محمـد عيل بـركات – مجلة اإلكليـل – العددان .1

وزارة  – 2008م  يونيـو   - ينايـر   )	2  –  	1) 

.الثقافـة – صنعاء

 د. فهد محمد عبدالله الشـعيبي – آالت املوسـيقى .2

 الشـعبية واسـتخدامها يف اليمن-دراسـة مسحية

 وصفيـة- الطبعـة األوىل 2010م- منتدى العمري

.الثقـايف – صنعاء

تقيـة .	 للفنانـة  تكريـم  حفـل   كتيـب 

 .الطويلية

 موقـع موسـوعة األعـالم اليمنيـني عـى شـبكة .4

 .(www.alalam.net) اإلنرتنـت

.www( – موقع الدكتـور الفرنيس جان المبـريت .	

jean-lambert.com). 

//:https) موقـع موسـوعة ويكيبيديـا الحـرة .6

wikipedia.org)).  

/http://raseef22.com) موقـع رصيـف 22 .7

culture/201	/0	/14).   

الصور

من الكاتب.	 

 	 – المبـري  جـان  د.  النفـوس–  طـب  كتـاب 

األوىل  زيد–الطبعـة  محمـد  عـيل  د.  ترجمـة 

2004م/	142هــ- وزارة الثقافة والسـياحة – 

صنعـاء.

كتاب مسـح وتوثيق الحرف اليدويـة التقليدية يف 	 

مدينـة صنعاء القديمـة– الجزء الثانـي– الطبعة 

األوىل 1429هــ/2008م – الصندوق االجتماعي 

صنعاء.  – للتنمية 

صـور من صفحـة الفنـان عبدالرحمـن الغابري 	 

عـى موقع الفيسـبوك.

 صحن الـميمياء.. جمـال الصـوت وعراقـة اإليقـــاع 
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تمهيـد:

ان مســـألة البحث يف مضامن تتعلق بطرق وعـــادات تراثي�ة مثلت 
مشـــاهد ثقافية تعر عن أنســـاق داللية تويح بنمطية العادة)1( وحتمل 

يف طياتها ماهية ســـلوك ملعان يف املحيط الســـمعي البصري. 

أهمية الدراسة :

تكمن أهمية هذه الدراســـة يف كونها تســـلط الضـــوء على طريقة 
اثنيـــ�ة متداولة وكيفية النبـــش يف إطارها الركيح حيـــث يفرز لنا تأثري 
احلركة مالمـــح موســـيقية، اجتماعية وعرقية للمشـــهد بما حيمل يف 
طياته مـــن معان داخليـــة وخارجية حتلـــل قصدية الثقافـــة الدخيلة 

واألصيلة للنشـــاط الثقايف. 

د.قاسم البايج - تونس

اجلانب األنرثوبولويج حلضرة 
سيدي بو علي القريواني�ة

الثابت واملتحول
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مربرات اختي�ار املوضوع 

اعتب�ارا أنن�ا مـــن أصيلي املنطقة وبمـــرور فرتات زمني�ة 
تعـــددت فيها مشـــاهد مـــن الطرق يف شـــىت املناســـبات 
االجتماعيـــة والثقافيـــة رأين�ا أنـــه من الضـــروري قراءة يف 
هذا النمط املوســـيقي واملتداول يف الوســـط وساحل البالد 
التونســـية مـــع اختـــالف لهجاته األدائيـــ�ة وإعطـــاء نب�ذة 

للموســـيقين والباحثن يف هـــذا املجال.    

إشكالية الدراسة 

لفـــت انتب�اهنـــا ظاهـــرة التأثـــري الواضـــح مـــن خالل 
مظاهر التأثر لعشـــاق الطـــرق الصوفية من موســـيقين 
وســـمعين ولتذوق هذا النمط وإدراكه تتضح مســـارات 
متنوعة املعـــاين )اجتماية، موســـيقية، تقليدية..( تطرح 

أبرزها: لعل  تســـاؤالت 

ماهي طريقة حضرة سيدي بوعلي ؟	 
كيفية أداء هذه الطريقة ؟	 
هـــل تصنـــف هـــذه الطريقة كفن شـــعيب مـــن نمط 	 

اثنومزييكولـــويج ؟
ما مدى وظائفها وأبعادها االجتماعية ..؟	 
هل يعتـــر هـــذا النمـــط الطريق مـــن آليـــات العالج 	 

املوســـيقي ؟

إطار البحث:

سنعتمد يف هذه الدراســـة على معلومات نستأنس بها 
يف البحـــث امليداين وهي عبارة على ســـر آراء امليدانين من 
ذوي االختصاص والذكر لعل هذه األحداث تكون أنســـاقا 
ثقافية تعـــرف بهذا النمط املوســـيقي سوســـيولوجيا من 

خالل جتليات هذه املمارســـات.

 مكانة طريقة سيدي بو علي بالقريوان:

العلوية أو طريقة ســـيدي بو علـــي النفطي هي إحدى 
الطرق الصوفية الـــيت وفدت إىل القـــريوان)2( خالل القرن 

الســـابع عشـــر تقريب�ا، وأصبحت مـــن الطـــرق املعروفة 
ولها مريـــدون وأتبـــ�اع. فقد حظيـــت بانتمـــاء العديد من 
األفـــراد لها كمـــا حازت قاعـــدة ال بأس بها مـــن احلافظن 
واملردديـــن لرصیدها الغنايئ، وربما يعـــود ذلك إىل أّن الفرتة 
الـــيت انتقلـــت خاللهـــا الطريقـــة إىل القـــريوان كانت فرتة 
مناســـبة نظرا النتشـــار الفكر الصـــويف والثقافة الصوفية 
وأهميتهـــا آنذاك. هكـــذا كانت العلويـــة يف بداية ظهورها 
بالقـــريوان طريقـــة لها شـــأنها ولهـــا من املكانـــة ما حيظى 
به شـــیخها أبو علي الســـين محارب اإلباظيـــة. وكان عدد 
أتب�اعهـــا ال بأس به مقارنـــة بأعداد أتب�اع الطـــرق الصوفية 
والقادريـــة  الســـالمية  غـــرار  علـــى  بالقـــريوان  األخـــرى 
والعوامرّيـــة. وقد عرف املجتمع القريواين تأثيث ســـهراته 
ومناســـباتها اخلاصـــة حبضـــرة ســـيدي بو علـــي وغريها 
مـــن الفـــرق الصوفيـــة األخرى، كمـــا دأبت عـــدة عائالت 
قريواني�ة علـــى عادة ســـنوية تقوم خاللها حضرة ســـيدي 
بو علي بإحياء الســـهرة وإنشـــاد مدحاتها. ومع مرور الزمن 
اشـــتهرت هذه الطريقـــة يف املجتمع القـــريواين حاضرة يف 
مختلف مناســـباته الديني�ة منها والدنيوية، وخاصة لدى 
العائـــالت الـــيت تربطها عالقـــة تاريخيـــة وعقائدية بهذه 
الطريقة حيث يظـــل وفاؤهم لها دائمـــا، ولكن على الرغم 
من وجود حضرة ســـيدي بو علي يف مختلف مناســـباتهم، 
إال أنن�ا الحظنا غيـــاب املدحات اخلاصـــة بالطريقة لتحل 
محلهـــا أغان صوفيـــة منها ماهو خاص بطـــرق أخرى على 
غـــرار العوامريـــة، إىل جانـــب أغـــان صوفية مـــن الرتاث 
القريواين. وقد توجهنا بســـؤال إىل الســـيد صـــالح كركود 
)قائد احلضرة( يف هذا الشـــأن ليفســـر لنا أســـباب ميلهم 
إىل إنشـــاد أغان ال تنتـــيم إىل رصیدهم، فأجابنـــ�ا بأن ذلك 
هو نتيجة لكـــون مدحات ونوبات ســـيدي بـــو علي تعرف 
بلهجـــة واحـــدة وهـــي »الغـــريب« وإيقاعات تـــكاد تكون 
متشـــابهة باإلضافة إىل كلماتهـــا الصعبة، ممـــا يثري امللل 
لدى الســـامعن من جهـــة وخاصـــة الشـــباب، من جهة 
أخـــرى يصعـــب حفظ هـــذه املدحـــات على بعـــض أفراد 
احلضرة. كمـــا أفادنا الســـيد صـــالح کرکود بأنـــه اضطر 
إىل تغيـــري أحلان بعض نوبات ســـيدي بو علـــي لتت�الءم مع 

طلب جمهورهـــم وذوقه)3(.

 الجانب األنثروبولوجي لحضرة سيدي بو علي القيروانيةالثابت والمتحول 
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2.1 . البعد الوظيفي للعلوية بالقريوان:

 كغريهـــا مـــن بقيـــة الفـــرق الّصوفية، عرفـــت حضرة 
ســـيدي بوعلى« بعـــدا وظيفيـــا تمثـــل يف إحياء ســـهرات 
عائـــالت بمدينـــ�ة القـــريوان علـــى اختـــالف مناســـباتهم 
الصـــداق - النشـــرة – الوعدة الســـنوية - حنة العروســـة 
- دخلـــة العـــروس إلـــخ.( وإضافـــة إىل رصيدهـــا الغنايئ 
كانـــت حضرة ســـيدي بو علـــي تقـــدم بعض املدحـــات أو 
النوبـــات اخلاصة بالطـــرق األخرى. ولكنهـــا كانت تقتصر 
علـــى آداء الرصيـــد اخلاص بهـــا خاصة خالل مناســـبات 
بعض العائـــالت القريواني�ة اليت ترتبـــط بالطريقة العلوية 
ارتب�اطـــا موروثـــا عن أجدادهـــم مثال عائـــالت »الزرقاء«، 
»بوزان«،  »الشفره«،»قاللية«،»الهرقام«،»الرخايم«، 
»بوســـنين�ة«، »الـــراق« و»عبد القـــوي«، »بـــو عبي�د« 
و»املثنـــ�اين« و»عـــروق«، فأصبحت عـــادة وركنا مهما يف 
مراســـم أفراحهم ومناســـباتهم علـــى اختالفهـــا. وال تزال 
حضرة ســـيدي بو علي حتي مختلف مناســـبات العائالت 
بمدينـــ�ة القـــريوان وحـــىت خارجها ســـواء بإنشـــاد بعض 
أغانيهـــا أو أغـــان صوفيـــة خاصة بطـــرق أخـــرى، وكذلك 
أغـــان من تـــراث اجلهـــة مثـــل »لـــال عائشـــة بروطة«، 

»يامـــازري حـــل البيب�ان«.

3.1 . طريقة االنتماء حلزب سيدي بو علي

 علـــى إثـــر انتقـــال الطريقـــة العلويـــة إىل القـــريوان 
ـــ�دأ  ـــا يب ـــاء إليه ـــى، كان اإلنتم ـــو عل ـــيدي ب ـــرة س ـــأة حض ونش
منـــذ الصغـــر نتيجـــة التأثـــر بالطريقـــة العلويـــة فـــكان 
أغلـــب العلويـــن هـــم مـــن »الثلمـــود« أو »التلمـــوذ« أي 
الذيـــن تتلمـــذوا ونشـــأوا علـــى الطريقـــة وهـــم عـــادة مـــن 
األتبـــ�اع، كمـــا كان لذلـــك أن يتـــم أيضـــا عـــر الوراثـــة مـــن 
خـــالل العائلـــة الـــيت تـــورث أبن�اءهـــا مـــا نهلتـــه مـــن الطريقـــة 
ـــا عـــن جـــد كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة للشـــيخ خليفـــة بـــن  أب
ـــ�داء مـــن الشـــيخ حســـن  علـــي الـــذي ورثهـــا عـــن أجـــداده ابت
بـــن خليفـــة بـــن الصغـــري الســـاليم. وكذلـــك الشـــيخ 
صـــالح کرکـــود، قائـــد حضـــرة ســـيدي بـــو علـــي بالقـــريوان 
حاليـــا، خلفـــا لوالـــده املرحـــوم الشـــيخ محمـــد کرکـــود الـــذي 

ــو  ــى، وهـ ــو علـ ــيدي بـ ــرة سـ ــرة يف حضـ ــازف زكـ ــل كعـ عمـ
بـــدوره أنشـــأ ولديـــه محمـــد كركـــود ومهـــاب کرکـــود علـــى 
ـــو  ـــيدي ب ـــرة س ـــردان يف حض ـــا اآلن ف ـــة وكالهم ـــب الطريق ح
ـــة  ـــازف دربوك ـــاين ع ـــرة والث ـــازف زك ـــريوان األول ع ـــي بالق عل
ـــة  ـــة العلوي ـــب إىل الطريق ـــن ينتس ـــاك اآلن م ـــر. وهن وبن�دي
والطريقـــة العوامريـــة يف آن واحـــد، كمـــا أصبـــح االنتمـــاء 
إىل حضـــرة ســـيدي بوعلـــي غـــري خاضـــع ملبـــدإ الوراثـــة أو أيـــة 
ضوابـــط معنويـــة أخـــرى ســـوى حفـــظ الرصيـــد الغنـــايئ 
ـــة يف  ـــالع بمهم ـــتعداد االضط ـــس االس ـــة وح ـــذه الطريق له

حضـــرة ســـيدي بـــو علـــی )درابکـــي، زگار، حبـــري(.

مجاالت نشاط احلضرة:

تســـجل حضرة ســـيدي بو علي - أو »حزب سيدي بو 
علـــي »كما يدعـــوه بعض أهـــايل القـــريوان - حضورها يف 
عديد مناســـبات العائالت القريواني�ة وتؤثث ســـهراتهم:

»اخلبْو«:  )1
ـــن  ـــاء ب ـــهر لق ـــرة يف كل ش ـــة م ـــة اجلمع ـــام ليل إذ كان يق
ــيوخ  ــع شـ ــريوان مـ ــي بالقـ ــو علـ ــيدي بـ ــرة سـ ــراد حضـ أفـ
الطريقـــة القادمـــن مـــن نفطـــة منـــذ يـــوم األربعـــاء، 
حـــزب  ثـــم  القمـــاري  علـــي  ســـيدي  ديـــوان  فيقيمـــون 
ســـيدي بـــو علـــي وذلـــك عشـــية يـــوم اخلميـــس بعـــد 
صـــالة املغـــرب. أمـــا اليـــوم املـــوايل فيتن�اولـــون الغـــداء 
ســـويا ثـــم يصلـــون صـــالة العصـــر ويقومـــون بعـــد ذلـــك 
ــة بالقـــريوان. وكان »اخلـــر« ال  ــ�ة العتيقـ جبولـــة يف املدينـ
ــدح  ــن بمـ ــد الفريقـ ــ�دأ  أحـ ــارة ، إذ يبـ ــن كل زيـ ــب عـ يغيـ
ــا تيســـر  مـــوىل الطريقـــة ســـيدي بـــو علـــي النفطـــي« بمـ
ـــى  ـــدة وعل ـــ�ات جدي ـــأيت بأبي ـــن ي ـــاك م ـــم، وهن ـــن مدحاته م
أحـــد أفـــراد  الفريـــق املقابـــل أن يـــأيت ببيـــت فيـــه رد علـــى 
األول حبيـــث يســـتويف دينـــ�ه وحيـــل »اخلبـــو«، فتكـــون 
حصيلـــة هـــذا اللقـــاء مدحـــات جديـــدة يف ســـيدي بـــو 
علـــي، ويتمكـــن شـــيوخ الطريقـــة بمدينـــ�ة القـــريوان مـــن 
حفـــظ أبيـــ�ات جديـــدة عـــن شـــيوخ الطريقـــة بنفطـــة، 
ـــن  ـــي ويمك ـــو عل ـــيدي ب ـــوان س ـــن دي ـــ�ات م ـــادة أبي ـــي ع وه
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أن تكـــون مرجتلـــة فهـــو شـــبي�ه بــــ »الربـــاط« اخلـــاص 
ـــىت  ـــادة وح ـــذه الع ـــت ه ـــن اضمحل ـــعبي�ة. ولك ـــرق الش بالف
مقـــام ســـيدي بـــو علـــي بالقـــريوان لـــم يعـــد موجـــودا، إذ 

ــجد. ــه إىل مسـ ــه بتحويلـ ــام صاحبـ ــه وقـ ــع بيعـ وقـ

سهرة حضرة سيدي بو علي بالقريوان:  )2
فـــكان أفـــراد حضرة ســـيدي بو علـــي وبعـــض أتب�اعه 
يلتقون يف مقام ســـيدي بو على، فيقـــرؤون الفاحتة أوال ثم 
ــرددون »وْرد الفوم« اخلاص بســـيدي بو علي مســـايرة  ـي
بالتصفيـــق. وقـــد اندثـــرت هذه الســـهرة بالقـــريوان بعد 
وفاة الشـــيخ خليفة بن علي، واندثر معهـــا »وْرد القدوم« 

الـــذي ظل مجـــرد كلمات خطـــت على كـــراس قديم . 

»الوعدة« أو »السنوية«:  )3
 وهي مناســـبة حتتفل بهـــا بعض العائـــالت يف مدين�ة 
القريوان، وهـــي عائالت تعـــرف بوفائها لهـــذه العادة اليت 
ترثهـــا عن أجدادها مـــن أتبـــ�اع الطريقة العلويـــة. ويقام 
هـــذا االحتفـــال يف منازلهم ، حيث يقوم أحـــد أفراد حضرة 
ســـيدي بو علـــي إعـــالم »الشـــاوش«)4( - الـــذي يكون 
موجـــودا يف »الريـــغ«)5(- لكي يقـــوم بدوره بإعـــالم بايق 
عناصر احلضرة بوجود ســـهرة يف إحدى املنـــازل بالقريوان، 
وكان يتقـــاىض مقابل ذلك مبلغا ماليـــا قيمته آنذاك مليم 

ما يعـــر عنـــه. »الفـــرن« يقدمه لـــه كل فرد مـــن حضرة 
ســـيدي بو علـــي. ويذهب الشـــاوش بعد صـــالة املغرب 
إىل املزنل الذي ســـتقام فيه الســـهرة. فيعد مكان احلضرة 
ويشـــعل »الكانون« ويقوم بتســـخن البن�ادر والدربوكة 
بعد ذلك يـــأيت كل أفراد حضرة ســـيدي بو علـــي ويقيمون 
دیوان ســـيدي بو علي ثـــم يأتـــون باملدحات الـــيت يطلبها 
أصحـــاب املـــزنل، نذكـــر كمثـــال علـــى هـــذه العائالت، 
و»الرخـــايم«  و»الهرقـــام«  و»قالليـــة«  »الشـــفره« 
و»بوزنـــان«. وقد تراجعت هذه الســـهرات نوعا ما مقارنة 

بما كانـــت عليه ســـابقا نظرا لتجـــدد األجيال.

سهرة احلضرة:   )4
وتســـتهل بـــدور الشـــاوش الـــذي يتمثـــل كالعـــادة يف 
ـــم  ـــزنل أحده ـــة« يف م ـــود »ي ـــن وج ـــرة ع ـــراد احلض ـــالم أف إع
ــاء  ــد صـــالة العشـ ــون بعـ ــرة، فيجتمعـ ــراد احلضـ ــد أفـ )أحـ
ـــاوش«  ـــدا »الش ـــا ع ـــهرة م ـــذه الس ـــن ه ـــرا ع ـــذون أج وال يأخ
و»الـــرار« أمـــا البقيـــة فيكتفـــون بتنـــ�اول العشـــاء الـــذي 
ـــه  ـــف ب ـــال ليل ـــم مندي ـــر كل منه ـــادة، فيحض ـــما ع ـــون دس يك
قطعـــة حلـــم. ويبلـــغ عـــدد أفـــراد احلضـــرة املجتمعـــن 
ــ�دأ  ــطاحا«، فتبـ ــم 15 »شـ ــردا فيهـ ــهرة 40 فـ ــذه السـ يف هـ
املهـــرة بقـــراءة الفاحتـــة والصـــالة علـــى محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص ثـــم 
ـــد  ـــده. وعن ـــردد بع ـــة ت ـــدوم واملجموع ـــيخ ورد الق ـــد الش ينش
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منتصـــف الليـــل يأمـــر الشـــيخ باســـتعمال البنـــ�ادر الـــيت قـــام 
الشـــاوش بتســـخينها، وهـــي بنـــ�ادر كبـــرية احلجـــم خاصـــة 
باحلضـــرة يف تلـــك الفـــرتة واآلن هـــي أصغـــر حجمـــا، كانـــوا 
جيلدونهـــا بالطحـــن والبيـــض أمـــا اآلن فيجلدونهـــا بالغـــرية. 
وخيـــرج الشـــطاحة مـــن »ســـقيفة« الـــدار ويســـتعدون 
ــول  ــداد اآلالت فيقـ ــد إعـ ــاوش بعـ ــأيت الشـ ــم يـ ــص ثـ للرقـ
»قيـــم البنـــ�ادر یـــا شـــيخ« هكـــذا يعلـــم أفـــراد احلضـــرة أن 
ـــذي  ـــي ال ـــو عل ـــيدي ب ـــدر س ـــون أوال مص ـــتب�دأ، فيأت ـــة س التوب
يـــدوم أكـــرث مـــن ســـاعة ويغنيـــ�ه الرايـــس والبحـــري فقـــط. 
ـــة  ـــا يف التوب ـــ�ادر لتغيريه ـــة البن ـــخن بقي ـــ�اء بتس ـــأيت يف األثن ت
املواليـــة. يبـــ�دأون بثوبـــة »جينـــ�ات نـــداه« ثـــم » اللهـــم 
صلـــي« فيـــأيت الشـــطاحة ويقدمـــون رقصـــة »احلـــالب« 
احليـــاة مســـتعملن »اجلـــاوي« و»البخـــور«. ويقدمـــون يف 
ـــطاح  ـــك الش ـــث يمس ـــور«، حي ـــة. »الك ـــدورة رقص ـــة ال نهاي
ــرات  ــرج كـ ــم خيـ ــأ، ثـ ــه يتقيـ ــر بأنـ ــس ويتظاهـ ــر الرايـ بن�دـي
صغـــرية مـــن حديـــد وهـــي خدعـــة يعتمدهـــا شـــطاحة حضـــرة 
بســـيدي بـــو علـــي إلثـــراء الســـهرة. يف األخـــري نضيـــف أن مثـــل 
ـــي  ـــو عل ـــيدي ب ـــة س ـــه طريق ـــا فقدت ـــي مم ـــهرات ه ـــذه الس ه
ـــن  ـــطاحة الذي ـــدا الش ـــا ع ـــر م ـــا أي أث ـــد له ـــم يع ـــريوان ول بالق
أصبـــح رقصهـــم عاديـــا وشـــبيها بالرقـــص الـــذي تقدمـــه بـــايق 

الطـــرق فـــال حيمـــل خصوصيـــة كمـــا كان عليـــه ســـابقا.

»النشرة«:  )5
 وهي ضـــرب من الرقيـــة والعالج، يعالج بهـــا من كان 
به ضـــر أو مـــس من جـــان. وتقـــرتن »النشـــرة« بذبيحة 
يعتقد أنهـــا تقدم للجـــان إلبعـــاده وإخراجه من اجلســـم 
املصاب أو »املمســـوس«، وســـميت كذلك »ألنه ينشـــر 

بهـــا عنه مـــا خامره مـــن الداء أي يكشـــف«.

وتبـــ�دأ طقوســـها لدى حضرة ســـيدي بو علـــي بذهاب 
أفرادهـــا إىل مزنل صاحب النشـــرة نهارا، فيقـــوم أحد أفراد 
احلضرة بذحب إما ديك أو جدي حســـب ما تتطلبه النشـــرة، 
ويرتكـــون آالتهم يف املـــزنل ويغـــادرون ليعـــودوا بعد صالة 
العشـــاء، فيقيمون حضرهم ويجهـــزون بآالتهم اليت يعدها 
الشـــاوش ثم يســـتهلون عملهـــم بإحدى نوبات ســـيدي بو 
علـــي ثم مدحـــة، وترقص املمسوســـة علـــى أنغامهـــا، أما 

اآلن فقـــد أصبـــح أصحـــاب النشـــرة يطلبون مـــن حضرة 
ســـيدي بو علـــي إضافـــة إىل آداء النوبات اخلاصـــة بها، أن 
تقـــدم نوبات الفـــرق األخرى كفرقة ســـيدي عامر مثال، كي 

ترقص علـــى أنغامها النســـاء احلاضرات.

مناسبات أخرى:   )6
على غرار املشاركة يف مســـابقات وطني�ة داخل مدين�ة 
القـــريوان أو خارجهـــا، واملشـــاركة يف بعـــض التظاهـــرات 
الوطني�ة والرامج التلفزية. وهي ظاهرة جديدة بالنســـبة 
حلضرة ســـيدي بوعلي بامليدان اليت كان نشـــاطها مقتصرا 
علـــى املجاالت الـــيت ذكرناها ســـابقا. وال يفوتنـــ�ا أن نذ کر 
أن حضـــرة ســـيدي بو علـــي نادرا مـــا تســـجل حضورها يف 
حفـــالت الزواج مـــا عـــدا بالنســـبة إىل بعـــض العائالت 
اليت تســـتهل مراســـم الزواج املتمثلة يف »دخلة العروس« 
حبضرة ســـيدي بو علي، وهي العائالت الـــيت ذكرناها فيما 
ســـبق واليت ال تزال مـــن مريـــدي طريقة ســـيدي بو علي 

قرفالة. عائلـــة  غرار  على 

 لباس أفراد احلضرة:

كان أفـــراد حضـــرة ســـيدي بـــو علـــي ســـابقا يرتدون 
البدعيـــة«، وهـــي لبـــاس تقليدي خـــاص بالرجـــال يمزي 
مدينـــ�ة القـــريوان وهـــو ما نعـــر عنـــه كذلـــك بالفرملة ، 
وكانـــوا يضعون فيها مناديلهم والبوصلة آنذاك والســـاعة 
والوثائـــق اخلاصة)9( وتصنع مـــن »القمراية«. وكان أفراد 

احلضـــرة يغـــريون بدعاهم خالل كل ســـهرة

فنجد رايس البن�دير وعلى يمين�ه عـــازف الزكرة وعازف 
الدربوكة وعلى يســـاره جند البحري)6( أو »شداد املشد«)7( 
خلفه توجا۔، ومـــن املجوعة الصوتي�ة أو »الـــردادة«. وكان 
جلوســـهم على األرض، أما اآلن فقد أصبـــح أفراد احلضرة 
جيلســـون كذلك علـــى الكـــرايس)8( وذلك حبســـب اإلطار 
الذي ينشـــطون فيـــه، كما انضافـــت إليهـــم عناصر أخرى 
تتمثـــل يف حاملـــي. »الســـناجق«)9( وذلك إلضفـــاء طابع 
خـــاص باملجموعـــة والتعريـــف بهـــا حســـب مـــا أفادنا به 

الســـيد صالح کرکود »رايـــس احلضرة«.
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ـــه  ـــد علي ـــذي يعتم ـــو ال ـــي، وه ـــو عل ـــيدي ب ـــرة س ـــبة حلض ـــع بالنس ـــو املرج ـــري ه ـــون البح ـــن أن يك مالحظة: يمك  
ــر يف حفـــظ املدحـــات القديمـــة لســـيدي بـــو علـــي. رايـــس البن�دـي

اإليقاعات املستعملة:

استعمل يف هذه املدحة إيقاع البطاييح:

درابكيح

رايسالبحري

عازف الزكرة رداد

رداد

رداد رداد

رسم بي�اين لطريقة اجللوس
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املسار اللحين:

اخلاليا اإليقاعية املتداولة:

االستنت�اجات:

قامت هـــذه املدحة علـــى إعادة جملتن موســـيقيتن 
أي اجلملـــة 1 واجلملـــة 2. تـــؤدي املجموعـــة الصوتيـــ�ة 

اجلملـــة األوىل بينمـــا جتيب الزكـــرة باجلملـــة الثاني�ة.

احنصـــر املجـــال الصـــويت لهـــذه املدحـــة يف مســـافة 

خماســـية من درجة الراســـت إىل درجة النوى واســـتعمل 
راســـت«. »غريب  جنـــس 

املدحـــة 	  هـــذه  تمـــزيت  اإليقاعـــي  املســـتوى  علـــى 
باســـتعمال إيقـــاع البطاييح وهـــو إيقاع متـــداول يف 

التوبـــة التونســـية .
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 على املســـتوى الشـــعري لم تكن أبي�ات هـــذه املدحة 	 
منتظمـــة من حيث القافية مثلما يبـــن اجلدول الذي 
أجنزناه آنفا. كما أن الوزن املوســـيقي والشعري اقتى 
إضافة لفظة » یـــا« اليت تكررت يف كل األبي�ات تقريب�ا. 
وهذا ما يدعونا إىل طرح أســـئلة عديـــدة من قبي�ل: هل 
هناك بعض الكلمـــات املفقودة يف هـــذه املدحة ؟ هل 
كانـــت هـــذه املدحة ملحنـــة يف حضرة ســـيدي بوعلي 

منذ انطالقها مـــن مدين�ة نفطة ؟

اخلاتمة:

ختامـــا نقول إن مثل هذه املمارســـات املوســـيقية تعر 
عـــن مـــوروث ثقـــايف تت�داخـــل فيـــه عـــادات وتقاليد من 
خالل ســـمات للهجات حتمل يف طياتهـــا العديد من املعاين 
العرقية األمـــر الذي جيعل باحيث املوســـيقولوجيا يعمدون 
إىل املزيد مـــن النبش وراء دالالت لهذه األنســـاق الثقافية 

السوسيولوجيا  وأبعادها 
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املسكن التقليدى بمنطقة املحس بالسوادن
دراسة أنرويولوجية

متاحف الرتاث الشعيب يف مناطق الواحات باملغرب
١٧٤من املبادرة إىل التأثر التنموي
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يتمـــزي املســـكن التقليـــدي بمنطقة املحـــس بالوالية الشـــمالية 
بالطابـــع املعمـــاري املنبثق مـــن البيئـــ�ة الطبعية املحيطـــة به، حيث 
تعتـــر خليطا من البيئـــ�ة الصحراوية والبيئ�ة النيليـــة، ألنها تقع على 
ضفاف نهر الني�ل وحييـــط بها اجلبال واملرتفعات مـــن اجلانب اآلخر، 
وهـــذا مـــا كان له األثـــر البالغ يف رســـم تصميمات بيئي�ة للمســـكن يف 

تلـــك املنطقة .

املبحث األول: إهتمام األنرثوبولوجيا بدراسة املسكن:

ــدآ  ــ�ة بعيـ ــادي »املســـكن« للبيئـ ــار المـ ــم اإلطـ ــن الصعـــب فهـ مـ
ـــه  ـــد بداخل ـــذي يتواج ـــي ال ـــام اإلجتماع ـــاني�ة والنظ ـــرات اإلنس ـــن اخل ع
ـــرد  ـــن مج ـــرث م ـــو أك ـــا ه ـــل م ـــة تمث ـــاق المادي ـــر أو األنس ـــان، فاألط اإلنس
ــع،  ــاء املجتمـ ــن أعضـ ــدر عـ ــيت تصـ ــة الـ ــلوكيات املختلفـ ــال للسـ مجـ

د. محمد مسعد إمام عفيفى - مصر

املسكن التقليدى بمنطقة 
املحس بالسوادن

دراسة أنرثويولوجية
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ــة  ــلوك باإلضافـ ــذا السـ ــة لهـ ــات فاعلـ ــر مكونـ ــي تعتـ فهـ
إىل  ذلـــك ومـــا يعـــد أكـــرث أهميـــة أن هـــذه األطـــر الماديـــة 
تعـــد تعبـــريات الثقافـــات بعينهـــا ولقيـــم هـــذه الثقافـــات، 
وهـــذه التعبـــريات تتخـــذ أشـــكاآل مختلفـــة تؤثـــر علـــى 
نـــواح عديـــدة لهـــذه األطـــر فيمـــا يشـــمل كل مـــن تصميمهـــا 

ووظائفهـــا واملعـــاىن الـــيت تنقلهـــا)1(.

ومن هنا جاء اهتمام األنرثوبولوجيا بدراســـة املســـكن، 
حيث أنه ال يتم بن�اء املســـكن بشـــكل عشـــوايئ ولكنه يتم 
وفـــق للثقافـــة اخلاصـــة باملجتمـــع و للتعبري عـــن املعاين 

. الثقافة  بتلـــك  اخلاصة 

ولذلـــك قـــد كان املســـكن مـــن املوضوعـــات الهامـــة 
اليت كانـــت ومازالت محور دراســـة علمـــاء األنرثوبولوجيا، 
وخاصـــة أن املســـكن يمثل أهمية كبـــرية يف دراســـة ثقافة 
الشعوب بإعتب�ار أن املســـكن هو اجلانب المادي من ثقافة 
تلك الشـــعوب، ومـــع زيـــادة االهتمام بموضوع املســـكن 
وتطـــور الدراســـات األنرثوبولوجية ظهر فـــرع جديد يف هذا 
العلم يعـــرف بـ »أنرثوبولوجيـــا العمارة« وهو اجتـــاة أو علم 
مشـــتق من علم األنرثوبولوجيا التطبيقية، ويتخذ دراســـة 
العمـــارة اخلاصـــة باملجتمعـــات اليت تكـــون غالبـــا بدائي�ة 
كمدخل لدراســـة الثقافة اخلاصة بتلـــك املجتمعات، وجند 
أهمية األنرثوبولوجيا بالنســـبة للمســـكن بإعتب�اراملســـكن 
األداة األهـــم يف التعبري عـــن ثقافة املجتمع، ومـــع العلم أن 
األنرثوبولوجيا تعتر دراســـة الثقافة هي شـــغلها الشـــاغل 
والـــيت وضـــع من أجـــل دراســـتها الكثـــري من املجهـــود من 
أجل فهم أشـــمل لطبيعـــة البشـــر، وبالتايل يمكـــن اعتب�ار 
العمـــارة على عالقة وثيقة باألنرثوبولوجيـــا وقد طور علماء 
األنرثوبولوجيـــا الكثـــري مـــن املناهج الـــيت تـــم تطبيقها يف 
الكثري مـــن املجـــاالت، إىل جانب ذلك فإن العمـــارة كمجال 
من األهميـــة اليت تغـــري للباحثن من املجـــاالت املختلفة 
للدخول فيه إلثرائة واإلســـتفادة منه، ويســـتطيع البحث 
األنرثوبولوىج أن يصبح أداة مســـاعدة للمعماري وباألخص 
إلجيـــاد املطالب واالحتي�اجات اآلساســـية للمســـتخدمن 
الذيـــن يتعامل معهـــم يف التصميم، وهـــذا التصميم يكون 

وفقـــا للثقافة الســـائدة يف املجتمع)2(.

وقـــد اهتـــم األنرثوبولوجيـــون يف دراســـتهم باملســـكن 
بإعتبـــ�ارة محـــور للوظائـــف االجتماعية لأفـــراد ويرتبط 
مباشـــرة بنظـــام القرابـــة واملصاهـــرة ولـــه أثره يف شـــبكة 
القرابـــة،  عالقـــات  وخاصـــة  االجتماعيـــة  العالقـــات 
االجتماعيـــة  األنرثوبولوجيـــة  الدراســـات  وتســـتفيض 
البدائيـــ�ة يف وصـــف  خاصـــة يف دراســـتها للمجتمعـــات 
وتصنيـــف النظـــم املختلفـــة يف املســـكن واإلقامـــة بعـــد 
الزواج مثل نظام الســـكن مع أســـرة الزوج ونظام الســـكن 
مع أســـرة الزوجـــة، أو اخلال ونظام حرية الســـكن وغريها 

مـــن األنظمـــة األخرى.

العوامل املؤثرة يف بن�اء املسكن    )1
العومل الطبيعية الي تؤثر يف بن�اء املسكن:  

تلعـــب البيئـــ�ة دورآ هامـــة يف تشـــكيل حياة اإلنســـان 
حيث يمـــارس اإلنســـان نشـــاطه فيها، ومن خـــالل هذه 
البيئـــ�ة واليت تشـــتمل علـــى العديـــد من املقومـــات مثل 
األرض اليت تعيـــش عليها، وما حتوية من مـــوارد طبيعية 
هامـــة مثـــل األنهـــار واألشـــجار، ولذلـــك لهـــا دور كبري يف 

اإلنســـان)3(. اســـتقرار  أماكن  حتديد 

فنجد أن املكان يلعب دورآ هامـــا يف إختي�ار إقامة مراكز 
العمـــران بصفـــة عامـــة وإقامة املســـكن بصفـــة خاصة، 
ســـواء كان هذا العمـــران يأخذ الشـــكل الديـــىن املتمثل يف 
بنـــ�اء املســـاجد أو الريفي يف بنـــ�اء املنازل كما هو شـــائع يف 
 »Space « القرى أو يأخذ الشـــكل البـــدوى، فهو احلـــزي
الـــذي يعيـــش يف حـــدودة عـــدد من األفـــراد بشـــكل دائم 
أو بشـــكل مؤقـــت حياولـــون حتقيـــق أهدافهم مـــن خالل 

معيشـــتهم املشـــرتكة يف هذا احلزي املـــكاين)4(.

ـــو  ـــكن ه ـــ�اء املس ـــرة يف بن ـــة املؤث ـــل الطبيعي ـــن العوام وم
املنـــاخ، حيـــث جنـــد أن الظـــروف املناخيـــة مـــن حـــرارة ومطـــر 
ورطوبـــة وثلـــوج تؤثـــر يف التجمعـــات اإلنســـاني�ة، وبالتـــايل 
يف أنمـــاط حياتهـــم منـــذ العصـــور القديمـــة حيـــث ال مفـــر 
مـــن اخلضـــوع الحـــكام الطبيعـــة، وبالتـــايل فـــإن عمليـــات 
التأقلـــم العمـــران مـــع الظـــروف املناخيـــة ســـاعدت يف 
خلـــق طابـــع خـــاص للمســـتقرات العمرانيـــ�ة للجماعـــة 
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كمـــا أثـــرت علـــى الشـــكل العـــام للمســـكن نفســـه)5(. 
وللرتبـــة أثـــر واضـــح يف بنـــ�اء املســـكن خاصـــة يف املجتمعـــات 
الصحراويـــة حيـــث جنـــد اســـتخدام مـــواد البنـــ�اء مـــن 
الرتبـــة، مثـــل مـــادة الكورشـــيف املؤجـــودة بواحـــة اجلغبـــوب 
ـــة  ـــاعدت قل ـــد س ـــدران، وق ـــط واجل ـــتخدامه يف احلوائ وإس
ـــتخدمة  ـــيف املس ـــادة الكورش ـــان م ـــدم ذوب ـــى ع ـــار عل األمط
يف عمليـــة البنـــ�اء، ويالحـــظ أن هـــذه املـــواد املشـــتقة مـــن 
ــر  ــكن تظهـ ــى املسـ ــ�ة علـ ــات املعينـ ــرض الصفـ ــة تفـ الرتبـ

ـــي)6(:  ـــام وه ـــكل ع ـــة بش علي

عـــدم االرتفـــاع باملبـــاين أكرث مـــن دوريـــن وأيضا قلة . 1
الفتحـــات بالواجهـــات اخلارجيـــة للمزنل .

صغر مســـاحة املباين األفقيـــة نتيجة لقصـــر أطوال . 2
مواد البنـــ�اء مثل اجلريـــد والبوص.

عدم وجود بروز للمساكن. 3

العوامل االقتصادية املؤثرة  
يف بن�اء املسكن:   

تســـهم العوامـــل االقتصاديـــة يف صياغـــة وتشـــكيل 
طبيعة املســـكن من ناحية أخرى أن املســـكن الذي ينشـــأ 
يف ظـــل مجتمـــع يعتمد علـــى الصيد خيتلف عـــن طبيعة 
املســـكن الذي ينشـــأ يف ظل مجتمـــع يعتمد علـــى الرعي 
أو يعتمـــد علـــى الزراعـــة، وكذلـــك خيتلف عن املســـكن 
الذي ينشـــأ يف مجتمـــع يعتمد علـــى الصناعـــة أو يعتمد 
على التجـــارة.) الكـــردى، 2002، صــــ56( ولذلك تعتر 
املحـــددات االقتصادية من أهم املحـــددات والعوامل اليت 
تؤثر يف تشـــكيل العمـــران بصـــورة مباشـــرة، أي أن النت�اج 
البنـــ�ايئ له محـــددات اقتصادية هامة من حيـــث التمويل 

المادي لعمليـــات البن�اء والتشـــيد)7(.

 ففـــي املجتمـــع البدوي الـــذي يعتمد يف نشـــاطه على 
الرعي وتربيـــ�ة احليوان والـــذي يرتبط بالرتحـــال والتنقل 
من مـــكان آلخر حبثـــا عن العشـــب والمـــاء، إنعكس ذلك 
مباشـــرة علـــى طبيعـــة  وشـــكل املســـكن، فهـــو غالبا ما 
يكون بســـيطا وغري دائم مثـــل اخليام حيث تســـتقر تلك 

اجلماعـــات البدوية حـــول اآلبـــار أو يف مناطـــق الواحات 
وتأخذ شـــكآل دائريآ أو مســـتطيآل حـــول اآلبار.

ويمكن القـــول بأن املســـكن وهو انعكاس للمســـتوى 
الـــيت تعيـــش فيـــه األســـرة،  االقتصـــادى واإلجتماعـــى 
حيث جنـــد كلما كانـــت األســـرة ذات مســـتوى إقتصادى 
مرتفع يظهـــر ذلك على املســـكن مـــن خالل مـــواد البن�اء 
ومحتويـــات املســـكن، حيـــث جنـــد يف املســـكن اخلاص 
باألســـرة ذات املســـتوى اإلقتصادى املرتفع األثاث الفاخر 
واألجهزة الكهربائي�ة املختلفـــة وكافة األجهزة التكنولوجية 
املتنوعـــة، وبذلك يكـــون املســـكن هو الرتجمـــة احلقيقة 

للمســـتوى االقتصـــادى الـــيت تكون عليه األســـرة.

العوامل االجتماعية والثقافية املؤثرة  
يف بن�اء املسكن:  

تلعـــب املحـــددات االجتماعيـــة يف إطـــار املجتمـــع دورآ 
كبـــريآ يف طريقـــة تنظيمهـــم وتوزيعهـــم يف أشـــكال اإلقامـــة، 
أن  إىل  تشـــري  الصغـــرية  املحليـــة  املجتمعـــات  فدراســـة 
التنظيمـــات الـــيت يقـــوم عليهـــا توزيـــع الســـكان داخـــل كل 
ـــر  ـــن الزم ـــل ب ـــ�آ يفص ـــدآ بن�ائي ـــع بع ـــه تتب ـــن وحدات ـــدة م وح
اإلجتماعيـــة، فليـــس مـــن شـــك يف أن القيـــم اإلجتماعيـــة 
املختلفـــة الـــيت تتعلـــق بموطـــن اإلقامـــة والســـكن ومبـــدآ 
القرابـــة وإختـــالف اجلنـــس والســـن تلعـــب دورآ هامـــا يف 
ـــل  ـــيمها، ب ـــة وتقس ـــات املختلف ـــن اجلماع ـــزي ب ـــس التم أس
ـــريآ  ـــد كث ـــى الواح ـــم اإلقلي ـــل القس ـــاكن داخ ـــع املس إن توزي
ــا قويـــت  ــه كلمـ ــة حبيـــث أنـ ــة القرابـ ــدأ درجـ ــع مبـ ــا يتبـ مـ
العالقـــات والروابـــط القرابيـــ�ة بـــن اجلماعـــات العائليـــة 
ــوار بعضهـــم  ــوا جبـ ــاورت وعاشـ ــاكنهم أو جتـ تقاربـــت مسـ
البعـــض كـــى يكونـــوا يف حالـــة تماســـك اجتماعـــى)8(. 
ـــد  ـــي يع ـــه الداخل ـــكن وتنظيم ـــه إذا كان املس ـــد أن ـــذك جن ول
تعبـــريآ عـــن ثقافـــة املجتمـــع ومـــا تنطـــوي عليـــه مـــن قيـــم 
ـــ�ة وتنظيـــم اجتماعـــي معـــن، فـــإن  وأنمـــاط معيشـــية معين
ذلـــك يعـــين – مـــن ناحيـــة أخـــرى – ضـــرورة توافـــق بيئـــ�ة 
ـــة  ـــم اجتماعي ـــن قي ـــة م ـــذه الثقاف ـــه ه ـــا حتمل ـــع م ـــكن م املس

ــة . واقتصاديـ
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وقـــد اهتـــم األنرثوبولوجيون يف دراســـتهم للمســـكن 
بإعتبـــ�اره محـــورآ للوظائـــف اإلجتماعية ألفـــراد املجتمع 
ويرتبـــط مباشـــرة بنظام القرابـــة واملصاهـــرة، ولذلك جند 
أن يف الكثري مـــن الدراســـات األنرثوبولوجيـــة االجتماعية 
مســـاحة واسعة من الدراســـات واألحباث الالزمة لوصف 
املســـكن واإلقامـــة بعد الـــزواج، ســـواء كانـــت اإلقامة يف 
مـــزنل أهل العريـــس أو اإلقامـــة يف مزنل أهـــل العروس أو 
اإلقامـــة يف مزنل مؤقـــت أو اإلقامة يف مـــزنل دائم، كل هذه 
املســـائل قد شـــغلت بال الكثري من علمـــاء األنرثوبولوجيا 
اخلاصـــة  والثقافيـــة  االجتماعيـــة  للنظـــم  يف دراســـتهم 

باملجتمعـــات املراد دراســـتها.

ويت�أثر املســـكن من حيث الشـــكل واحلجم والرتتيب 
بما يطـــرأ على األســـرة مـــن تغري، ســـواء كان هـــذا التغري 
على مســـتوى حجم األســـرة نتيجة دخول أعضـــاء جدد، 
أو تنوع وجتدد احتي�اجات األســـرة من الوحدة املعيشـــية، 
فالتغـــريات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة – علـــى ســـبي�ل 
املثال – قد تـــؤدي إىل زيادة تطلعات األســـرة واحتي�اجاتها 
فإرتفاع مســـتوى املعيشـــة وزيادة الدخل قد يرتتب عليه 
زيـــادة اإلقبـــال على شـــراء العديد من األجهـــزة واألدوات 
املســـتخدمة يف املزنل مثـــل الثالجـــات والكمبيوتر وغريها 

مـــن األدوات املختلفة)9(.

وتشـــتمل املحددات اإلجتماعيـــة والثقافية من وجهة 
نظر »رابوبورت« علـــى املعتقـــدات العقائدية والرتكيب 

األســـري والقبلي وظروف ووســـائل احلياة. 

1 . :»Beliefs« املعتقدات

قـــد كان للعامـــل الثقـــايف دور كبـــري يف بلـــورة وصياغة 
املســـكن، ويب�دو أن »مارتن لوثر« لم يكـــن مخطئا حينما 
وصـــف املســـكن بأنه هو ســـجل لعقائـــد املجتمـــع، فقد 
كانـــت الكثري مـــن املراكـــز العمرانيـــ�ة حول األصنـــام اليت 
كانـــت تتخـــذ مركزا للعبـــادة يف األمـــم الوثنيـــ�ة القديمة، 
كما أصبـــح الكثري مـــن املناطق الـــيت تتخذ مكانـــا إلقامة 
الشـــعائر والطقوس الديني�ة لها شـــأنها يف حياة الشعوب 

مثل مكـــة)10(.

ويـــرى »رابوبورت« أن األنســـاق العقائديـــة والديني�ة 
تشـــكل جانب�ا حيويـــآ من ثقافـــات اجلماعـــات البدائي�ة، 
وتعـــد دراســـة تأثري هـــذه األنســـاق على عملية تشـــكيل 
املســـكن مجـــاآل خصبـــآ الســـتقراء العالقـــة بـــن ثقافة 
اجلماعـــة ونت�اجها البن�ايئ، بإعتب�ار أن املســـكن هو جزء من 

البنـــ�ايئ لتلك املجتمعـــات)11(.  النت�اج 

ــرى »جيـــودوىن« أن املجال الثقايف بطقوســـه  بينمـــا ـي
للجماعـــات،  اإلقتصـــادي  والرتكيـــب  املعقـــدة  ورمـــوزه 
يوضحـــان أن تأثري البيئ�ة على املســـكن قد يصبح ســـلبي�آ 

 المسكن التقليدى بمنطقة المحس بالسوادن دراسة أنثرويولوجية 
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أكـــرث منـــه إجيابيـــ�آ، بمعىن أنـــه حيظـــر اســـتخدام بعض 
األنمـــاط أو التقنيـــ�ات أو املواد يف عملية بن�اء املســـكن)12(.

2 . Installation of« القبلـــي  أو  األســـري  الرتكيـــب 
:»prisoners or tribal

إن الرتكيـــب األســـري والقبلـــي مـــن العوامـــل الـــيت 
تؤثـــر بصـــورة واضحة علـــى عمليـــة التشـــكيل العمراين 
للمجتمعـــات التقليديـــة، فتـــدرج العالقـــة بـــن أفـــراد 
اجلماعـــة لـــه تأثريه املباشـــر علـــى عملية تشـــكيل املزنل 
واختي�ار موقعه، وهو ما نلمســـه عنـــد املقارنة بن العديد 
مـــن اجلماعـــات املختلفة يف الهيـــكل االجتماعـــى أو حىت 
املقارنة بـــن مزنلن متجاورين يف نفـــس اجلماعة، نتيجة 
اختـــالف الرتكيـــب األســـري أو القبلـــي واألمثلـــة كثـــرية 
علـــى ذلك خاصـــة يف املجتمعات اإلفريقيـــة حيث جند أن 
األســـرة املمتدة تعتر أحد الســـمات املمـــزية للمجتمعات 
اإلفريقيـــة التقليدية وتعتـــر الروابط األســـرية بن أفراد 
العائلـــة مـــن الروابـــط اليت حيـــرص عليها األفـــراد ضمن 
مجموعـــة من التقاليـــد الصارمة واملتوارثة عـــر األجيال، 
فنجـــد تأثـــري العائلة املمتـــدة على تشـــكيل املوقـــع العام 
 Mousgoum »موســـوجوم«  قبيلـــة  فنجـــد  للقريـــة، 
بشـــمال الكامـــريون واملوقع العـــام للقبيلة يأخذ الشـــكل 
الدائري حيث تشـــكل املنـــازل احلـــدود اخلارجية، ويوجد 
يف مركز الشـــكل الدائري مزنل رب األســـرة وتلتفت حوله 

منـــازل الزوجـــات وأبن�ائهن)13(. 

تعتر العالقة الوثيقة بن املســـكن والرتكيب األسري 
مـــن أهـــم املحـــددات اليت تؤثـــر يف شـــكل وبن�اء املســـكن 
لـــدى كافـــة املجتمعـــات اإلنســـاني�ة بأشـــكالها املختلفة، 
حيـــث جند أن شـــكل األســـرة وعددها يلعـــب دورآ هاما يف 
شـــكل املســـكن فمثآل األســـرة النووية ال حتتـــاج إىل مزنل 
ذي حجـــم كبـــري ويكيفيهـــا مســـكن صغـــري بمعـــىن أنـــه 
ليـــس من الضـــرورى إنشـــاء مزنل مـــن أكرث مـــن طابق أو 
إقامـــة املســـكن على مســـاحة واســـعة مـــن األرض، أما 
على مســـتوى األســـرة املمتدة تطلب إقامـــة مزنل حيتوى 
كافة أفراد األســـرة وتلبيـــ�ة االحتي�اجـــات املختلفة لآلفراد 
مـــن زواج يف نفـــس املـــزنل، وربما تأخـــذ العالقـــة القوية 

بـــن املســـكن والرتكيـــب األســـري شـــكآل أخر وهـــو بن�اء 
كافة منـــازل العائلة الواحـــدة جبوار بعضهـــا البعض لكى 
يكونـــوا قوة على أى شـــخص غريب، فبالتـــاىل جتد املنازل 
تقـــام بأشـــكال معينـــ�ة وبطـــرق معينـــ�ة، ممـــا يعكس يف 
النهاية العالقة القوية بن املســـكن والعالقـــات القرابي�ة 

اجلماعات. لتلـــك  االجتماعي  والتنظيـــم 

الوظيفة الثقافية واالجتماعية للمسكن :

تبـــ�دأ الوظيفـــة الثقافية للمســـكن من حلظـــة والدة 
اإلنســـان مرورآ بكل مراحل حياته وتقلباتها واملمارســـات 
الـــيت يقوم بها حـــىت وفاته، ولذلـــك جند أن هذه املســـاكن 
واملنازل تشـــكل جتمعـــات عمرانيـــ�ة ترتبـــط إىل حد بعيد 
خبصائص ســـاكنيها الذهني�ة والســـلوكية، إذ يـــدل البن�اء 
الفزييقـــى عـــن مجمـــوع العـــادات والتقاليد الســـائدة يف 
مجتمع تلـــك التجمعات)14(، ومن وظائف املســـكن أيضًا 
الوظيفـــة اإلنت�اجية، ففـــي بعض املجتمعـــات التقليدية 
كثريآ ما كان املســـكن يســـتخدم يف القيـــام ببعض احلرف 
البســـيطة مثل الغزل وصناعـــة الســـالل وصناعة اخلزب 
ومنتجـــات األلبان، بـــل إن بعـــض املجتمعـــات احلديث�ة 
يف جنوب شـــرق آســـيا وغريها تســـتخدم يف إنت�اج وجتميع 
أحـــدث أنـــواع التكنولوجيـــا والرمجيات. ومـــن وظائف 
املســـكن أنه يعكـــس املكانـــة االجتماعيـــة واالقتصادية 
لشـــاغليه، فنحـــن ال نشـــيد مســـاكنا ملجرد المـــأوى فقد 
أصبح املســـكن بما يشـــتمل عليـــه من املوقع واملســـاحة 
والتســـهيالت واآلثاث يعكس املكانة والوضع االجتماعى 
واالقتصـــادى حيث جتمـــع اآلراء علـــى أن املســـكن يعتر 
إحـــدى مفردات مســـتوى املعيشـــة شـــأنه شـــأن الغذاء 
والكســـاء تماما على الرغم من املكونـــات األخرى يف حتديد 

هذا املســـتوى.

تأثري الثقافة على املسكن :

إن نمـــط املســـكن يت�أثـــر كثـــريآ بثقافـــة ســـكانه، ألن 
كل ثقافـــة ترتجم ســـلوك جماعتهـــا والـــذي ينعكس من 
خـــالل عملية التطبـــع االجتماعـــى على مظهر املســـكن، 
ألن قواعد الســـلوك تعتر معايـــري ثقافية لأفـــراد الذين 
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ينتمون إىل ثقافة معين�ة، حيث يشـــعرون بقـــوة باالنتماء 
للمعايـــري والقواعـــد اخلاصـــة بتلـــك الثقافـــة، وإن عدم 
املقـــدرة علـــى التعايـــش مـــع املعايـــري ينتج عنـــه رد فعل 

للمجتمع)15(. ســـلبي�ة 

 وقـــد وصـــف »مارتـــن لوثـــر« املســـكن بأنه ســـجل 
لعقائـــد املجتمع وأيضـــا وصفهـــا »فيكتور هوجـــر« بأنه 
هو املرآة الـــيت تنعكس عليها ثقافات الشـــعوب ونهضتها 
وتطورهـــا، بمعـــىن أن املســـكن هو صـــورة املجتمـــع وهو 

التاريـــخ الصحيـــح الـــذي ال خيدع وال يكـــذب)16(. 

ولذلـــك تعتر الثقافـــة بأبعادها المادية وغـــري المادية 
من أهم عناصر تشـــكيل املســـكن بصفة خاصـــة والنت�اج 
البنـــ�ايئ ككل بصفـــة عامـــة، فالثقافـــة من أهـــم عناصر 
صياغـــة املســـكن فهـــي الـــيت تعطى لـــكل مـــكان هويت�ه 
وطابعه اخلـــاص واملمـــزي)17(. ولما كانت العمـــارة ترتبط 
بالثقافـــة واإليديولوجيـــا والتكنولوجيا،  ارتب�اطـــآ وثيقـــآ 
فإن تصميم املســـكن الـــذي يعيش فيه اإلنســـان يعكس 
احلاجـــات والضغـــوط الـــيت تفرضهـــا الظـــروف البيئي�ة 
املحيطـــة بـــه، كمـــا يعكـــس مفهـــوم العائلـــة واحليـــاة 
االجتماعية والتعبـــري عن العـــادات والتقاليد واملعتقدات 

عام بشـــكل  السائدة 

ويمكن القـــول بأن هنـــاك ثالثة مســـتويات للثقافة 
توضـــح تأثـــري الثقافـــة علـــى املســـكن وهمـــا مســـتوى 
املعارف والعلوم، ومســـتوى العادات والتقاليد، ومستوى 

: املعتقدات 

مستوى العلوم واملعارف :

يمكـــن معرفة مســـتوى العلـــوم واملعـــارف يف الثقافة 
إىل التكنولوجيـــا، ممـــا الشـــك فيـــه أن هذا املســـتوى له 
تأثري كبـــري على املســـكن ألنـــه يســـاهم يف حتديـــد تقني�ة 
البنـــ�اء واملواد املســـتخدمة يف عملية البنـــ�اء وأيضا يتحكم 
مســـتوى العلوم واملعارف يف أســـلوب اإلنشـــاء فكل هذه 

العناصـــر تتحكم فيهـــا التكنولوجيـــا املتاحة)18(. 

ويعر حســـن فتـــى عـــن ذلـــك بقولـــه » إن الناحية 
التقنيـــ�ة يف املســـكن إىل جانـــب لزومهـــا لضمان ســـالمة 
إنشـــاء املســـكن جبانـــب التعبري الفـــين عن املســـكن عن 
طريقة شـــكله اخلـــاريج كل هذه أشـــياء هامـــة جيب على 

املعمـــاري أن يضعهـــا يف اعتب�اره عنـــد بن�اء املســـكن)19(.

مستوى العادات والتقاليد :

تنعكـــس العـــادات والتقاليـــد علـــى املســـكن حيث 
تتبلور على شـــكل طرز وأعراف بن�ائيـــ�ة تمت صياغتها عر 

 المسكن التقليدى بمنطقة المحس بالسوادن دراسة أنثرويولوجية 
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الزمـــن، فمثال قد تفرض العـــادات والتقاليد درجة معين�ه 
من اخلصوصية تتبلور هذه اخلصوصية يف املســـكن على 
شـــكل معاجلات خاصـــة للمداخـــل والفتحـــات، ويصري 
هـــذا عرفآ مســـتخدما عند بن�اء املســـكن يســـتمر ألجيال 
وحيقـــق نوعآ من التواصـــل والتجانس بن كافة املســـاكن 
املوجودة يف املجتمع، ويكون مرجع التشـــابه بن املســـاكن 

هـــو وحدة العـــادات والتقاليد واألعـــراف احلالة )20(. 

فالعـــادات والتقاليد هي اجلانب املعنـــوي من الثقافة 
وثأثري هـــذا اجلانـــب على املســـكن يكون واضحـــا أكرث يف 
املجتمعات ذات العالقـــات القرابي�ة القوية، واملناطق اليت 
تأخـــذ طابعا متمـــزيا منها املناطـــق اليت تتمتـــع باالنعزال 
مثـــل املجتمعات الصحراوية حيث أن العـــادات والتقاليد 
تفرض إقامة املســـكن بشـــكل معـــن وبطريقـــة معين�ة، 
وهـــذا ما هـــو واضح يف املجتمعـــات النوبي�ة حيـــث املنازل 
املمـــزية واملختلفة عن بـــايق املنازل يف املجتمعـــات األخرى.

مستوى املعتقدات :

املعتقـــدات والديـــن واألســـطورة تعطي أبعـــادآ رمزية 
معنويـــة للعمران بصفـــة عامة وللمســـكن بصفه خاصة، 
هـــذه األبعـــاد تنعكس على التشـــكيل العمـــراين من خالل 
اســـتخدام عناصر معماريـــة لها دالالت رمزيـــة، والرمز هو 
الـــيء الذي تنظر إليه اجلماعة على أنه يســـتدعى شـــيئ�آ 
إلحتوائه على قيم تشـــبيهية ذات قيمة أو معىن لديهم)21(. 

واملعتقدات ترتبط باملســـكن منذ اختي�ار موقع البن�اء، 
فال يســـتطيع الشـــخص أن يبين مســـكنا له يف مكان تدور 
حولـــه املعتقـــدات واحلكايات واألســـاطري جتنبـــ�آ للقوى 
فـــوق الطبيعية مـــن وجهة نظـــر أعضاء املجتمـــع فيكون 
هنـــاك ىشء مـــن اخلـــوف عنـــد بنـــ�اء املســـكن يف هـــذه 
املنطقة، وترتبـــط أيضا الطقـــوس واملعتقـــدات عن بن�اء 
املســـكن حيث جند عنـــد البدء يف عمليـــة البنـــ�اء  العديد 
مـــن الطقوس واملمارســـات اليت تـــؤدي يف ذلـــك الوقت . 
بإإلضافـــة إىل ذلك فإن املعتقدات اخلاصة باملســـكن ذاته 
كثرية حيث جنـــد يف بعض املعتقدات الريفية على ســـبي�ل 
املثال بعضـــا من الناس يقومـــون بتعليق بعض األشـــياء 

على الباب الرئييس للمســـكن منعآ للحســـد، ويف املساكن 
احلديث�ة يقـــوم صاحب املســـكن بتعليق آيـــات قرأني�ة.

املبحث الثاىن: املسكن التقليدى بمنطقة املحس 

1(   وصف عام للمسكن التقليدى :
تصميم املســـكن التقليـــدي كانت البيـــوت التقليدية 
يف املحس ذات مســـاحات متقاربة، حيث يرتاوح مســـاحة 
املزنل املحيس400 مرت مربع تقريبـــ�ًا، وخرائطها تكاد تكون 
واحـــدة، حيث كان البيـــت النويب بمدخل واحـــد يتجه عادة 
إىل الني�ل رمز احلياة عند النوبيـــن، وأحيانًا يتجه البيت إىل 
اجلنـــوب ونادرًا ما جتـــد بيت�ًا نوبيـــ�ًا يتجه حنو الشـــمال، أما 
اخلريطـــة العامة جند فيهـــا فناء »حوش« يف وســـط املزنل 
بينمـــا الغرف تقع وتنتشـــر على أطراف املـــزنل، وكان وضع 
بعض املرافـــق وكأنه يشء متفـــق عليه بن النـــاس، فنجد 
املطبـــخ دائمـــًا يف الناحيـــة الشـــمالية من املزنل مـــع غرفة 
تســـى »ديوشـــا هاســـل« عند مدخل الباب، ويجد غرفة 
تســـى »دهريـــس« يفتح فيهـــا غرفة طويلـــة للضيوف 
تســـى » منـــدرة«، وهـــذا اجلـــزء مـــن املـــزنل مخصص 
لأعـــراس، وهنـــاك غرفـــة العريـــس واليت يطلـــق عليها 
»دواىن هاســـل«، ومجلـــس طويل بينهم فســـحة صغرية 

غـــري معروشـــة، باإلضافة إىل غرفتـــن يف املزنل.

وهناك ملحقات خاصـــة باحليوانات والطيور املزنلية، 
هذا إىل جانـــب املرافق الصحيـــة اليت لم تكـــن عامة وإنما 

جلأ اليها النـــاس مؤخرًا.

لقـــد كان طبيعيًا أن تبىن املســـاكن النوبي�ة من الطن، 
ولـــم يكن مـــن عـــادة أهل البلـــد معرفتهـــم بطـــرق البن�اء 
ولكنهم كانوا يســـتعينون بأفراد متخصصـــن يف البن�اء من 
مناطـــق الشـــايقية واملناصري، حيـــث كانـــت املرحلة اليت 
تلي عمليـــة البن�اء هـــي التعريش وهـــذا الـــدور كان يقوم 
به الرجـــال والصبي�ان، وكانوا يســـتخدمون النخيل يف هذه 
العملية حيث كان يســـتخدم ســـعف النخيـــل واجلذع يف 
تســـقيف املزنل النوىب نتيجـــة لتوافرها يف البيئـــ�ة املحلية 
املحيطـــة بهـــم، ويف بعـــض األحيـــان قـــد تـــم اســـتخدام 
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حصائـــر مصنوعة من ســـيقان القمح والـــيت يطلق عليها 
باللغـــة النوبي�ة »شـــلنىت«، وتـــأىت املرحلة األخـــرية وهي 
مرحلـــة التشـــتيب وهـــذا املرحلـــة هـــي مـــن اختصاص 
النســـاء حيث يســـتخدمن طن البحر » الطى« وخلطه 
بأنـــواع من الرمـــال الناعمـــة مســـتخدمات أيديهن فقط 
دون اإلســـتعانة بـــأي أدوات يف ذلـــك، وكان مـــن عادتهن 
فرش أرضية املـــزنل بعد التلييس بنوع خـــاص من الرمال 
احلمراء الـــيت تأيت من الصحراء القريبـــ�ة منهم، ويجددون 
األرضيـــة بالرمـــال األحمـــر كل فـــرتة من املـــزنل خاصة يف 

املناســـبات مثل احتفـــاالت الزواج.

بالنســـبة للجدران فإن أهم ما كن يقمـــن به هو تزين 
مداخل املنـــازل بالنقوش والزخارف واألشـــكال املختلفة، 
وقـــد تطـــور هـــذا الفـــن الـــذي بـــدأ بســـيطًا علـــى أيدي 
املـــرأة النوبي�ة حيـــث أخذ أشـــكااًل متنوعـــة، حيث كانت 
البدايـــات تقتصـــر على جانـــيب املدخل الرئيـــيس للمزنل، 
وكانـــت طبيعة هذه الزخارف تتمثل يف أشـــكال هندســـية 
بســـيطة أو هالل وجنمـــة أو رايات وقباب ترســـم بالطالء 
األبيض ثم دخل اســـتعمال األطبـــاق الصيني�ة املصنوعة 

من اخلزف يف عمليـــة الزخرفة وقد انصـــب االهتمام على 
أعلى املدخل الرئيســـية إضافة إىل جوانبـــ�ه، وكانت أعداد 
تلـــك األطباق وفقـــًا للحالـــة المادية لصاحـــب املزنل، ثم 
امتـــدت الزين�ة للمزيـــرة واملســـاطب ويف تطـــور هنديس 
ارتبـــط باحلالـــة االقتصاديـــة للنوبيـــن دخل اســـتعمال 
الطـــالء باأللـــوان املختلفة وكانـــت أكرث املناطـــق اهتماما 
بالزخـــرف هـــو املدخـــل الرئيـــىس واملزيـــرة، ثم بعـــد ذلك 

أصبح املـــزنل كله يتـــم زخرفته. 

ــر بالذكـــر أن فوق أعتـــاب احلجـــرات والباب  واجلدـي
الرئيـــىس اخلـــارىج، يضعـــون مجموعـــة مـــن الصحـــون 
مرصوصـــة بشـــكل هنـــدىس رائع، وفـــوق العتـــب وحتته 
يضعـــون حجـــارة كبـــرية، وكانـــت األبـــواب مصنوعة من 
ســـيقان النخل املربوطة باحلبال والســـيور من جلد البقر، 
وخلـــف الباب يبنـــون حائطـــًا صغريًا كســـاتر لمـــا داخل 
احلجـــرة، ويف جـــدران املزنل يكـــون هناك منافـــذ صغرية 
لتجديـــد الهـــواء داخـــل الغـــرف، ويقومـــون حبفـــر أوتاد 
مـــن احلجـــر واخلشـــب لتعليق أشـــيائهم مثـــل املالبس 
والبطاطن، واحلجـــرة الداخلية عبارة عـــن مخزن خاص 

شكل يوضح تقسيم املسكن  التقليدى

 المسكن التقليدى بمنطقة المحس بالسوادن دراسة أنثرويولوجية 
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بســـيدة البيت حيث تريب فيـــه الطيور كما أنهـــا تعد فيها 
»الكســـرة«. مثل  التقليدية  األطعمـــة 

ويف حـــوش املـــزنل حيتفظون بعـــدد من »القســـيب�ات 
الـــيت تســـتخدم يف ختزين الكميـــات الكبرية مـــن احلبوب 
مثـــل القمـــح والذرة وأيضـــًا خيزن فيهـــا التمـــر«، وجند أن 
أغلب ممتلـــكات املزنل النـــويب خاص باملـــرأة النوبي�ة مثل 
الـــروش والطباقـــة والفـــرو والصحون والقدح اخلشـــيب 
والرحايـــة،  الفخاريـــة  واألواين  والقســـيب�ات  والصـــاج 
أمـــا ممتلـــكات الرجـــال يف أدوات الزراعـــة مثل الســـاقية 

واألدوات املســـتخدمة يف الزراعـــة مثـــل الطوريه.  

زين�ة املسكن النويب:   )2
  املواد املستخدمة يف تزيني

املسكن النويب يف املحس :  
تعتـــر املـــواد الـــيت يســـتخدمها أفـــراد املجتمـــع النـــويب 
ـــر  ـــواد والعناص ـــتعانة بامل ـــم االس ـــث يت ـــة، حي ـــواد طبيعي م
ـــذي  ـــن ال ـــل الط ـــويب مث ـــع الن ـــودة  يف املجتم ـــ�ة املوج البيئي

ـــة  ـــ�ة املتعلق ـــة إىل الزين ـــ�ل باإلضاف ـــر الني ـــن نه ـــتخرج م يس
ـــة  ـــاق املصنوع ـــد والطب ـــاح واألس ـــل التمس ـــات مث باحليوان
مـــن ســـعف النخيـــل املتوافـــر يف البيئـــ�ة النوبيـــ�ة بشـــكل 

ـــري. كب

الصـــدف  الزينـــ�ة  يف  املســـتخدمة  املـــواد  ومـــن 
والصحـــون الصينيـــ�ة حيـــث يســـتخدم الصـــدف يف تزيـــن 
حوائـــط وواجهـــات املـــزنل النـــويب منـــذ القـــدم، وتلصـــق 
علـــى احلوائـــط وعلـــى البوابـــات الرئيســـية أو تســـتعمل 
كإطـــار محيـــط لبعـــض الصـــور الـــيت كانـــت ترســـم علـــى 
احلائـــط، وكانـــت تســـتخدم يف الســـابق بكـــرثة خاصـــة 
القـــرن  بـــوادي حلفـــا يف عشـــرين�ات  يف منطقـــة دبـــرية 
المـــايض، وهنـــاك أصـــداف فيليـــة أو أصـــداف الغجـــر الـــيت 
جتلـــب مـــن البحـــر األحمـــر وبعـــد ذلـــك حلـــت الصحـــون 
ــن  ــًا مـ ــرث بي�اضـ ــًا وأكـ ــر حجمـ ــا أكـ ــداف ألنهـ ــل األصـ محـ
األصـــداف، وكانـــت طريقـــة تعليـــق الصحـــون الصينيـــ�ة 
علـــى الواجهـــات وعددهـــا علـــى املـــزنل يعـــر عـــن الكـــرم 
الـــيت يتمـــزي بـــه صاحـــب البيـــت، وبالتـــايل جنـــد أن صاحـــب 
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ــزنل  ــة املـ ــى واجهـ ــون علـ ــدد الصحـ ــا زادت عـ ــزنل كلمـ املـ
ــًا. ــب البيـــت كريمـ ــا كان صاحـ كلمـ

وهنـــاك زخـــارف خاصـــة باألبـــواب فقـــد تكـــون الزينـــ�ة 
البـــاب مثـــل » األقفـــال  علـــى األجـــزاء العمليـــة مـــن 
» وكانـــت قمـــة البـــاب حتظـــى باهتمـــام حيـــث كانـــت 
توضـــع عليهـــا الصحـــون والصـــدف وأحيانـــًا رأس تمســـاح، 
واألبـــواب الداخليـــة كانـــت تزخـــرف قمتهـــا بالنقـــوش 
ذات اخلطـــوط املتوازيـــة واملثلثـــات الـــيت تشـــبه الزخـــارف 
ــ�ات  ــبي�ة، وكانـــت عتبـ ــداح اخلشـ ــى األقـ ــيت كانـــت علـ الـ
ـــويب  ـــر الن ـــيم للجح ـــذي ينت ـــوت ال ـــر املنح ـــن احلج ـــزنل م امل

املســـتخرج مـــن البيئـــ�ة املحليـــة.

ــمت  ــة رسـ ــكال جتريديـ ــن أشـ ــات مـ ــون الواجهـ وتتكـ
بطريقـــة تقليديـــة عبـــارة عـــن رمـــوز جالبـــة للخـــري أو 
ــة علـــى الواجهـــات  ــر الغالبـ ــن املناظـ مانعـــة للشـــر، ومـ
ـــالل  ـــه اله ـــان وفوق ـــه علم ـــب حيف ـــاوي املقب ـــكل البيض الش
أو النجمـــة أو ثالثـــة جنـــوم، وكانـــت النســـاء يقمـــن  بهـــذه 
األعمـــال يف مناســـبات الـــزواج مســـتخدمة يف ذلـــك الرمـــل 
األحمـــر، والشـــكل املقبـــب كان يـــدل علـــى قبـــور األوليـــاء 
وأضرحتهـــم ويـــأيت ذلـــك اعتقـــادا مـــن النســـاء يف بـــركات 
ــل نوعـــا  ــط يمثـ ــح علـــى احلائـ ــاء فتمثيـــ�ل الضريـ األوليـ
ـــارة  ـــور أو زي ـــارة القب ـــن زي ـــي م ـــايل يعف ـــل وبالت ـــن التواص م
أحـــد األوليـــاء باملنطقـــة للتـــرك مـــن أهـــم األشـــياء الـــيت 
ــع  ـــري ودفـ ــب اخل ــة جللـ ـــس أو العروسـ ـــا العري ــوم به يقـ
العـــن واتقـــاء شـــر املشـــاهرة وضمـــان  الشـــر وكـــف 
ـــدران  ـــتخدمة يف اجل ـــر املس ـــن العناص ـــرة. وم ـــل لأس النس
األعـــالم، حيـــث كانـــت ترســـم علـــى اجلـــدران والواجهـــات 

وتلـــون بالرملـــة احلمـــراء.

أيضـــًا  املســـتخدمة  الهندســـية  األشـــكال  ومـــن 
الدوائـــر وهـــي أكـــرث األشـــكال اســـتعمااًل لتكملـــة اللوحـــة 
ـــًا  ـــا كان ملون ـــد أن أغلبه ـــويب، وجن ـــت الن ـــ�ة البي ـــ�ة لزين الفني
ــر يف وســـطها صليـــب أو  ــكالها حيـــث يظهـ وتنوعـــت أشـ
ــاقية،  ــبه السـ ــا أو تشـ ــل بعضهـ ــر داخـ ــكل دوائـ ــذ شـ تأخـ
وجنـــد أن وجـــود الصليـــب يـــدل علـــى تأثـــر النوبيـــن 
تاريـــخ  مـــن  فـــرتات  يف  انتشـــرت  والـــيت  باملســـيحية 

ـــة  ـــى القيم ـــدل عل ـــاقية ي ـــود الس ـــا وج ـــويب، أم ـــع الن املجتم
ـــويب  ـــع الن ـــل املجتم ـــاقية داخ ـــا الس ـــع به ـــيت تتمت ـــة ال العالي
يف  املســـتخدمة  الســـاقية  أن  النوبيـــون  يعتقـــد  حيـــث 
الزراعـــة هـــي أســـاس بنـــ�اء احلضـــارة النوبيـــ�ة يف هـــذه 
ـــى  ـــويب عل ـــان الن ـــاعدت اإلنس ـــيت س ـــي ال ـــا ه ـــة ألنه املنطق
ــة. ــ�ة عريقـ ــارة نوبيـ ــون حضـ ــايل تكـ ــة وبالتـ ــام الزراعـ قيـ

وجنـــد أيضـــًا األشـــجار مـــن أشـــهر الزخـــارف واألشـــكال 
ـــث  ـــهرها النخيـــل، حي ـــة وأش ـــة العقائدي ـــل الناحي الـــيت تمث
كانـــوا يســـتخدمون اجلريـــد يف الرســـومات واألشـــجار 
ــل يف  ــا أن النخيـ ــد هنـ ــة، وجنـ ــرة ذات األوراق العريقـ املزهـ
املجتمـــع النـــويب لـــه دالاللتـــه الثقافيـــة حيـــث وجـــوده 

يـــدل علـــى اخلـــري.

ــد  ــور األسـ ــل صـ ــات مثـ ــكال احليوانـ ــتخدام أشـ واسـ
ــكالب  ــل الـ ــورة مثـ ــرى مصـ ــات أخـ ــيفًا وحيوانـ ــل سـ حيمـ
ـــى  ـــدل عل ـــات ت ـــذه احليوان ـــكل ه ـــيح ف ـــال والتماس واجلم
ــويب  ــزنل النـ ــًا يف املـ ــدت أيضـ ــارب وجـ ــوة، والعقـ ــز القـ رمـ
ـــا  ـــك أنه ـــن يف ذل ـــون األزرق معتقدي ـــة بالل ـــومة وملون مرس

تمنـــع دخـــول العقـــارب األخـــرى للمـــزنل.

  القائم بعملية الزين�ة للمسكن
النويب يف املحس:   

الســـوداني�ة  النوبـــة  يف  املـــزنل  بزخرفـــة  يقـــوم  كان 
فنانـــون متخصصـــون وكان أســـلوب النحـــت يف الطـــن 
الفنانـــون هـــو أســـلوب  الـــذي كان يســـتخدمه هـــؤالء 
ـــا وشـــمال نيجرييـــا، وجنـــد أن  معـــروف يف إفريقيـــا مثـــل غان
ـــور  ـــطاء بالتط ـــن البس ـــمحت للحرفي ـــيت س ـــي ال ـــ�ة ه البيئ
إىل فنانـــن محرتفـــن، وهـــو ميـــل الســـكان املحليـــن حنـــو 
الفـــن الـــذي ســـيقودهم إىل أن يدفعـــوا أجـــورًا للمحرتفـــن، 
ولـــدى النوبيـــن أصحـــاب املنـــازل ذوق فـــين متطـــور ال 

يشـــاركهم فيـــه غريهـــم مـــن الشـــعب الســـوداين.

وكثـــريًا مـــا كان أعضـــاء األســـرة النوبيـــ�ة الســـوداني�ة 
فنانـــن يف زخرفـــة منازلهـــم، وقـــد وجـــد أيضـــًا جبانـــب الفـــن 
الـــذي صنعـــه املزخرفـــون املحرتفـــون فنـــًا صنعـــه أعضـــاء 
ـــن. ـــك الف ـــري يف ذل ـــرأة دور كب ـــيت كان للم ـــ�ة وال ـــر النوبي األس
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حيـــث كانـــت املـــرأة الـــيت قامـــت برســـومات احلائـــط 
ـــام  ـــب القي ـــيت جي ـــات ال ـــن الواجب ـــذا م ـــأن ه ـــعرت ب ـــد ش ق
بهـــا داخـــل األســـرة، حيـــث جنـــد أن املـــرأة النوبيـــ�ة هـــي الـــيت 
ـــدران  ـــ�ة اجل ـــث زين ـــن حي ـــس م ـــة العري ـــزي غرف ـــوم بتجه تق
وآثـــاث الغرفـــة، ومـــن أهـــم الرســـومات الـــيت تقـــوم بهـــا 
النســـاء هـــو رســـم األســـماك علـــى جـــدران احلائـــط، ويـــرى 
الباحـــث أن رســـم املـــرأة للســـمك يرجـــع لقيمـــة املـــرأة 
العاليـــة داخـــل املجتمـــع النـــويب، وأهميـــة الســـمك ألنـــه 
يرتبـــط بالنهـــر وطقوســـه وممارســـاته املختلفـــة يف كافـــة 

جوانـــب احليـــاة الثقافيـــة للنوبيـــن.

وجنـــد تقســـيما للعمـــل بالنســـبة لزخرفـــة وتزيـــن املـــزنل 
النـــويب، حيـــث جنـــد الرجـــال هـــم الذيـــن يقومـــون بشـــراء 
ـــرتى  ـــيت تش ـــوان وال ـــل األل ـــ�ة مث ـــتخدمة يف الزين ـــواد املس امل
ـــون  ـــن يقوم ـــم الذي ـــال ه ـــاء واألطف ـــا النس ـــوق، أم ـــن الس م
بالرســـم والزخرفـــة، ولكـــن كانـــوا يف المـــايض يرســـمون 
باأللـــوان املســـتخرجة مـــن األرض النوبيـــ�ة مثـــل اجلـــري 
الـــذي يســـتخرج مـــن باطـــن التـــالل و يقـــوم بهـــذه الوظيفـــة 
األطفـــال والنســـاء، حيـــث كان يتـــم اكتشـــاف األلـــوان 
حيـــث تـــأكل األرض ويجـــرى جمـــع هـــذه األلـــوان يف أكيـــاس 
حتمـــل علـــى ظهـــر جمـــل أو حمـــار وتتـــم تنقيتهـــا بعمليـــة 

الغســـل ثـــم تســـتخدم بعـــد ذلـــك يف الرســـم والزخرفـــة.

3(   الدالالت الثقافية واالجتماعية
  للمسكن النويب يف  املحس :

لقد اســـتمد النوبيون مصـــادر اإللهام للزخـــارف اليت 
توضـــع على حوائـــط منازلهم من أشـــياء حقيقيـــة، وكان 
لـــكل زخرفة من الزخـــارف اجلدارية معـــىن ورمز لطقوس 
شـــعائرية معين�ة، وقـــد تطورت هذه الزخـــارف احلقيقية 
وأصبحت رمـــوزا ونقشـــا بارزة وحلـــت النقـــوش البارزة 
محـــل األشـــياء احلقيقة الـــيت كانت تعلق علـــى احلوائط 

ذلك:-  أمثلـــة  ومن 

  سعف النخيل :
 يعتـــر ســـعف النخيـــل مـــن املـــواد األساســـية اليت 
ســـاهمت يف تزين البيئ�ة املحلية الداخليـــة للبيت النويب، 

واســـتخدمت يف صناعة العديد من العناصر املستخدمة 
يف احليـــاة اليوميـــة عنـــد النوبيـــن ومـــن هـــذه العناصر 
علـــى ســـبي�ل املثـــال » الـــرش » بأنواعه املختلفـــة مثل 
برش العريس والعروســـة الـــيت لها أهمية كبرية وتشـــكل 
بأشـــكال زخرفية وهي مصنوعة من شـــرائط مضفورة من 
ســـعف الـــدوم ومصبوغة بألـــوان مختلفة تتـــم خياطتها 
معًا حبيـــث يبلغ طولها ســـتة أقدام، أمـــا أطرافها فتخيط 
بغـــرز متعرجة بـــارزة، وكانـــوا حيتفظـــون بهـــذا الرش يف 
مناطـــق النوبة كذكـــرى لشـــعائر وطقوس الزفـــاف اليت 
تمـــت، وبالتـــايل حيتفظ بهـــا عن طريـــق تعلقها بشـــكل 
أفقي على طول احلائط أو تلف اســـطواين على األســـقف 

داخـــل املزنل.

  الطبق :
ـــة  ـــة احلقيق ـــدات الزخرفي ـــن الوح ـــر م ـــوع آخ ـــاك ن  هن
شـــمال  يف  ويســـى  الطبـــق  وهـــي  النـــويب  املـــزنل  يف 
الســـودان باللغـــة النوبيـــ�ة »الرتـــال« ويف غـــرب الســـودان 
»الُعمـــرة« ولـــه عالقـــة قويـــة بشـــعائر الـــزواج، وهـــو 
ــن الســـعف  ــتديرة مســـطحة مـ ــاق مسـ ــن أطبـ ــون مـ مكـ
ــون  ــعائر مكـ ــة بشـ ــه عالقـ ــر لـ ــريف آخـ ــكل زخـ ــاك شـ وهنـ
مـــن أطبـــاق مســـتديرة مســـطحة تعلـــق علـــى احلوائـــط 
تســـى »طباقـــة« وكان االعتقـــاد يف تلـــك األطبـــاق هـــو 
أنهـــا حتـــيم أصحـــاب املـــزنل مـــن العـــن الشـــريرة والـــيت 

ــراده. ــد أفـ ــب أحـ ــن أن تصيـ ممكـ

  قرون احليوانات :
كان الســـبب األبـــرز يف اســـتخدام قـــرون احليوانـــات 
يف مداخـــل البوابـــات مـــن اجلانـــب العلـــوي لها هـــو قلة 
احليوانـــات يف منطقـــة النوبـــة لذلـــك جيدونهـــا نـــادرة، 
وكانـــت القـــرون املســـتعملة  لبعـــض احليوانـــات وهي 
)قـــرون الغزالن – قـــرون الثـــور – قرون اخلرفـــان – قرون 
ذكـــر الماعـــز » التيـــس«(، وجنـــد أن االعتقـــاد الســـائد 
داخـــل املجتمع النويب يف اســـتخدام قرون هـــذه احليوانات 
وتعليقهـــا يف مداخل وبوابـــات املزنل النـــويب يتمثل يف صد 

الشـــريرة عـــن أصحـــاب املزنل. العيون 
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ـــر  ـــى مقاب ـــدت عل ـــرون وج ـــذه الق ـــر أن ه واجلديـــر بالذك
ــة،  ــية الصحابـ ــل كنسـ ــيحية مثـ ــس مسـ ــ�ة وكنائـ فرعونيـ
مـــن  لـــكل  الواضـــح  التأثـــري  مـــدى  علـــى  يـــدل  وهـــذا 
احلضـــارة الفرعونيـــ�ة والعصـــر املســـييح علـــى الثقافـــة 
النوبيـــ�ة الماديـــة والـــيت تمثلـــت هنـــا يف الزخـــارف املعماريـــة 

ــويب. للمـــزنل النـ

داخـــل  تعلـــق  أخـــرى  أشـــياء  هنـــاك  كان  وأيضـــًا 
وخـــارج املـــزنل النـــويب مثـــل التماســـيح املحنطـــة وأجنحـــة 
الطيـــور الكبـــرية ثـــم نتيجـــة للتغـــريات الـــيت طـــرأت علـــى 
ـــل  ـــة والعوام ـــة املختلف ـــريات الثقافي ـــويب والتأث ـــع الن املجتم
ــى  ــ�ة علـ ــاق الصينـ ــرت األطبـ ــه ظهـ ــد أنـ ــة جنـ االقتصاديـ
جـــدران املنـــازل النوبيـــ�ة املختلفـــة يف مناطـــق متعـــددة.

  األحجار الكريمة والزجاج امللون :
هنـــاك أشـــياء أخـــرى باإلضافـــة إىل الزخـــارف مثـــاًل جنـــد 
ـــاف  ـــا يف الزف ـــيت ارتداه ـــه ال ـــق مالبس ـــس كان يعل أن العري
علـــى جـــدران املـــزنل، باإلضافـــة ملجموعـــة األدوات الـــيت 
ــكن  ــا والسـ ــل العصـ ــاف مثـ ــوس الزفـ ــتخدم يف طقـ تسـ
واخلـــرز واألســـاور الـــيت كانـــت ترتديهـــا العـــروس وأيضـــًا 
يرتـــدي العريـــس قـــالدة يطلـــق عليـــه باللغـــة النوبيـــ�ة 
ــس  ــ�ة العريـ ــ�ة زينـ ــين بالنوبيـ ــة تعـ ــي كلمـ ــرييت« وهـ »جـ

ــة  ــن الفضـ ــع مـ ــع قطـ ــن أربـ ــارة عـ ــي عبـ ــة وهـ والعروسـ
ـــل  ـــي أق ـــروس فه ـــالدة الع ـــا ق ـــراء، أم ـــراء وخض ـــيور حم وس
يف مكوناتهـــا ممـــا لـــدى العريـــس حيـــث عبـــارة عـــن خـــرز 
مـــن الكهرمـــان والزجـــاج األحمـــر ومـــن النـــادر احلصـــول 
عليـــه يف مـــكان واحـــد، وتتكـــون أســـورة العـــروس مـــن 
العـــاج الـــيت يتـــم تشـــكيله باملخرطـــة ويمكـــن احلصـــول 

عليـــه مـــن مدينـــ�ة أم دورمـــان الســـوداني�ة.

  الفخار النويب :
 كان الفخـــار النـــويب يزخرف املـــزنل وكان ملونـــا باللون 
الطيـــور  زخـــارف  إليهـــا  وتضـــاف  واألصفـــر  الرتقـــايل 
واألســـماك والعقارب والغزالن ذات القـــرون، ويوجد نوع 
آخـــر مـــن الزين�ة وهـــو يأخذ شـــكال مثلثا ، وقـــد لوحظ يف 
الفخار النـــويب يف احلفريـــات األثرية أن الشـــكل اخلاص 
اجلميـــل بالفخـــار النـــويب كان يف العصور الوســـطى يتمزي 
باللـــون الرتقايل وهـــذا يدل علـــى التفـــاؤل يف احلياة كما 

اإلخباري. أكـــد 

ــر بالذكـــر أن األشـــياء اليت تعلق علـــى جدران  واجلدـي
املـــزنل النويب توضع يف مـــكان بارز يعتقد أنهـــا تبعد وتمنع 
العـــن الشـــريرة، ولم تتعـــارض هذه املفاهيـــم مع دخول 

الدين اإلســـاليم ملنطقـــة النوبة 

 المسكن التقليدى بمنطقة المحس بالسوادن دراسة أنثرويولوجية 



الثقافـة الشعبية  العدد 57  170

الثقافيـــة  الـــدالالت  بـــأن  القـــول  يمكـــن  وبالتـــايل 
واالجتماعيـــة لأشـــياء الـــيت تعلـــق علـــى جـــدران املزنل 

وهـــي: التاليـــة  النقـــاط  يف  تتلخـــص 

أ- تســـتعمل يف مراســـم الزفـــاف النـــويب، ثـــم ترتب على 
اجلـــدران الداخليـــة لكـــي تظـــل باقيـــة طـــوال فرتة 

الزوجيـــة لأفـــراد املعنين. احليـــاة 

ب- تعلـــق إلبعادها مـــن النمل األبيض والذي  ينتشـــر يف 
املنطقـــة نتيجة للظـــروف املناخية للبيئـــ�ة اليت توجد 

بها بـــالد النوبة.

جــــ- تعلـــق لطـــرد األرواح الشـــريرة أو صـــد ورد العـــن 
واحلســـد اليت قد تصيب أفـــراد العائلة اليت تســـكن 

املزنل. داخـــل 

د- تستعمل كزخارف خاصة لغرف الرجال.

ه- تســـتعمل بصورة خاصـــة لزتين األبـــواب يف مداخل 
املزنل.

املعاين الثقافية للمتعلقات املستخدمة   )4
يف زين�ة املزنل النويب يف املحس:   

الرمـــوز املوجودة على جـــدران املزنل النـــويب لها عالقة 
ودالالت رمزيـــة بالـــرتاث الثقـــايف ملنطقة النوبة بشـــمال 

الســـودان، وجند أن من الرمـــوز املمزية هـــي القباب وصور 
احليوانـــات ويمكن عرضهـــا كالتايل: 

 الثعلب:. 1

يسهل والدة الطفل.   

احليوانات ذات القرون :. 2

القـــرن حييم احليوان مـــن املعتدي أو مـــن احليوانات   
املفرتســـة، وبالتايل جند أن االعتقاد الســـائد اخلاص 
بتعليـــق قـــرون احليوانـــات أنها حتـــى أفـــراد العائلة 

اليت تســـكن املزنل مـــن العن الشـــريرة واحلســـد.

احلمام:. 3

  يدل احلمام على اعتقاد ســـائد لـــدى النوبين يتمثل 
يف أنه حيـــى املزنل وعالقتـــه قوية بالصليـــب النويب 

. ملسييح ا

 التمساح: . 4

  يف االعتقـــاد النويب يؤثـــر يف خصوبة املـــرأة ألنه يطرد 
األرواح الشـــريرة مـــن املـــزنل.

 الثعابن: . 5

وأرواحهـــم  أجدادهـــم  أرواح  أن  الســـائد  االعتقـــاد   
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جتســـدت يف الثعابن، ولها وظيفـــة يف املجتمع حيث 
يعتقـــدون بأنهـــا تقـــوم حبمايـــة وحراســـة كنوزهـــم 
التاريخيـــة واألثريـــة الـــيت تركها لهـــم أجدادهم على 

النوبي�ة. مـــر العصـــور الســـابقة للحضـــارة 

 الضباع:. 6

  مـــن املالحـــظ  أن كل الضبـــاع الـــيت تعلـــق باملـــزنل 
النـــويب من اإلناث، وهي حتمل روحا شـــريرة للنســـاء 
ولكن شـــعر الضباع يســـتخدم يف عـــالج العقم لدى 
النســـاء، ولكن يؤكـــد اإلخباري أن الضبـــاع اختفت 
يف عام 1946 مـــن زين�ة املزنل النـــويب نتيجة للهجرة 

الـــيت تعرض لهـــا النوبيـــون نتيجة خزان أســـوان.

 األسد:. 7

ظهر األســـد الذي يمســـك بالســـيف وأصبـــح أكرث   
شـــيوعًا مـــن احليوانـــات األخـــرى، وهـــذا لـــه داللة 
ثقافيـــة هامـــة يف الـــرتاث النـــويب تتمثـــل يف الثقافة 
العربيـــ�ة »أســـد هللا« وهذا دليل على تأثري اإلســـالم 
يف الثقافـــة النوبيـــ�ة، وأيضًا وضع األســـد على املزنل 
النـــويب حلمايـــة ســـكانه مـــن احليوانات املفرتســـة 

والعـــن الشـــريرة وهـــو رمز للقـــوة  والبســـالة.

 الهالل: . 8

مـــن الرموز املقصود بها إبعاد العن الشـــريرة، ويعتر   
الهـــالل مـــن التأثـــريات اإلســـالمية اليت تأثـــرت بها 
احلضـــارة النوبيـــ�ة على كافـــة املســـتويات والعمارة 

النوبيـــ�ة علـــى وجـــه اخلصوص.

 كف اليد: . 9

  مـــن الرمـــوز الـــيت تتعلـــق باحلمايـــة مـــن احلســـد 
املنـــازل  أبـــواب  الشـــريرة، وتوضـــع علـــى  والعـــن 
مبســـوطة األصابـــع، ويف أحـــوال كثـــرية تلطـــخ اليـــد 
ــياء  ــل أو األشـ ــى املداخـ ــا علـ ــع أثارهـ ــم تطبـ ــدم ثـ بالـ
ــر بالذكـــر أن  اجلديـــدة مثـــل شـــراء ســـيارة، واجلدـي
االعتقـــاد باحلســـد والعـــن الشـــريرة هـــو اعتقـــاد 

ســـائد عـــن كافـــة النوبيـــن.

 الصحون وأطباق الطعام :. 10

  تـــدل علـــى وفـــرة اخلري واخلـــزب داخـــل املـــزنل، وأن 
بالكـــرم. يتصفـــون  املـــزنل  أصحـــاب 

 السيف:. 11

يـــد  يف  الســـيف  يرســـم  حيـــث  للبطولـــة،  يرمـــز   
األبطـــال والفرســـان فـــكان يرســـم يف اليـــد أســـد 
األمـــراض،  عـــن  واالبتعـــاد  للتخلـــص  كمدلـــول 
ــه  ــًا أنـ ــر وأيضـ ــل للمنتصـ ــة، ودليـ ــد للخيانـ وكتهديـ

. حكمـــة

 النخلة:. 12

تـــدل النخلـــة يف زخارف املـــزنل النـــويب علـــى اإلنت�اج 
الوفـــرة، وهـــي رمز لتجـــدد حيث جنـــد أن النخلـــة تتجدد 
كل عام بأوراقها وقشـــورها وتعطي إنت�اجـــا وفريا من التمر 

وبالتـــايل تدل علـــى اخلري.

5(   التأثريات الديني�ة املختلفة على 
املسكن النويب يف املحس :  

  تأثري احلضارة الفرعوني�ة :
ممـــا الشـــك فيـــه أن هنـــاك أثـــرا كبـــريا للحضـــارة 
ــ�ة،  ــارف النوبيـ ــ�ة والزخـ ــارة النوبيـ ــى العمـ ــ�ة علـ الفرعونيـ
النـــويب  البيـــت  بنـــ�اء  نمـــط  يف  واضحـــًا  ذلـــك  وجنـــد 
وجوانبـــ�ه املختلفـــة مثـــل البوابـــة النوبيـــ�ة واجلـــدران، 
فهـــذه النقـــوش والزخـــارف النوبيـــ�ة قـــد اســـتعريت مـــن 
ـــد  ـــى تمجي ـــد عل ـــت تعتم ـــيت كان ـــ�ة، وال ـــارة الفرعوني احلض
ـــة  ـــالد النوب ـــة ب ـــوك الفراعن ـــل مل ـــد احت ـــك، فق ـــه أو املل اإلل
حـــىت الشـــالل الثـــاين منـــذ ألفـــي ســـنة قبـــل امليـــالد وقامـــت 
ــزا  ــروى، وأصبحـــت مركـ ــة مـ ــا مملكـ ــة كـــوش بعدهـ دولـ
ومزيجـــا مـــن احلضـــارة النوبيـــ�ة واحلضـــارة الفرعونيـــ�ة، 
ويمكـــن القـــول بـــأن تركيـــب البيـــت النـــويب مأخـــوذ عـــن 
ــري،  ــد ال يتغـ ــو واحـ ــل هـ ــ�ة واملدخـ ــازل الفرعونيـ نمـــط املنـ
حيـــث جنـــده مشـــابهًا ملداخـــل البوابـــات الفرعونيـــ�ة الـــيت 
تظهـــر براعـــة الفراعنـــة يف التصميـــم مـــن قصـــور وغريهـــا .
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املختلفـــة  للتأثـــريات  وضوحـــًا  األكـــرث  والدليـــل 
النوبيـــن  علـــى  الفرعونيـــ�ة  للحضـــارة  الواضحـــة 
الـــيت  والرســـومات  الزخـــارف  يف  يتجلـــى  وعماراتهـــم 
ـــومة  ـــت املرس ـــواء كان ـــات س ـــرون احليوان ـــكل ق ـــذ ش تأخ
املنـــازل  بوابـــات  علـــى  املوضوعـــة  احلقيقيـــة  أو 
النوبيـــ�ة، حيـــث تذكرنـــا بقـــرون اإللـــه أمـــون يف صـــورة 
الكبـــش النـــويب، وأمـــا احليوانـــات األخـــرى املســـتعملة 
ــاع  ــيح وضبـ ــود وتماسـ ــن أسـ ــويب مـ ــزنل النـ ــ�ة املـ يف زينـ
وقطـــط فكلهـــا صـــورة حليوانـــات كانـــت مقدســـة عنـــد 

الفراعنـــة ورثهـــا الكوشـــيون ثـــم املرويـــون.

  التأثري املسيىح :
ـــالدي إىل  ـــادس املي ـــرن الس ـــة يف الق ـــالد النوب ـــت ب حتول
ــية  ــوش الكنسـ ــت كل النقـ ــم أصبحـ ــن ثـ ــيحية، ومـ املسـ
أو  النوبيـــ�ة  أو  اليونانيـــ�ة  باللغـــة  تكتـــب  واجلنائزيـــة 
القبطيـــة، ولـــم يســـتعمل اللغـــة املرويـــة، وقـــد أظهـــرت 

ــا  ــك ربمـ ــباب ذلـ ــد أسـ ــ�ة أن أحـ ــة احلديثـ ــوح األثريـ املسـ
يعـــود إىل أن معظـــم بـــالد النوبـــة كانـــت حتـــت االحتـــالل 
يف العصـــور الفرعونيـــ�ة حـــىت حـــواىل 800ق.م ولـــم يكـــن 
بهـــا ســـكان يف الفـــرتة املرويـــة، وربمـــا يرجـــع ذلـــك إىل 
اخنفـــاض منســـوب النيـــ�ل الـــذي أدى إىل إعاقـــة الزراعـــة يف 
تلـــك الفـــرتة، وكانـــت الكنيســـه النوبيـــ�ة فرعـــًا للكنيســـة 
القبطيـــة يف القاهـــرة ولـــم يكـــن للكنيســـة النوبيـــ�ة اتصـــال 
ــارة  ــل القـ ــر داخـ ــكان آخـ ــييح يف مـ ــز مسـ ــأي مركـ ــري بـ كبـ
اإلفريقيـــة، ويؤكـــد ذلـــك اللوحـــات الـــيت تـــم العثـــور 
عليهـــا مؤخـــرًا داخـــل الكنيســـة والـــيت عـــرثت عليهـــا 
البعثـــة البولنديـــة يف فـــرس إحـــدى املناطـــق النوبيـــ�ة، 
القـــرون  إىل  تعـــود  الـــيت  البوابـــات  علـــى  الزخـــارف  أن 
ــارف  ــة ببعـــض الزخـ ــورة مدهشـ ــابه بصـ الوســـطى تتشـ

ــا اليـــوم. الـــيت جندهـ
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من الكاتب.  	 

 المسكن التقليدى بمنطقة المحس بالسوادن دراسة أنثرويولوجية 
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مقدمة: 
نتوىخ من وراء هـــذه الورقة االقرتاَب من عالـــم املتاحف يف املجال 
الـــوايح، وذلك من باب الســـعي إىل ترشـــيد هذا النوع مـــن املبادرات، 
وجعلهـــا أقدر علـــى املســـاهمة يف صيانة ذاكـــرة وتـــراث املجتمعات 
املحليـــة. ونأمـــل يف أن تكون هـــذه املقالة أرضيـــة علمية أوليـــة، ربما 
تســـاهم يف حتســـن قدرات املتاحف »الهوياتي�ة« )ِمن الُهوية( على 
املشـــاركة يف نقل األرصدة واخلرات األصيلـــة بالطريقة األفضل من 
جيـــل إىل جيـــل. ثـــم، أخريا وليـــس آخرا، نأمـــل يف احلث علـــى تطوير 
الســـبل املتبعـــة يف تثمن املوروث املحلـــي أكان ماديا أو غـــري مادي بما 

حُيقـــق املزيد من األثـــر اإلجيايب على الســـاكنة والـــرتاث يف اآلن ذاته.  

ـــه  ـــم وتوجي ـــاهمة يف دع ـــية يف املس ـــ�ا األساس ـــدى غاياتن ـــل إح وتتمث
املبـــادرات الثقافيـــة الـــيت تشـــهدها الواحـــات املغربيـــ�ة واملناطـــق 

أ.  رضوان خديد - املغرب

 متاحف الرتاث الشعيب
 يف مناطق الواحات باملغرب
من املبادرة إىل التأثري التنموي
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الُمشـــابهة، حيـــث يقـــوم بعـــض الغيوريـــن علـــى الـــرتاث 
املحلـــي وهـــواة جمـــع التحـــف بإقامـــة فضـــاءات ذات طابـــع 
متحفـــي، إذ يكشـــف هـــذا النـــوع مـــن املبـــادرات عـــن أمريـــن 
مبدئيـــن علـــى األقـــل: أوال، حـــرص املجتمعـــات املحليـــة 
ـــا عـــر إجيـــاد  ـــة وتثمينه ـــر هويتهـــا كامل ـــك عناص علـــى َتَملُّ
مـــكان لهـــا يف احلاضـــر بـــدل تركهـــا حتـــت ســـلطة المـــايض، 
ـــرية  ـــة كب ـــه بدرج ـــب في ـــياق يغي ـــأيت يف س ـــادرات ت ـــي مب وه
ــة  ــايت الرســـيم، املنـــدرج ضمـــن سياسـ ــروع املؤسسـ املشـ
ـــة، والقـــادر  ـــة ومناهضـــة لـــكل أشـــكال العزل ثقافيـــة متوازن
علـــى دمقرطـــة احلـــق يف املتحـــف؛ ثانيـــ�ا، حاجـــة هـــذا 
ـــن  ـــة، ِم ـــة والعملي ـــة العلمي ـــف إىل املواكب ـــن املتاح ـــوع م الن
غـــري التوجـــه حنـــو ُمصـــادرة حـــق املجتمعـــات يف امتـــالك 
فهمهـــا اخلـــاص لهويتهـــا والتصـــرف يف رموزهـــا وفـــق 

دين�اميتهـــا الداخليـــة. 

يلتقـــي املتحـــف، وهـــو املؤسســـة الثقافيـــة احلديثـــ�ة، 
يف  والالمـــادي،  المـــادي  الـــوايح  الثقـــايف  املـــوروث  مـــع 
 la »املحافظـــة«  وهـــو  أال  مشـــرَتك  أســـايس  عنصـــر 
ُمقارعـــة  معانيهـــا:  بـــن  مـــن  الـــيت   conservation
الزمـــن. مـــن هـــذا املنطلـــق، ليـــس مفاجئـــا أن تشـــهد 
املناطـــق الصحراويـــة وشـــبه الصحراويـــة، واملجـــاالت 
ـــا،  ـــ�دو هامش ـــن أن يب ـــا يمك ـــع فيم ـــيت تق ـــك ال ـــة، وتل الواحي
ليـــس مفاجئـــا أن تشـــهد هـــذه املناطـــق وعيـــا متحفيـــا 
جنينيـــ�ا، وأن تعـــرف مبـــادرات تســـتهدف جمـــع وعـــرض 
ــرتاث  ــن الـ ــات مـ ــة ومصنوعـ ــ�ة وِحرفيـ ــع فنيـ حتـــف وقطـ
ــرة -يف  ــي منتشـ ــة، وهـ ــادرات املتحفيـ ــذه املبـ ــي. هـ املحلـ
ــفوح  ــا وراء السـ ــق مـ ــوال مناطـ ــى طـ ــال- علـ ــرب مثـ املغـ
الشـــرقية ثـــم اجلنوبيـــ�ة لسلســـلة األطلـــس )بأقســـامها 
 Musées ــ�ة ــا متاحـــف هوياتيـ ــة( توصـــف بأنهـ املختلفـ
identitaires، ومـــن خصائصهـــا أنهـــا تتحقـــق فيهـــا 
عنصـــر  أهـــم  ولعـــل  أخـــرى.  عنهـــا  وتغيـــب  عناصـــر 
ـــواب  ـــا ج ـــا، وأنه ـــا إىل مجتمعاته ـــو انتماؤه ـــا ه ـــق فيه متحق
محلـــي -وباســـتعمال األدوات املتاحـــة- علـــى حاجـــة )أو 

حاجيـــات( ثقافيـــة واجتماعيـــة واقتصاديـــة. 

املبـــادرات  هـــذه  أهميـــة  إبـــراز  إىل  إذن،  نســـعى 
املتحفيـــة الُهوياتيـــ�ة، كمـــا نتـــوىخ اإللمـــاع إىل بعـــض 
الســـبل الكفيلـــة بتحســـن أدائهـــا، وتطويـــر تأثريهـــا يف 
ـــة  ـــات تربوي ـــا مؤسس ـــات، وجعله ـــة بالواح ـــة املحلي التنمي
وثقافيـــة يف خدمـــة املجتمـــع، وقـــادرة علـــى املســـاهمة يف 
ـــف  ـــك تعاري ـــى ذل ـــص عل ـــا تن ـــه كم ـــة ذاكرت ـــوره وصيان تط
ـــا  ـــع م ـــجمة م ـــف ICOM، ومنس ـــيم للمتاح ـــس العال املجل
حتـــث عليـــه القوانـــن الوطنيـــ�ة واملواثيـــق الدوليـــة املعنيـــ�ة 
حبمايـــة الـــرتاث الطبيعـــي والثقـــايف، المـــادي والالمـــادي.  

عـــن  اإلجابـــة  شـــأن  مـــن  إن  نقـــول،  واســـتطرادا 
باملتحـــف  املـــرور  التاليـــن املســـاعدة علـــى  الســـؤالن 
يف املجـــال الـــوايح مـــن زمـــن املبـــادرة إىل حقبـــة التأثـــري 

التنمويـــة:  والفعاليـــة 

املتاحـــف 	  بإمـــكان  وثقافيـــة  تربويـــة  خدمـــة  أيـــة 
الـــوايح؟  املجتمـــع  لفائـــدة  تقديمهـــا  الهوياتيـــ�ة 

كيـــف حنـــيم أرصـــدة املتحـــف الهويـــايت ونصـــون 	 
املحلـــي،  الـــرتاث  علـــى  شـــاهدة  لتبقـــى  التحـــف 
ولتكـــون مصـــدرا لأنشـــطة اإلبداعيـــة ومـــوردا ُمغذيـــا 

الثقافيـــة؟  للصناعـــات 

الواحة والرتاث واملتحف: ثالثي�ة متن�اغمة

ــي  ــة وهـ ــا يف البدايـ ــري بهـ ــن التذكـ ــد مـ ــور البـ ــة أمـ ثمـ
التعاريـــف  مـــن  ـــزة  وُمركَّ موجـــزة  سلســـلة  ُتالمـــس 
الواحـــة،  كلمـــات:  ثـــالث  األويل  ومدارهـــا  الضروريـــة. 

املتحـــف.  الـــرتاث، 

ـــة  ـــة بقع ـــول إن الواح ـــُم إىل الق ـــب املعاج ـــة: تذه الواح
ـــة المـــاء، فهـــي منطقـــة  خضـــراء مـــن أرض جـــرداء وأنهـــا ِهَب
خصبـــة يف محيـــط قاحـــل، وهـــي حالـــة طبيعيـــة اســـتثن�ائي�ة 
وشـــديدة الهشاشـــة، وإنهـــا مجـــال علـــى هامـــش الرخـــاء 
د بمحيـــط قـــاس، وهـــي  ـــدَّ والوفـــرة، كمـــا أنهـــا فضـــاء يح ُمَه
ـــار الســـريع، وبفنائهـــا تـــزول أرصـــدة ثقافيـــة،  قابلـــة لالندث
ــة  ــة اجتماعيـ ــارف وأنظمـ ــراف ومعـ ــد وأعـ ــي تقاليـ وختتفـ

 متاحف التراث الشعبي في مناطق الواحات بالمغرب من المبادرة إلى التأثير التنموي 
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واقتصاديـــة. وعلـــى العمـــوم، فالواحـــة طبيعـــة َهّشـــة 
ـــذا  ـــىس، يف ه ـــب أال نن ـــار. جي ـــدد االندث ـــة بص ـــن ثقاف حتتض
ــدة  ــذ مـ ــا منـ ــد مغلقـ ــم يعـ ــوايح لـ ــال الـ ــدد، أن املجـ الصـ
ـــوالت  ـــي حت ـــي، وه ـــري االجتماع ـــل التغي ـــام عوام ـــة أم طويل
لعـــب فيهـــا العنصـــر البشـــري الوافـــد كمـــا الســـاكن 

ـــرة.  الَمحلـــي أدوارًا ُمتكاملـــة وُمؤثِّ

ـــأنها  ـــة، ش ـــة وُمَرّكب ـــ�ة َهش ـــة بيئي ـــات أنظم ـــر الواح ُتعت
شـــأن املجـــاالت الـــيت عرفـــت اســـتقرارا بشـــريا قديمـــا يف 
ـــري  ـــات الكث ـــزتن الواح ـــوارد. وخت ـــدود امل ـــي مح ـــال طبيع مج
مـــن عناصـــر التنـــوع البيولـــويج والـــرثاء الثقـــايف. ويكفـــي 
ـــا  ـــة فيم ـــرات املتوارث ـــد واخل ـــة التقالي ـــا بفعالي ـــري هن التذك
ــوارد  ــري املـ ــتوياته وتدبـ ــكل مسـ ــن بـ ــان األمـ ــق بضمـ يتعلـ
وحفظهـــا واســـتدامتها. وقـــد كانـــت الواحـــات ألزمنـــة 
لالســـتقرار  فضـــاءات  كونهـــا  إىل  باإلضافـــة  طويلـــة، 
ـــر/ ـــزي )القص ـــري املتم ـــكيل احلض ـــن التش ـــوع م ـــاء ن وإلنش

ـــر التجاريـــة الـــيت ال محيـــد عنهـــا  إغـــرم(، تلعـــب دور الَمَعاب
ــْر  ــا َعـ ــم خصوصـ ــم القديـ ــادي للعالـ ــخ االقتصـ يف التاريـ
ـــر  ـــد َدبَّ ـــط. لق ـــر املتوس ـــوض البح ـــوال إىل وح ـــراء وص الصح
اإلنســـاُن يف املجـــال الـــوايح، بطريقتـــه اخلاصـــة وألزمنـــة 
مديـــدة، انفتاحـــا ُمَتَحكمـــًا فيـــه علـــى اخلـــارج، واســـتطاع 
أن جيعـــل مـــن بيئتـــ�ه مجـــاالت للتالمـــس الثقـــايف مـــن 
ـــر  ـــى جوه ـــق عل ـــري عمي ـــداث تأث ـــك إىل إح ـــؤدي ذل ـــري أن ي غ

هويتـــ�ه. 

غـــري أن واقـــع احلـــال ســـيعرف حتـــوالت ال رجعـــة 
فيهـــا منـــذ مـــوت العاَلـــم القديـــم؛ أوال، مـــع اندثـــار جتـــارة 
ــول  ــع وصـ ــ�ا، مـ ــوي؛ ثانيـ ــام الرعـ ــكك النظـ ــل وتفـ القوافـ
احلضـــارة الغربيـــ�ة وتغلغلهـــا التدريـــيج مـــن دون إعـــداد 
مناســـب لتلقـــي آثـــار هـــذا التغلغـــل؛ ثالثـــا، بســـبب تراجـــع 
ــنوات  ــب وسـ ــد الطلـ ــط تزايـ ــت ضغـ ــ�ة حتـ ــوارد المائيـ املـ
اجلفـــاف والتحـــوالت املناخيـــة الُمفاِقَمـــة للتصحـــر إلـــخ؛ 
ـــة  ــة، وخلخل ـــات التقليديـ ــد املجتمع ــراط عقـ ـــا، انفـ رابع
نظـــام القبيلـــة القائـــم علـــى أعـــراف وتراتبيـــ�ة وقيـــم ظلـــت 
تتوارثهـــا األجيـــال وتتن�اقلهـــا ضمـــن منظومـــة ثقافيـــة 

ــر.  ــة العناصـ متكاملـ

ال حُنـــب كثـــريًا وصـــف مجـــاالت العيـــش األصيلـــة 
ـــب  ـــري ال يتن�اس ـــذا التعب ـــل إن ه ـــة، ب ـــف مفتوح ـــا متاح بأنه
ـــا  ـــال م ـــل مج ـــك أن حتوي ـــة، ذل ـــذه الورق ـــة ه ـــع غاي ـــريا م كث
ـــ�اول  ـــع تن ـــن م ـــا تزام ـــال م ـــوح قلي ـــف مفت ـــ�ه إىل متح يف كليت
ـــن  ـــرد والتثم ـــال باجل ـــك املج ـــراث ذل ـــات ت ـــف مكون مختل
اقتصـــادي/ َعـــْرض  أفـــى إىل تقديـــم  أو  احلقيقـــن، 

ثقـــايف وفـــق رؤيـــة متجانســـة ومتوازنـــة وعلـــى أســـاس 
ــ�ا لســـنا مـــع  برنامـــج علـــيم وخارطـــة طريـــق. مـــن جهتنـ
هـــذا الســـناريو الـــذي ســـيؤدي إىل حتويـــل الواحـــات إىل 

ــاة حقيقيـــة.  ــة مـــن كل حيـ ــكاد تكـــون خاليـ ديكـــورات تـ

ــيق يف  ــن رشـ ــول حسـ ــرتاث)1(، يقـ ــ�ة، الـ ــة الثانيـ الكلمـ
ــه:  زًا مكوناتـ ــْرِ ــرتاث ُمـ ــه بالـ تعريفـ

»فهناك تراث »النحن«، وهنـــاك تراث »األجداد«، 
وهناك الـــرتاث املنحدر من نظـــرة اآلخر، والســـيما تراث 

املســـتعمر، املهيمن، أو الغرب بعامة«)2(. 

ــكل الـــذي  ــذا الـ ــٌض مـــن هـ ــموليت�ه بعـ والـــرتاث يف شـ
ـــرتاث،  ـــوايح. إن ال ـــال ال ـــه يف املج ـــن حالت ـــما م ـــا قس وصفن
ـــان  ـــل اإلنس ـــى تفاع ـــاهد عل ـــوروث الش ـــك امل ـــ�اره، ذل باعتب
ـــريات  ـــوالت والتغ ـــل التح ـــن مجم ـــع ثم ـــة، يدف ـــع الطبيع م
ـــات  ـــدة سياس ـــي( أو ولي ـــايخ )طبيع ـــع من ـــت ذات طاب أكان
واختيـــ�ارات محليـــة أم مركزيـــة، فرديـــة أم جماعيـــة، واعيـــة 
أم الواعيـــة؛ فالـــرتاث حيمـــل اإلنســـان الـــذي حيملـــه، إنـــه 
الركـــزية واملحتـــوى، وهـــو بـــن هـــذه الصفـــة وتلـــك، شـــاهد 
ـــادة  ـــه م ـــم إن ـــه. ث ـــه وعلي ـــاهد ل ـــان، ش ـــع اإلنس ـــل م ومتفاع
ــى  ــوح علـ ــتويات، مفتـ ــدد املسـ ــدل متعـ نقاش/حوار/جـ
ــن  ــات تتب�ايـ ــواء وإيديولوجيـ ــره أهـ ــدة، وتعـ ــات عـ مقاربـ
ـــرتاث  ـــؤال ال ـــإن س ـــة ف ـــن ثم ـــداف؛ م ـــوازع واأله ـــن الن بتب�اي

يبـــ�دو وكأنـــه الوجـــه الثـــاين لســـؤال الُهويـــة)3(.  

للـــرتاث يف املجـــال الـــوايح صـــور ماديـــة وأخـــرى غـــري 
ـــا  ـــت عناصره ـــ�ة تفاعل ـــأن كل بيئ ـــك ش ـــأنه يف ذل ـــة، ش مادي
عـــر تاريـــخ طويـــل فاغتنـــت وأثـــرت. تزخـــر املنطقـــة 
يف  اإلنســـان  ســـاهم  الـــيت  وتلـــك  الطبيعيـــة  باملناظـــر 
 les paysages ــة ــر الفالحيـ ــا الَمناظـ ــائها خصوصـ إنشـ
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املحليـــة  األصليـــة  العمـــارة  أيضـــا  هنـــاك   ،agraires
vernaculaire، وتتوفـــر املنطقـــة علـــى مـــوارد ماديـــة 
هـــي حصيلـــة تفاعـــل اخلـــرات اإلنســـان مـــع املحيـــط 
ــة  ــارات املتوارثـ ــ�ات واملهـ ــم التقنيـ ــه، ثـ ــي وخاماتـ الطبيعـ

ــكل جتلياتهـــا(.  )الّصْنعـــة بـ

ـــع  ـــت الوقائ ـــا أثبت ـــريا م ـــه كث ـــا، إىل أن ـــري هن ـــي أن نش يكف
أن املمارســـات التقنيـــ�ة املحليـــة املتعلقـــة بت�دبـــري املجـــال 
ــي  ــاء الزراعـ ــة الفضـ ــب طويلـ ــم حلقـ ــت تنظـ ــيت ظلـ والـ
ــ�ات  ــذه التقنيـ ــرت هـ ــا أظهـ ــريا مـ ــاليح، كثـ ــر الفـ والَمنظـ
الـــذي  الـــدور  إهمالهـــا  أو  اختفائهـــا  عنـــد  القديمـــة 
كانـــت تقـــوم بـــه يف منـــع أو ختفيـــف آثـــار الكـــوارث مثـــل 
ـــر  ـــط عناص ـــى تراب ـــن عل ـــا يره ـــر، بم ـــات أو التصح الفيضان
املمارســـات الثقافيـــة التقليديـــة وفعاليتهـــا يف مواجهـــة 
التهديـــدات )الطبيعيـــة مثـــال(، وعجزهـــا مـــىت تفككـــت 

ــا.   ــيت بينهـ ــات الـ لـــت الرتابطـ واختَّ

ـــا أول  ـــد كان لن ـــوايح، وق ـــال ال ـــأن املج ـــرار ب ـــب اإلق ويج
ـــالف،  ـــرن الس ـــن الق ـــعيني�ات م ـــة التس ـــه يف بداي ـــال ب اتص
قـــد راكـــم، علـــى صعيـــد تدبـــري الـــرتاث الكثـــري مـــن املهـــارات 
واملبـــادرات النابعـــة مـــن ســـريته التاريخيـــة والثقافيـــة، غـــري 
أنـــه لـــم يعـــد يف مقـــدوره االســـتمرار يف مواجهـــة التحديـــات 

املتصاعـــدة لوحـــده. بتعبـــري آخـــر، جيـــب أن تكـــون عمليـــة 
ــد  ــى صعيـ ــة علـ ــات أولويـ ــراث الواحـ ــن تـ ــة وتثمـ حمايـ
ـــى  ـــة...( وعل ـــة تنموي ـــة، مقارب ـــة ثقافي ـــط )سياس التخطي
مســـتوى التنزيـــل )جعـــل اإلنســـان املنتـــيم إىل الواحـــة 
بالقرابـــة واجلغرافيـــا والوعـــي والقلـــب يف مركـــز االهتمـــام، 
تســـاعده  الـــيت  والوســـائل  والتكويـــن  بالرتبيـــ�ة  ه  وَمـــدِّ
ــداع  ــدرا لإلبـ ــه مصـ ــ�ه وجعلـ ــه وتثمينـ ــة تراثـ ــى حمايـ علـ

واإلنتـــ�اج(.

ـــق  ـــد حتقي ـــا قص ـــول به ـــوات املعم ـــدى اخلط ـــ�درج إح تن
هـــذه األهـــداف حتـــت مـــا يســـى بالتحويـــل إىل تـــراث 
مـــن  وهـــي   ،Patrimonialisation الَترْتيـــث)4(  أو 
العمليـــات األوليـــة والضروريـــة الـــيت تـــروم حمايـــة وتثمـــن 
املـــوارد املحليـــة الطبيعيـــة والثقافيـــة. وللترتيـــث ترابطـــات 
ـــة أو  ـــى الَمْتَحَف ـــا تس ـــة به ـــة الصل ـــرى وثيق ـــة أخ ـــع عملي م
ل معـــىن  التتحيـــف Muséalisation وغايتهمـــا معـــا حتـــوُّ

الـــيء خبصوصيتهـــا.   

ـــرتاث  ـــة ال ـــاغ صف ـــو إصب ـــث ه ـــول فالترتي ـــل الق ومجم
علـــى عناصـــر مـــن بيئـــ�ة أو ثقافـــة مجتمـــع مـــا، وهـــو عمليـــة 
تضـــع تلـــك العناصـــر يف مقـــام مـــا جيـــب املحافظـــة عليـــه 

وتثمينـــ�ه لفائـــدة حاضـــر اإلنســـان ومســـتقبله.  

 متاحف التراث الشعبي في مناطق الواحات بالمغرب من المبادرة إلى التأثير التنموي 
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املفـــردة الثالثـــة، املتحـــف، إنـــه، أوال وقبـــل كل يشء، 
مؤسســـة ثقافيـــة حديثـــ�ة)5(، قـــادرة على املســـاهمة يف 
أوراش مجتمعية وتربوية واقتصاديـــة حتديثي�ة إذا توفرت 
الوســـائل الضروريـــة للقيـــام بذلـــك. وقـــد تطـــور معىن 
املتحف وتعددت أنواعه بســـرعة كبرية منـــذ نهاية احلرب 
العامليـــة الثانيـــ�ة. يف هذا اإلطـــار ينـــص التعريف اجلديد 
الذي اعتمـــده املجلس العاليم للمتاحـــف)ICOM )6 على 
ما يلـــي: »املتاحف أماكـــن للّدَمقرطة الشـــاملة، متعددة 
َســـة للحـــوار النقـــدي حـــول المـــايض  األصـــوات، وُمَكرَّ
واملســـتقبل )بصيغة اجلمع يف األصل الفرنـــيس(، تعالج 
]املتاحـــف[ وتتنـــ�اول نزاعـــات وحتديـــات احلاضـــر، وهي 
أيضا َوصّيـــة على مصنوعات اإلنســـان artefacts وعلى 
العين�ات spécimens لفائـــدة املجتمع. حتيم ]املتاحف[ 
مختلـــف أنواع الذاكـــرة لفائدة األجيـــال القادمة، وتضمن 
املســـاواة يف احلقوق والتساوي بن الشـــعوب يف الوصول 
إىل الـــرتاث. ليـــس للمتاحف هـــدف ربيح، إنها تشـــاركية 
وشـــفافة وتشـــتغل بتعاون مع، ولفائـــدة، املجتمعات من 
أجل جمـــع وحمايـــة ودراســـة وتفســـري وعـــرض وتطوير 
التفاُهمـــات حـــول العالم، بمـــا حيقق املســـاهمة يف صيانة 
كرامة اإلنســـان والعدالـــة االجتماعية واملســـاواة العاملية 

والرفـــاه لكوكـــب األرض أجمع«)7(.

يف  التأثـــري  علـــى  القـــادر  املتحـــف  فعاليـــة  تظهـــر 
مســـتويات عـــدة، ولعـــل يف مقدمـــة تلـــك املســـتويات 
متحفيـــة)8(  قطعـــة  إىل  مـــا  يشء  حتويـــل  علـــى  قدرتـــه 
َمْتَحفـــة  ُيســـى  االنتقـــال  هـــذا   ،Objet de musée
عـــن  عبـــارة  وهـــو   Muséalisation َتْتحيـــف(  )أو 
حســـب  إنـــه   ،Processus ل  وحَتـــوُّ معاجَلـــة  ســـريورة 
ـــًا  ـــتخراجًا مادي ـــتهدف اس ـــة تس ـــة: »عملي ـــرث دق ـــف أك تعري
ـــة  ـــة أو الثقافي ـــ�ه الطبيعي ـــن بيئت ـــا م ـــيء م ـــًا، ل أو َمفاهيمي
 ،Statut muséal األصليـــة وإعطائـــه وضعـــا متحفيـــا
قطعـــة  أي   muséalium موزياليـــوم  إىل  وحتويلـــه 

متحفيـــة أو إدخالـــه يف احلقـــل املتحفـــي«)9(. 

ـــه:  ـــىن بقول ـــذا املع ـــه، ه ـــن جهت ـــارير، م ـــان ش ـــاغ مارت ص
»تتحـــول األشـــياء إىل قطـــع متحفيـــة بســـبب القيـــم 
الـــيت ُنصبغهـــا عليهـــا«)10(. أمـــا كتـــاب »علـــم املتاحـــف: 
مراجعـــة قواعدنـــا« فقـــد أبـــرز أهميـــة التتحيـــف وارتب�اطـــه 
ـــة  ـــه العملي ـــف، إن ـــة: »التتحي ـــ�ة والثقافي ـــاالت البيئي باملج
الـــيت بواســـطتها تتحـــول القطـــع التاريخية-الثقافيـــة 
والطبيعيـــة إىل قطـــع متحفيـــة. تتضمـــن هـــذه الســـريورة 
والرتميـــم  واملحافظـــة  والبحـــث  االكتشـــاف  مراحـــل: 
عـــن  ناهيـــك  املعـــارض،  إقامـــة  بواســـطة  والتفســـري 
ـــة  ـــا الدالل ـــات. أم ـــا كمعروض ـــع الحق ـــك القط ـــتعمال تل اس
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الواســـعة لكلمـــة تتحيـــف فتحيـــل علـــى كل قطعـــة تمتلـــك 
قيمـــة متحفيـــة يف حـــن أنهـــا تمتـــد لتشـــمل القطـــع 
ـــ�ة،  ـــادي، والبيئ ـــرتاث[ الالم ـــة( ]ال ـــري املنقول ـــ�ة )غ العمراني
 musées ـــة ـــف متكامل ـــور متاح ـــف إىل ظه ـــود التتحي ويق

intégraux ومتاحـــف بيئيـــ�ة«)11(. 

ــادرات متحفيـــة غـــري  ــال الـــوايح مـــن مبـ ــو املجـ ال خيلـ
ــيم)12(  ــام األكاديـ ــن االهتمـ ــي مـ ــا يكفـ ــظ بمـ ــم حتـ ــا لـ أنهـ
ــدد،  ــذا الصـ ــريعية. يف هـ ــة والتشـ ــة املعرفيـ ــن املواكبـ ومـ
لكـــن مـــن منظـــور مختلـــف، وجـــب التنبيـــ�ه إىل أن املجتمـــع 
الـــوايح، وبســـبب ظـــروف بيئيـــ�ة وتاريخيـــة واقتصاديـــة، 
تـــروم  ومعـــارف  تقنيـــ�ات  تطويـــر  عـــن  يتوقـــف  لـــم 
ــاء،  ــا المـ ــة ويف مقدمتهـ ــوارد الطبيعيـ ــى املـ ــة علـ املحافظـ
وتتـــوىخ ُحســـن تدبـــري املعمـــار العتيـــق الـــذي أساســـه مـــواد 
طبيعيـــة محليـــة )الطـــن، التـــن، جـــذوع النخـــل...( 
ــاد  ــاف« إىل »اقتصـ ــاد الكفـ ــل »اقتصـ ــتهدف حتويـ وتسـ
جميـــل« مـــن بـــن دعائمـــه: الصنائـــع العتيقـــة القائمـــة 
ـــؤدي إىل  ـــيت ت ـــك ال ـــة، أي تل ـــارات التقليدي ـــوارث امله ـــى ت عل
صناعـــة التحـــف باالعتمـــاد علـــى القليـــل مـــن اخلامـــات 
ــدر  ــع قـ ــ�ات مـ ــن التقنيـ ــد األدىن مـ ــى احلـ ــتن�اد علـ وباالسـ

كبـــري مـــن اإلبداعيـــة. 

املتحف والتنمية: التوليفة الصعبة

تبـــ�دو املتاحـــف مؤسســـات طارئـــة علـــى ثقافاتنـــ�ا، 
وهـــي أشـــبه بـــرتف برجـــوازي: مـــكان تعيـــش فيـــه فئـــات 
َدة حالـــة مـــن التغريـــب »الرتفيهـــي« أو النفـــي  ُمحـــدَّ
االختيـــ�اري الُممتـــع dépaysement، مـــادام مشـــروطا 
باللحظيـــة والطوعيـــة وبالقـــدرة علـــى اخلـــروج مـــن فضـــاء 

املعيـــش اليـــويم والرجـــوع إليـــه حســـب الرغبـــة. 

املتاحـــف وكأنهـــا أقيمـــت إلمتـــاع فئـــة دون  تبـــ�دو 
ـــة  ـــة الذواق ـــرة، واخلاص ـــة العاب ـــن اخلاص ـــه ع ـــة، للرتفي فئ
املرتفـــة، تظهـــر وكأنهـــا ليســـت للعامـــة، واحلـــق إنهـــا 
كذلـــك، علـــى األقـــل كثـــريا مـــا كانـــت وتكـــون كذلـــك. 
)غـــري  ُمغلَقـــة  مبـــاين  اليـــوم،  وإىل  املتاحـــف،  فبعـــض 

ُمتاحـــة(، إن لـــم يكـــن باملعـــىن المـــادي فباملعـــىن الرمـــزي. 
ال يزورهـــا إال املهووســـون بأنـــواع مـــن الثقافـــة تمامـــا كمـــا 
كانـــت بدايـــة املتاحـــف يف كنـــف َرّبـــات املعرفـــة والفنـــون 
ــ�ة  ــ�ا ومكتبـ ــد أثينـ ــدران معبـ ــن جـ ــا بـ ــات قديمـ اإلغريقيـ

اإلســـكندرية. 

لكـــن علينـــ�ا أال ننـــىس أن التاريـــخ الفعلـــي للمتاحـــف 
ـــة وإىل  ـــول إىل املعرف ـــة الوص ـــرة َدَمْقرط ـــوء فك ـــع نش ـــدأ م ب
مصـــادر اجلمـــال، وامتـــالك أدوات حتصيـــل العنصـــر األول 

ـــال(.  ـــاين )اجلم ـــذوق الث ـــة(، وت )املعرف

لقـــد عاشـــت املتاحـــف يف الغـــرب مـــا عاشـــه الغـــرب 
ـــت  ـــذي تقلب ـــب يف ال ـــد تقل ـــكار، وق ـــب لأف ـــن تقل ـــه م نفس
فيـــه الَمَدنيـــ�ة هنـــاك بـــن الرخـــاء والَضَعـــة، وانتهـــى إىل 
ــا  ــاري ناطقـ ــد احلضـ ــن اجلسـ ــزأ مـ ــزءا ال يتجـ ــار جـ أن صـ
بـــه ومعـــرا عنـــه وشـــاهدا عليـــه. فانتقـــل مـــن معـــىن إىل 
معـــىن مـــع الثـــورة الفرنســـية، وانفتـــح علـــى قيـــم كونيـــ�ة 
يف مرحلـــة مـــا بعـــد احلـــرب العامليـــة الثانيـــ�ة. وبـــن هـــذا 
ــدون إرادة- يف  ــا بـ ــإرادة -وأحيانـ ــُف بـ ــارك املتحـ وذاك شـ
ــه  ــه وقاعاتـ ــح مخازنـ ــه فتـ ــا أنـ ــن بينهـ ــام مـ ــداث جسـ أحـ
ـــة  ـــة واإلثنوغرافي ـــات األثري ـــه البعث ـــت علي ـــا حتصل ـــام م أم
ــة  ــا مـــن بلـــدان كانـــت واقعـ مـــن نفائـــس انزتعـــت انزتاعـ

ــتعمار)13( .  ــت االسـ حتـ

ــريعا  ــف عندهمـــا سـ قضيتـــ�ان إذن، البـــد مـــن التوقـ
ـــن متحفـــا مـــا، وكل  قبـــل اخلـــوض يف الكيفيـــة الـــيت ُتمكِّ
متحـــف، مـــن أن يكـــون فاعـــال أو مشـــاركا أو ربمـــا مبـــادرا 
ـــدة  ـــل يف عق ـــة األوىل تتمث ـــوي: القضي ـــل تنم ـــالق فع إىل إط
الثانيـــ�ة  والقضيـــة  األصليـــة،  الثقافـــة  جتـــاه  املتحـــف 
ــا  ــا ُعْقدتـ ــه. إنهمـ ــاه ماضيـ ــف جتـ ــدة املتحـ ــى يف عقـ تتجلـ

ــف.  ــان للمتحـ ــة املالزمتـ ــخ والهويـ التاريـ

املتحف والثقافة األصلية: 

بالتحـــف  كبـــريا  املتحـــف  انشـــغال  كان  لطالمـــا 
الـــيت  املجتمعـــات  خـــارج  مـــن  تـــأيت  الـــيت  والنفائـــس 
والعجيـــب  الغريـــب  اكتشـــاف  َشـــّكل  حتتضنـــه. 

 متاحف التراث الشعبي في مناطق الواحات بالمغرب من المبادرة إلى التأثير التنموي 
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خلـــف  وقـــف  كبـــريا  ودافعـــا  قـــوي  جـــذب  عنصـــر 
تكويـــن مجموعـــات دائمـــة مـــن التحـــف منـــذ عصـــر 
ــان  ــل اإلنسـ ــر، يميـ ــري آخـ ــ�ة)14(. وبتعبـ ــة األوروبيـ النهضـ
إىل الرغبـــة يف حيـــازة األشـــياء املمـــزية لآلخـــر، يرغـــب 
كنـــوز  مـــن  لديـــه  مـــا  أجمـــل  حيـــازة  يف  باســـتمرار 
ونفائـــس، وهـــو ميـــل غريـــزي غـــذى أرصـــدة مـــا كان 
ينتبـــ�ه  لـــم  املقابـــل  ويف  العجائبيـــ�ات،  بغـــرف  يســـى 
ــراث  ــة إىل تـ ــرتة الحقـ ــوى يف فـ ــهم سـ ــون أنفسـ األوروبيـ
ولـــم  بلدانهـــم،  يف  احلرفيـــن  ومصنوعـــات  البـــوادي 
تشـــرع املتاحـــف يف إغنـــاء أرصدتهـــا بـــرتاث مجتمعاتهـــا 
ـــرتات  ـــة إال يف ف ـــا األصلي ـــا يف بيئته ـــع تثمينه ـــة م التقليدي
متأخـــرة حيـــث خـــرج إىل الوجـــود مـــا يســـى باملتاحـــف 

 .les écomusées البيئيـــ�ة 

 مـــن جهـــة أخـــرى، كثـــريا مـــا تفتقـــر املجتمعـــات 
التقليديـــة إىل مبـــادرات نابعـــة مـــن داخلهـــا تـــويل عنايـــة 
فهـــي  والالمـــادي.  المـــادي  لرتاثهـــا  وواعيـــة  فعليـــة 
واقتصاديـــة  مجتمعيـــة  نمـــاذج  حنـــو  بقـــوة  مشـــدودة 
بالغـــة التأثـــري، بـــل يمتـــد مفعولهـــا إىل طريقـــة نظرهـــا 
إىل ثقافتهـــا الماديـــة حيـــث تميـــل، ِوْفـــق إيقـــاع متســـارع 
ــن  ــال مـ ــة مثـ ــة واملصنوعـ ــيائها املتوارثـ ــض أشـ ،إىل تعويـ
ـــأدوات مـــن اخلـــزف الصيـــين  الفخـــار واخلشـــب واجللـــد ب
أو  حتميـــة  مثـــل  األمـــر  والبالســـتيك...يب�دو  والزجـــاج 
َقَدريـــة ال منـــاص منهـــا، وهـــي تتعمـــق بفعـــل اندثـــار 
احِلـــَرف والصنائـــع الـــيت ترتاجـــع احلاجـــة إليهـــا بســـبب 
ــدم  ــا(، وعـ ــغوالتها )مصنوعاتهـ ــى َمشـ ــب علـ ــة الطلـ قلـ
املبـــادرة إىل جتديدهـــا إبداعيـــًا عـــر توجيههـــا حنـــو الوظيفـــة 
ـــل نطـــاق الوظيفـــة  ـــدل تركهـــا محصـــورة داخ اجلماليـــة ب
النفعيـــة املتوارثـــة: األمثلـــة كثـــرية وهـــي مـــن مناطـــق عـــدة 
مـــن املغـــرب ومـــن بينهـــا علـــى ســـبي�ل املثـــال ال احلصـــر 
مـــا يتصـــل بنبتـــ�ة »احللفـــاء«، ومـــا يتعلـــق بدبـــغ جلـــود 
األضـــايح  »البطانـــة«، ومـــا يرتبـــط بصناعـــة بعـــض 
األواين الفخاريـــة مثـــل صناعـــة كـــؤوس الناعـــورة، ومـــن 
ـــة  ـــرية« التقليدي ـــاء »احلص ـــا اختف ـــرث وضوح ـــة األك األمثل

مـــن مناطـــق واســـعة مـــن املغـــرب.   

املتحف يف مواجهة ذاته وإرثه التارييخ:

مضـــت علـــى اســـتقالل املغـــرب أزيـــد مـــن ســـتن 
ــنوات »احلمايـــة«  ــ�ه سـ ــر الـــذي أحدثتـ ــنة، إال أن األثـ سـ
ــا يمكـــن تغيـــريه يف عقـــود  ــا ســـبقها، ليـــس ممـ تلـــك، ومـ
معـــدودة. إن مـــا بثـــ�ه االســـتعمار مـــن بـــذور نمـــت يف 
صمـــت فأفـــرزت داخـــل ثقافتنـــ�ا املغربيـــ�ة مؤسســـات 
ـــيم  ـــا ين ـــا بم ـــتفادة منه ـــا واالس ـــتطع دمجه ـــم نس ـــدة ل جدي
ثقافتنـــ�ا الوطنيـــ�ة. ومـــا تركـــه املســـتعمر ليـــس كلـــه ِمـــن 
ـــّر الثمـــار، كمـــا أن مـــا أضافـــه املغاربـــة إىل صـــرح ثقافتهـــم  ُم
ليـــس هينـــ�ا أو ســـهال. وحـــىت ال تتشـــعب بنـــ�ا األفـــكار، 
نظـــرا لتعـــدد مـــا يتصـــل بموضوعنـــا هـــذا، حســـبن�ا أن نذكـــر 
ـــكل  ـــن ال ـــا م ـــه بعض ـــرب بصفت ـــل إىل املغ ـــف دخ ـــأن املتح ب
َيـــة يف  رِّ الثقـــايف االســـتعماري، ولـــم يســـاهم املغاربـــة حِبُ
ـــات  ـــتعِمر يف امللصق ـــم املس ـــا عنه ـــيت قدمه ـــورة ال ـــ�اء الص بن
اإلشـــهارية وال يف األفـــالم الدعائيـــ�ة وال حـــىت يف األعمـــال 
الفنيـــ�ة املرســـومة، واألمـــر ذاتـــه وقـــع خبصـــوص صـــورة 
املغـــريب وهيئـــ�ة الثقافـــة املغربيـــ�ة كمـــا قدمتهـــا املتاحـــف 
يف فـــرتة احلمايـــة. يتعلـــق األمـــر، وعينـــ�ا بذلـــك أم لـــم 
ــد  ــ�ا، وكان املتحـــف أحـ ــر يف كياننـ ــه اآلخـ ــرح أحدثـ ــع، جبـ نـ

ــه.   ــن أدواتـ ــل وأداة مـ ــه، بـ فضاءاتـ

ـــف  ْوىل املتاح
ُ
ـــأن أ ـــري ب ـــن التذك ـــد م ـــدد، الب ـــذا الص ويف ه

ــكل  ــية بـ ــة الفرنسـ ــلطات احلمايـ ــا سـ ــد أقامتهـ ــا قـ عندنـ
ـــف  ـــاط )متح ـــاء( والرب ـــر البطح ـــف قص ـــاس )متح ـــن ف م
حـــن  يف   ،1915 ســـنة  ذلـــك  كان  األودايـــة(،  قصبـــة 
ــا كان  ــذاك ِلمـ ــة آنـ ــة الراعيـ ــات احلمايـ ــم مؤسسـ ــم تقـ لـ
ـــاء  ـــ�ة« بإنش ـــة املغربي ـــرف األهلي ـــون واحِل ـــى بــــ»الفن يس
متاحـــف بمناطـــق واســـعة مـــن الـــرتاب املغـــريب، فباســـتثن�اء 
مـــا ُيســـى العواصـــم التاريخيـــة واملـــدن املغربيـــ�ة ذات 
الصيـــت الكبـــري والواقعـــة بـــن مثلـــث طنجـــة وفـــاس 
ومراكـــش، لـــم تظهـــر املتاحـــف يف جهـــات شاســـعة مـــن 
املغـــرب. تلـــك املناطـــق بقيـــت أشـــبه مـــا تكـــون باملصـــادر 
ـــرب  ـــل املغ ـــف داخ ـــتودعات املتاح ـــاء مس ـــة« إلغن »اخلفي
ـــا  ـــازارات، خصوص ـــف والب ـــواق التح ـــد أس ـــه ولزتوي وخارج



مـاديـة    ثـقـافـة   181

ـــزّي املســـتعِمر بـــن مـــا أســـماه: »املغـــرب النافـــع«  بعـــد أن َم
و»املغـــرب غـــري النافـــع«، وَفـــّرَق يف مجـــال فنـــون املغـــرب 
ـــروي«. ـــن الق ـــالمية« و»الف ـــون اإلس ـــن: »الفن ـــه ب وتراث

مـــع االســـتقالل عملـــت الدولـــة املغربيـــ�ة علـــى توســـعة 
خارطـــة انتشـــار املتاحـــف علـــى الـــرتاب املغـــريب، إال أن 
ـــا  ـــت طابع ـــا اكتس ـــدا وأحيان ـــدودة ج ـــت مح ـــة بقي التغطي

رمزيـــا فقـــط. 

ــور  ــرج إىل النـ ــم ختـ ــل، ولـ ــت يف الظـ ــق بقيـ ــة مناطـ ثمـ
بشـــكل كامـــل منـــذ ســـتن ســـنة. مناطـــق مـــن حقهـــا أن 
ـــايف،  ـــي والثق ـــا الطبيع ـــى تراثه ـــظ عل ـــف حتاف ـــك متاح تمتل
وتتيـــح للمجتمعـــات يف تلـــك املناطـــق إمكانيـــ�ة النظـــر إىل 
ــة  ــارض دائمـ ــورة معـ ــادي يف صـ ــادي والالمـ ــا المـ موروثهـ
ــه،  ــن وخارجـ ــل الوطـ ــن داخـ ــياح مـ ــة للسـ ــة جالبـ ومؤقتـ
ـــم  ـــ�ة والتعلي ـــاهمة يف الرتبي ـــيم، ومس ـــث العل ـــرية للبح ومث

والتثقيـــف علـــى نطـــاق واســـع.  

املتحف واخلربات العتيقة:

أثبتـــت جتـــارب كثـــرية عـــر العالـــم فعاليـــة األنشـــطة 
مثـــل:  املحلـــي،  الطابـــع  ذات  التقليديـــة  االقتصاديـــة 
أن  الدراســـات)15(  بعـــض  أظهـــرت  العتيقـــة.  احِلـــرف 
تطويـــر احِلـــرف املحليـــة العتيقـــة حيقـــق أمريـــن علـــى 
األقـــل: رفـــع مســـتوى عيـــش الســـكان وعـــدم إنهـــاك املـــوارد 
الطبيعيـــة. هنـــا ُيمكـــن للمتحـــف املحلـــي )الهويـــايت( أن 
يلعـــب عـــددا مـــن األدوار الـــيت تنحـــو يف مجملهـــا صـــوب 

ــة.  ــة والتنمويـ ــات الثقافيـ ــق الغايـ حتقيـ

مـــن املعلـــوم أن املتحـــف، حيفـــظ وَيعـــرض النمـــاذج 
األصيلـــة، وبالتـــايل، فهـــو مـــىت كان متوفـــرا علـــى القطع 
الفريدة والنادرة )واملنســـية أحيانا(، صـــار َمرجعا. بل صار 
بإمكانـــه القيام بـــأدوار حاســـمة فيما خيص تدبـــري الذاكرة 
اجلماعيـــة واســـرتجاع العناصـــر الُمهَملة منهـــا، وأضى 
مؤهال نسبي�ا إلشـــاعة ثقافة تقدير الذات الثقافية املحلية 
إن هو اســـتطاع إبـــراز فعالية اخلـــرات التقنيـــ�ة القديمة 

ن مـــن إظهار قيمـــة اجلماليـــات العريقة.     وَتَمكَّ

ويكـــون املتحـــف الَمحلـــي أكـــرث قربـــا مـــن النجـــاح 
إن هـــو نظـــر يف مقتني�اتـــه والتحـــف الـــيت يف فضائـــه مـــن 
منطلـــق القيـــم Valeurs الـــيت لطالمـــا َســـَمْت باإلنســـان 
ـــادرا  ـــجاعة، ق ـــري والش ـــن التدب ـــن وحس ـــه، بالتضام وجعلت
علـــى مواجهـــة التحديـــات يف جـــل احلـــاالت، ومفلحـــا يف 
ــت  ــا جابهـ ــريا مـ ــات كثـ ــي حتديـ ــور وهـ ــتمرار والتطـ االسـ
املجتمعـــات الـــيت تعيـــش يف بيئـــ�ات هشـــة مثـــل الواحـــات. 
ـــري  ـــ�ة تس ـــة إجيابي ـــا حرك ـــة دائم ـــه ثم ـــك أن ـــور، ذل ـــا التط قلن
الثقافـــة  تبـــ�دو  عندمـــا  األصيلـــة حـــىت  املجتمعـــات  يف 

ــدة«.  ــدودة أو »جامـ ــة محـ الماديـ

بإمـــكان املتحـــف الهويـــايت توجيـــه احِلرفيـــن املحليـــن 
حنـــو األمثلـــة املنســـية، وإىل تلـــك الـــيت يف طريقهـــا إىل 
ـــة  ـــاء احلاج ـــبب اختف ـــة بس ـــرة اجلماعي ـــن الذاك ـــروج م اخل
إليهـــا )بعـــض األدوات الفالحيـــة، بعـــض األشـــياء الـــيت 
املجتمـــع،  هجرهـــا  وعـــادات  بطقـــوس  ترتبـــط  كانـــت 
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بعـــض األنـــواع مـــن الُمِعـــّدات الـــيت كانـــت تســـتعمل 
ـــب  ـــمية...(. ال جي ـــة واملوس ـــن املؤقت ـــن امله ـــواع م ـــام بأن للقي
ـــر  ـــة عنص ـــف القروي ـــن يف التح ـــا أن الف ـــن بالن ـــب ع أن يغي
مـــالزم لعنصـــر آخـــر بالـــغ األهميـــة وهـــو الوظيفيـــة أو 
النفعيـــة؛ جيـــب أن يكـــون الـــيء صاحلـــا لتنفيـــذ املهمـــة 
الـــيت ُيصنـــع مـــن أجلهـــا، وهـــو بالضـــرورة حيمـــل مـــن 
الرمـــوز والعالمـــات مـــا يـــدل علـــى صانعـــه ومصـــدره 

ــه. ــيم إليـ ــذي ينتـ ــع الـ ــين وذوق املجتمـ ــي واإلثـ القَبلـ

البعديـــن  بـــن  ُيفاضـــل  أال  املتحـــف  علـــى  طبعـــا 
الوظيفـــي واجلمـــايل، أو أن يميـــل حنـــو اخلامـــات النـــادرة 
ــل  ــرة وأقـ ــرث وفـ ــام أكـ ــواد خـ ــاب مـ ــى حسـ ــة علـ والنفيسـ
العمـــل  عليـــه  يقـــوم  الـــذي  األول  فاألســـاس  نفاســـة، 
ــة  ــد دراسـ ــكل الرصيـ ــاملة لـ ــة الشـ ــو الدراسـ ــي هـ املتحفـ
تبـــ�دأ باجلـــرد العليم/املتحفـــي لـــكل التحـــف والقطـــع 
ـــت  ـــة ليس ـــ�اه إىل أن التحف ـــع االنتب ـــ�ات، م ـــاذج والعين والنم
هـــي  بـــل  الفضـــة،  أو  الذهـــب  مـــن  شـــيئ�ا  بالضـــرورة 
القطعـــة، مهمـــا بـــدت بســـيطة، لكنهـــا شـــاهدة علـــى 
ـــة  ـــة ثقافي ـــى خصوصي ـــة عل ـــارة ودال ـــر احلض ـــض مظاه بع
فريـــدة، وعالمـــة علـــى أنســـاق اجتماعيـــة ومهـــارات تقنيـــ�ة 
ومعـــارف متوارثـــة اختفـــت أو هـــي قيـــد االختفـــاء. وبالتـــايل 

ضـــرورة النظـــر إليهـــا يف ســـياقها االجتماعـــي والثقـــايف، 
ولنقـــل األنرثوبولـــويج.  

ـــه  ـــن يدي ـــيت ب ـــف ال ـــة التح ـــف إذن بدارس ـــوم املتح يق
بعـــد جردهـــا، ويســـتخرج مـــا فيهـــا مـــن مفـــردات تقنيـــ�ة 
وجماليـــة، َمهاِرَيـــة وإبداعيـــة )طريقـــة بنـــ�اء الشـــكل، 
اختيـــ�ارات تقنيـــ�ة، حلـــول مبتكـــرة لتحديـــات تقنيـــ�ة 
ــة أواين  ــارة الـــريح أو صناعـ ــل إحـــداث الثقـــب يف حجـ مثـ
ــر الزخرفيـــة،  ــا )العناصـ فخاريـــة حبجـــم كبـــري...( وأيضـ
ــكال،  ــا، األشـ ــيني�ة، ترتيبهـ ــ�ة والتحسـ ــات الزتيينيـ املكونـ
التن�اظـــر  وجـــود  عـــدم  أم  وجـــود  الرتكيبـــ�ة،  األلـــوان، 
symétrie...(. كل هـــذه املفـــردات املهاريـــة واإلبداعيـــة، 
النفعيـــة واجلماليـــة، مـــا هـــي يف احلقيقـــة ســـوى أجـــزاء 
ــاس  ــظ النـ ــة احتفـ ــة عريقـ ــة ومجتمعيـ ــة ثقافيـ ــن لغـ مـ
ببعـــض معانيهـــا وضـــاع منهـــا الـــيء الكثـــري. مـــن هنـــا 
أهميـــة العمـــل املتحفـــي باعتبـــ�اره يســـاعد علـــى حمايـــة 
ـــايف  ـــم الثق ـــْمناه باملعج ـــا َوَس ـــة إىل م ـــردات املنتمي ـــذه املف ه
واملجتمعـــي، وهـــو عمـــل ال تتحقـــق غاياتـــه املفيـــدة إال 
ــ�داول  ــياقات الـــيت كانـــت ُتتـ بأمريـــن: البحـــث عـــن السـ
فيهـــا تلـــك املفـــردات املعزولـــة، وبالتـــايل ضـــرورة أن يســـعى 
فـــة، إىل أال تبقـــى  املتحـــف، وكل اجلهـــات الواعيـــة أو املكلَّ
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ـــتعملها،  ـــا واس ـــذي أنتجه ـــار ال ـــن اإلط ـــة ع ـــف معزول التح
ـــردات  ـــف( إىل مف ـــع )التح ـــول القط ـــياق تتح ـــارج الس فخ

مـــن لغـــة ميتـــ�ة )أي ثقافـــة مجتمـــع منقـــرض(. 

أمـــا األمـــر الثـــاين، فهـــو تشـــجيع احلرفيـــن علـــى 
االســـتمرار يف إنتـــ�اج أدوات وأشـــياء َيقـــلُّ عليهـــا الطلـــب 
ـــات  ـــود منتوج ـــة أو لوج ـــة االنتفاعي ـــع احلاج ـــبب تراج بس
مـــن  تكلفـــة،  وأقـــل  فعاليـــة  أكـــرث  عصريـــة  صناعيـــة 
هنـــا أهميـــة أن جيـــد املتحـــُف ُشـــركاَء بإمكانهـــم إجيـــاد 
أســـواق جديـــدة للمنتـــوج الُمتـــوارث، وابتـــ�داع تصاميـــم 
أعمـــال  أي  القديمـــة  النمـــاذج  مـــن  انطالقـــا  ُمْبَتَكـــَرة 
ــة  ــل القطعـ ــتطيع نقـ ــيت تسـ ــن design والـ ــن الديزايـ مـ
 produit التقليديـــة املحليـــة إىل فضـــاء املنتـــوج الفاخـــر
مـــن  مصنوعـــة  تـــذكارات  فنـــديق،  )أثـــاث   de luxe
خامـــات نفيســـة...()16(، علـــى أن يتـــم اســـتلهامها كلهـــا 
ـــا،  ـــا وجمالي ـــا نفعي ـــا فهم ـــد فهمه ـــة بع ـــكال محلي ـــن األش م
ــدا،  ــال جديـ ــا تأويـ ــى تأويلهـ ــل علـ ــتها والعمـ ــد دراسـ وبعـ
مـــع أهميـــة احلـــرص علـــى أن يتـــم تأهيـــل احلرفيـــن 
مـــن ينجـــز يف احلقيقـــة هـــذا  ليكونـــوا هـــم  املحليـــن 
ـــة  ـــن احلركي ـــم ع ـــهم وال يعزله ـــن معاش ـــا حيسِّ ل بم ـــوُّ التح
ــم.  ــر هويتهـ ــتثمر يف عناصـ ــيت تسـ ــة الـ ــ�ة واجلماليـ الفنيـ
ــذا  ــون هـ ــة أال يكـ ــى أهميـ ــد علـ ــا التأكيـ ــم أيضـ ــن املهـ مـ
التحـــول )التأويـــل العصـــري للقطـــع الَمَحليـــة( علـــى 
ــا  ــاذجا وانتفاعيـ اًل سـ ــوُّ ــة، أو حتـ ــوارد الطبيعيـ ــاب املـ حسـ
بصناعـــة  تقـــوم  الـــيت  املبـــادرات  مثـــل  و»انتهازيـــا« 
ــ�ة  ــتيكية أو معدنيـ ــواد بالسـ ــن مـ ــة مـ ــكال التقليديـ األشـ
ـــتيكية...(. )ِجـــرار، ِمْمخضـــات، وَقصاعـــي وُحُصـــر بالس

مـــن املهـــم االنتبـــ�اه، يف هـــذا الصـــدد، إىل أن أشـــياء 
كثـــرية مازالـــت ُممكنـــة باالعتمـــاد علـــى املعـــارف واملهـــارات 
احلرفيـــة التقليديـــة، وباســـتعمال املـــواد األوليـــة املحليـــة 
ـــار  ـــل واألحج ـــل النخي ـــات مث ـــق الواح ـــرة يف مناط ـــرث وف األك
والطـــن. حيتـــاج هـــذا الرصيـــد )املهـــارات واخلامـــات( 
ــل  ــرية، تعمـ ــة صغـ ــاوالت ثقافيـ ــا مقـ ــادرات، وربمـ إىل مبـ
علـــى تثمـــن املصـــادر واملـــوارد، وتعمـــل، باالعتمـــاد علـــى 
احِلـــريف  اإلنتـــ�اج  تســـويق  علـــى  احلديثـــ�ة،  التقنيـــ�ات 

املحلـــي عامليـــا. يف هـــذا اإلطـــار، نعتقـــد أن مـــن املفيـــد 
أن تكـــون املتاحـــف الهوياتيـــ�ة املحليـــة يف واجهـــة هـــذا 
ـــا  ـــ�اره متحف ـــه باعتب ـــرتف ب ـــف، الُمع ـــك أن املتح ـــور، ذل التط
ـــر يف مجتمعـــه  مســـؤوال )باملعـــىن املهـــين األخـــاليق( واملؤثِّ
communauté، ُيعتـــر مـــن بـــن أفضـــل أنـــواع الدعايـــة 

ــيم.   ــام العالـ ــة لالهتمـ ــويقية اجلالبـ التسـ

ر:  املتحف الُمؤثِّ

ينتـــيم املتحـــف الُمؤثـــر إىل مجتمعـــه، وهـــو قريـــب مـــن 
أســـرار وخبايـــا الرتبـــة الـــيت يوجـــد عليهـــا. إنـــه مؤسســـة 
ــوز  ــم والرمـ ــع األرض والقيـ ــا مـ ــكال ومضمونـ ــى شـ تتماهـ
املحليـــة، وهـــو جـــزء منهـــا لكنـــه ال يـــذوب فيهـــا، إذ أن 
ــد  ــول بعيـ ــب مفعـ ــون صاحـ ــد أن يكـ ــذي يريـ ــف الـ املتحـ
األثر وعميـــق اجلـــدوى، مدعـــو إىل امتـــالك درايـــة علميـــة 
ـــر  ـــق األم ـــه. يتعل ـــة ب ـــف املنوط ـــاألدوار والوظائ ـــ�ة ب وقانوني
ـــع.  ـــو املجتم ـــات حن ـــف وبالزتام ـــاه التح ـــؤوليات)17( جت بمس
ــذه  ــوع هـ ــد ملجمـ ــري اجليـ ــي التدبـ ــدد، يقتـ ــذا الصـ يف هـ

املســـؤوليات أمـــورا مـــن بينهـــا:

أن يعـــي مدبـــرو املتحـــف الهويـــايت باملهـــام امللقـــاة علـــى 	 
عاتقهـــم.

أن يبـــ�ادروا إىل ربـــط االتصـــال باجلهـــات املكلفـــة 	 
بت�دبـــري الـــرتاث الطبيعـــي والثقـــايف لطلـــب املشـــورة 

والتنســـيق وحتديـــد املســـؤوليات. 

أن تتفاعـــل مـــع هـــذا النـــوع مـــن املبـــادرات املتحفيـــة 	 
هـــا بـــكل مـــا  مختلـــف القطاعـــات الـــيت مـــن واجبهـــا َمدَّ

ـــل.  ـــو األفض ـــا حن ـــي به ـــا ويرتق ـــهل مهامه يس

ـــ�اره 	  أن تتعامـــل مختلـــف األطـــراف مـــع املتحـــف باعتب
ـــة  ـــرة دقيق ـــازة خ ـــى حي ـــوم عل ـــا)18(، يق ـــبا ثقافي مكس
ــيء  ــع بالـ ــاء بالولـ ــة. إن االكتفـ ــة متخصصـ ومعرفـ
القديـــم أو النفيـــس أمـــر ال يكفـــي لنجـــاح التدبـــري 
املتحفـــي، إذ أن القســـم األصعـــب يف عمليـــة التدبـــري 

تتمثـــل يف أمريـــن علـــى األقـــل:

 متاحف التراث الشعبي في مناطق الواحات بالمغرب من المبادرة إلى التأثير التنموي 
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1 . ،)Projet امتـــالك منظـــور علـــيم وثقـــايف )مشـــروع
ــا  ــري نافعـ ــذا األخـ ــا هـ ــون أيضـ ــل أن يكـ ــن األفضـ ومـ
واضـــح،  تنمـــوي  لبعـــد  متضمنـــا  أو  اقتصاديـــا 
ـــع  ـــروي جُتّم ـــبه ق ـــا أو ش ـــرا قروي ـــس متج ـــف لي فاملتح
فيـــه القطـــع الُمهَملـــة مـــن أجـــل الرفـــع مـــن قيمتهـــا 
يف انتظـــار تســـويقها يف املراكـــز الســـياحية الكبـــرية 

)مراكـــش، فـــاس...(،

ــل: . 2 ــوازن ومتكامـ ــكل متـ ــري اليـــويم بشـ ــر التدبـ تطويـ
ويقـــدم  أوىل،  جهـــة  مـــن  التحـــف  علـــى  حُيافـــظ 
خدمـــات مفيـــدة للمجتمـــع مـــن جهـــة ثانيـــ�ة، ويف 
حتقيـــق  يف  املســـاهمة  اخلدمـــات:  هـــذه  مقدمـــة 
االنســـجام بـــن فئـــات املجتمـــع، وإتاحـــة املجـــال 
وتطويـــر  الفاعلـــة،  وللمشـــاركة  للتعبـــري  للجميـــع 
الـــرتاث  ويح  مـــن  والتعليـــم  للرتبيـــ�ة  أســـاليب 
ــل  ــا أن جتعـ ــذه األدوار وغريهـ ــكان هـ ــي)19(. بإمـ املحلـ
ــة الســـعي  ــريكة يف عمليـ ــة شـ مـــن املتحـــف مؤسسـ
ـــن  ـــل م ـــا جتع ـــة، كم ـــة االجتماعية/الثقافي ـــو العدال حن
ـــا للتمتـــع -علـــى أســـاس علـــيم- فضـــاء املتحـــف مكان

باخلصوصيـــة الثقافيـــة وبمظاهـــر الهويـــة. 

مـــا مـــن شـــك يف أن املتحـــف القـــادر علـــى التأثـــري 
هـــو ذلـــك األقـــرب روحـــا وصـــورة إىل ماهيـــة املجتمـــع 
النـــاس  بلغـــة  التعبـــري  يســـتطيع  الـــذي  أي  وجوهـــره، 
)لغتهـــم املنطوقـــة والبصريـــة وبغريهمـــا( عـــن مشـــاعرهم 
وتاريخهـــم وماضيهـــم وأحالمهـــم ومســـتقبلهم. متحـــف 
النـــاس يف الواحـــة ويف غريهـــا مـــن األماكـــن، هـــو متحـــف 
ُيشـــبههم، بمعـــىن أنـــه يعـــي قيمهـــم كمـــا ترجموهـــا يف 
عالماتهـــم ورموزهـــم الـــيت أْوَدعوهـــا يف منقوالتهـــم وحتفهـــم 
ـــدون جـــزءا مـــن تصوراتهـــم وتمثالتهـــم،  سِّ والـــيت بهـــا جُيَ
ـــىن  ـــذا املع ـــتطلعون. به ـــون ويس ون وحَيك ـــرِّ ـــطتها يع وبواس
املعـــريف-  املســـتوى  -علـــى  الهويـــايت  املتحـــف  يكـــون 
ــة  ــة والتاريخيـ ــاين املجتمعيـ ــاهمًا يف اســـتخالص املعـ ُمسـ
اخلفيـــة، ومشـــاركا يف صيانـــة جـــزء مـــن املعجـــم الثقـــايف 
املحلـــي، وُمرتِجمـــا للمفاهيـــم الُمســـَتَمّدة مـــن الـــرتاث بلغـــة 

ــم.      ــا العاَلـ يفهمهـ

ُل املتحـــف الُهويـــايت  وعلـــى املســـتوى الَعَملـــي، ُيَشـــكِّ
فرصـــة تنمويـــة فريـــدة إذا قـــام جامـــع التحـــف املحلـــي بمـــا 
ـــع  ـــة القط ـــات: أوال، حماي ـــع غاي ـــق أرب ـــل حتقي ـــن أج ـــزم م يل
األصليـــة مـــن الضيـــاع عـــن طريـــق جمعهـــا وتأمينهـــا يف 
ظـــروف مناســـبة تمنـــع عنهـــا عبـــث العابثـــن وتصونهـــا 
عـــن  بهـــا  وتنـــ�أى  واآلثـــار،  الـــرتاث  جتـــار  تطـــاول  مـــن 
لصـــوص الذاكـــرة املجتمعيـــة؛ ثانيـــ�ا، إذا اســـتطاع جامـــع 
ــبكة مـــن  ــروعه املتحفـــي شـ التحـــف أن يبـــين حـــول مشـ
العالقـــات املعرفيـــة والعلميـــة والثقافيـــة واملجتمعيـــة 
واالقتصاديـــة، تضـــم شـــركاء مـــن املؤسســـات الرســـمية 
ـــن املتحـــف مـــن أن يكـــون  واخلاصـــة والَمَدنيـــ�ة، بمـــا ُيَمكِّ
حلقـــة فاعلـــة ضمـــن مشـــروع ثقـــايف ومجتمعـــي محلـــي 
ـــي  ـــاط املتحف ـــه النش ـــا، توجي ـــة؛ ثالث ـــس جزيـــرة معزول ولي
أو  صغـــرية  مبـــادرات  وإطـــالق  املحلـــي،  املجتمـــع  حنـــو 
ـــة  ـــاحة ملمارس ـــي س ـــرض املتحف ـــن املع ـــل م ـــطة جتع متوس
مظاهـــر الهويـــة كمـــا يشـــعر بهـــا النـــاس ويفهمونهـــا 
)أو يتمنـــون ممارســـتها أو كمـــا هـــي يف ذاكرتهـــم( مـــع 
ضـــرورة توثيـــق )بالصـــوت والصـــورة( هـــذه املمارســـات 
واللحظـــات االســـرتجاعية؛ رابعـــا، إذا حتققـــت األلفـــة 
ــية  ــع املنسـ ــاء القطـ ــر إحيـ ــي، عـ ــرض املتحفـ ــول الَمعـ حـ
وجعلهـــا ناطقـــة ومثـــرية للذاكـــرة املجتمعيـــة)20(، يصبـــح 
ـــل  ـــن أج ـــ�ة م ـــارة اإلجيابي ـــذه اإلث ـــتثمار ه ـــروري اس ـــن الض م
ـــر  ـــد، ع ـــل التعقي ـــف وقلي ـــري مكل ـــوي، غ ـــروع تنم ـــ�اء مش بن
الربـــط، علـــى ســـبي�ل املثـــال، بـــن التحـــف واخلـــرات 
احِلرفيـــة املتوارثـــة )خصوصـــا املهملـــة واملنســـية( بمـــا 
يـــؤدي إىل تنويـــع املعـــروض التجـــاري ويســـاهم يف الرفـــع 
مـــن املســـتوى املعيـــي، وربـــط كل ذلـــك بأنشـــطة ســـياحية 
ـــارة  ـــري الض ـــتدامة وغ ـــة املس ـــاس التنمي ـــى أس ـــة عل وثقافي

ــايف.  ــاإلرث البيـــي والثقـ بـ

ـــض املحاذيـــر  ـــ�ه إىل بع ُد التنبي ـــدِّ ـــة، جُن ـــارات قليل ويف عب
ــال الـــوايح  ــ�ه يف املجـ ــة املتحـــف وفعاليتـ الـــيت تهـــدد قيمـ

كمـــا يف غـــريه مـــن املناطـــق:

أولهـــا، وأكرثهـــا خطـــرا علـــى مصداقيـــة املتحـــف عـــدم 	 
وجـــود جـــرد علـــيم Inventaire لمـــا بـــن يديـــه 
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ــا  ــ�ات كيفمـ ــاذج والعينـ مـــن القطـــع والتحـــف والنمـ
ــا.  كان نوعهـــا ومصدرهـ

ـــابقه، 	  ـــن س ـــرا ع ـــل خط ـــو ال يق ـــك املحاذيـــر، وه ـــاين تل ث
بمـــا ســـبق يف عـــدة حـــاالت،  ولـــه اتصـــال وثيـــق 
اخللـــط، عـــن وعـــي أو جهـــل، بـــن املتحـــف مـــن جهـــة، 
ـــذان  ـــرى. ه ـــة أخ ـــن جه ـــازار م ـــذكارات والب ـــر الت ومتج
عالمـــان متب�اعـــدان مـــن حيـــث الوظيفـــة واملقاصـــد 
والغايـــات، األول ثقـــايف تربـــوي تعليـــيم يف خدمـــة 
ـــازار(  ـــاين، )الب ـــيح، والث ـــدف رب ـــه ه ـــس ل ـــع ولي املجتم
مشـــروع جتـــاري. طبعـــا هنـــاك إمكانيـــ�ة ألن تمتـــد 
ـــ�ه  ـــازار إىل تنبي ـــ�ادر الب ـــذا وذاك، كأن يب ـــن ه ـــور ب جس

املتحـــف بوجـــود حتـــف أصيلـــة قيـــد التســـويق. 

ــر يف عـــدم توفـــر املتحـــف علـــى 	  يتمثـــل ثالـــث املحاذـي
ـــد  ـــة الرصي ـــام بدراس ـــبة للقي ـــائل املناس ـــر والوس األط

ـــه.  ـــر علي ـــذي يتوف ال

ـــع املحاذيـــر فهـــو انكفـــاء املتحـــف علـــى نفســـه، 	  أمـــا راب
وانغالقـــه داخـــل خطـــاب ُمتَمْركـــز حـــول الـــذات، 
وُمراهنتـــ�ه، يف اآلن نفســـه، علـــى الزائـــر األجنـــيب)21(، 
أي القـــادم مـــن خـــارج املجـــال اجلغـــرايف القريـــب، 
التعليميـــة)22(  انفتاحـــه علـــى املؤسســـات  وعـــدم 
فئـــات  كل  مـــع  جســـور  بنـــ�اء  إىل  مبادرتـــه  وعـــدم 

ـــاب احِلـــَرف،  املجتمـــع املحلـــي خصوصـــا الصنـــاع وأرب
ـــرتاث  ـــر ال ـــن عناص ـــه م ـــن يدي ـــا ب ـــر إىل م ـــدم النظ وع

ــكل الوطـــين والكـــوين.   ــن الـ ــزءا مـ ــا جـ باعتب�ارهـ

نرجـــو أن نكـــون قـــد قدمنـــا بعـــض عناصـــر اجلـــواب 
علـــى الســـؤالن الذيـــن طرحناهمـــا يف مســـتهل هـــذه 
الورقـــة، فمـــن جهـــة، ال نـــرى املتحـــف الهويـــايت مفيـــدا إال 
ــى  ــه علـ ــه حرصـ ــة مجتمعـ ــى خدمـ ــا علـ ــىت كان حريصـ مـ
ــة  ــن جهـ ــه. ومـ ــن يديـ ــيت بـ ــف الـ ــى التحـ ــة علـ املحافظـ
ـــق  ـــىت توف ـــه م ـــاح يف مرامي ـــف النج ـــتطيع املتح ـــرى، يس أخ
ـــة  ـــات الهوي ـــة عالم ـــرتايث وبقيم ـــأن ال ـــي بالش ـــل الوع يف نق
ورموزهـــا إىل كل فئـــات املجتمـــع، وحنـــن علـــى يقـــن مـــن أن 
املتحـــف ســـيجد يف املدرســـة والَمْشـــَغل احِلـــريف خـــري ســـند، 
كمـــا أن لـــه يف املجتمـــع املـــدين طاقـــات وخـــرات قـــادرة علـــى 

تبـــين العمـــل الصالـــح وتنميتـــ�ه.  

على سبي�ل اخلتم:

القـــادرة  املجتمعـــات  يف  ويرتقـــي  اإلنســـان  يتطـــور 
توظيـــف  عـــر  محلـــي  نهضـــوي  مشـــروع  بنـــ�اء  علـــى 
حكيـــم ملجمـــوع مواردهـــا الطبيعيـــة والثقافيـــة )التثمـــن 
والتطويـــر(، ثـــم إن املناطـــق الـــيت اختـــارت أن جتعـــل مـــن 
تراثهـــا المـــادي والالمـــادي، التاريـــيخ واألثـــري والبيـــي-
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 الهوامش :

نحب . 1 لكننـــا  كثـــرية،  تعاريف  للـــرتاث 
 Isac Chiva نســـتعري مـــن شـــيفا  أن 
نقوم  أننا  غـــري  الرتاثي،  للـــيء  تعريفه 
فالرتاث  أشـــمل:  تصور  وفـــق  بصياغته 
الفردية  الناس، بصفتهـــم  ما يجعـــل  هو 
أنفســـهم:  عى  يتعرفـــون  والجماعيـــة، 
يعتربونـــه داال عى ماضيهـــم، وهو يف اآلن 

ملســـتقبلهم.   بالنسبة  نفيس  نفســـه، 
حول تعريف شيفا، انظر:  

	 Une politique pour le patrimoine ru-
ral, rapport présenté par M. Isac Chi-
va, Avril 1994.

مفهوم الـــرتاث باملعنى الذي يســـتخدم يف   
الثقافـــة الغربية  ورقتنا هـــذه طارئ عى 

نفســـها، انظر: 
	 Babelon J.-P et Chastel A., La no-

tion de patrimoine, Liana Levi, Paris, 
1994. 

حســـن رشـــيق، القريب والبعيد )قرن من . 2

وتقديم  تعريب  باملغـــرب(،  األنثروبولوجيا 
للكتاب،  الثقـــايف  املركز  الطالب،  حســـن 
.27 ص:   ،2018 البيضـــاء،  والدار  بريوت 

انظـــر حول مفهـــوم الهوية عى ســـبيل . 	
 : ل ملثا ا

ورهانات،  حـــدود  الثقافيـــة  الهويـــات   
منشـــورات  الخمليي،  الزهرة  تنســـيق: 
تطوان،  الحكمة،  بـــاب  تطوان،  اآلداب  كلية 

 .2 0 1 9
  ب. فيان، "الهوية"، يف بيار بونت وميشـــال 
واألنثروبولوجيا،  اإلثنولوجيـــا  معجم  إيزار، 
مجد  الصمد،  مصبـــاح  وإرشاف  ترجمـــة 
والنرش  للدراســـات  الجامعية  املؤسســـة 

    .991 ص:   ،2011 بـــريوت،  والتوزيع، 
املغربية  الهويـــة  أعمال ندوة "مســـتقبل    
مطبوعات  املعـــارص"،  التحديـــات  أمام 
سلســـلة  املغربية،  اململكـــة  أكاديميـــة 
الجديدة،  املعـــارف  مطبعة  "النـــدوات"، 

.1998 الربـــاط، 
4 .Patrimoniali- ترتجـــم اإلصدارات   بعض 

sation بـ:تْوريـــث، مثال يف امللخص العربي 

الطبيعـــي والثقـــايف بـــكل أبعـــاده محفـــزا ثقافيـــا واقتصاديـــا، 
ــ�ة  ــة ووجدانيـ ــة فكريـ ــزت مصاحلـ ــات أجنـ ــك املجتمعـ تلـ
مـــع هويتهـــا، وســـاهمت يف اآلن نفســـه يف الرهنـــة علـــى 
أن التنميـــة ممكنـــة علـــى أســـاس ُحســـن تدبـــري األرصـــدة 
ــي أن  ــم البديهـ ــدد، أصبـــح يف حكـ ــذا الصـ ــة. يف هـ املتوارثـ
تثمـــن املـــوارد الرتاثيـــ�ة املحليـــة وإجـــادة تســـويقها وفـــق 
علـــى  وتنفتـــح  اخلصوصيـــة  تراعـــي  فعالـــة  هندســـة 
األســـواق الســـياحية العامليـــة مـــن بـــن اخلطـــوات الـــيت 
ـــات  ـــى املجتمع ـــادي عل ـــا االقتص ـــايف كم ـــع الثق ـــود بالنف تع

ــة. املحليـ

ُتعـــَرف املجتمعـــات الواحيـــة بأنهـــا مجتمعـــات ذات 
ـــوازن  ـــيد لت ـــا الرش ـــل تدبريه ـــتمرت بفض ـــا اس ـــد، وأنه تقالي
ــات  ــة الشـــحيحة واحلاجيـ ــوارد الطبيعيـ صعـــب بـــن املـ
املزتايـــدة. هـــذه الثقافـــة القائمـــة علـــى تدبـــري الُنـــْدَرة، والـــيت 
ترســـخت بفضـــل ســـيادة قيـــم أصيلـــة هّزتهـــا التحـــوالت 
احلديثـــ�ة لكنهـــا لـــم تفتـــأ تتجـــدد أكـــرث إصـــرارا كلمـــا كانـــت 

ــذه  ــ�اء هـ ــن أبنـ ــال مـ ــزز بأجيـ ــي تتعـ ــر، وهـ ــات أكـ التحديـ
املناطـــق ممـــن راكمـــوا معـــارف وخـــرات ميدانيـــ�ة داخـــل 
ـــة  ـــة وثقافي ـــول علمي ـــى حق ـــوا عل ـــا وتمّرس ـــالد وخارجه الب
ــوارد  ــذه املـ ل كل هـ ــكِّ ــدة. ُتَشـ ــات عـ ــة يف قطاعـ واقتصاديـ
والُمقومـــات خـــري قاعـــدة لبنـــ�اء مشـــروع نهضـــوي ثقـــايف 
محلـــي، محـــوره الهويـــة والتنميـــة، ومـــداره األرصـــدة 
الطبيعيـــة والثقافيـــة املتوارثـــة، وغايتـــ�ه اإلنســـان. إىل هـــذا 
املشـــروع جيـــب أن تنتـــيم املتاحـــف الهوياتيـــ�ة؛ وكل مبـــادرة 
طالئعيـــة يف هـــذا االجتـــاه ســـيكون لهـــا فضـــل الريـــادة 

ومســـؤولية النمـــوذج الـــذي حُيتـــذى بـــه. 

ويف املحصلـــة، نعتقـــد أن مـــن واجـــب كل متحـــف 
ـــة  ـــل كل يشء، مؤسس ـــون، أوال وقب ـــعيب أن يك ـــرتاث الش لل
ـــة  ـــع يف مقدم ـــاس، وأن يض ـــرة الن ـــة ذاك ـــى صيان ـــل عل تعم
غاياتـــه خدمـــة املجتمـــع، وهـــو مـــا يســـتدعي ترجمـــة 
ــدة  ــة لفائـ ــات تربويـ ــة إىل ممارسـ ــذه الورقـ ــا يف هـ ــا قلنـ مـ

الناشـــئة.   
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ملقال: 
	 Skounti Ahmed, de la patrimoniali-

sation. Comment et quand les choses 
deviennent-elles des patrimoines? in 
Hesperis-Tamuda, Vol. XLV, Rabat, 
2010, p : 	4.

مـــن حيث التصـــور الجديـــد والوظائف . 	
التـــي أصبحـــت تضطلع بها منـــذ عقود 

 . قليلة
املتحدة . 6 األمم  منظمـــة  مكونات  أحد  اإليكوم 

للرتبيـــة والعلـــم والثقافة )اليونســـكو(. 
ســـنة  للمتاحف  العاملي  املجلس  تأســـس 

.1946
تعريـــف املتحف بعـــد التعديـــل الجديد . 7

للمتاحف  العاملـــي  املجلس  اعتمـــده  الذي 
يف الـــدورة 9	1 ملجلســـه اإلداري املنعقدة 
بباريـــس يومـــي 21 و22 يوليوز 2019. 
الحالية  الصيغـــة  عى  االضطـــالع  يمكن 
https:// :لتعريـــف املتحف عى الرابـــط
i c o m . m u s e u m / f r / r e s s o u r c e s /
normes-et-lignes-directrices/defini-

/tion-du-musee
تجدر اإلشـــارة هنـــا إىل أن تعريف املتحف   
مؤسسة  "املتحف  هو:  كان  انتشـــارا  األكثر 
يف  ربحيـــة، وهي  غايـــة  وبدون  دائمـــة 
وجه  يف  ومفتوحة  وتطـــوره،  املجتمع  خدمة 
ودراســـة  وحماية  بجمع  وتقـــوم  العموم، 
ونقل الـــرتاث املادي والالمادي لإلنســـانية 
واملتعة".   والرتبيـــة  الدراســـة  بغية  ومحيطه 
بخصوص بعـــض دالالت تعريف املتحف يف   

انظر:  21 القـــرن 
	 Mairesse François (sous la direction 

de), Définir le musée au XXIe siècle, 
matériaux pour une discussion, ICO-
FOM, Paris, 2017.  

8 .muséalium :يسمى أيضا
أخذنا هذا التعريف من مقال: . 9

	 André Gob, " Le jardin des Viard ou les 
valeurs de la muséalisation", CeROArt 
[Online], 4| 2009, Online since 10 
October 2009, connection on 14 De-
cember 2020. URL: http://jour-
nals.openedition.org/ceroart/1	26 
; DOI : https://doi.org/10.4000/

ceroart.1	26
انظر: . 10

	 Schärer Martin R., Exposer la muséol-
ogie, ICOFOM, Paris, 2018, p: 	2. 

راجع: . 11
	 DESVALLEE, André, MAIRESSE, 

François et DELOCHE, Bernard, Mu-
seology : Back to Basics – Muséologie 
: revisiter nos fondamentaux. Working 
papers, ICOFOM Study Series - ISS 
	8, Morlanwelz, 2009, p : 	17. 

ثمـــة مبـــادرات قليلة إىل حـــد اآلن ومن . 12
بينهـــا الدراســـة التي أجزهـــا بن عطية 
عبـــد الرزاق حيـــث حاول إحصـــاء هذا 
َ خصائصها  النـــوع من املتاحـــف وبَـــنيَّ
املنطقة هما  إىل متحفني يف هـــذه  وأشـــار 
ومتحف  الخربات  بقـــرص  الواحات  متحف 
ميمونة.  باللـــة   )les sources )العيـــون 

 : نظر أ
	 Ben Ataya Abderrazak. Entre patri-

moine et tourisme, les musées "iden-
titaires" des régions présahariennes 
(Maroc). Enjeux identitaires et tour-
istiques, In : Collection EDYTEM. 
Cahiers de géographie, numéro 14, 
201	. Ressources patrimoniales et al-
ternatives touristiques, entre oasis et 
montagne. pp. 79-90. 

اشـــتكاح 	  حفيظ  الباحثـــان  وتعريـــف 
ورشـــيد صديق بأربعة فضـــاءات متحفية 
تنتمـــي إىل واحات الجنـــوب وهي: متحف 
القوافل  ومتحف  تغجيجـــت،  بواحة  تابوكا 
القصبة  ومتحـــف  بتغمرت،  الصحراويـــة 
بواحة  عمـــر  الشـــيخ  ومتحف  بتغمرت، 

مقالهما:  انظـــر  أقا. 
حفيظ أشـــتكاح ورشـــيد صديق، "إسهام 	 

يف دراســـة املتاحـــف اإلثنوغرافية بواحات 
الجنـــوب املغربـــي"، يف مجلة لكســـوس 
)مجلـــة إلكرتونيـــة(، العـــدد 19، دجنرب 

 .102  -  86 ص:  ص   ،2017
مـــن جهته اهتـــم الوايف نوحـــي بمتحف 	 

راجع:  أقـــا.  بواحة  عمر  الشـــيخ 
الخاصة 	  املتاحـــف  "دور  نوحـــي،  الوايف 

الشـــيخ  )متحف  الرتاث  عـــى  الحفاظ  يف 
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باملغرب،  واملتاحـــف  الرتاث  نموذجـــا("،  بأقا 
الدراســـات  مركز  نظمها  التي  النـــدوة  أعمال 
 24 األنثروبولوجية والسوســـويولوجية، مراكش 
- 	2 شـــتنرب 2004، منشـــورات املعهد امللكي 
الرباط،  املعـــارف،  مطبعة  األمازيغية،  للثقافة 
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املختلفة . 14 الحضـــارات  عرفتها  ممارســـة  وهي 
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  . مختلفة
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١٩٢
قراءة استعراضية لـ »ُنظم حيازة األرض يف بادية اإلمارات«

دراسٌة أنروبولوجية للباحث الدكتور عبد هللا يتيم
موسوعة األمثال واألقوال الشـعبي�ة يف اخلليج العريب

للكاتب�ة أنيسة فخرو
١٩8جهد فردي يف حتـدي املسـتحيل
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أ. سيد أحمد رضا - مملكة البحرين 

ـ »ُنظم حيازة  قراءة استعراضية ل
األرض يف بادية اإلمارات«

دراسٌة أنرثوبولوجية للباحث 
الدكتور عبد هللا يتيم

»ُنظـــم حيـــازة األرض يف باديـــة اإلمـــارات«، دراســـٌة جديـــدة، 
صـــدرت للباحـــث واألنرثوبولـــويج البحريـــين الدكتور عبـــد هللا عبد 
الرحمـــن يتيـــم، وهـــي دراســـة أنرثوبولوجيـــة، تنطلق من دراســـات 
وأعمـــال حلقيـــة إثنوغرافيـــة أجراهـــا الباحـــث يف بادية اإلمـــارات، 
وحتديدًا بـــن بدو منطقة جبال احلجـــر الغربي�ة املعروفة بــــ )احَلرَي(. 
ويف هذه الدراســـة الصـــادرة يف كتاب ضمن إصـــدارات »حولية مركز 
دراســـات البحرين« بـ »جامعة البحرين«، يقســـم املؤلف دراســـته 
إىل تســـعة أقســـام، فبن املقدمة واخلاتمـــة، يعـــرُف املؤلف منطقة 
الدراســـة، وأهلها، ونظم حيـــاة األرض فيها، وأنماط حيـــازة األرايض 
واســـتغاللها، باإلضافة حليـــازة األرض وأنمـــاط انتقالهـــا، واحليازة 
التقليدية لـــأرايض، وتنظيـــم العمل الزراعـــي. كما يوثـــق ليوميات 

البســـاتن واحلقـــول، واملنازعات والتســـويات.
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وتشـــكُل هـــذه الدراســـة، موضـــع اشـــتغال لطالمـــا 
ُشـــغل به املؤلـــف، وهـــو واحـــُد مـــن األنرثوبيولوجين يف 
مملكـــة البحريـــن واخلليـــج العـــريب، فـــإىل جانـــب كونه 
باحـــث أكاديـــيم بـ »مركـــز دراســـات البحريـــن/ جامعة 
البحريـــن«، عمل يتيـــم محاضـــرًا لعلـــم األنرثوبيولوجيا 
والتاريخ بنفس اجلامعـــة؛ كما يعمل حاليـــًا زمياًل وباحثًا 
أول يف »مركز البحرين للدراســـات االسرتاتيجية والدولية 
والطاقة)دراســـات(«، وقـــد ســـبق لـــُه العمـــل أســـتاذًا 
جامعيًا بــــ »جامعـــة البحريـــن«، و»األكاديميـــة امللكية 
للشـــرطة«، وكياًل مســـاعدًا بــــ »وزارة اإلعـــالم«، وأمين�ًا 
عامـــًا لـ »املجلـــس الوطين للثقافـــة والفنـــون واآلداب«، 

الثقافية«. البحريـــن  لتحرير »مجلـــة  ورئيســـًا 
الدراســـات  مـــن  مجموعـــة  للمؤلـــف  صـــدر  وقـــد 
واالشـــتغاالت البحثي�ة، نذكـــُر منها مؤلفاتـــه: »اخلليج 
و»األنرثوبولوجيـــا  أنرثوبولوجيـــة«،  دراســـات  العـــريب: 
الفرنســـية: تاريخ املدرســـة وآفاقهـــا«، باإلضافة للعديد 
من الدارســـات املعنيـــ�ة باملجتمع اإلمارايت كــــ »االقتصاد 
واملجتمـــع يف باديـــة اإلمـــارات: دراســـة أنرثوبولوجيـــة«، 
و»بدو جبـــال احلجر اإلماراتيـــون: دراســـة أنرثوبولوجية 
تاريخيـــة«، وتلك الدراســـات حول »البحريـــن، املجتمع 
والثقافـــة: دراســـات أنرثوبولوجيـــة«، و»املنامـــة املدين�ة 
العربي�ة: دراســـة نقديـــة أنرثوبولوجيـــة« إىل جانب »كلود 
ليفي ســـرتوس: قـــراءة يف الفكر األنرثوبولـــويج املعاصر«، 

وغريهـــا مـــن املؤلفات والدراســـات.

أهمية الدراسة ومنطلقاتها

تنطلق دراســـة يتيم املعنونة بـ »ُنظـــم حيازة األرض يف 
بادية اإلمارات«، مـــن أعماٍل حلقيـــة إثنوغرافية، أجراها 
املؤلف يف بادية اإلمارات، إذ ســـبق لـــه وأن عالج من خالل 
دراســـاته الســـابقة، جوانب متعددة مـــن ثقافة ومجتمع 
)احَلرَي(، موضوع الدراســـة، أما يف دراســـته احلديث�ة اليت 
بـــن يدين�ا، فيتنـــ�اول الباحث بمنظـــور أنرثوبولويج »أحد 
أبرز جوانـــب التنظيم االجتماعـــي واالقتصادي يف مجتمع 
احلري، أال وهو نظـــام حيازة األرض، نظرًا لما تشـــكله هذه 
الُنظـــم مـــن أهميـــة بارزة ســـواء يف الكشـــف عـــن معالم 
البنيـــ�ة االجتماعيـــة ملجتمـــع احلـــري، وللمالمـــح العامة 

للتشـــكيلة االجتماعيـــة واالقتصادية اليت كانت ســـائدة، 
حىت ســـنوات قليلـــة، يف املجتمعـــات الزراعيـــة والرعوية 
وشـــبه املســـتقرة، خاصة املجتمعات اجلبليـــة يف اخلليج 

العربي�ة«. واجلزيـــرة  العريب 
ومـــن هـــذا املنطلـــق، يبـــن املؤلـــف، بـــأن االهتمـــام 
بدراســـة نظام حيازة األرض يف املجتمعات العربي�ة، »أخذ 
يتضاعـــف بن عدد مـــن العلوم االجتماعية واإلنســـاني�ة، 
وقـــد لعبـــت الدراســـات األنرثوبولوجيـــة علـــى األخص 
دورًا يف لفـــت االنتبـــ�اه إىل إمكانيـــ�ة دراســـة هـــذا املوضوع 
يف البيئـــ�ات واملجتمعـــات غـــري احلضريـــة، كاملجتمعات 
الفالحيـــة والرعوية«، مؤكـــدًا بأن الدراســـات التاريخية 
واجلغرافية، لها دوٌر يف »تســـليط الضوء على جوانب من 
هـــذا املوضوع يف بيئـــ�ات حضرية وزراعيـــة ويف مجتمعات 
عربيـــ�ة متفرقة«، مشـــريًا لأنرثوبولوجين الذين درســـوا 
نظـــام حيـــازة األرض، وكانـــت لهـــم إســـهامات كبـــرية يف 
هذا النطاق، كـ )ريتشـــارد أنطوان( يف األردن، و)ســـكوت 
أتران( يف فلســـطن، و)روبرت فرينيـــ�ا( يف العراق، و)عبد 
هللا بوجرا( و)داني�ال فريســـكو( يف اليمـــن، وغريهم ِمَمن 

درس البحريـــن، وُعمـــان، وغريها مـــن األقطار.
أما الدكتـــور يتيـــم، الذي يـــدرس املجتمـــع اإلمارايت، 
فقد قـــام يف دراســـته بدراســـة »البيئ�ة اجلبليـــة، أي بيئ�ة 
سلســـلة جبـــال احلجر الغريب الـــيت خترتق دولـــة اإلمارات 
وســـلطنة ُعمان شـــرقًا وغربًا«، واليت تعرُف محليًا باســـم 
)احَلـــرَي(، وقـــد اســـتخدم الباحث لدراســـة هـــذه البيئ�ة 
اإللمـــام  املناهـــج والنظريـــات األنرثوبولوجيـــة ملحاولـــة 
جبوانب عديـــدة وهامـــة من بيئـــ�ة وثقافة هـــذا املجتمع، 
حيـــُث شـــملت دراســـته مختلـــف اجلوانـــب املتعلقـــة 
ونظـــام  االجتماعيـــة،  والبنيـــ�ة  البيئيـــ�ة،  باخلصائـــص 
القبيلة، والنظـــام االقتصادي، إىل جانـــب املعارف املحلية 
ذات العالقة بالزراعـــة والرعي، ودور الدين اإلســـاليم يف 

احليـــاة اليوميـــة ألهل هـــذه املنطقة.
ـــن  ـــها، يب ـــيت يدرس ـــور ال ـــن األم ـــة م ـــذه التوليف ـــر ه وع
املؤلـــف بـــأن األرض »ال تـــزال املحـــور األســـاس للنشـــاط 
االقتصـــادي الـــذي نهضـــت عليـــه أســـاليب العيـــش يف 
ـــف  ـــذا ال يتوق ـــوي«، له ـــه أو الرع ـــي من ـــواء الزراع ـــري، س احل
املؤلـــف أمـــام تفاصيـــل البنيـــ�ة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 

 قراءة استعراضية لـ »نُظم حيازة األرض في بادية اإلمارات« دراسٌة أنثروبولوجية للباحث الدكتور عبد اهلل يتيم 
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ملجتمـــع احلـــري، بـــل يتعمـــق يف املجـــاالت اإلثنوغرافيـــة 
ــازة  ــام حيـ ــكلت نظـ ــيت شـ ــب الـ ــًا يف اجلوانـ ــرة باحثـ املباشـ
يوميـــة«،  وممارســـة  ثقافيـــًا  تراثـــًا  »بصفتـــه  األرض 
ــف  ــات، وكيـ ــات والزناعـ ــل االختالفـ ــف حتـ ــًا كيـ متفحصـ
ـــ�ازات،  ـــح االمتي ـــات من ـــات، وآلي ـــوق والواجب ـــارس احلق تم
والـــيت عـــادًة مـــا يتـــم اللجـــوء لضبطهـــا إىل املعـــارف املحليـــة، 
ـــوالة،  ـــراء، وال ـــيوخ، واألم ـــا الش ـــب فيه ـــيت يلع ـــد ال والتقالي
ـــارزًا. ـــرع دورًا ب ـــاة الش ـــة لقض ـــان، باإلضاف ـــاء واألعي والوجه

جغرافية احَلرَي وأهلها

يف مطلع دراســـته، يقدم املؤلف وصفًا تفصيليًا للبيئ�ة 
الطبيعية واجلغرافيـــة ملنطقة احلري، ليضـــع القارئ على 
بينـــ�ٍة تظهر له »تأثري تلـــك البيئ�ة على األنســـاق الثقافية 
واالجتماعيـــة« ألهلهـــا. ويف هذا الســـياق، يبـــن املؤلف، 
بـــأن »منطقـــة احلـــري يف دولـــة اإلمـــارات جزء مـــن إقليم 
جغـــرايف أكر يعرف بـ )جبـــال احلجر(، وهـــو إقليم يتكون 
من سلســـلة جبال تبلغ مســـاحتها حنو 35000 كليو مرت 
مربـــع، وهو يقع يف جنوب شـــريق شـــبه اجلزيـــرة العربي�ة، 
الصخريـــة  املنحـــدرات  مـــن  احلجـــر  مرتفعـــات  تمتـــد 
الشـــاهقة املطلة على مضيق هرمز، يف الشـــمال الشـــريق، 
إىل رأس احلّد، يف جنوب شـــريق ســـلطنة ُعمان. كما تقسم 
مرتفعـــات اجلبال األخضـــر -اليت يصـــل ارتفاعها إىل أكرث 
مـــن 3000 مرت- تلـــك السلســـلة اجلبلية إىل قســـمن 
رئيســـين، يســـى أحدهمـــا بـ )احلجـــر الشـــريق( واآلخر 
)احلجـــر الغـــريب(. وتقـــع أغلب سلســـلة جبـــال احلجر 
الغربيـــ�ة منها والشـــرقية يف ســـلطنة ُعمان، مـــا عدا جزء 
صغري جدًا فقـــط من جبـــال احلجر الغربيـــ�ة يمتد ضمن 
أرايض دولـــة اإلمـــارات، ويشـــكل اجلـــزء الواقـــع يف دولة 

الدولة«. اإلمارات حنو ُعشـــر مســـاحة 
ويضيـــف املؤلف، بأن احلـــري، تنتيم إىل بيئـــ�ة املناطق 
اجلافـــة، وبالتايل، فـــإن األرايض هنـــاك، أراٍض قاحلة، أما 
اجلبـــال، فمكســـوٌة باألحجار الســـوداء الصلـــدة. بي�د أن 
احلري، بهـــا مـــن األرايض اخلصبة، واليت تقـــع يف اجلنوب 
الصغـــري مـــن األرايض شـــبه املســـتوية، »فهي مرتســـبة 
يف الغالـــب مـــن الســـيول النـــادرة، وتتكـــون مـــن الطيم 

والطن، وهـــي ذات تركيبـــ�ة حبيبي�ة«.

ويلفـــُت املؤلـــف بأن احلـــري -نظـــرًا ملوقعهـــا- أثرت 
بقـــوة يف ثقافة ومجتمـــع اإلمارات عامًة، ومن ثم شـــكلت 
مجتمعـــًا مختلفـــًا عـــن مجتمـــع الصحـــراء، املســـى بــــ 
)الظاهـــرة(، باإلضافة الختالفها عن املجتمع الســـاحلي، 
املســـى بـ )الباطنة(، إذ تمثل احلري، مجتمعيـــًا، وثقافيًا، 
اختالفـــًا ملحوظـــًا عن اإلقليمـــن اآلخريـــن، فاحلري، كما 
يؤكـــد املؤلـــف، مجتمـــع متألف مـــن قبائل ليســـت من 
قاطين املدن، وال مـــن البدو الرحل املنتقلـــن يف الصحراء، 
وإنما يشـــكل أهـــل هـــذه املنطقة، ســـواًء يف اإلمـــارات أو 
ُعمان، »أقســـامًا من قبائـــل يعتمد بعضهـــا بالكامل على 
الرعـــي اجلبلي، فيمـــا يعتمد البعض اآلخر علـــى الزراعة، 

أو علـــى توليفة من تلـــك النشـــاطات االقتصادية«.
الطبيعيـــة،  للبيئـــ�ة  التفصيلـــي  التعريـــف  وبعـــد 
واجلغرافية للمنطقـــة موضوع الدراســـة، يذهُب املؤلف 
حنو تعريف أهلهـــا، مبين�ًا بأن »االعتقاد الســـائد بن أهل 
احلـــري أن أصولهـــم تنحدر مـــن القبائل العربيـــ�ة العريقة 
يف اليمن. فبعـــض هذه القبائـــل، مثل قبائل الشـــرقين، 
تعـــزو أصولهـــا إىل )ملك بن فهـــم(، وهي مـــن قبائل األزد 
الـــيت هاجـــرت إىل ُعمان قبـــل وعنـــد انهيار ســـد مأرب يف 
القـــرن الســـادس للميـــالد. كما تعـــزو بعـــض قبائل أهل 
احلري األخـــرى، مثل قبائل الكنود، أصولهـــا إىل قبيلة كندة 
املعروفـــة؛ وكنـــدة هي واحـــدة من أكـــر القبائـــل العربي�ة 
يف اليمـــن، حيـــث هاجر بعضهـــا إىل ُعمـــان يف ذات الوقت 

تقريبـــ�ًا الذي هاجر فيـــه األزد«.

حيازة األرض وتقسيمها وتصنيفها
وانماط انتقالها

يقـــوم النظـــام التقليـــدي حليـــازة األرض وملكيتهـــا يف 
ــو  ــرم(، وهـ ــرم( و)احلـ ــ�ة )الـ ــى ثن�ائيـ ــري، علـ ــع احلـ مجتمـ
نظـــام يصنـــف األرض إىل نوعـــن، كمـــا يبـــن املؤلـــف، فأمـــا 
ـــا  ـــم إحياؤه ـــيت ت ـــاألرايض ال ـــىن ب ـــرم(، فيع ـــام األول )ال النظ
بالزراعـــة أو بالســـكن، أمـــا )احلـــرم(، فهـــي األرايض الـــيت 
الـــالزم واحلمايـــة  حتيـــط بهـــا، وتوفـــر نطـــاق العيـــش 
املطلوبـــة لــــ )الـــرم(، ووفقـــًا لهـــذا التقســـيم، فـــإن »القبيلـــة 
أو العشـــرية أو الفخـــذة، تمـــارس ســـيادتها، أي حيازتهـــا 
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ــه  ــذي منحـ ــرايف الـ ــاق اجلغـ ــع يف النطـ ــيت تقـ ــأرايض الـ لـ
إياهـــا الشـــيخ، أي احلاكـــم الـــذي يعـــود إليـــه حـــق التصـــرف 
ــاع مـــن األرايض  ــازة أو االنتفـ يف منـــح حقـــوق أخـــرى للحيـ

التابعـــة لإلمـــارة الـــيت يمـــارس مهـــام احلكـــم فيهـــا«.

ــة،  ــة التاريخيـ ــن الناحيـ ــُه، ومـ ــف إىل أنـ ــُت املؤلـ ويلفـ
ــال يف  ــان واجلبـ ــرى والوديـ ــع األرايض يف القـ ــر جميـ »تعتـ
منطقـــة احلـــري ملـــكًا حصريـــًا لأحـــالف القبليـــة الكـــرى 
ــ�ة  ــارات العربيـ ــة اإلمـ ــا دولـ ــا الـــيت تشـــكلت منهـ وإماراتهـ
ــيم إىل  ــرية تنتـ ــة أو عشـ ــكل قبيلـ ــإن لـ ــه فـ ــدة. وعليـ املتحـ
ـــازة  ـــة وحي ـــق يف ملكي ـــارات احل ـــن اإلم ـــارة م ـــف أو إم أي حل
ــه  ــه، وعليـ ــم فيـ ــذي تقيـ ــم الـ ــة أو اإلقليـ األرض يف املنطقـ
تســـتطيع االحتفـــاظ واالنتفـــاع بتلـــك األرايض طالمـــا أنهـــا 
منضويـــة يف احللـــف القبلـــي الـــذي تشـــكل منـــه هـــذه 

ــك«. ــارة أو تلـ اإلمـ

ولهـــذه احليـــازة أنماط، تشـــكل منظورًا يســـتن�ُد على 
املنظور املحلي، إذ يقوم على أســـس مرجعيـــة من الثقافة 

املحليـــة، والـــيت تعـــود بدورهـــا إىل العقيدة اإلســـالمية، 
باعتب�ارهـــا املعمـــود الرئيـــس، إذ يبن الباحث بـــأن الفرد، 
ــرى بأنـــُه مـــن الضـــروري أن يعيش  مـــن أبنـــ�اء احلـــري، ـي
وأســـرته عيشـــًة حـــالل، حيُث يشـــكل منظـــور احلالل 
واحلـــرام ثن�ائي�ة ال تفـــارق الفرد يف حياته اليومية. ويشـــري 
املؤلف بـــأن هذا املنظـــور الثنـــ�ايئ، هو ذات املنظـــور الذي 
يتـــم النظـــر بموجبـــه إىل األرض وحيازتها، ويلعـــُب دورًا 

كبـــريًا فيه.
أمـــا علـــى صعيـــد تقســـم تصنيفـــات األرايض يف احلـــري، 
فيبـــن املؤلـــف، بـــأن هنـــاك ســـت فئـــات رئيســـة تقســـم 
علـــى أساســـها األرايض، يفصلهـــا كالتـــايل: أرايض امللـــك، 
وهـــي أرايض امللكيـــة اخلاصـــة، وتشـــكل 66.4 % مـــن 
ـــي أرايض  ـــال: وه ـــت الم ـــري، بي ـــبة األرايض يف احل ـــدد ونس ع
امللكيـــة العامـــة لإلمـــارة أو الدولـــة، وتشـــكل 11.2 %. الوقـــف: 
وهـــو الوقـــف اإلســـاليم، حيـــُث يشـــكل 20.4 %. املشـــاع: 
وهـــي األرايض الـــيت تـــرتك حقـــوق االنتفـــاع بهـــا ألهـــايل 
القريـــة أو البلـــدة الـــيت تقـــع فيهـــا األرض، وتشـــكل 30.2 %. 
ـــكام  ـــن ح ـــح م ـــيت تمن ـــي األرايض ال ـــة: وه ـــة للمنح باإلضاف
اإلمـــارات للمواطنـــن لغـــرض الســـكن أو االســـتصالح 
الزراعـــي، وتشـــكل 15.2 %. فيمـــا تشـــكل املرفوقـــة 10.6 % 
مـــن نســـبة األرايض يف احلـــري، وهـــي األرايض املهملـــة، الـــيت 
كانـــت محـــل نـــزاٍع وخصومـــة داخـــل القريـــة، باإلضافـــة 
ـــل  ـــن القبائ ـــي ب ـــزناع املحل ـــدرًا لل ـــت مص ـــيت كان ـــأرايض ال ل
والعشـــائر، ولهـــذا فإنهـــا تعـــُد يف عـــداد األرايض املحرمـــة.

وبعـــد تصنيـــف األرايض، والتفصيـــل يف بيـــ�ان هـــذا 
ــا،  ــاط انتقالهـ ــة أنمـ ــل املؤلـــف إىل دراسـ التصنيـــف، ينتقـ
مبينـــ�ًا بـــأن »احلـــق يف احلصـــول علـــى األرض ســـواء بهـــدف 
امللكيـــة أو احليـــازة العامـــة أم اإلجيـــار أو البيـــ�درة، غـــري 
مرتهـــن فقـــط بالنســـب واإلنتمـــاء القـــرايب املرتبـــط بعالقـــة 
الفـــرد باجلماعـــة القرابيـــ�ة الـــيت ينتـــيم إليهـــا وباجلـــد 
ــذا  ــ�أىت هـ ــن أن يتـ ــن املمكـ ــًا مـ ــن أيضـ ــا، ولكـ ــس لهـ املؤسـ
احلـــق أحيانـــًا إمـــا عـــن طريـــق عالقـــة القرابـــة القائمـــة علـــى 
ــاء القبلـــي القائـــم للفـــرد يف احللـــف/  ــرة أو االنتمـ املصاهـ

ــي«. ــغف القبلـ الشـ
وهنـــاك شـــكٌل آخـــر مـــن أشـــكال انتقـــال األرايض، 
ويطلـــق عليـــه »أرايض املبايعـــة«، وهـــو، كمـــا يوضـــح 

 قراءة استعراضية لـ »نُظم حيازة األرض في بادية اإلمارات« دراسٌة أنثروبولوجية للباحث الدكتور عبد اهلل يتيم 
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ــراء، لكـــن  ـــع والشـ ــة البي ــالل عمليـ ــن خـ ــم مـ ــمه، يتـ اسـ
املؤلـــف يبـــن بـــأن هـــذا النمـــط نـــادر احلـــدوث، وليـــس مـــن 
ـــو  ـــة«، فه ـــا »أرايض النحل ـــررة. أم ـــائعة واملتك ـــاط الش األنم
شـــكٌل مـــن أشـــكال نقـــل امللكيـــة، »وهـــو يتـــم مـــن خـــالل 
عـــرف يســـى محليـــًا بــــ )النحلـــة(«، حيـــُث توهـــب قطعـــة 
صغـــرية جـــدًا مـــن األرض، مـــن قبـــل األب، ألحـــد األبنـــ�اء 
ـــائدًا  ـــًا س ـــس عرف ـــة تعك ـــه، »فالنحل ـــ�اء حيات ـــ�ات أثن أو البن
ــا  ــة«، كمـ ــرة الداخليـ ــؤون األسـ ــاء لشـ ــة إدارة اآلبـ يف ثقافـ

يلفـــُت املؤلـــف.
إىل جانـــب انظمـــة احليـــازة وانتقـــال األرايض، هنـــاك يف 
ـــيت  ـــأرايض، وال ـــة ل ـــازة التقليدي ـــط احلي ـــري، نم ـــع احل مجتم
يشـــرحها املؤلـــف يف دراســـته، مســـتعرضًا الســـائد منهـــا، 
وموضحـــًا تأثـــري نســـق املعتقـــدات والقيـــم االجتماعيـــة 
ـــى  ـــة عل ـــ�اع القبلي ـــة واالتب ـــم الرعاي ـــ�ة ونظ ـــ�ة والديني العربي
ـــط  ـــية لنم ـــمة الرئيس ـــد الس ـــازة األرايض، إذ »ُتع ـــام حي نظ
ــوع  ــن نـ ــا أراٍض مـ ــى أنهـ ــام علـ ــازة األرايض يف وادي حـ حيـ
)أرايض امللـــك(، كمـــا أن ملكيتهـــا يف املجمـــل تعـــود إمـــا 
ألســـر كبـــرية وإمـــا لبدنـــات قبليـــة. أمـــا علـــى مســـتوى 
ـــرك  ـــد ت ـــات، فق ـــك امللكي ـــويم لتل ـــتخدام الي ـــازة واالس احلي
ــا البعـــض اآلخـــر فقـــد  ــ�درة(، أمـ ــا للمزارعـــة )البيـ بعضهـ
تـــرك لالنتفـــاع العـــام )القمـــة(«، وهـــذان النظامـــان، 

كمـــا يبـــن املؤلـــف لهمـــا »أهميـــة يف الكشـــف عـــن تأثـــري 
ـــى  ـــا عل ـــيايس وفاعليتهم ـــي والس ـــاء القبل ـــرة واالنتم املصاه

مســـتوى التنظيـــم القبلـــي املحلـــي«.
ولكـــن كيـــف تنظـــم عمليـــة حيـــازة األرض، إذ البـــد 
ــا  ــازة، وهنـ ــم احليـ ــه نظـ ــُز عليـ ــم، ترتكـ ــود تنظيـ ــن وجـ مـ
ــري،  ــع احلـ ــته ملجتمـ ــالل دراسـ ــن خـ ــف، مـ ــتنتج املؤلـ يسـ
بـــأن التنظيـــم قائـــم علـــى ثـــالث فئـــات اجتماعيـــة، األوىل 
ــًا  ــرة( وفقـ ــاب األرايض )الهناغـ ــالك وأصحـ ــة املـ ــي فئـ هـ
ـــة،  ـــذه الفئ ـــن ه ـــيوخ ضم ـــل الش ـــة، ويدخ ـــمية املحلي للتس
األرض  أصحـــاب  جانـــب  إىل  األبـــرز،  املـــالك  بصفتهـــم 
ــ�ة فهـــم  ــة الثانيـ ــا الفئـ ــائر وبدنـــات القبائـــل. أمـ مـــن عشـ
ـــة،  ـــة الزراع ـــون بممارس ـــن يقوم ـــازات »الذي ـــاب احلي أصح
أي البيـــ�درة«. فيمـــا يشـــكل عمـــال املـــزارع والبســـاتن 
واحلقـــول، الفئـــة الثالثـــة، وهـــم يف الغالـــب عمـــاٌل وافـــدون 
مـــن خـــارج املجتمعـــات املحليـــة أو مـــن خـــارج اإلمـــارات.
ـــل  ـــة بالعم ـــات املتعلق ـــاط املمارس ـــد أنم ـــى صعي ـــا عل أم
ـــن  ـــازات، فيب ـــا احلي ـــدار بموجبه ـــيت ت ـــة ال ـــي والكيفي الزراع
املؤلـــف بشـــكٍل تفصيلـــي، بـــأن )البيـــ�درة(، وهـــي عقـــود 
تمـــارس »بمـــا يضمـــن حصـــول أهـــايل القـــرى والبلـــدات 
علـــى حـــق األولويـــة يف احلصـــول علـــى بيـــ�درة/ إجـــازة 
البســـاتن واحلقـــول«، وتكـــون األولويـــة يف احلصـــول 
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ــون  ــي، ولكـ ــاء القبلـ ــة لإلنتمـ ــازة خاضعـ ــذه اإلجـ ــى هـ علـ
األفـــراد مـــن أهـــل البـــالد، أمـــا األولويـــة الثانيـــ�ة »فتكـــون 

ــوادي«. ــاورة يف الـ ــرى املجـ ــايل القـ ألهـ
ـــة(،  ـــام )القم ـــاك نظ ـــ�درة(، هن ـــود )البي ـــب عق وإىل جان
وهـــو أن يتـــوىل املزارعـــون »زراعـــة بســـاتينهم وحقولهـــم، 
عوضـــًا عـــن القيـــام برزاعتهـــا عـــر البيـــ�درة«، ويلفـــت 
ـــى  ـــون عل ـــن حيصل ـــن الذي ـــن املزارع ـــن »ب ـــُه وم ـــف بأن املؤل
هـــذه احليـــازة بعـــض العائـــالت الكبـــرية والبدنـــات القبليـــة 
الذيـــن يشـــرتكون يف حيـــازة األرض؛ ومـــن ثـــم يتولـــون 
بصـــورة جماعيـــة زراعـــة بســـاتن النخيـــل وحقـــول التبـــغ 

ــوب«. واحلبـ
ـــى  ـــوم عل ـــث يق ـــكُل ثال ـــو ش ـــراكة(، فه ـــام )الش ـــا نظ أم
أغلـــب  يف  تملكهـــا  »الـــيت  لـــأرض  املشـــرتكة  احليـــازة 
احلـــاالت جماعـــة قرابيـــ�ة مشـــرتكة«، إذ تمـــارس الشـــراكة 
بـــن بعـــض البدنـــات، واألســـر الكبـــرية القويـــة، الـــيت 
تنتـــيم لبعـــض العشـــائر النافـــذة الـــيت تملـــك أراٍض بشـــكٍل 

جماعـــي مشـــرتك.

املنازعات والتسويات ورجال السلطة

ال خيلـــو مجتمعًا مـــن املجتمعات من وجـــود منازعات، 
وانطالقـــًا من هذه املســـلمة، يتطـــرُق املؤلـــف للمنازعات 
والتســـويات بن األطـــراف املنخرطة يف عمليـــات تنظيم 
حيـــازة األرض يف احلري، ســـواء كانو أفـــرادًا أو جماعات. ويف 
هذا اإلطار، يتنـــ�اول املؤلف الكيفية الـــيت بموجبها يمارس 
مجتمـــع احلري الســـلطة والضبـــط االجتماعـــي »لضمان 
اســـتمرارية نظمه االجتماعيـــة وتأدية أدوارهـــا ووظائفها 

بصـــورة طبيعية«، 
ويســـجل يتيم يف دراســـته، مجموعة مـــن املالحظات 
املتصلـــة حبـــل املنازعـــات والتســـويات، والـــيت يبـــن من 
خاللها الفـــارق الذي ختتلف فيه اإلمـــارات عن املجتمعات 
املجـــاورة لهـــا يف اخلليـــج العـــريب، إذ يوضـــح بـــأن ُعمـــان، 
واليمـــن، والســـعودية، كانـــت محكومـــة بنظـــم دينيـــ�ة 
)ثيوقراطيـــة(، كاإلباضيـــة يف ُعمـــان، والزيديـــة يف اليمن، 
والوهابيـــ�ة يف الســـعودية، وكانت هذه املنظومـــة الديني�ة، 

تشـــكل جزءًا من احليـــاة اليومية، ومن بىن الســـلطة، كما 
يالحـــظ املؤلف، بـــل شـــكلت كذلك جـــزءًا من املمارســـة 
الدينيـــ�ة واالجتماعية، فيمـــا »تاريخ البـــىن االجتماعية يف 
اإلمـــارات لم خيضع للمســـار، أو املســـارات، الـــيت مرت بها 
بىن تلـــك املجتمعات؛ بل علـــى العكس مما ســـبق يالحظ 
أن )اإلمـــارة(، بوصفهـــا نمطًا مبكـــرًا للنظام الســـيايس يف 
اإلمـــارات، قـــد منح خُنبهـــا احلاكمـــة، املتمثلة يف الشـــيخ 
واألمراء، دورًا أكر وســـلطة أعظم مقارنة بالبلدان املجاورة، 
ونتيجة ذلك حظـــي رجال الدين يف اإلمارات بدور ســـيايس 

أقـــل أهمية«.
من هـــذا املنطلق، ينطلـــق الباحث يف تبي�ان الوســـائط 
اليت تتم عرها تســـوية املنازعات، والوصول إىل تســـويات، 
وأول هـــذه الوســـائط )الشـــرع(، وهو مســـًى يطلقُه أهل 
احلـــري علـــى قضاتهـــم اإلســـالمين، حيـــُث يطلـــق على 
القـــايض كلمة )شـــيخ(، أثنـــ�اء محادثت�ه، فيما يســـتخدم 

لفظ )شـــرع( للقـــايض وللمحكمة الشـــرعية.
ويستمد الشرع سلطته وشـــرعيت�ه من القرآن والسنة 
النبويـــة، و»ُتعـــد مشـــاركة الشـــرع يف احليـــاة اليوميـــة 
ألهـــل احلري أمـــرًا مهمـــًا جـــدًا«، وحيظـــى رجالُه بســـلطٍة 
قويـــة، ومؤثـــرة، حيـــُث يصـــدرون الفتـــاوى، ويوجـــدون 
احللـــول للعديد مـــن الزناعـــات علـــى األرايض، باإلضافة 
إىل اخلالفـــات الزوجيـــة. وقـــد اســـتعرض املؤلـــف، عـــر 
دراســـته، مجموعـــة مـــن النمـــاذج البـــارزة مـــن القضاة، 
معرفـــًا بهـــم، وبأدوارهـــم، كما اســـتعرض بتفصيـــٍل أدوار 
املحاكم، وتصنيفها، وبعضهًا من املجريـــات احلادثة فيها، 
كيوميات ســـجلها املؤلف أثن�اء اشـــتغالُه امليـــداين يف احلري، 
متفحصًا عر هذه اليوميات، أشـــكاال من التنـــ�ازع اليت يتم 

اللجـــزء فيها إىل الشـــرع.
ويف ختام دراســـته، فإن الدكتور عبد هللا يتيم، استطاع 
أن يظهـــر »الـــدور الـــذي مـــن املمكـــن أن تلعبـــه املناهج 
األنرثوبولوجيـــة اخلاصـــة بالعمـــل احللقـــي اإلثنوغرايف يف 
الكشـــف عن أوجه مهمة من التنظيـــم االجتماعي ملجتمع 
وثقافة احلري«، والـــذي خصُه الدكتور يتيـــم، يف التفصيل 
بدراســـة ُنظـــم حيـــازة األرايض يف هـــذه املنطقـــة اجلبلية 

املتحدة. العربيـــ�ة  باإلمارات 

 قراءة استعراضية لـ »نُظم حيازة األرض في بادية اإلمارات« دراسٌة أنثروبولوجية للباحث الدكتور عبد اهلل يتيم 
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أ. إبراهيم سـند - مملكة البحرين 

موسوعة األمثال واألقوال 
الشـعبي�ة يف اخلليج العريب

للكاتب�ة أنيسة فخرو
جهد فردي يف حتـدي 

املسـتحيل

صـــدر مؤخرًا عـــن معهـــد الشـــارقة للـــرتاث كتاب »موســـوعة 
األمثـــال واألقـــوال الشـــعبي�ة يف اخلليج العـــريب« للباحثـــة والكاتب�ة 
الدكتورة أنيســـة فخـــرو، وحتتوي هذه املوســـوعة على ثالثـــة أجزاء، 
حيـــث بلـــغ عـــدد أمثـــال اجلـــزء األول مـــن حـــرف األلـــف إىل حرف 
اخلاء )710 مثاًل(، ويشـــتمل اجلـــزء الثاين على احلـــروف من الدال 
إىل الـــكاف وبلغ عــــددها ) 717 مثـــاًل(، أما اجلزء الثالث فيشــــتمل 
على احلـــروف من الـــالم إىل الياء ويبلـــغ )735 مثـــاًل(، حيث يصل 

املجمـــوع الكلـــي لأمثـــال يف املوســـوعة )2162 مثاًل(.
ويف مسـتهل مقدمة املوسوعة تذكر الباحثة بأن األمثال الشـعبي�ة  
مرآة صادقة تعكـــس األوضاع االجتماعية واإلقتصادية والسياســـية 
والثقافيـــة ملختلف الشـــعوب . وتعر عن جتاربهـــا وحنكتها وحكمتها 

يف حتليل املشـــكالت وكيفية معاجلتها والتغلب عليها .
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دواعي املوسوعة وأهدافها :

تشـــري الباحثة بأهمية األســــس املنهجيـــة اليت قامت 
باتب�اعهـــا يف هذا املنجـــز الثقايف الهام، حيث بـــدأت الفكرة 
تطـــرق أبوابها منـــذ العـــام 2012، وبدأت جتمـــع األمثال 
واألقـــوال الشـــعبي�ة بالزتامـــن مع جمـــع وقـــراءة العديد 
من املراجع واألعمال الســـابقة ثم شـــرح ألفـــاظ األمثال 
وتفكيك معانيهـــا ومقاصدها، وتوثيق األحـــداث والزمان 
الـــذي قيلت فيـــه )إن وجـــدت( وتبعتها مرحلـــة التدقيق 

واملراجعـــة والتقييم .
وتضيـــف الباحثة أنه علـــى الرغم مـــن أن العديد من 
الباحثن قــــد ســــبقوها يف مجال جمع األمثال الشـعبي�ة، 
اال أنها شــــعرت بأن املجال مفتوح وحباجـــة إىل توثيق كثري 
مـــن األقـــوال واألمثال اليت لـــم توثق بعد، خاصـــة بعد أن 
ختطـــى عدد األمثـــال اليت جمعتهـــا األلفن مثـــال، وعليه 

اقتنعت الباحثـــة بأهمية إصدار هـــذا العمل .
أما مـــن حيـــث تصنيـــف األمثـــال وتبويبها فتشـــري 
الباحثـــة إىل ثـــالث طرق اعتمدهـــا الباحثـــون يف تصنيف 

: ل مثا أل ا
 التصنيف حســـب املقاصــــد وترتيـــب املجاالت كما . 1

صــــنعها أحمد البشــــري الـــرويم إىل )54( موضوعا 
ومجـــاال، والعديد مـــن الباحثن حذو حـــذوه يف اتب�اع 

هـــذا النهج .
التصنيـــف حســــب احلـــروف األجبديـــة واحلروف . 2

الهجائيـــ�ة كمـــا يف موســــوعة الباحـــث محمـــد علي 
الناصـــري.

التصنيـــف حســـب دمـــج الطريقتـــن مـــع بعض، . 3
الرتتيـــب اللفظي مـــع تعدد األغـــراض واملقاصد من 
املثل، واســــتخدم هذه الطريقة قليل مـــن الباحثن. 
وقـــد اختـــارت املؤلفـــة التصنيف حبســـب احلروف 
األجبدية تســــهيال علـــى الباحث والقـــارئ احلصول 
على مـــا يريده بســـرعة ولضمان عــــدم تكـــرار املثل، 
ولكـــي يكون الشــــرح واضحًا ومركزًا وغري مســــهب، 
تـــم اختيـــ�ار كلمـــيت )لفظيـــًا – معنويـــًا( لـــكل مثل 
ومقولة .  كما اســــتعانت املؤلفة بذكر بعض األبي�ات 

من الشــــعر العريب لتعزيز الفكـــرة واحلرص على ذكر 
تفاصــــيل الواقعـــة التاريخيـــة والقصـــة أو احلدث 

املصاحـــب للمثل .

الهدف من املوسوعة :

الرئيـــيس مـــن مشـــروع  الهـــدف  الباحثـــة أن  تؤكـــد 
املوســـوعة هـــو توثيق جزء مـــن الذاكرة الشــــعبي�ة  وحفظ 
الرتاث، خوفـــًا من ضــــياعه يف خضم املتغريات الســـريعة 
ملجتمعنـــا العـــريب عمومًا واخلليـــيج خصوصـــًا، خاصة أن 
اجليل احلـــايل أصــــبح أغلبه يتحـــدث باللغـــة اإلجنلزيية 
ويترأ لأســــف من لغته األم . اللغة العربيـــ�ة أجمل لغات 
العالم فمـــا بالـــك باللهجة العاميـــة، علمًا بـــأن 90 % من 
مفردات العامية أصلها فصيـــح وتعج بها املعاجم اللغوية.

درة ثمين�ة ترصـع تاج الرتاث المادي :

أيـــوب  إبراهيـــم  أ.  الـــيت قدمهـــا  الرثيـــة  املقدمـــة  يف 
الثقـــايف  الـــرتاث  يف  املعتمـــد  الـــدويل  واخلبـــري  الباحـــث 
الالمـــادي، يقـــول بـــأن هــــذا الكتـــاب اجلديـــد يـــرثي املكتبـــ�ة 
ـــن  ـــة م ـــادي، وخاص ـــايف الالم ـــرتاث الثق ـــل ال ـــ�ة يف حق العربي
الـــرتاث األديب املـــروي . وبمكـــزن قيـــم لأمثـــال واألقـــوال 
ـــ�ة  ـــة البحريني ـــل الباحث ـــريب، بفض ـــج الع ـــعبي�ة يف اخللي الش
املختصـــة الدكتـــورة أنيســـة فخـــرو الـــيت تشـــهد مؤلفاتهـــا 
ـــر  ـــغ يف سـ ـــا البلي ـــى تمكنه ـــعيب عل ـــابقة يف األدب الشـ الس
أغـــوار هــــذا الصنـــف مـــن اإلبـــداع الشــــعيب مـــن حيـــث 
أشــــكاله ومضامينـــ�ه، ومـــن أوســــع اطالعهـــا علـــى مـــا 
تنتجـــه األقـــالم العربيـــ�ة واألجنبيـــ�ة املختصـــة يف الـــرتاث 
الثقـــايف الشــــعيب مـــن حبـــوث تلتقـــط منهـــا اجلديـــد منهجـــا 
ومـــواد، وقدرتهـــا أيضـــًا علـــى العمـــل امليـــداين حيـــث حتصـــل 
علـــى متونهـــا الشـــفاهية مباشــــرة مـــن حملـــة الذاكـــرة 
ـــف أو  ـــذا التألي ـــا ورد يف ه ـــ�اس م ـــي باقتب ـــال تكتف ـــ�ة ف الرتاثي
ـــاالت  ـــف يف مج ـــن يؤل ـــب م ـــدى أغل ـــائد ل ـــو سـ ـــا ه ذاك، كم
الـــرتاث الشــــعيب المـــادي والالمـــادي . وهـــا هـــي بهـــذا 
العمـــل اجلليـــل الـــذي يتســــم بالشـــمول قـــدر اإلمـــكان، 
ودقـــة النظـــر واإلســــتقراء النقـــدي، والـــذي قضـــت ســــنوات 

طويلـــة مثابـــرة علـــى إجنـــازه، تقـــدم اإلضافـــة املرجـــوة .

 موسوعة األمثال واألقوال الشـعبية في الخليج العربي للكاتبة أنيسة فخرو جهد فردي في تحـدي المسـتحيل 
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ويؤكد يف مقدمته بـــأن هذا الكتاب ســــيصبح مرجعًا 
أسـاســــيًا لدراســـة األمثال الشــــعبي�ة يف جزء مـــن عاملنا 
العريب . كما ســــيكون يف هذا الزمن الـــذي نعاين فيه تفكك 
األوطـــان بعضها عــــن بعـــض، دليـــاًل علـــى أن اإلعتقاد 
بضـــرورة أن تبقى البالد كتلة واحـــدة وذات أمة واحدة هو 

إعتقاد شــــرعي ينبين على األمـــل واإللزتام .

تعريف املثل  :

تذكـــر الباحثـــة أن تعريف املثـــل ليس باألمـــر الهن، 
ومـــن الصــــعب تعريفـــه تعريفًا جامعـــًا مانعـــًا، فهل هو 

؟  املختصرة  اجلملـــة 
أم هـو التعبري املركز والعبارة املوجزة ؟  

أم هو العبارة املوجزة ذات اإليقاع ؟ 
أم هـو شـي آخر ال كل هذا وال ذاك ؟

كل هـــذه التســـاؤالت واإلجابة عليها تتطلـــب العودة 
إىل أهـــم املراجع والكتـــب الرتاثيـــ�ة اليت تن�اولـــت األمثال 

الشـــعبي�ة وتوردهـــا على النحـــو التايل :
ـــود . 1 ـــارايب )املول ـــحاق الف ـــم إسـ ـــو إبراهي ـــل أب ـــرف املث  يع

ــري(  ــرن الثالـــث واملتـــويف يف 350 هجـ ــر القـ يف أواخـ
لفظـــه  يف  واخلاصـــة  العامـــة  ترضـــاه  مـــا   : بأنـــه 
ومعنـــاه، حـــىت ابت�ذلـــوه فيمـــا بينهـــم. وفاهـــوا بـــه يف 
الســـراء والضـــراء، واســـتدروا بـــه املمتـــع مـــن الـــدر، 
ووصلـــوا إىل املطالـــب القصيـــة وتفرجـــوا بـــه عـــن 

ــة . ــغ احلكمـ ــو مـــن أبلـ الكـــرب وهـ
 تعريـــف فريدريـــك زايلـــر )1759 – 1805( املثـــل . 2

عبـــارة متداولـــة بـــن النـــاس، تتصــــف بالتكامـــل، 
ويغلب عليهـــا الطابع التعلييم وتب�دد يف شــــكل فين 

أكـــرث إتقانـــًا من أســــلوب احلديـــث العادي .
 محمـــد رضـــا الشــــبييب )1889 – 1965( يقـــول . 3

ومحصـــول  القـــوم  جتـــارب  خالصـــة  األمثـــال   :
البالغـــي،  واجلمـــال  باإلجيـــاز  وتتمـــزي  خراتهـــم، 
يف  الفكـــرة  يصيـــب  معـــىن  علـــى  املثـــل  وحيتـــوي 

الصميم ويعر عـن التجربة .

الزمخشـــري )1075 – 1144( يف تفســـريه . 4 اإلمـــام 
)الكشــــاف( : إن األمثـــال لهـــا شـــأن كبـــري يف إبـــراز 
خبيئـــ�ات املعـــىن، ورفع اإلســـناد عـــن احلقائق حىت 
تربك املتخيـــل يف صورة املتحقـــق واملتوهم يف معرض 

املتيقـــن والغائب كأنه شــــاهد .
املثـــل . 5 الريطانيـــ�ة:  املعـــارف  دائـــرة  تعريـــف 

جملـــة قصـــرية موجـــزة، مصيبـــ�ة املعـــىن شـــائعة 
ل.  إلســــتعما ا

دائرة املعارف الفرنســــية تقول : املثل صـدى التجربة . 6
وهو اختصار معـــر يف كلمات قليلة . 

أما تعريف الكاتب�ة للمثل فتورده
على النحو التايل:

ـــبي�ه،  يعتمـــد املثـــل علـــى ثالثـــة أركان : اإلجيـــاز، والتشـ
وإصابـــة املعـــىن . ويف ختـــام هـــذا العـــرض املوجـــز لهـــذه 
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األهميـــة  يف  غايـــة  كلمـــات  خنتـــار  الهامـــة  املوســــوعة 
ذكرهـــا أ. عبدالرحمـــن أيـــوب يف تقديمـــه للموســـوعة 
حيـــث قـــال : حنـــن نضـــع هـــذا العمـــل الـــرتايث اجليـــد 
ــة  ــهام باملحافظـ ــار: اإلسـ ــذا اإلطـ ــن يف هـ ــع الثمـ واملرجـ
علـــى تـــراث األمـــة الثقـــايف . هــــذا دأب الباحثـــة الدكتـــورة 
يف  وإســــهاماتها  كتاباتهـــا  تثبتـــ�ه  كمـــا  فخـــرو  أنيســـة 
ـــن  ـــا ب ـــا بوضعه ـــن وخارجه ـــ�ة يف البحري ـــات البحثي امللتقي
ــتمكن  ــة، ســ ــا الثالثـ ــزن بأجزائهـ ــذا املكـ ــراء هـ ــدي القـ أيـ
الباحثـــن مـــن تنـــ�اول األمثـــال واألقـــوال الســـائرة بنـــ�اء 
ــن  ــر مـ ــادة التذكـ ــري إعـ ــتحدثة، تيســ ــى مناهـــج مســ علـ
جهـــة، واســــتقراؤها مـــن حيـــث أبنيتهـــا ومضامينهـــا 
ووظائفهـــا ودالالتهـــا الضمنيـــ�ة وتلـــك املســـكوت عنهـــا 
ـــا  ـــى إدماجه ـــاعد عل ـــك تسـ ـــا بذل ـــرى، ولعله ـــة أخ ـــن جه م
ـــدرة  ـــش الق ـــدى الن ـــيم ل ـــىت تن ـــة ح ـــات التربوي يف املنظوم
ــاز البليـــغ،  علـــى صـــوغ احلكـــم، والقـــول املكتـــزن واإلجيـ

ــة . ــات البالغـ ــن آيـ ــا مـ وجميعهـ

أنيســـة  الدكتـــورة  للباحثـــة  نتقـــدم  وحنـــن بدورنـــا 
ــد العلـــيم  ــذا اجلهـ ــ�اء لهـ ــر والثنـ ــرو خبالـــص التقدـي فخـ
موســـوعة  إصــــدار  يف  اخلـــالق  واإلنســـاين  والثقـــايف 
األمثـــال واألقـــوال الشــــعبي�ة يف اخلليـــج العـــريب والـــيت 

تضـــم )2162 مثـــال( موزعـــة علـــى ثالثـــة أجـــزاء .

اســــتغرق إجناز هــــذه املوســــوعة ســـنوات طوال قضتها 
الباحثـــة يف البحـــث والتغيـــب واملفاضلـــة ومـــن ثـــم العمـــل 
ـــة  ـــروف األجبدي ـــب احل ـــال حبس ـــذه األمث ـــف ه ـــى تصني عل
تســــهياًل للباحثـــن والدارســــن واملهتمـــن بمـــادة األمثـــال 
الشـــعبي�ة لكـــي جيـــدوا مـــا يبحثـــون عنـــه بمنتهـــى الســـرعة 

والســـهولة .

آملن أن يستفاد من هذه املوســــوعة على أوسـع نطاق 
مــــن قبل اجلامعات والكليات واملعاهـــد واملراكز البحثي�ة 
حفاظًا على الرتاث اإلنســـاين، وضرورة االســـتفادة منها يف 

املجاالت التربويـــة واالجتماعية والثقافية .

 موسوعة األمثال واألقوال الشـعبية في الخليج العربي للكاتبة أنيسة فخرو جهد فردي في تحـدي المسـتحيل 





نافذة على الحكاية الشعبية البحرينية

٢٠٤حكاية خنفس خنفسان



الثقافـة الشعبية  العدد 57  204

ـــة،  ـــة، أو خيالي ـــت واقعي ـــواًء كان ـــرٌض، س ـــعبي�ة غ ـــات الش للحكاي
نرثيـــة أو شـــعرية، هـــذا الغـــرض يتمثـــل يف لفـــت انتبـــ�اه املســـتمع، 
والقيـــم  املبـــادئ  غـــرس  جانـــب  إىل  عليـــه،  الســـرور  وإضفـــاء 
االجتماعيـــة، لـــدى املســـتمعن أو القـــراء للحكايـــة، كقيـــم اخلـــري، 
احـــرتام  علـــى  أو  واملحتاجـــن،  الفقـــراء  ومســـاعدة  والتضحيـــة، 
ــا  ــن، كمـ ــرتام الوالديـ ــة، واحـ ــة يف األم املعلمـ ــرأة، املتمثلـ ــوق املـ حقـ

ــم. ــرآن الكريـ ــم القـ ــه تعاليـ ــص عليـ تنـ

الضـــوء  تســـلط  الشـــعبي�ة،  احلكايـــات  مـــن  كثـــريًا  أن  كمـــا 
يف  تهضـــم،  كانـــت  مـــا  غالبـــًا  الـــيت  الزوجيـــة،  احلقـــوق  علـــى 
الشـــعبي�ة  املـــرأة حقوقهـــا، كمـــا تمتـــاز احلكايـــات  ظـــل ســـلب 
ــكام،  ــن، واحلـ ــد اإلقطاعيـ ــن، ضـ ــراء، واملضطهديـ ــا للفقـ باحنيازهـ
وتدعـــو  البطولـــة،  حـــب  تغـــرُس  فهـــي  الظاملـــن،  والســـالطن 
للثـــورة علـــى الظلـــم، وترفـــُض اللجـــوء للقـــوى الغيبيـــ�ة الشـــريرة، 

والســـحرة. كالشـــياطن، 

أعاد صياغتها وقّدم لها: الدكتور يوسف النشابه - مملكة البحرين
ترجمتها: مريي رحمة 
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بيـــ�د أن احلكايـــة الشـــعبي�ة، يف الوقـــت احلاضـــر، 
لـــم تعـــد حتظـــى باالهتمـــام الـــذي كانـــت حتظـــى بـــه 
قبـــل عصـــر التلفـــاز واإلنرتنـــت، ولهـــذا ينبغـــي اختـــاذ 
ـــد  ـــي ال نفق ـــعبي�ة، لك ـــة الش ـــش احلكاي ـــن تهمي ـــف م موق
ــا  ــا الثقافيـــة واألخالقيـــة، وذلـــك عـــر تقديمهـ حموالتهـ
ألطفالنـــا، ويف املـــدارس، وإشـــراكهم يف جتســـيد هـــذه 
املالبـــس  لبـــس  علـــى  حثهـــم  خـــالل  مـــن  احلكايـــة، 
ـــيت  ـــم ال ـــيد القي ـــرواة، أو جتس ـــ�ل أدوار ال ـــبة، أو تمثي املناس

ــة. ــا احلكايـ ــث عليهـ حتـ
ــ�ة  ــى دور وزارات الرتبيـ ــد علـ ــن التأكيـ ــد مـ ــا، البـ وهنـ
والتعليـــم يف عاملنـــا العـــريب، مـــن حيـــُث اإلمكانـــات الـــيت 
تهميـــش  لعـــدم  تتخذهـــا  أن  الـــوزارات  لهـــذه  يمكـــُن 
بأهميـــة  التعريـــف  جانـــب  إىل  الشـــعبي�ة،  احلكايـــات 
باحلاضـــر،  المـــايض،  تربـــط  الـــيت  احلكايـــات،  هـــذه 
عليهـــا،  احلفـــاظ  أهميـــة  مـــدى  وتبـــن  باملســـتقبل، 

بوصفهـــا جـــزءا مـــن الـــرتاث الثقـــايف لأمـــة.
إذا مـــا نظرنـــا بإمعـــان للحكايـــة الشـــعبي�ة، فإنهـــا 
ــة،  ــايض كل ثقافـ ــُل بمـ ــن إرٍث يتصـ ــل مـ ــا حتمـ ــل مـ حتمـ
كمـــا أنهـــا جتلـــي مبادئهـــا وقيمهـــا األخالقيـــة لتطبـــق 
يف احلاضـــر، أمـــا املســـتقبل، فهـــو ذلـــك البعـــد الـــذي 
يمكـــُن للحكايـــة أن تطرقـــه، مـــن خـــالل إعدادهـــا أبنـــ�اء 
ـــا  ـــد عليه ـــيت تؤك ـــة ال ـــم النبيل ـــًا للقي ـــه وفق ـــوم، خلوض الي

ــع. ــم املجتمـ ــٍل لقيـ ــل جتـ ــيت تمثـ ــة، والـ احلكايـ
باحلكايـــة  اخلاصـــة  العناصـــر  أبـــرز  وتتمثـــل 
ــل  ــيت تمثـ ــالة«، والـ ــرة« أو »الرسـ ــعبي�ة، يف »الفكـ الشـ
الهـــدف الـــذي حيـــاول الـــراوي حتديـــده يف القصـــة، إىل 
جانـــب »احلكمـــة«، الـــيت يرغـــب الـــراوي أن ينقلهـــا 
ـــال  ـــي األفع ـــدث«، وه ـــة لــــ »احل ـــتمعن، باإلضاف للمس
ـــخوص،  ـــع الش ـــاال م ـــًا، يتع ـــاًل منطقي ـــُذ تسلس ـــيت تتخ ال
حولهـــا  تـــدور  الـــيت  املتفرقـــة  واألحـــداث  واألمكنـــة، 
احلكايـــة. كمـــا أن كل حكايـــة شـــعبي�ة، البـــد أن تتضمـــن 
التاليـــة: كيـــف حـــدث هـــذا؟  إجابـــة علـــى األســـئلة 
ــن  ــدث؟ وبتضمـ ــاذا حـ ــدث؟ لمـ ــىت حـ ــدث؟ مـ ــن حـ أيـ
احلكايـــة إجابـــات عـــن هـــذه األســـئلة، تكتمـــل أركان 

الشـــعبي�ة. احلكايـــة 

ــ�ار  ــد الختيـ ــراوي، أن يعمـ ــى الـ ــب علـ ــك، يتوجـ كذلـ
القصـــرية،  واجلمـــل  املناســـبة،  اللغويـــة  الرتاكيـــب 
ــب  ــيت يت�العـ ــ�ة الـ ــرات الصوتيـ ــرية، واملؤثـ ــري املثـ والتعابـ
ــب  ــجيع، إىل جانـ ــذب والتشـ ــرض اجلـ ــراوي، بغـ ــا الـ بهـ

اإليمـــاءات الـــيت تســـهم جـــذب انتبـــ�اه املتلقـــي.
وال ينبغـــي للحكايـــة الشـــعبي�ة أن تتضمـــن حـــواراٍت 
ـــر  ـــن عناص ـــاس م ـــر أس ـــيطة عنص ـــة البس ـــدة، فاللغ معق
ـــة.  ـــٍة محكي ـــروى بلغ ـــا ت ـــادًة م ـــيت ع ـــعبي�ة، ال ـــة الش احلكاي
ــة،  ــوم التوضيحيـ ــإن الرسـ ــوع، فـ ــتوى املطبـ ــى مسـ وعلـ
واألوقـــات،  األمكنـــة،  جتســـد  إذ  كـــرى،  أهميـــة  ذات 
رســـم  علـــى  القـــدرة  ولهـــا  واملشـــاعر،  واألحـــداث، 
املشـــاعر واإلحاســـيس علـــى وجـــوه شـــخوص احلكايـــة. 
بالرســـوم التوضيحيـــة، أن يتـــم  والبـــد، فيمـــا يتعلـــق 
ـــكال،  ـــة لأش ـــوم العفوي ـــة، والرس ـــوان الزاهي ـــ�ار األل اختي

ــال. ــن األطفـ ــ�الءم وسـ ــيت تتـ ــخاص، والـ واألشـ
إن كل راوى يهـــدف إىل حتقيـــق عـــدد مـــن األهـــداف، 
أبرزهـــا، إمتـــاع الســـامع أو القـــارئ، إذا مـــا كانـــت احلكايـــة 
الشـــعبي�ة مكتوبـــًة، وتنميـــة معارفـــه، وإيقـــاظ خيالـــه، 
لأطفـــال،  بالنســـبة  خاصـــة  مشـــاعره،  واســـتقطاب 
األلغـــاز،  حـــل  عـــر  التفكـــري،  يف  إلشـــراكه  باإلضافـــة 
ــاد حلـــول للمشـــكالت الـــيت تواجـــه الشـــخوص يف  وإجيـ

ــة. احلكايـ
بيـــ�د أن هنـــاك العديـــد مـــن التحديـــات الـــيت تواجـــه 
كتابـــًة،  أو  شـــفاهًة،  أكان  الشـــعبي�ة،  احلكايـــة  راوي 
الـــيت  املناســـبة،  القصـــص  اختيـــ�ار  مشـــكلة  ومنهـــا، 
توافـــق احتيـــ�اج األطفـــال، وعـــدم وجـــود منهـــج تربـــوي 
إليـــه يف اختيـــ�ار احلكايـــة،  حديـــث، يمكـــن االرتـــكان 
وتقديمهـــا. كمـــا يقـــع الكثـــري مـــن الـــرواة يف إشـــكالية 
احلكايـــات  تقديـــم  عـــر  الطفـــل،  ذكاء  مـــن  التقليـــل 
الـــيت  العمريـــة  للفئـــة  اعتبـــ�ارات  دون  البســـيطة، 
وجـــود  عـــدم  أن  كمـــا  احلكايـــة.  هـــذه  لهـــا  يقدمـــون 
اســـرتاتيجيات، وأهـــداف واضحـــة، حتـــول دون امكانيـــ�ة 
ـــ�ار احلكايـــات الشـــعبي�ة املناســـبة. أمـــا علـــى صعيـــد  اختي
ــريب،  ــع العـ ــإن املجتمـ ــة، فـ ــعبي�ة املكتوبـ ــات الشـ احلكايـ
ــن يف  ــامن املتخصصـ ــدرة الرسـ ــن نـ ــاين مـ ــزال يعـ ــا ـي مـ
ـــب األطفـــال. إنتـــ�اج الرســـوم التوضيحيـــة اخلاصـــة بكت
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ــٍة  عـــر هـــذه النافـــذة، سنســـلط الضـــوء علـــى حكايـ
مـــن مملكـــة البحريـــن، وهـــي كذلـــك معروفـــة يف دول 
اخلليـــج العـــريب، هـــذه احلكايـــة، هـــي حكايـــة »خنفـــس 
ـــدول  ـــن ال ـــد م ـــُر يف العدي ـــة تنتش ـــي حكاي ـــان«، وه خنفس

العربيـــ�ة، بصيـــٍغ مقاربـــٍة. 
يتمثـــُل  رئيـــس،  تربـــوي  هـــدُف  احلكايـــة  ولهـــذه 
يف اختيـــ�ار األمـــور الـــيت تتن�اســـب وقدراتـــك، كاملهنـــة 
الـــيت تعتقـــد بانهـــا تتن�اســـب وقدراتـــك ومهارتـــك، أو 
العريـــس املثـــايل للفتـــاة، أو العـــروس املثاليـــة للفـــىت، 
ويف هـــذه احلكايـــة التربويـــة، جوانـــب يمكـــُن للقـــارئ أن 
يتلمســـها، حيـــُث أعدنـــا صياغتهـــا بشـــكٍل يتوافـــق مـــع 

ــراد. ــرض املـ الغـ

حكاية »خنفس خنفسان«:

ــر  ــالف العصـ ــان، وسـ ــم الزمـ ــا كان، يف قديـ ــا مـ كان يـ
ألوان... وا

جلســـة خنفســـاء علـــى عتبـــ�ة البـــاب اخلـــاريج، الـــذي 
يســـى »دروازة«، وهـــي تلبـــس ثوبـــًا مـــن الكتـــان، ويف 

يدهـــا احلنـــاء، وقـــد ســـرحت شـــعرها، وتزينـــ�ة بأحمـــر 
ـــُه  ـــل مع ـــو حيم ـــار، وه ـــا جن ـــر به ـــ�اء، م ـــذه األثن ـــفاه. ويف ه الش
عـــدة النجـــارة، فقـــال لهـــا: »خنفـــس خنفسســـان، جالســـة 
علـــى الـــدروزان، متحنيـــ�ة ومتعچفـــه )مجدلـــًة شـــعرها( 

ومتســـحجة، والبســـة ثـــوب كتـــاب.. شتســـوين؟«.
فقالـــت اخلنفســـاء: »أدور يّل علـــى ريـــل )زوج(«. 
ودرايـــش،  أبـــواب،  أعمـــل  »أنـــا  النجـــار:  لهـــا  فقـــال 
ة(، وأدخـــل فلـــوس  وكـــرايس، وطـــاوالت، وكـــرايف )أِســـرَّ
واجـــد )كثـــري(.. تزتوجيـــين؟«، فقالـــت لـــه اخلنفســـاء: 
)قشـــبار(،  گشـــبار  كلـــه  جنـــار،  أتـــزوج  مـــا  أنـــا  »ال، 

وغبـــار، وأصابعـــه منتفـــه«.
فذهـــب النجـــار، ومـــر احلـــداد، ومعـــه أدوات احلـــدادة، 
ـــى  ـــة عل ـــان، جالس ـــس خنفسس ـــاء: »خنف ـــال للخنفس وق
الـــدروزان، متحنيـــ�ة ومتعچفـــه ومتســـحجة، والبســـة 

ثـــوب كتـــاب... شتســـوين؟«. 
فقالـــت اخلنفســـاء: »أدور يّل علـــى ريـــل«. فقـــال 
قفـــول  أصنـــع  حـــداد،  اشـــتغل  »أنـــا  احلـــداد:  لهـــا 
ــري،  ــر واحلمـ ــط للبقـ ــل ومرابـ ــامري ومناجـ ــ�ان، ومسـ البيبـ
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ـــد...  ـــوس واج ـــدي فل ـــدور، وعن ـــب الق ـــش ومناص ومناقي
مـــا  أين  »ال،  اخلنفســـاء:  لـــُه  فقالـــت  تزتوجيـــين؟«. 
أتـــزوج حـــداد، كلـــه دخـــان، وعيونـــه مطربشـــة، وثي�ابـــه 

محروقـــة، وأصابعـــه ســـودان«.
فذهـــب احلـــداد، ومـــر البقـــال، فقـــال للخنفســـاء: 
الـــدروزان،  علـــى  جالســـة  خنفسســـان،  »خنفـــس 
ـــاب..  ـــوب كت ـــة ث ـــحجة، والبس ـــه ومتس ـــ�ة ومتعچف متحني

شتســـوين؟«. 
فقالـــت اخلنفســـاء: »أدور يّل علـــى ريـــل«. فقـــال 
ــا بقـــال، أبيـــع بقـــل، ورويـــد، وخـــس،  ــا البقـــال: »أنـ لهـ
وبي�دجنـــان، واملشـــموم، والـــرازيق )الياســـمن(، وعنـــدي 
فلـــوس واجـــد.. تزتوجيـــين؟«. فقالـــت لـــُه اخلنفســـاء: 
»ال. مـــا اتزوجـــك.. أنـــت ريحتـــك بصـــل، وثـــوم، وبوبـــر«.

فنصـــرف البقـــاء، ومـــر بهـــا فـــأر وقـــال: »خنفـــس 
خنفسســـان، جالســـة علـــى الـــدروزان، متحنيـــ�ة ومتعچفـــه 

ــوين؟«.  ــاب.. شتسـ ــوب كتـ ــة ثـ ــحجة، والبسـ ومتسـ
فقالـــت اخلنفســـاء: »أدور يّل علـــى ريـــل«. فقـــال 
لهـــا الفـــأر: »أنـــا الفـــأر، أدخـــل لبيـــوت، وآخـــذ اللـــي 
يف  يش  ينقصـــين  وال  اســـتئ�ذان،  غـــري  مـــن  احتاجـــه 
ـــت  ـــا، وافق ـــين؟«. حينه ـــل تزتوجي ـــة.. فه ـــ�ا، إال زوج الدني
اخلنفســـاء علـــى الـــزواج مـــن الفـــأر، فزتوجتـــُه وعاشـــت 

ــد. ــٍت واحـ ــُه يف بيـ معـ

ـــب  ـــى أن يذه ـــاء، عل ـــه اخلنفس ـــع زوجت ـــأر م ـــق الف اتف
إىل بيـــت جريانهـــم، ويجلـــس علـــى كيـــس )العيـــش( 
ـــن األرز  ـــًا م ـــم بعض ـــب منه ـــي لتطل ـــب ه ـــا تذه األرز، فيم
ــ�ًا يف كيـــس األرز،  ــأرًا ميتـ ــا يشـــاهدون فـ للغـــذاء، وحينمـ
ســـيتخلصون مـــن كل األرز يف القمامـــة، حينهـــا، تقـــوم 
اخلنفســـاء بأخـــذ األرز مـــن القمامـــة، لتمـــون بـــِه بيتهـــا.

وبعـــد أيـــام، تذهـــب إىل بيـــت جـــرياٍن آخـــر، وتطلـــب 
يف  الفـــأر  جيـــدوا  أن  ومـــا  الســـكر،  )الشـــكر(  منهـــم 
ــوم  ــة، وتقـ ــة يف املقامـ ــرعوا لرميـ ــكر، فسيسـ كيـــس السـ
اخلنفســـاء بدورهـــا، يف جلـــس الســـكر مـــن القمامـــة 
إىل بيتهـــا. هكـــذا تعـــودة اخلنفســـاء علـــى حيـــل زوجهـــا 
ــام،  ــه مـــن طعـ ــون إليـ ــا حيتاجـ ــم بمـ ــد بيتهـ ــأر، لزتويـ الفـ

عـــر االحتيـــ�ال علـــى اجلـــريان.
ويف أحـــد األيـــام، احتاجـــت اخلنفســـاء إىل بعـــٍض 
ـــس  ـــأر، وجل ـــا الف ـــب زوجه ـــمن، فذه ـــن( الس ـــن )الده م
يف ســـمن بيـــت اجلـــريان. وحينمـــا ذهبـــت اخلنفســـاء 
لطلـــب الســـمن مـــن اجلـــريان، شـــاهدوا فـــأرًا يســـبح يف 
ــرتق  ــار، فاحـ ــى النـ ــمن علـ ــع السـ ــرروا وضـ ــمن، فقـ السـ

الفـــأر، وريم يف الطريـــق.
ــال  ــ�ًا، بـ ــًا، ميتـ ــأر محروقـ ــا الفـ ــاء زوجهـ رأت اخلنفسـ
حـــراك، فأخـــذت تنـــ�دب حظهـــا املنحـــوس، وتولـــول، 

ــول: وتقـ
جاين النجـــار يبغيين ما بغيت�ه

و جـــاين احلداد يبغيين ما اخذته
و جاين البقـــال يبغيين ما تزوجته

ـــذي  ـــا رويح و ه ـــري و ي ـــا عم ـــأري ي ـــا ف ـــت ي ـــت ان و جي
اخـــريت ويـــاك؟!؟!

الفـــرئان  أوالدهـــا  معهـــا  وبـــكا  اخلنفســـاء،  بكـــت 
ــرددون: ـي وهـــم  الصغـــار، 

ويص ويص يا بونا
ويص ويص يا بونا

ويـــص ويص رحت وخليتن�ا
»خلصت الســـالفه وجات حلماره وعنفصت«

 حكاية خنفس خنفسان 
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Monsieur souris lui a dit:

Moi je suis  monsieur souris, je rentre 
dans les maisons et je prends ce que 
je veux et tout ce dont j’ai besoin sans 
permission des maîtres de la maisonet 
je ne manque de rien dans cette vie 
sauf d’une épouse. Veux tu m’épouser?

La coccinelle a accepté de se marier 
avec lui et ils ont vécu ensemble dans 
une maison commune. Monsieur 
souris, s’est mis d’accord avec son 
épouse, la coccinelle, qu’il aille chez la 
maison des voisins et dort dans le sac à 
pain en faisant semblant d’être  mort, 
alors, son épouse la coccinelle vient 
chez ces voisins pour leur demande 
du pain. Lorsque les voisins voient 
monsieur souris dans le sac, ils jettent 
le pain car il est devenu souillé, et là, 
la coccinelle demande de récupérer le 
pain. 

C’est ainsi que les choses se 
déroulaient, à chaque fois qu’elle a 

besoin de sucre, de sel ou 
de bonbons, son mari, 
monsieur souris, se 
jette dans la nourriture  
et à chaque fois les 

voisins décident de la 
jeter  et la coccinelle vient 
la récupérer.  

Un jour,  la coccinelle 
avait besoin d’une 
grande quantité de 
beure, son époux s’est 

dirigé chez les voisins 
et s’est jeté dans la jarre 
de beure en faisant 
semblant d’être mort. 
Pour le punir de ce qu’il 
a fait, la propriétaire de 

la maison, a décidé de 
mettre sur le feu, le beure 

avec monsieur souris dedans, ensuite 
elle a jeté le tout dans la rue. Quand 
la coccinelle  a trouvé son époux 
mort dans la rue, elle a commencé 
à pleurer, à hurler et se frapper les 
joues en disant: "le menuisier m’a 
demandé en mariage et je l’ai refusé, 
le forgeron m’a demandé en mariage 
et je l’ai refusé, l’épicier m’a demandé 
en mariage et je l’ai refusé. Et toi mon 
monsieur souris, tu étais ma vie et 
mon âme, hélas!  C’est ainsi que ma 
vie a fini avec toi. 

Elle pleurait, ses petits enfants 
pleuraient aussi et répétaient:

Wis wis ô notre père  

Wis wis ô notre père   

Wis wis ô notre père

Ainsi fini notre histoire…. 

"khalaset w malaset w jat al himara w 
‘ansafet".     
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La coccinelle lui a répondu:

Je suis assise sur le seuil de la maison 
et je cherche un mari.

Le forgeron lui dit:

Moi je suis forgeron, je fabrique des 
couteaux et les cadenas des maisons. 
Veux tu m’épouser ? 

La coccinelle lui a répondu:

Moi je n’épouse pas un forgeron qui 
revient, chaque jour à la maison, 
épuisé, avec ses yeux rouges par la 
fumée, ses vêtements noircis par la 
fumée et percés par les étincelles de 
feu.

Et alors qu’elle est assise près de 
sa maison, un épicier est passé 
près d’elle, tenant un panier "jafir" 
contenant beaucoup de légumes, il a 
dit à la coccinelle: 

Coccinelle, coccinelle assise sur le seuil 
de la maison, bien coiffée, tatouée 
de henné et habillée de tissu de lin, 
qu’est-ce que tu fais là? 

La coccinelle lui a répondu:

Je suis assise sur le seuil de la maison 
et je cherche un mari.

L’épicier lui dit:

Moi je suis épicier, je vends toutes 
sortes de légumes  dans les maisons. 
Veux tu m’épouser ? 

La coccinelle lui a répondu:

Moi je n’épouse pas un épicier qui 
revient chaque jour, à la maison épuisé, 
avec des vêtements sales qui sentent 
l’oignon et l’ail, et qui dégagent de 
mauvaises odeurs.

Et alors, qu’elle est assise près de sa 
maison, monsieur souris  est passé 
près d’elle, il a dità la coccinelle :

Coccinelle, coccinelle assise sur le seuil 
de la maison, bien coiffée, tatouée 
de henné et habillée de tissu de lin, 
qu’est-ce que tu fais là? 

La coccinelle lui a répondu:

Je suis assise sur le seuil de la maison 
et je cherche un mari. 

 حكاية خنفس خنفسان 
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Rareté des illustrateurs spécialisés dans 
les livres pour enfants

Cherté de la réalisation des 
illustrations des livres pour enfants

Le conte de"Khenfus khanfusdzne" qui 
répandue dans la majorité des pays 
arabes a un objectif pédagogique :

L’auditeur doit choisir son cursus 
scolaire s’il est étudiant

Ou choisir la profession qui 
correspond à ses capacité

Et le plus important est le choix de 
l’époux idéal à la fille ou l’épouse 
idéale pour le garçon.

Le conte de la coccinelle: versions de 
certains pays arabes

 1 – Du Royaume de Bahreïn  (conte 
connu aussi dans les Etats Arabes du 
Golf)

Il était une fois une coccinelle qui 
vivait seule dans sa maison. Après 
avoir souffert de la solitude pendant 
longtemps, elle a décidé de chercher 
un mari convenable qui la rend 

heureuse et subvient à ses besoins et 
aux besoins de ses enfants quand elle 
en aura.

Un de ces jours, elle a pris soin de son 
apparence: elle a peigné ses cheveux, 
a mis du henné sur les mains, s’est 
habillée d’un "nafnouf"  une belle robe 
faite en tissu de lin et s’est assise sur 
le seuil de la porte d’entrée de sa 
maison. 

Et alors, un menuisier est passé 
près d’elle, tenant un panier "jafir" 
contenant des outils de menuiserie: 
une scie, un marteau et d’autres 
instruments. Il a dit à la coccinelle: 

Coccinelle, coccinelle assise sur le seuil 
de la maison, bien coiffée, tatouée 
de henné et habillée de tissu de lin, 
qu’est-ce que tu fais là? 

La coccinelle lui a répondu:

Je suis assise sur le seuil de la maison 
et je cherche un mari. 

Le menuisier lui dit:

Veux tu m’épouser ? Moi je fabrique 
les portes et les fenêtres des maisons.

La coccinelle lui a répondu:

Moi je n’épouse pas un menuisier 
qui revient, chaque jour  à la maison, 
épuisé, ses cheveux, ses vêtements et 
son corps pleins de scie de menuiserie. 

Et alors qu’elle est assise près de 
sa maison, un forgeron  est passé 
près d’elle, tenant un panier "jafir" 
contenant des outils de ferronnerie, il 
a dit à la coccinelle: 

Coccinelle, coccinelle assise sur le seuil 
de la maison, bien coiffée, tatouée 
de henné et habillée de tissu de lin, 
qu’est-ce que tu fais là? 
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ce qui important pour la réception des 
enfants par la mimique,les gestes.

Il faut aussi penser à un langage simple 
dans le récit et le dialogue entre les 
personnages du conte.

Les illustrations explicatives ont 
une grande importance  dans la 
personnification du lieu et dans 
l’expression des manifestations de la 
joie et la colère sur les visages des 
personnages ainsi que les spécificités 
de chaque partie du jour et de la nuit 
par la lune,les étoiles et les ténèbres 
ou le soleil qui éclaire le jour ou le 
froid de l’hiver et la chaleur de l’été et 
la beauté des fleurs et la verdure de 
l’herbe au printemps.

Il est primordial de choisir des 
couleurs vives et des dessins spontanés 
pour les formes et les personnages et 
les constructions adapté s à l’âge des 
enfants scolarisés..

Synthèse des buts importants 
souhaitables à réaliser par le conteur.

Le plaisir et l’amusement par la lecture 

et les images qui accompagnent le 
texte.

Développement des connaissances et 
éveil de l’imagination de l’enfant ainsi 
que l’adoucissement de ses sentiments

La participation réelle dans la 
résolution de l’énigme ou le problème 
qu’affronte le personnage du récit.

Les défis et les difficultés :

Les problèmes des choix des contes 
qui correspondent aux besoins des 
enfants par les enseignants.

L’absence d’une approche pédagogique 
moderne dans certains livres utilisés 
par l’ignorance des nouvelles 
approches qui sont limitées aux écoles 
des enseignants.

La mésestime de l’intelligence de 
l’enfant en lui présentant des contes 
simplistes

La pauvreté des thèmes des contes 
populaires due à l’ignorance des 
objectifs fixés.

 حكاية خنفس خنفسان 
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l’ère de la télévision et internet et ici 
nous devons accorder de l’intérêt au 
texte du conte et ce que présente le 
conteur ou la conteuse que quelques 
écoles pourraient faire intervenir 
en les habillant des vêtements des 
grands mères.

Le rôle du ministère de l’éducation 
et de l’enseignement dans notre 
nation arabe  doit rattacher le 
passé au présent  et l’avenir 
en ce qui concerne les contes 
populaires qui sont considérés 
comme des éléments 
importants du patrimoine 
culturel.

Le passé est représenté par 
le texte du conte,le présent 
se manifestera dans l’initiation 
aux valeurs morales qui sont là 
confiance,la franchise,la jalousie pour 
l’aimée et la veillée au chevet de la 
princesse malade que l’élève rattache 
à la réalité qu’il vit.

L’avenir se manifeste quant à lui dans 
les moyens pédagogiques modernes.

Les éléments spécifiques au conte 
populaire.

L’idée ou le message.C’est le but 
que tente le conteur d’exposer dans 
l’histoire.

L’idée serait une sagesse que le 
conteur voudrait transmettre aux 
auditeurs.

Le fait ou l’événement.

Ce sont des actes qui se déroulent 
dans un enchaînement logique et 
qui concernent un thème général 
et qui décrit une personnalité 
principale et ses luttes contre d’autres 
personnalités.

Pour réaliser l’unité du fait nous 
devons répondre aux questions 
suivantes :

1. Comment le fait est arrivé?

2. Où c’est arrivé.?

3. Quand cela est arrivé.?

4. Pourquoi cela est-il arrivé ?

5. Production littéraire et 
pédagogique.

Le conteur doit choisir des structures 
linguistiques qui tendraient vers des 
phrases courtes où est présent l’actant 



البحرينية    الشعبية  الحكاية  على  نافذة   213

Le conte "khanfus et khonfussane"

Le conte populaire est un récit réaliste 
ou imaginaire en prose ou en poésie.

Son but est d’attirer l’intérêt et le 
plaisir ou de cultiver les auditeurs 
et les lecteurs en leur inculquant 
les principes et les valeurs courants 
comme ceux du bien,du sacrifice 
pour venir en aide aux pauvres et aux 
démunis.

Et les contes populaires insistent  
sur les droits de la femme qui sont 
représentés par la mère qui éduque 
ainsi que le respect des parents 
comme il est indiqué dans les 
préceptes du Coran.

Le conte populaire met en valeur 
les droits matrimoniaux qui ont été 
souvent occultés quand la femme 
n’avait aucun droit.

Les contes populaires de sont 
distingués par leurs prises de position 
pour les pauvres et les opprimés 
contre les féodaux,les gouvernants et 
les sultans oppresseurs.

Le conte populaire inculque 
l’héroïsme,la révolte conte 
l’oppression mais aussi contre la 
sorcellerie et les diables.

De nos jours les contes n’ont plus 
cette importance qu’ils avaient avant 

Yousef Al-Nashabeh - Royaume de Bahreïn

Traduit par : Miri Rahma

 حكاية خنفس خنفسان 





أصدا

تشكُل فضاًء إلقامة املهرجانات الوطني�ة وتصوير الرامج التلفزيوني�ة
٢١٦»القرية الرتاثي�ة« صورة البحرين القديمة بكل واقعيتها
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الوطنيـــ�ة،  بأعيادهـــا  البحريـــن  مملكـــة  احتفـــاء  مـــع  تزامنـــًا 
ـــة  ـــروع »القري ـــيح، مش ـــي الرمي ـــين، عل ـــالم البحري ـــر اإلع ـــن وزي دش
ـــُث  ـــ�ة، حي ـــة اجلنوبي ـــان(، باملحافظ ـــة )رأس حي ـــ�ة«، يف منطق الرتاثي
لالحتفـــاء  اإلعـــالم  شـــؤون  وزارة  »مهرجـــان  القريـــة  احتضنـــت 
ــة  ــان، انطالقـ ــذا املهرجـ ــكاًل هـ ــدة«، مشـ ــ�ة املجيـ ــاد الوطنيـ باألعيـ
لهـــذه القريـــة، الـــيت تمثـــل انتقالـــًة إىل حبريـــن المـــايض، بإرثهـــا 
الثقـــايف، وتراثهـــا الـــرثي، وبكافـــة املحمـــوالت الـــيت احتفـــظ بهـــا 

شـــعب البحريـــن.

واســـتمر هـــذا املهرجـــان، علـــى مـــدى تســـعة أيـــام )11 – 20 
ديســـمر 2021(، متيحـــًا للمواطنـــن واملقيمـــن فرصـــة االطـــالع 
علـــى هـــذه القريـــة بـــكل مـــا حتتويـــه، مـــن إعـــادة تمثيـــ�ل البحريـــن 
القديمـــة، بمبانيهـــا، وأســـواقها، وبيوتهـــا، وعمارتهـــا، إىل جانـــب 
والعـــروض  املحليـــة،  واألزيـــاء  الشـــعبي�ة،  األلعـــاب  اســـتعادة 

تشكُل فضاًء إلقامة 
املهرجانات الوطني�ة وتصوير 

الرامج التلفزيوني�ة
»القرية الرتاثي�ة« صورة 

البحرين القديمة بكل واقعيتها

التحرير
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واملمارســـات  واألطعمـــة،  املوســـيقية،  الشـــعبي�ة 
اليوميـــة، والعـــادات والتقاليـــد، وغريهـــا مـــن األمـــور 

الـــيت تشـــكل يف مجملهـــا، تراثـــًا وطنيـــ�ًا متأصـــاًل.
وتمثل هذه القرية الرتاثيـــ�ة، نموذجًا مصغرًا للبحرين، 
بـــكل معاملها، وعمارتهـــا، وتأريخهـــا، وعراقتهـــا، وجتليات 
ناســـها، الـــيت حفـــرت يف ذاكرت األجيـــال، إذ 

ُ
ممارســـات أ

يشـــكل التجوال يف هذه القريـــة، ارتحالًة يف الزمـــان، تعوُد 
باجلمهـــور إىل ماضيهـــم األصيـــل، وإىل مـــا عاشـــُه اآلباء 
واألجـــداد من حياٍة بســـيطة، مـــأى باملكنـــوزات الرتاثي�ة 
اليت أبدعهـــا العقل اجلمعي، واليت تشـــكلت مســـتجيب�ًة 
للظروف آنـــذاك، وما جادت به األرض مـــن موارد وعطايا، 
إىل جانـــب مـــا أبدعتـــُه الثقافة الشـــعبي�ة، مـــن تكيفات، 
وأســـاليب عيش، وثقافة مادية، تشـــكُل يف مجملها مرياثًا 
وطني�ًا وشـــعبي�ًا حتـــرُص األمم على حفظـــه، وختليده، وهو 
مـــا تهدف إليـــه »القريـــة الرتاثيـــ�ة« الـــيت إريد مـــن وراء 
إنشـــائها، إحيـــاء هـــذا اإلرث الثقايف واملعمـــاري، واحلفاظ 
عليه، والتذكـــري به، إىل جانـــب الرتويج لـــُه بوصفه اإلرث 

الثقـــايف الذي تفخـــُر به البحرين وشـــعبها. 

 فضاًء إلقامة المهرجانات الوطنية وتصوير البرامج التلفزيونية »القرية التراثية« صورة البحرين القديمة بكل واقعيتها 
ُ
 تشكل
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ويف هـــذا الصدد، أشـــار وزير اإلعـــالم إىل أن هذه 
االحتفاليـــة اليت نظمتهـــا وزارة شـــؤون اإلعالم، هي 
»مشـــاركة واحتفاء بمنجـــز وطين نعمل علـــى إبرازه 
يف أعيادنـــا الوطني�ة املجيـــدة، إذ تمثل هـــذه القرية، 
بمـــا حتتويـــه مـــن مرافـــق، جانبـــ�ًا مهمـــا مـــن قصة 
مملكة البحرين ومســـرية تطورها املتصلة باإلنســـان 

والعمران علـــى هـــذه األرض الطيب�ة«.
ـــز  ـــة »منج ـــذه القري ـــأن ه ـــالم، ب ـــر اإلع ـــد وزي وأك
وطـــين يوثـــق مســـرية تنمويـــة متصلـــة باإلنســـان 
ــد  ــي أحـ ــة »هـ ــذه القريـ ــأن هـ ــ�ًا بـ ــران«، مبينـ والعمـ
مشـــاريع وزارة شـــؤون اإلعـــالم، لتعزيـــز الهويـــة 
الوطنيـــ�ة البحرينيـــ�ة، وكان مـــن املقـــرر افتت�احهـــا قبـــل 
ـــك«. ـــت دون ذل ـــاء حال ـــروف الوب ـــ�د أن ظ ـــن، بي عام

هـــذا، وإىل جانـــب افتتـــ�اح القريـــة للجمهـــور، 
إلقامـــة  مكانـــًا  وجعلهـــا  املناســـبات،  بعـــض  يف 
فيهـــا  بمـــا  القريـــة  فـــإن  الوطنيـــ�ة،  املهرجانـــات 
التلفزيونيـــ�ة  األعمـــال  إلنتـــ�اج  فضـــاًء  تشـــكُل 
والدراميـــة، وقـــد ســـبق للقريـــة، قبـــل تدشـــينها 
تلفزيونيـــ�ًا  برنامجـــًا  اســـتضافت  أن  الرســـيم، 
برنامجـــًا  يمثـــل  والـــذي  »الســـارية«،  بعنـــوان 
ــة  ــا أن القريـ ــ�ة. كمـ ــعبي�ة تراثيـ ــٍة شـ ــ�ًا بتيمـ رمضانيـ
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لتصويـــر  واملخرجـــن،  للمنتجـــن  متاحـــًة  ســـتكون 
الوثائقيـــة. وبرامجهـــم  الدراميـــة،  أعمالهـــم 

كمـــا تتيح القريـــة إمكاني�ة االســـتفادة مـــن مرافقها يف 
املهرجانات اليت ستســـتضيفها، عر تمكن األســـر املنتجة 
من عرض منتجاتها، وتمكن الشـــباب واملهتمن بالرتاث، 
من أفراٍد وجهات، لالســـتفادة من اإلمكانـــات اليت تقدمها 
القرية، لعرض كل ما يتصل بالثقافة الشـــعبي�ة البحريني�ة.

القريـــة عـــددًا مـــن  باإلضافـــة لذلـــك، اســـتضافت 
املسلســـالت الرتاثيـــ�ة اخلليجية، اليت صـــورت يف أروقتها، 
إذ اســـتقطبت، منـــُذ اإلنتهـــاء مـــن إنشـــائها، العديد من 
املنتجـــن واملخرجـــن من اخلليـــج العـــريب، نظـــرًا لكونها 
تشـــكل اســـتي�ديو تصوير واقعـــي. كمـــا أن القريـــة تمثُل 
مشـــروعًا رائدًا يف املنطقة، تكمن أهميت�ه بأبعاده التاريخية 
البعـــد  جانـــب  إىل  واالجتماعيـــة،  والفنيـــ�ة  والثقافيـــة 
االقتصادي، الذي جيعـــُل منها صرحًا حبريني�ًا بـــارزًا، حيفظ 

للبحريـــن تاريخهـــا، ومعلمـــًا ذا أهميٍة حلفـــظ تراثها.
ومنـــُذ اإلعـــالن عن إقامـــة مهرجـــان وطـــين يف القرية 
الرتاثيـــ�ة، توافدت أفـــواج املواطنـــن واملقيمـــن لزيارتها، 
واالســـتمتاع برؤيـــة البحريـــن القديمـــة كمـــا تـــم إعـــادة 

جتســـيدها، وعيـــش جتربـــة التنقل بـــن أمكنتهـــا، وتذوق 
المأكـــوالت الشـــعبي�ة، والتمتـــع بالعـــروض املوســـيقية 
الرتاثي�ة، واالطـــالع على جانب من تاريـــخ البحرين، الذي 
عرض عر متاحـــف مؤقتة، احتوتهـــا املباين، كمبـــىن وزارة 
الداخلية، الذي اســـتعرض أساليب ممارســـة املرور قديمًا، 
إىل جانـــب مبىن املستشـــفى، وكيـــف يتـــم التطبيب فيه، 

ومبىن الريـــد، واألســـواق القديمة.

 فضاًء إلقامة المهرجانات الوطنية وتصوير البرامج التلفزيونية »القرية التراثية« صورة البحرين القديمة بكل واقعيتها 
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ــار الباحثـــن يف البلـــدان املتقدمـــة، مـــن اســـتهالل أعمالهـــم الـــي  ــا يعمـــد إليـــه كبـ ــا مـ ــا يلفـــت انتب�اهنـ كثـــرا مـ
ُتعـــّد حلظـــات فارقـــة يف اختصاصهـــم املعـــريف، بديب�اجـــة شـــكر لـــكل الذيـــن أفـــادوا منهـــم يف املجـــال الـــذي عمـــدوا 
إىل الكتابـــة فيـــه. يذكـــرون علـــى وجـــه الدقـــة احلـــوارات الـــي كانـــت واملناقشـــات الـــي حصلـــت والتســـاؤالت الـــي 
ـــ�اجئ  ـــرز النت ـــه. ي ـــت موضوع ـــي تن�اول ـــال ال ـــث إىل األعم ـــرض الباح ـــل أن يع ـــذا قب ـــت. ه ـــي تّم ـــات ال ـــت واملراجع طرح
الـــي وصلـــت إليهـــا واملصاعـــب الـــي اعرتضتهـــا. ثـــم يعلـــن فيــــم هـــو يريـــد أن يســـتأنف البحـــث مـــن جديـــد: الراديغـــم 
ـــي  ـــث العل ـــا. فالبح ـــق منه ـــي ينطل ـــات ال ـــده بالفرضي ـــ�ه ويم ـــدد منهجيت ـــه، حي ـــرة لدي ـــرك الفك ـــه، حي ـــق من ـــذي ينطل ال
ليـــس انطالقـــا أبديـــا مـــن اللحظـــة الصفـــر. كأن املســـالك املطروقـــة لـــم يطأهـــا أحـــد. وكأن املشـــاغل الـــي أقضـــت 
مضاجـــع أجيـــال مـــن الباحثـــن والعلمـــاء فضـــاءات بكـــر، تنتظـــر علـــى الـــدوام، الفـــاحت الـــذي أويت مـــن العلـــم مـــا لـــم 

ـــبقوه.  ـــن س ـــح مل يت
ومـــن هـــذا املنطلـــق فـــإن الباحـــث ينبغـــي أن يبـــي علـــى مـــا اســـتقام يف مجالـــه الـــذي يبحـــث فيـــه مـــن تراكـــم 
ـــع  ـــة وض ـــه الدق ـــى وج ـــرى عل ـــره وأن يتح ـــع عناص ـــك، وأن جيم ـــث يف ذل ـــى البح ـــة أن يتق ـــؤوليت�ه العلمي ـــريف. مس مع
املســـألة الـــي يزمـــع النظـــر فيهـــا حـــى ال يكـــون األفـــق الـــذي رســـمه لنفســـه دون مـــا بلغـــه الباحثـــون قبلـــه. وحـــى 

يتســـع لـــه أن يســـتأنف النظـــر مـــن حيـــث توقـــف. 
ــه  ــري والتطبيقـــي فيـ ــتوين النظـ ــبة املسـ ــ�ا يف نسـ ــون أمينـ ــه وأن يكـ ــه ينبغـــي أن حيـــدد منهجـ ــياق نفسـ ويف السـ
ــا عـــن كل اجلهـــود الـــي بذلـــت مـــن أجـــل الوصـــول بـــه  إىل أهلـــه، وأال يتصـــرف وكأن األمـــر انطلـــق معـــه، متغاضيـ
إىل املســـتوى اإلجـــرايئ الـــذي وصـــل إليـــه. ولعلـــه مـــن الصعـــب أحيانـــا الوصـــول إىل كل األعمـــال الـــي أجنـــزت 
ــة  ــة معرفيـ ــل حلظـ ــي تمثـ ــة الـ ــال الدالـ ــ�ه إىل األعمـ ــق أال ننتبـ ــر الالئـ ــن غـ ــن مـ ــوص لكـ ــث املخصـ ــال البحـ يف مجـ
ـــة  ـــرد أو قضي ـــد ف ـــغل واح ـــس مش ـــة لي ـــال املعرف ـــث يف مج ـــك أن البح ـــه. ذل ـــب إلي ـــذي ننتس ـــاص ال ـــة يف االختص مهم
جماعـــة اثنيـــ�ة بعينهـــا. وإنمـــا هـــو كـــوين األبعـــاد، إنســـاين الســـمات، ال يعـــرتف حبواجـــز. وال ينتهـــي عنـــد قوميـــة مـــن 
القوميـــات. وبســـبب مـــن ذلـــك تداخلـــت االختصاصـــات داخـــل املخابـــر الـــي باتـــت تضـــم أجيـــال الباحثـــن مـــن 
ــرق  ــن فـ ــاون بـ ــات التعـ ــت اتفاقيـ ــدود وقامـ ــرتك احلـ ــل املشـ ــى العمـ ــاتذة. ختطـ ــار األسـ ــتر إىل كبـ ــة الماجسـ طلبـ
ـــراف  ـــرتكة. وكان اإلش ـــدوات املش ـــت الن ـــة. وأقيم ـــات املتكامل ـــج الدراس ـــت برام ـــة. وضع ـــدان املختلف ـــن البل ـــث م البح
ـــة  ـــد غضاض ـــد وال جي ـــار أح ـــن استفس ـــد م ـــتنكف أح ـــك. ال يس ـــكل ذل ـــة ل ـــار الطبيعي ـــن الثم ـــن م ـــى الباحث ـــزدوج عل امل

يف طلـــب املســـاعدة مـــن زميـــل لـــه مهمـــا كان قريبـــ�ا منـــه أو بعيـــدا عنـــه. 

البحث العليم ونكران الذات 
عطف نسق
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ـــ�ا مـــن حـــرص علـــى تغييـــب أســـماء كبـــار الباحثـــن الذيـــن أفـــادوا     وإنـــه ألمـــر غريـــب مـــا جنـــده عنـــد بعـــض باحثين
ـــت  ـــن التف ـــم أول م ـــم، وكأنه ـــد املفاهي ـــف عن ـــات والتوق ـــرح املصطلح ـــا وش ـــارة القضاي ـــدون إىل إث ـــم يعم ـــم. فرتاه منه
إليهـــا. واألدهـــى أحيانـــا أنهـــم يســـتن�دون إليهـــم دون ذكـــر أســـمائهم.  حيرصـــون علـــى طمـــس ذاكرتهـــم واحلـــال أن 
مـــا يعمـــدون إليـــه هـــو إســـاءة إىل أنفســـهم قبـــل أن تكـــون لهـــم. ذلـــك أن اإلقـــرار للباحـــث بنســـب يف مجـــال البحـــث 

ـــع.  ـــق الرفي ـــة واخلل ـــة والزاه ـــم إىل املصداقي ـــا حيتك ـــم أول م ـــا حيتك ـــريف إنم املع
ـــي أن  ـــث ينبغ ـــتهم حي ـــن مناقش ـــا ع ـــم وامتن�اع ـــا له ـــي تقديس ـــابقن ال يع ـــل الس ـــرتاف بفض ـــرورة االع ـــول بض والق
ين�اقشـــوا ومراجعتهـــم حيـــث ينبغـــي أن تكـــون ثمـــة مراجعـــة. فليـــس مـــن شـــك يف أن البحـــث العلـــي منـــذور أبـــدا 
ـــداع  ـــن اإلص ـــع ع ـــي ال يرتاج ـــق عل ـــف خل ـــدور يف كن ـــي أن ي ـــك ينبغ ـــن ذل ـــر. ولك ـــتئن�اف النظ ـــم واس ـــاءلة والتقيي للمس
بالـــرأي دون غـــن اآلخريـــن مـــن العلمـــاء حقهـــم مـــن االعـــرتاف بالفضـــل. وثقافتنـــ�ا العربيـــ�ة اإلســـالمية تعـــّد مـــن 
ـــول  ـــد ق ـــيبويه بع ـــال س ـــول: إذا ق ـــحاق يق ـــا إس ـــمعت أب ـــر : وس ـــو جعف ـــال أب ـــال. »)...( ق ـــذا املج ـــدارس يف ه ـــرق امل أع
اخلليـــل« وقـــال غـــره »فإنمـــا يعـــي نفســـه، ألنـــه أجـــّل اخلليـــل عـــن أن يذكـــر نفســـه معـــه)...(«1 . فـــال مخالفتـــه 

ـــه.  ـــداء رأي ـــن إب ـــه م ـــاه منع ـــاره إي ـــه. وال إكب ـــت دون إجالل ـــرأي حال ـــيخه ال ش
ــا أن  ــه كان طبيعيـ ــبق ألهلـ ــرار السـ ــالق يف إقـ ــك باألخـ ــق، والتمسـ ــة يف التوثيـ ــرورة املصداقيـ ــول بضـ ــا نقـ وعندمـ
يتوقـــع الباحـــث اعتبـــ�ارا لذلـــك، أمريـــن إمـــا أن تلتفـــت اجلماعـــة إىل مـــا أجنـــز لعـــده حلظـــة مـــن حلظـــات صياغـــة 
ـــراه جديـــرا  ـــا ت ـــه م ـــدل من ـــم. وتع ـــة العل ـــتجيب إىل طبيع ـــراه يس ـــا ت ـــه م ـــذ من ـــام. تأخ ـــن اهتم ـــق م ـــا يلي ـــه م ـــة. تولي املعرف

ــرا باملناقشـــة. أو أنهـــا تدعـــه وال تلتفـــت إليـــه.  بالتعديـــل. وتن�اقـــش مـــا تـــراه جدـي
ـــث  ـــا الباح ـــي حيتاجه ـــية ال ـــر األساس ـــن العناص ـــة م ـــرائط املوضوعي ـــزام ش ـــة وال ـــة واملصداقي ـــع والزاه إن التواض

ـــازه.   ـــع إىل إجن ـــذي يتطل ـــه ال ـــد يف عمل ـــتفراغ اجله ـــل اس قب
فالبحـــث العلـــي أخالق قبـــل كل يشء ونكران للذات واعرتاف باجلميل. 

221 عطف نسق   

أ.د. محمد بن عبد هللا النويري
سيبويه : الكتاب ، الجزء األول ، املقدمة ، ص. 7-6، ط.	، ، مكتبة الخانجي ، القاهرة، 1988. 1



officiel brille largement par son absence, 
là où devrait s’imposer une  politique 
culturelle équilibrée rejetant toute forme 
d’isolement et capable de démocratiser 
le droit au musée. Deuxièmement : 
répondre aux besoins de ces musées en 
matière d’accompagnement scientifique 
et pratique, sans que soit pour autant 
confisqué le droit des communautés 
à faire valoir l’idée qu’ils se font de 
leur identité et de la gestion de leurs 
symboles en accord avec leur dynamique 
propre. 

Le musée, institution culturelle 
moderne, a un dénominateur commun 
avec l’héritage culturel matériel et 
immatériel des oasis : c’est la nécessité 
d’assurer la conservation de ce 
patrimoine dont l’une des significations 
est la lutte contre le temps et l’oubli. On 
ne s’étonnera pas, de ce point de vue, 
de voir se développer dans les régions 
sahariennes et présahariennes, mais aussi 
dans les zones oasiennes et sur ce qui 
ressemble à leur périphérie une prise de 
conscience muséologique en gestation, 
en même temps que des initiatives 
visant à collecter et à exposer des pièces 
rares ainsi que des objets artistiques 
ou artisanaux et d’autres productions 
relevant du patrimoine local. De telles 
initiatives muséologiques qui s’étendent 

au Maroc, par exemple tout au long 
des Dorsales orientales et méridionales 
de la chaîne de l’Atlas, ont donné 
naissance à des musées "identitaires" qui 
se caractérisent certes par la présence 
de certains éléments et l’absence 
d’autres, mais dont le plus bel acquis est 
sans doute leur appartenance à leurs 
communautés et le fait qu’ils constituent 
une réponse à l’échelon local à un ou 
plusieurs besoins culturels, sociaux et 
économiques.

L’auteur s’est efforcé à travers ce 
travail de mettre en lumière ces 
initiatives muséologiques "identitaires". 
Il a également tenté d’ouvrir certaines 
pistes de réflexion pour en améliorer 
le fonctionnement et renforcer leur 
impact sur le développement local dans 
les oasis, de sorte à faire de ces musées 
locaux autant d’institutions éducatives 
et culturelles œuvrant au service de 
la société et capables de contribuer 
à sa promotion et à la sauvegarde de 
sa mémoire, en conformité avec les 
directives du Conseil mondial des 
musées, l’ICOM, mais aussi avec les 
législations nationales et les chartes 
internationales relatives à la protection 
du patrimoine naturel et culturel, 
matériel et immatériel.
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LES MUSÉES CONSACRÉS AU PATRIMOINE 

POPULAIRE 

DANS LES RÉGIONS OASIENNES DU MAROC

De l’initiative à l’impact sur le développement

L’étude vise à faire connaître le 
monde des musées oasiens en vue de 
contribuer à rationaliser les approches 
dans ce domaine et de permettre 
à ces institutions de participer 
encore davantage à la préservation 
de la mémoire et du patrimoine 
des communautés locales. L’auteur 
espère que son travail constituera 
une première plateforme scientifique 
propre à améliorer la capacité des 
musées "identitaires" à participer à la 
transmission la plus efficace des acquis et 
expériences originelles, d’une génération 
à l’autre. Il espère en outre que ce travail 
constituera un appel à développer les 
moyens mis en œuvre pour valoriser 
l’héritage local dans ses deux volets 
matériel et immatériel, ce qui ne peut 
qu’avoir un impact encore plus grand sur 
la vie des populations locales et sur le 
patrimoine lui-même.

L’un des objectifs fondamentaux de 
l’étude est de contribuer à soutenir 
et à orienter les initiatives culturelles 
concernant les oasis et autres zones 
similaires au Maroc. Bien des personnes 
profondément attachées au patrimoine 
local mais aussi de nombreux 
collectionneurs passionnés par les 
pièces anciennes œuvrent aujourd’hui 
à la création d’espaces à caractère 
muséologique. Leurs initiatives sont 
révélatrices d’au moins deux aspirations 
fondamentales. Premièrement: 
permettre aux populations locales de 
s’approprier en totalité et de valoriser 
les éléments de leur identité en leur 
assurant un emplacement qui les 
inscrive dans la vie présente plutôt 
que de les laisser prisonniers du passé, 
chose d’autant plus nécessaire que de 
telles initiatives surviennent dans un 
contexte où le projet institutionnel 

Radhouane Khedid - Maroc 
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L’anthropologie de l’habitat représente 
à cet égard une approche d’autant 
plus importante que le logement est 
l’expression la plus immédiate de la 
culture sociale, thème qui est au centre 
des préoccupations de l’anthropologue, 
lequel n’a de cesse d’œuvrer à 
comprendre de façon toujours plus 
entière la nature humaine. 

Le lien est donc étroit entre 
l’anthropologie et l’habitat. Les 
spécialistes ont à cet effet développé 
diverses méthodes qui ont trouvé 
des applications dans de nombreux 
domaines. L’habitat constitue en outre 
un des sujets les plus attractifs pour 
les chercheurs de tous horizons qui 
y trouvent matière à réflexion, tout 
en œuvrant à l’enrichir. La recherche 
en anthropologie pourrait de la 
sorte devenir d’un réel apport pour 
l’architecte, notamment lorsqu’il s’agit 
de déterminer les besoins et exigences 
essentielles de l’utilisateur qui a recours 
à ses services. L’architecture elle-même 

se doit d’être toujours au plus près de la 
culture de chaque société.

Les anthropologues se sont penchés sur 
l’habitat en tant qu’il constitue l’élément 
axial des fonctions sociales des individus 
et qu’il demeure étroitement lié au 
système de parenté et de conjugalité en 
même temps qu’il influe sur le réseau 
de relations qui se tissent au sein de 
chaque société, notamment à l’échelon 
familial. Les études anthropo-sociales, 
notamment au niveau des sociétés 
primitives, décrivent et classent de 
façon détaillée les différents systèmes 
de logement et d’occupation des 
espaces construits après la conclusion 
des mariages. De quelle façon vit-on 
avec la famille de l’époux, et de quelle 
façon avec celle de l’épouse ou de 
l’oncle de cette dernière ? Comment 
le couple vit-il lorsqu’il a fait le choix 
de l’indépendance ? Ces questions et 
bien d’autres sont au cœur du travail de 
l’anthropologue.  
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L’HABITATION TRADITIONNELLE

DANS LA RÉGION D’EL MAHS AU SOUDAN

Étude anthropologique

Il serait difficile d’étudier le cadre 
matériel de l’habitat dans un 
environnement donné sans prendre 
en compte l’expérience des hommes 
et l’organisation sociale dans laquelle 
ils se meuvent. Les cadres ainsi que 
les contextes matériels sont en effet 
bien plus qu'un simple périmètre où 
s’observent les comportements les plus 
divers des membres d’une société, ils 
constituent autant de composantes de 
la vie en commun qui influent sur de 
tels comportements. Mais bien plus 
importants que ces cadres matériels sont 
les multiples expressions des cultures 
elles-mêmes et des valeurs dont elles 
sont porteuses. De telles expressions 
revêtent diverses formes qui ont un 
impact sur les différents aspects de 
ces cadres physiques, y compris leur 
architecture, leurs fonctions et les 
significations qu’ils recèlent.

De là vient l’intérêt de l’anthropologie 
pour l’habitat, un logement ne pouvant 
être édifié de façon aléatoire et devant 
se conformer à la culture spécifique à 
chaque société et à la nécessité d’en 
exprimer les significations particulières. 

On comprend dès lors que l’habitat 
ait toujours constitué l’un des sujets 
d’étude de l’anthropologie, outre qu’il 
représente l’une des actualisations 
matérielles de la culture d’un peuple. 
L’intérêt accru pour ce thème 
et le développement des études 
anthropologiques ont fait qu’une autre 
branche relevant de l’anthropologie 
appliquée, "l’anthropologie de l’habitat", 
est venue s’ajouter à ces études. 
Ce nouveau type de réflexion porte 
en général sur l’habitat spécifique 
aux sociétés primitives, en tant 
qu’introduction aux études sur les 
particularités culturelles de ces sociétés. 

Mohammed Messad Imam Afifi - Egypte 
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LES ASPECTS ANTHROPOLOGIQUES

DE LA HADHRA (SÉANCE) KAIROUANAISE

 DE SIDI BOU ALI

Constances et mutations

L’étude thématique des tariqas et 
des coutumes patrimoniales qui 
constituent autant de spectacles 
culturels où se manifestent des 
formes de signification incite à 
penser à la coutume comme une 
forme stéréotypée portant en ses 
replis l’essence d’un comportement qui 
fait sens au sein d’un environnement 
audiovisuel. 

Cette étude a d’abord pour objet de 
mettre en lumière une tariqa ethnique 
toujours vivace et de déterminer son 
cadre scénique, gestes et mouvements 
étant révélateurs d’aspects mélodiques, 
sociaux et raciaux d’un spectacle recelant 
des significations externes et internes 
où se manifestent les finalités aussi bien 
exogènes qu’endogènes des activités 
culturelles. 

Étant lui-même originaire de la 
région concernée et ayant assisté à 
des spectacles donnés par les tariqas 
en diverses occurrences sociales et 
culturelles, spectacles qui se sont e  fait 
multipliés à travers le temps, l’auteur 
estime que ce type d’événement musical 
qui a cours dans le centre et les zones 
côtières de la Tunisie, se manifestant 
à travers une grande diversité de 
pratiques scéniques, appelle une lecture 
concertée et incite à donner un aperçu 
de ces pratiques aux musiciens et aux 
chercheurs travaillant dans ce domaine.

L’auteur est, en particulier, attentif 
à l’émotion visible produite par ces 

spectacles sur les amoureux des tariqas 
soufies, qu’ils soient musiciens ou simples 
auditeurs. Le goût pour ces formes 
musicales et la fine perception de leurs 
modalités sont révélateurs de multiples 
cheminements (sociaux, musicaux, 
mimétiques…) qui posent diverses 
questions, notamment :

• De quelle tariqa relève la hadhra 
(séance) de Sidi Bou Ali ?

• Comment cette tariqa est-elle 
pratiquée ? 

• Doit-elle être classée dans la catégorie 
des arts populaires de type ethno-
musical ?

• Jusqu’où s’étendent ses fonctions et 
ses significations sociales ?  

• Ce mode qui relève de la tariqa doit-il 
être considéré comme un moyen de 
médication par la musique?

L’étude devra se fonder sur des 
informations éclairant la recherche sur 
le terrain, laquelle s’appuiera sur un 
sondage des opinions des experts et 
spécialistes travaillant sur place, ouvrant 
sur la possibilité que ces manifestations 
scéniques soient des formes culturelles 
dont l’existence même définirait sur le 
plan sociologique ce type de musique.  

Kacem Béji - Tunisie 
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Ce legs contient en effet des pièces 
de valeur qui ne demandent qu’à être 
mises au jour, classées et documentées 
avant d’être analysées sous leurs 
différents aspects afin qu’en soient 
révélés la composition et les éléments 
constitutifs, que soient comprises les 
visées de leurs créateurs, déterminés 
les styles et formes artistiques que 
ces derniers ont développés à travers 
la conception et la finalisation de ces 
pièces et, en même temps, révélés les 
formes d’interaction entre ces œuvres 
inspirées du soufisme, en tant que 
legs sacré de l’Islam, et des œuvres 
venues d’autres horizons socioculturels, 
certaines sans rapport aucun avec les 
croyances religieuses, d’autres pouvant 
être liées à des croyances et à des 
héritages antéislamiques.  

Ce legs est, du point de vue de l’auteur, 
le produit d’une culture universelle dont 
la plupart des racines ethnographiques 
dépassent l’aire géographique où cette 
culture s’est développée et dont le 
substrat historique nous ramène à des 
âges très lointains qui précédent la 
période de leur apparition et de leur 

diffusion.

Proche de ce champ musical 
patrimonial qu’il connaît d’expérience, 
l’auteur a choisi de consacrer ses 
recherches à l’ensemble des pratiques 
du chant et des formes musicales 
propres à la tariqa soufie populaire 
appelée la Aïssaouia qui sont présentes 
dans la majorité des régions de la 
Tunisie. 

L’étude est subdivisée en trois parties. 
Dans la première, l’auteur essaie 
de mettre en évidence les racines 
de cette organisation soufie et les 
conditions dans lesquelles elle est née 
et s’est répandue à travers les régions. 
Il recense dans la deuxième partie 
l’ensemble des pratiques rituelles de 
base adoptées par les adeptes de la 
tariqa soufie en Tunisie, ainsi que leurs 
caractéristiques orales et vocales. Il 
procède dans la troisième partie au 
repérage des développements les plus 
importants qui ont marqué les œuvres 
de la Aïssaouia, ainsi que les principales 
mutations survenues au niveau des 
pratiques musicales et des fonctions qui 
y sont liées, à travers la Tunisie.
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LA MUSIQUE DE LA TARIQA AÏSSAOUIE

ET SES DÉVELOPPEMENTS EN TUNISIE

Tout patrimoine se répartit en 
"patrimoine matériel" (bâtiments, 
outils et autres artefacts) et 
"patrimoine immatériel" (idées, 
théories, coutumes, croyances, voire 
aspirations, espérances, mais aussi 
l’ensemble de l’héritage enregistré sur 
divers supports matériels, la pierre et 
le papier ou la mémoire, qu’elle soit 
individuelle ou collective, des hommes, 
comme c’est le cas pour les récits 
oraux transmis à travers le temps sous 
la forme de récits, contes, usages, 
proverbes, dictons, chants, et autres 
productions de l’esprit).

Parmi ces importantes productions 
"immatérielles", l’auteur met l’accent 
sur les recueils de chants et de 
compositions musicales adoptés par les 
adeptes des tariqas soufies populaires. Il 
s’agit à cet égard de productions orales 
transmises de génération en génération, 

le plus souvent par l’apprentissage 
direct, et recelant de nombreuses 
données historiques ainsi que des 
informations relevant de l’anthropologie 
culturelle et sociale. Ces données 
révèlent diverses situations et réalités 
propres à la structure sociale qui est 
à la base de la pyramide où se sont 
formées ces différentes organisations 
appelées tariqas. C’est du reste cette 
base sociale qui nourrit l’ensemble 
des pratiques et usages qui ont cours 
au sein de ces tariqas et qui sont, au 
départ, liés aux croyances religieuses 
mais où ces formes d’expression 
artistique et/ou esthétique ont fleuri 
et n’ont cessé de s’amplifier et de 
s’accumuler à travers le temps. 

Les recherches relatives à ce legs 
qui n’a cessé de s’enrichir d’un siècle 
à l’autre ressemblent par certains 
aspects aux fouilles archéologiques. 

Hichem ben Amor - Tunisie 

29



 Culture Populaire  Numéro 57 

L’histoire moderne du Maghreb 
doit être expliquée en mettant 
l’accent sur les crises et catastrophes 
démographiques qui ont frappé les 
populations de la région, mais aussi 
en examinant les causes de ces fléaux, 
les facteurs qui y ont contribué, leurs 
manifestations ainsi que leurs impacts 
négatifs tant sur la société que sur les 
pouvoirs en place.

L’auteur mentionne à la fin de 
cette étude les résultats auxquels 
il est parvenu à travers l’examen 
des manuscrits. Ces résultats sont 
nombreux, mais seuls quelques 
exemples ont été retenus dont on peut 
citer ce qui suit :

• La culture populaire maghrébine 
a contribué dans sa diversité à 
conserver la mémoire collective de 
ces crises, grâce à son patrimoine 
de chansons, de poésies rimées 
(zajal), de proverbes et de contes 
populaires, palliant d’une certaine 
façon les vastes oublis de la culture 
savante.

• On constate une sorte de consensus 
au Maghreb, en général, et plus 
particulièrement en Algérie, autour 
des noms donnés à ces fléaux. 

• Des disparités apparaissent, par 
contre, notamment en ce qui 
concerne les orientations et attitudes 
à adopter quant aux moyens de se 
prémunir ou de se protéger contre 
ces maladies et épidémies. On le 
voit notamment dans les écrits 
d’éminents théologiens tels que 
Hamdane ben Othman Khoudja ou 
Abou Hamed Al Arabi. 

• La conviction qui avait cours chez 
le commun des gens était que 
ces fléaux étaient la conséquence 
de leurs péchés et de leurs 
manquements à la foi.

• Il existe autour de ces fléaux et des 
multiples explications qu’ils ont 
suscitées un rapport dialectique entre 
l’historien et le faqih (théologien, 
exégète du Coran), d’un côté sur la 
base de pratiques sociales, de l’autre 
d’arguments charaïques
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MALADIES ET ÉPIDÉMIES DANS LA CULTURE 

MAGHRÉBINE

Significations et symboliques

Maladies, épidémies, famines et autres 
fléaux naturels constituent autant de 
facteurs qui sont à la base du figement 
et de la stagnation des structures et 
des cadres économiques et sociaux. En 
termes plus généraux, on pourrait dire 
que ce sont ces facteurs qui expliquent 
l’hémorragie démographique qui a affecté 
les sociétés du Maghreb depuis le XVe 
jusqu’au XIXe siècle, en passant par les 
seizième, dix-septième et dix-huitième 
siècles. C’est en effet à partir du moment 
où les populations européennes ont 
commencé à se débarrasser de ces fléaux 
que ces populations sont, au contraire 
des populations maghrébines, entrées 
dans l’ère des grandes mutations, dans 
tous les domaines. 

La mémoire des maladies et des 
épidémies dans les pays du Maghreb 
s’est traduite dans la culture 
populaire par un ensemble d’actes et 
comportements reflétant les peurs 
ancestrales. De même, l’apparition 
cyclique de telles crises sanitaires a-t-
elle entraîné des formes de médication 
et de prévention qui se situent en 
dehors de tout contexte scientifique. 
L’on a vu ainsi les gens se ruer vers les 
charlatans et autres pseudo guérisseurs, 
et hanter les saints et les mausolées 
à la recherche d’une bénédiction 
ou d’un chemin pour guérir de ces 
maux et échapper à la mort, l’idée 
communément admise étant que le 
salut ne pouvait venir de la médecine.

Hamdadou ben Amor - Algérie 
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UN VOYAGE EN TERRE D’ENTRAIDE

 ET DE COOPÉRATION

Sur certaines pratiques sociales,

rites et cérémonies 

à Wadi Moussa, en Jordanie

L’étude vise à mettre en lumière 
certaines pratiques sociales ainsi que 
des rites et des cérémonies à caractère 
patrimonial dans la région de Wadi 
Moussa, en Jordanie, en mettant 
l’accent sur les principales coutumes 
accompagnant ces célébrations. La 
recherche s’est construite autour du 
témoignage d’une vieille femme âgée de 
82 ans qui a vécu les événements de la 
période concernée. 

Les auteurs se proposent de souligner 
dans le courant de cette étude 
certaines pratiques et cérémonies 
qui avaient cours en Jordanie, en 
axant leur recherche, dans la région 

de Wadi Moussa et ses environs, sur 
des événements sociaux tels que les 
fiançailles, le mariage, la circoncision, la 
moisson, la visite des mausolées. 

Seront également mis en évidence 
les pratiques qui accompagnent ces 
rites et coutumes où se manifest le 
mode de vie et de pensée de l’une 
des générations de la population de la 
région, à une époque complètement 
différente de la nôtre. 

La conclusion comportera l’ensemble 
des résultats auxquels les auteurs sont 
parvenus après la recension et l’analyse 
de ces pratiques et coutumes. 

Fatma Nasser al Hassanet - Jordanie

Mansour Abdulaziz al Chuqairat - Jordanie
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des centaines de familles et qui se 
poursuivent encore en raison du 
nombre important de bâtiments qui 
risquent à tout moment de s’effondrer 
sur leurs occupants. Le danger pour la 
vie même de certaines familles est en 
effet imminent, du fait de l’usure qui 
fragilise les toits et les escaliers, des 
fondations grignotées par les rats et 
de bien d’autres facteurs. Il était donc 
nécessaire d’intervenir sans délai pour 
que ne se perde pas tout un héritage 
qui tente de se maintenir en dépit des 
changements et mutations accélérés.

L’étude s’arrête aux limites du quartier 
de la Casbah où l’auteur a vécu parmi 
ses habitants et passé toute sa période 
de maternité à écouter les conseils 
et mises en garde de certaines de ses 
femmes dont il s’avère aujourd’hui qu’ils 
véhiculaient implicitement des valeurs 
auxquelles les femmes confèrent un 
statut préventif encore plus affirmé pour 
ce qui est de la protection du nouveau-
né et des traitements à prévoir en cas 
de maladie. L’auteur a réussi à noter 
diverses données qui reflètent la vision 
des femmes du quartier, lesquelles sont 
toutes soucieuses de la voir appliquer 
à la lettre leurs recommandations qui 
d’ailleurs commencent avec les débuts 
de la grossesse. 

Elle a pu en outre constater que 
beaucoup de femmes cachaient leur 
grossesse à leurs voisines, voire à 
certaines de leurs parentes, par peur 
de l’envie et du mauvais œil. Beaucoup 
d’habitantes de la Casbah ont en outre 
tendance à se prononcer sur le sexe de 
l’enfant sans passer par la gynécologue, 
mais en observant la forme du ventre 
de la future maman. Si celui-ci tend 
à gonfler dans le sens de la longueur, 
c’est que le nouveau-né sera un garçon, 
si le ventre a par contre tendance à 
s’arrondir, il s’agira d’une fille. Si c’est un 
garçon qui apparaît en rêve à la mère, 
c’est qu’elle va donner naissance à une 
fille, et l’inverse est tout aussi vrai.
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RITES ET PRATIQUES D’ACCUEIL DU NOUVEAU-NÉ

À LA CASBAH D’ALGER

Diverses sont les croyances populaires 
qui, au long de l’histoire, se sont 
répandues dans les différentes régions 
du monde arabe, et multiple le rôle 
qu’elles ont joué dans l’imaginaire autant 
que dans le vécu des hommes. Même 
si le monde n’a cessé d’évoluer, elles 
sont restées présentes, notamment 
dans les sociétés encore attachées à leur 
culture traditionnelle ou à cette culture 
populaire, au sens large, qui fait que les 
gens s’accrochent facilement au passé 
ancestral et à des détails profondément 
enracinés dans le temps qu’ils ne cessent 
d’embellir. À cet égard, des pans entiers 
de la terre arabe demeurent imprégnés 
du parfum du passé et prêts à exhiber 
leur singularité.

Parmi les coutumes qui tentent 
de résister, l’auteur cite les rites 
accompagnant la venue au monde du 
nouveau-né. Chaque société a en effet 

des spécificités qui lui sont propres et 
des particularités qu’elle partage avec 
d’autres. La Casbah a, quant à elle, une 
singularité que l’auteur a eu la chance 
de connaître de près pour avoir vécu 
parmi les habitants du quartier sur une 
période d’au moins douze ans. Cette 
expérience, elle la considère comme 
d’autant plus importante qu’elle s’inscrit 
dans le cadre des croyances populaires 
que tout herméneute considère comme 
porteuses de signes et de significations 
reflétant un ordre culturel remontant 
loin dans le temps. 

L’auteur se contentera dans le cadre de 
cette étude de recenser ces croyances 
et d’en regrouper les composantes. 
Mais c’est déjà une véritable course 
qu’elle engage contre le temps qui 
menace beaucoup d’entre elles de 
disparition, en raison des opérations 
de déplacement qui ont touché 

Fatima Skoumi - Algérie 
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diverses catégories de la population à 
l’œuvre de préservation de l’héritage 
culturel et de documentation de ses 
différentes composantes, grâce au 
potentiel participatif qu’offrent ces 
réseaux, et cela pour la première fois 
sans doute dans l’histoire de l’humanité. 
De même ces réseaux ont-ils donné 
à l’ensemble des citoyens, et non 
plus aux seules élites, l’opportunité 
d’apporter leur contribution à la 
production de contenus au service 
du patrimoine culturel, de sorte que 
n’importe quel citoyen a désormais 
la capacité de se transformer dans le 
même temps de simple consommateur 
en consommateur et producteur de 
matière culturelle.

Le Sultanat d’Oman est l’un des 
États qui accordent une grande 
importance au patrimoine culturel 
en ses deux volets matériel et 
immatériel. De nombreux efforts 
ont en effet été consentis au cours 
des toutes dernières années pour 
mettre les technologies modernes 
au service de ce patrimoine et, plus 

précisément, de la documentation 
de l’histoire et de l’héritage culturel 
du Sultanat aussi bien par l’action des 
institutions que par la contribution 
des individus. Ces technologies ont 
une importance primordiale dans le 
monde d’aujourd’hui, en particulier 
chez les jeunes qui passent de longues 
heures sur les sites virtuels, lesquels 
sont devenus la source principale où 
ils vont chercher l’information dans 
n’importe quel domaine. Il n’en est que 
plus évident que l’utilisation culturelle 
de cette technologie est devenue l’une 
des tâches essentielles pour ce qui est 
de préserver la culture nationale et de 
faire face aux défis de la mondialisation 
culturelle qui a envahi le monde et 
menace désormais l’identité culturelle 
arabe et islamique. 

L’étude passe en revue nombre 
d’expériences menées par le Sultanat 
d’Oman pour tenter de tirer le meilleur 
profit des réseaux de communication 
sociale au service de la sauvegarde du 
patrimoine immatériel. 
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LES RÉSEAUX SOCIAUX AU SERVICE DE LA 

PRÉSERVATION

DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 

AU SULTANAT D’OMAN

Le réseau mondial d’information 
Internet est considéré comme l’une 
formes d’évolution technologique 
les plus marquantes que l’humanité a 
connues depuis le début de ce nouveau 
siècle. Ce réseau n’a pas pour seule 
fonction de fournir des connaissances, 
il est devenu un moyen d’interaction 
entre les utilisateurs à travers le vaste 
univers virtuel. 

Les réseaux sociaux sont, dans ce 
cadre, l’un des aspects importants 
d’interconnexion par Internet, eu égard 
aux applications aussi nombreuses 
que diverses que ces réseaux ont 
fait apparaître dans les domaines de 

la communication, du marketing, 
de l’information, de la gestion, de la 
commercialisation, de l’enseignement, 
de l’éducation et dans bien d’autres 
domaines. 

Il est désormais possible grâce à des 
réseaux tels que Facebook, Twitter, 
Instagram, Flicker, LinkedIn, You Tube, 
etc. de faire connaître le produit 
culturel national à l’intérieur comme 
à l’extérieur du pays, de diffuser 
des messages de sensibilisation à la 
conservation du patrimoine culturel, 
de présenter les informations et les 
nouvelles ainsi que les événements 
qui y sont liés, outre l’association de 

Imad bin Jassîm al Bahrani - Sultanat d’Oman 
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SÉMIOLOGIE DE LA MERE DANS LE CONTE 

POPULAIRE QATARI

Cette étude est consacrée à la 
figure de la mère dans le conte 
populaire, analysé sur la base d’une 
approche sémiologique. La mère 
est fortement présente d’une part 
dans la mémoire patrimoniale et 
culturelle arabe, d’autre part dans 
la mémoire populaire. Occupant 
une place centrale et pour ainsi dire 
sacrée dans la sensibilité de l’homme 
arabe en général, et des populations 
du Golfe de façon particulière, la 
mère joue dans le conte populaire 
un rôle important autant que varié, 
à travers lequel elle assume des 
fonctions d’une grande profondeur 
où s’expriment d’une part des valeurs 
humaines essentielles, d’autre part 

des positions qui dans certains cas 
pourraient s’opposer à la vraie nature 
de cette figure. La recherche se doit 
de simplifier sa démarche pour tout 
ce qui concerne les actions, attitudes 
et symboles liés à ce personnage, tel 
qu’il apparaît dans un ensemble de 
contes populaires qui représentent en 
eux-mêmes une part importante de la 
littérature populaire du Qatar.

L’étude s’appuie sur les outils et des 
règles méthodologiques développés 
par la sémiologie qui ouvrent des 
voies pour éclairer la présence de la 
mère dans ces narrations et analyser 
les significations que confère le conte 
populaire qatari à ce personnage.  

Préparé par : Hassa Ali al Mary - Qatar

Sous la direction de : Mohammed Mustafa Selim
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avait pu aisément être accompli à 
distance, il n’en fut pas de même 
pour les tâches liées à l’impression, 
au transport ou à la distribution qui 
exigeaient la présence du personnel 
concerné, avec tous les risques qu’ils 
encouraient de contamination active 
aussi bien que passive. Nous n’avons 
à cet égard épargné aucun effort pour 
faire face à ce danger, ce qui était en 
soi un premier défi, le second étant de 
veiller au déroulement fluide du travail 
au quotidien. 

Ce fut là, probablement, la plus grande 
difficulté à laquelle nous avons été 
confrontés au cours des quatorze années 
d’existence de la revue. La pandémie 
eut notamment pour conséquence de 
multiplier les entraves à l’acheminement 
des exemplaires sur support papier vers 
un grand nombre d’abonnés aussi bien 
à l’échelon local qu’à travers les pays 
arabes ou dans le reste du monde, et 
cela en raison de la paralysie qui a frappé 
la plupart des moyens de transport par 
voie terrestre aussi bien qu’aérienne. Les 
retards ainsi constatés, voire la perte de 
certains envois, ainsi que la disponibilité 
pour répondre aux requêtes des 
innombrables abonnés et remplacer 
par conséquent les exemplaires qui, 
pour une raison ou l’autre, ne sont pas 
parvenus à destination ont constitué 
autant de défis que nous avons dû 
relever, bon gré mal gré. Mais notre 
équipe de travail a affronté ces difficultés 
avec toujours plus de détermination 
à respecter les instructions sanitaires 
édictées par les dirigeants bahreïnis 
qui jouèrent dans ce domaine un 
rôle d’avant-garde dans le monde. 
L’action de l’État bahreïni s’est en effet 
distinguée par son éthique et par cette 
fluidité qui est celle de l’eau s’infiltrant 
dans les interstices les plus ténus pour 
s’ouvrir des issues qui lui permettent 
de s’écouler en un flux continu. C’est 

au prix d’un labeur constant et dévoué, 
poursuivi nuit et jour, à domicile, au 
bureau et dans bien d’autres lieux de 
travail inventés pour la circonstance 
qu’aucun des numéros de la revue n’a 
marqué de retard au long de cette 
pandémie, dans le temps où les autres 
parties prenantes ont connu bien des 
retards au niveau de l’acheminement.

LA CULTURE POPULAIRE qui a 
surmonté avec succès les multiples 
défis et difficultés auxquels des 
périodiques arabes similaires se sont 
trouvés confrontés est heureuse 
d’adresser l’expression de sa profonde 
considération et de ses plus vifs 
remerciements à Sa Majesté le Roi 
Hamad bin Isa al Khalifa, Souverain 
du Royaume de Bahreïn – que Dieu 
le garde et le protège – pour les 
sages orientations que Sa Majesté 
nous a prodiguées et pour le 
soutien indéfectible qu’elle n’a cessé 
d’apporter à la revue, en témoignage 
de l’importance de l’action menée par 
cette publication pour porter au monde 
le message bahreïni du patrimoine 
populaire.

Toutes les marques de fierté et de 
considération à l’adresse de nos auteurs 
et de nos lecteurs où qu’ils se trouvent, 
mais aussi à l’adresse de tous ceux 
qui ont si généreusement contribué à 
conférer à LA CULTURE POPULAIRE 
un statut digne de la recherche et 
de l’étude en ce qu’elles ont de plus 
profond et de plus rigoureux. 

Que Dieu préserve le Royaume de 
Bahreïn et les autres pays du monde de 
tout fléau ! Qu’Il mette l’humanité toute 
entière à l’abri des risques et des périls ! 
Dieu est Celui qui entend et exauce les 
prières !

Ali Abdulla Khalifa 
Chef de la rédaction
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LA CULTURE POPULAIRE ET L’ÉTHIQUE DE L’EAU

Telle une eau d’une inaltérable pureté 
qui jaillit d’une source ancestrale dans 
une terre fertile et généreuse, puis 
coule, riche de toutes les qualités et les 
vertus des eaux nobles et vives, mais 
aussi de tout l’apport bénéfique où la 
mène son cours et la portent ses dons, 
la revue LA CULTURE POPULAIRE 
continue à paraître, accomplissant avec 
son 57e numéro un deuxième pas dans 
la quinzième année de son existence. 
Elle avance, franchissant les multiples 
obstacles imposés par la pandémie de 
Covid 19 qui a submergé le monde, 
alors que cette publication continuait 
de paraître de façon régulière, en se 
renouvelant d’une parution à l’autre et 
en préservant son niveau scientifique en 
tant que revue spécialisée ouverte aux 
productions de qualité provenant de 
toutes les régions de la planète. Œuvrant 
sous l’égide d’un Comité scientifique 
formé d’éminents spécialistes reconnus 
dans le monde entier, la revue poursuit 
avec toujours le même dynamisme 
sa mission, en partenariat avec 
l’Organisation internationale de l’Art 
populaire (IOV). Ce partenariat qui est 
à la fois logistique, interactif, fécond 
et ininterrompu s’étend actuellement 
à tous les domaines touchant au 
patrimoine populaire. Il constitue un 

motif de fierté pour les deux parties.

Les instances qui n’ont cessé d’apporter 
leur soutien à cette publication fondée 
sur l’arbitrage scientifique peuvent 
ne pas apparaître clairement aussi 
bien à nos lecteurs de l’édition papier 
disséminés dans 163 pays qui reçoivent 
cette revue aux magnifiques illustrations 
multicolores qu’aux visiteurs de notre 
site électronique toujours actif et vivace. 
Quoi de plus naturel en effet que 
n’apparaisse pas au grand jour l’effort 
inlassable quotidiennement déployé par 
ces soldats de l’ombre qui se consacrent 
avec un rare dévouement à la pérennité 
de cette entreprise, avec, en toute 
circonstance et quelles que soient les 
entraves et les difficultés, la même 
persévérance.

Il n’en est meilleur exemple que ce 
que nous-mêmes comme le reste du 
monde avons eu à subir du fait de ce 
terrible fléau qui nous a obligés à nous 
armer de la plus grande vigilance pour 
éviter ou réduire la contagion, nous 
contraignant dès lors à modifier notre 
mode de vie, notamment en ce qui 
concerne le travail en présentiel et la 
nécessité de collaborer à distance pour 
accomplir les tâches du quotidien. Mais 
si le travail scientifique ou administratif 
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Folklore Museums

in The Oasis Areas of Morocco:

From Initiative to Developing Impact

This study aims to address museums in 
oasis areas in order to validate activities 
aimed at enhancing the function of such 
museums and making them better able 
to contribute to the preservation of local 
communities’ memories and history.

The paper assumes that this study will 
serve as a preliminary scientific foundation 
for improving museums that strive to 
solidify identity and engage in the optimal 
transmission of cultural heritage and 
genuine experiences from one generation 
to the next.

The paper also seeks to encourage the 
advancement of methodologies for 
assessing local material and non-material 
heritage for the benefit of both society and 
heritage.

One of the paper's main goals is to 
contribute to the support and direction 
of cultural initiatives in Moroccan oases 
and similar regions where local heritage 
enthusiasts and antique collectors are 
setting up museums, because this type of 
initiative reveals the following:

Firstly, local communities are eager to 
embrace and appreciate components of 
their identity by finding a home for them in 
the present rather than abandoning them 
to the past. These activities take place in 
environments that are isolated and lacking 
official institutional projects that are part 
of a balanced cultural strategy, which 
means that people do not have access to 
museums. 

Secondly, there is a critical need for this 
type of museum to replicate scientific and 

practical techniques without infringing on a 
society' right to their own identity, one that 
reflects their values.

As a contemporary cultural institution, the 
museum represents the oasis' material 
and non-material cultural legacy and 
has a common element – conservation, 
which has several meanings, including the 
battle against time. As a result, it is not 
surprising that deserts, semi-desert areas 
and oases, which may look peripheral, are 
witnessing activities aimed at collecting and 
showcasing antiques, arts and crafts, and 
objects related to local history.

These efforts, which are known as ‘musées 
identitaires’ (museums of identity) in 
Morocco, are distributed over the eastern 
and southern slopes of the Atlas Mountains. 
Perhaps the most essential aspect of such 
museums is their connection to their 
communities and the fact that they are local 
reactions to cultural, social, and economic 
concerns that utilise available resources.

Therefore, this study seeks to highlight 
the importance of these museum 
initiatives, and to suggest ways to improve 
their performance, to develop their 
impact on local development in the 
oases, and to make them educational 
and cultural institutions in the service of 
society that can contribute to society’s 
development and the preservation of its 
memory, as stipulated in the definitions 
of the International Council of Museums 
(ICOM) and in line with national laws and 
international conventions related to the 
protection of tangible and intangible natural 
and cultural heritage.

Radwan Khadid - Morocco 
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The Traditional Housing of Al-Mahas In 

Sudan: An Anthropological Study

It is difficult to understand the physical 
framework (dwelling) in an environment 
without taking the human experience 
and the social system into account. The 
material framework represents more 
than the various behaviours of society's 
members; it also represents that which is 
more important – it is the embodiment of 
expressions and cultural values that take 
various forms and affect many aspects. 
From that perspective, anthropology is 
useful when researching housing because 
housing is not built at random, it is built 
according to the community’s culture to 
express its meanings.

Housing has become the focus of 
anthropologists' studies because it is a 
material aspect of cultures and, with 
the increasing interest in housing and 
the development of anthropological 
studies, a new branch known as 
Architectural Anthropology has 
emerged. This is a science derived from 
applied anthropology, and the study of 
architecture in often primitive societies is 
an introduction to the study of the culture 
of those societies.

Anthropology is concerned with 
the study of the house as the most 
important tool in expressing societal 
culture, and anthropology places a 
high value on it in order to gain a more 
comprehensive understanding of the 
nature of human beings.

Anthropologists have developed a range 
of approaches that have been applied in 
many fields, and we see architecture as 
closely related to anthropology because 
it is a field that encourages researchers 
from various fields to enter and enrich 

it at the same time. Anthropological 
research can be a useful tool for 
architects, particularly when determining 
the basic demands and needs of users, 
because architectural design takes 
needs and traditions into account within 
the context of the dominant culture in 
society.

Anthropologists are interested in 
the concept of the house because 
it represents the social functions of 
individuals. It is directly related to the 
kinship and marriage system, and it has an 
impact on the network of social relations.

The study of social anthropology, 
particularly the study of primitive 
societies, describes and categorises the 
various housing and residential systems 
after marriage extensively, including 
the system that involves living with 
the husband's family, the system that 
involves living with the wife's family or 
the maternal uncle, and the independent 
living system.

Muhammad Masad Imam Afifi - Egypt
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The Anthropological Aspect of Sidi Bou Ali's 

Kairouanese Hadra:

Fixed and Variable Elements 

The purpose of this paper is to explore 
traditional customs and their cultural 
implications, semantic patterns and 
dimensions as manifested in the context 
of sound and vision.

The study is significant because it sheds 
light on popular ethnic manifestations 
and practices and delves into their 
historical frameworks, social impacts and 
the meanings they carry, allowing us to 
analyse the intentionality of the foreign 
culture and the authentic culture of 
cultural-social activities.

This paper aims to investigate the musical 
aspect of the Sufi Hadras phenomenon 
and spiritual practices through social and 
cultural events in different dialects in 
central and coastal Tunisia over time. The 
paper includes an overview of musicians 
and researchers in this field.

The research is based on "Sidi Bou Ali's 
Hadra", which involves music in rituals. 
The study attempted to examine the 
phenomenon and its connection to 
social, musical and traditional aspects by 
answering questions such as: 

• How is the example performed? 

• Is it classified as folk art or 
ethnomusicology?

• What are the functions and social 
ramifications of this type of music?

• Can this Sufi music be used as music 
therapy?

This study is based on information from 
field research and the analysis of the 
opinions of specialised field researchers. 
The information may constitute cultural 
patterns, providing us with a sociological 
portrait of Sufi methods and music.

Qasim Al-Baji - Tunisia
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Tunisia’s Issawiyya Music and Its Evolution

Heritage is classified as ‘material’ 
(buildings, tools and other artefacts) or 
"non-material", which includes ideas, 
theories, customs, beliefs and even 
aspirations as well as legacies recorded 
on various physical media from stone 
to paper and those recorded in Man's 
individual and collective memory, such as 
behavioural practices and oral narrations 
that are transmitted on a regular basis 
in the form of news, stories, wisdom, 
proverbs, chants and so on. 

Important non-material elements 
include the musical records adopted 
by followers of popular Sufi orders. 
These oral narratives are often passed 
down through the generations, and they 
include historical data and testimonies 
related to the field of cultural and social 
anthropology. They are indicative of 
various features of the social structure in 
various Sufi organisations and all of their 
ideologically-based practices. 

Research into these non-material records 
that have accumulated over centuries is 
akin to excavation at an archaeological 
site. There are many valuable pieces 
that require research, classification 
and documentation so they can be 
analysed from various perspectives. This 
involves identifying their components, 
highlighting their creators’ aims, exploring 
the various artistic methods adopted 

during their formation, and revealing 
the interrelationships among Islamic 
Sufi methods and other ideologies 
and practices. Some of these may go 
back to sociocultural fields that have 
absolutely nothing to do with the religious 
ideological orientation and to pre-Islamic 
beliefs and legacies. 

These oral recordings are a cultural 
artefact, and the majority of their 
ethnographic origins stretches beyond 
the specific geographic area in which 
they evolved; their historical roots date 
back to times before their formation and 
dissemination.

Because of my first-hand field experience, 
I picked the traditional musical sector 
and examined the chanting routines and 
musical practices of the popular Sufi 
order known as "Issawiyya", which is 
prevalent in nearly every region of Tunisia.

I divided the work into three parts. In 
the first, I attempted to show the Sufi 
organisation's origins as well as the 
conditions that allowed it to arise and 
spread. In the second, I documented all of 
the oral and vocal ceremonial procedures 
practiced in Tunisia by the followers of 
this Sufi order. In the third, I documented 
the most significant developments in 
Issawiyya and changes in its musical 
practices and in social roles in Tunisia.

Hisham bin Umar - Tunisia 
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Epidemics and Diseases in Moroccan Folk 

Culture: Significance and Symbolism

Epidemics, diseases, famines and 
other natural disasters influenced the 
stagnation of economic, social and 
political structures, condemning them 
to a lack of development. In a broader 
sense, epidemics, diseases and famines 
were factors in the demographic waste 
that afflicted societies in the Maghreb 
from the 15th to 17th centuries, and in 
the 18th and 19th centuries.

We discovered that, unlike Moroccan 
societies, European societies entered a 
time of major transformation at all levels 
as soon as they were liberated from 
epidemics, diseases and famines.

The memories of epidemics and diseases 
in the Maghreb formed a folk culture 
represented by a set of behavioural 
patterns and actions that reflected the 
fear of disease and epidemics. People 
resorted to seeking blessings, healing 
and deliverance from disease and death 
at shrines in the belief that doctors could 
not save them from disease.

The modern history of the Maghreb 
must be viewed through the lens of 
demographic disasters and crises, the 
causes of these epidemics, diseases and 
crises, and their manifestations, impacts 
and negative ramifications on the 
authorities and society as a whole.

This paper includes conclusions that 
I reached after reviewing numerous 
manuscripts. Here are a few of my 
conclusions:

• Unlike formal culture, Moroccan folk 
culture was able to preserve crises 
in the collective memory with songs, 
proverbs and folktales.

• The names of these epidemics 
and diseases are almost universally 
agreed upon in manuscripts from the 
Maghreb in general and from Algeria 
in particular.

• Explicit attitudes towards these 
epidemics and diseases vary, 
particularly in terms of ways 
to prevent and protect against 
epidemics, as reflected by Jurist 
Hamdan bin Othman Khuja in his 
book ‘Itahaf Al-Munsifin’ and by Abu 
Hamid Al-Arabi Al-Mushrafi in his 
book ‘Aqwal Al Muta'in’.

• Common people used to believe that 
epidemics and diseases were divine 
punishment for their sins and lack of 
religious faith.

The relationship between jurists and 
historians remains controversial in terms 
of epidemics and diseases and their 
various interpretations because jurists' 
theories are based on legal evidence 
while historians' theories are based on 
folk practices.

Hamadadu bin Umar - Algeria
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A Journey to Solidarity and Cooperation: 

Social Practices, Rituals and Ceremonies in 

Wadi Musa, Southern Jordan

The purpose of this study is to shed light 
on various social practices, rituals and 
traditional celebrations in Wadi Musa, 
and to emphasise the most important 
customs related to the celebrations. Wadi 
Musa is an oasis in the desert in southern 
Jordan.

We focused on an oral narrative by an 
elderly woman who lived in a time with a 
wealth of social norms and activities that 
were symbiotic in nature.

Some of the practices and celebrations 
in Jordan in previous time periods, 
particularly in Wadi Musa and its 
environs, were studied as part of the 

historical narrative. The most notable of 
these customs include those related to 
engagements, weddings, circumcisions, 
harvests and "zuwara".

Throughout this paper, we highlighted 
and discussed the most important rituals, 
customs and practices associated with 
occasions and events that demonstrate 
the lifestyle and thinking of the generation 
that resided in the region in a completely 
different time period.

After monitoring, evaluating and 
comparing methods, the study concludes 
with a number of findings.

Fatima Nasir Al-Hasanat - Jordan

Mansour Abdel Aziz Al Shuqairat - Jordan
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Rituals and Practices Related to

the New-born In the Casbah Of Algiers 

Arab folk beliefs varied. They were 
geographically and historically distinct, 
and they had an influence on both 
the human imagination and reality. In 
Arab folk communities, it is common 
to cling to the ancient past and its 
entrenched features.

The conventions that have survived 
include the rites associated with the 
birth of a child. Every community has 
both its own unique characteristics 
and things that it shares with other 
communities. The Casbah in Algeria 
has a unique community and I had the 
opportunity to live in close proximity 
to it for more than a decade.

The research topic is significant because 
it stems from the fact that it belongs 
to the category of folk beliefs that 
represent an old civilisation. My aim is 
to clarify some of its characteristics, to 
explain their significance, and to identify 
and collect elements while competing 
against time. Deportation has affected 
hundreds of families, and it continues 
to do so. The fear that buildings will 
collapse due to factors such as the 
erosion of walls and the deterioration 
of staircases is a real threat to the 
families’ lives.

As a result, I attempted to find a 
solution before all is lost because the 
cultural legacy is struggling to survive 
in the face of rapid change.

I limited my study to the Casbah 
in Algeria because I lived in this 
community throughout the stages 
of motherhood and women were 
available to advise, warn and teach me.

These recommendations and 
cautions have implicit values, and the 
women of the Casbah consider them 
preventative measures that protect and 
heal the newborn in the event of an 
illness. Observations were made and 
documented, and they represent the 
perspectives of the women who were 
eager for me to follow their advice.

Women's advice begins with 
pregnancy, and we found that some 
individuals hid their pregnancies from 
neighbours and even relatives for as 
long as possible because they feared 
envy and the eye.

They also frequently predict the 
gender of the foetus without the 
aid of a gynaecologist. Many women 
in the Casbah can detect a foetus’ 
gender from the shape of the mother’s 
abdomen. In addition, if a male baby 
appears in a dream, it means that the 
pregnant woman will have a girl, and 
vice versa.

Fatima Skumi - Algeria
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Using Social Media to Protect Intangible 

Cultural Heritage in The Sultanate of Oman

The internet is one of the most significant 
technological transformations that 
humanity has experienced since the turn 
of the century. Its function is not limited 
to providing information because it has 
also evolved into an interactive tool for 
communication among users across the 
vast virtual world.

Because of its numerous and diverse 
applications in communication, marketing, 
media, management, promotion, 
education, awareness and other fields, 
social networking is regarded as one of 
the most essential types of interactive 
communication on the network.

It is possible to promote the national 
cultural product at the local and 
international levels through networks such 
as Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, 
LinkedIn and YouTube. It is also possible to 
broadcast awareness messages about the 
preservation of cultural heritage, provide 
news and events related to heritage, and 
involve different groups in society in the 
process of preserving cultural heritage 
and documenting its elements, perhaps 
for the first time in history, through the 
participatory features offered by these 
networks. This allows citizens, not just 
the elite, to participate in the production 
of cultural heritage content, transforming 
them from mere users to users and 
producers of cultural content at the same 
time.

The Sultanate of Oman is among the 
countries that place a high value on 
both material and non-material cultural 
treasures. In recent years, institutions 
and individuals have made efforts to use 

and benefit from modern technology by 
documenting Omani history and heritage 
because these means are so important 
in today's world. This is particularly true 
for members of the younger generation 
who spend long hours on sites that have 
become their main source of information 
in various fields. It is important to 
use social platforms’ techniques and 
capabilities to preserve national culture 
and confront the globalisation that has 
become a threat to Arab and Islamic 
cultural identity.

This paper reviews a number of 
attempts to optimise the use of 
social networks in order to safeguard 
intangible heritage in Oman.

Imad bin Jassim Al-Bahrani - Sultanate of Oman
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The Mother in Qatari Folktales:

A Semiotic Study

Due to the significant presence of the 
mother in Arab heritage and the cultural 
memory on the one hand and in the 
folk memory on the other, this semiotic 
research attempts to examine the 
mother in the folktale.

The mother occupies a prominent 
position and is a sacred entity in the 
individual Arab consciousness in general 
and in the Arabian Gulf in particular. 
She has a qualitative presence within 
the framework of the folktale through 
which she plays various roles and very 
deep functions, expressing profound 
values and unique positions.

This study is concerned with that which 
is associated with the mother in terms 
of the functions, roles and symbols 
she conveys in a collection of Qatari 
folktales, which are fundamentally an 
intrinsic component of folk literature in 
Qatar and its environs.

The semiotic method and its tools 
were used in this study to understand 
the presence of the mother and the 
implications of this presence in the 
Qatari folktale.
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our office work remotely, printing, 
shipping, and distribution could not 
be handled from a distance, and this 
posed a significant challenge to the 
normal daily workflow.

The pandemic caused protracted, 
complicated issues in terms of 
our operations, including the 
distribution of printed copies to a 
significant number of local, regional, 
and international subscribers due 
to the temporary interruptions in 
shipping.

This was one of the most critical 
challenges we encountered. It 
caused the loss of many copies that 
had been dispatched and the need 
to address subscribers’ concerns 
and to provide compensation when 
the Journal did not arrive for one 
reason or another. However, it was 
a challenge our staff took on with 
great determination to get the work 
done while following the health 
precautions set forth by Bahrain’s 
leaders, which were commended 
across the world.

Facing sudden struggles, Folk 
Culture continues to run like a 
steady stream of water, which finds 
a way to flow even through the 
narrowest of paths. From morning 
to night, we worked diligently from 

our homes, our offices, and multiple 
creative locations, and none of 
our issues were published behind 
schedule during the pandemic, 
despite concerned entities’ delayed 
delivery. 

Folk Culture Journal, which has 
successfully overcome many of the 
difficulties and challenges that face 
Arab publications, wishes to express 
its heartfelt thanks, appreciation 
and gratitude to His Majesty King 
Hamad bin Isa Al Khalifa of the 
Kingdom of Bahrain for his sound 
royal directives and ongoing support 
and assistance. His continuous 
support emphasizes the importance 
of the journal’s role, as it carries 
the message of folk culture from 
Bahrain to the world.

Thank you to to all our dear writers, 
readers and dedicated employees 
for making the Folk Culture Journal 
such a prestigious academic journal.

May Allah keep the Kingdom of 
Bahrain and the world safe from all 
diseases, and keep humanity safe 
from peril and evil. 

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief 

International Organization Of Folk Art )IOV(
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Just as pure, clear water flows from 
a spring in a good and fertile land, 
nourishing everything in its path, 
the Folk Culture Journal continues 
its successful journey in its fifteenth 
year with Issue No. 57. 

After years of regular publication, 
surmounting all obstacles related 
to the COVID-19 pandemic and 
maintaining its prestigious scientific 
standing, the journal continues 
to welcome expert writings from 
around the world. The journal 
is supported by an international 
scientific body that provides 
expertise and professionalism and 
undertakes dynamic work on an 
ongoing basis, and operates in 
partnership with the International 
Organization of Folk Art (IOV), 

which provides continuous logistical 
support.

Those who read this peer-reviewed 
academic journal in printed form in 
163 countries and the millions of 
visitors to our popular and vibrant 
website may not be aware of all 
who make it possible. The efforts of 
all those inconspicuous soldiers who 
work tirelessly to maintain a smooth 
flow of work under the most 
difficult conditions are not always 
noticed.

Along with the rest of the world, 
we have been forced to adjust 
our daily routines and work 
environments and to work remotely 
as a precautionary measure during 
this pandemic. And, while we were 
able to perform the majority of 

The Steady Stream of Folk Culture
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